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portuguesa,,41. Um sector relativamente coeso nas suas críticas a Portugal era
o Escandinavo, sobretudo a partir do final dos anos 60, que aliás passará
rapidamente a apoiante humanitário e político dos movimentos de libertiü';:ãb

das colónias portuguesas.
Com a chegada da dupla Nixon-Kissinger ao poder, no final dos anos 60,

Portugal contou com uma posição mais benigna da parte norte-americana, à
medida que as vozes dos movimentos de libertação chegavam ainda mais forte
mente à ONU. Os EUA eram cada mais criticados por apoiar Portugal, mas,42

como referia o embaixador na ONU, "we can live with the portuguese problem" .
No início dos anos 70, a ONU continuaria a radicalização das suas posi

ções perante o colonialismo português, no geral com a abstenção dos EUA,
França e Inglaterra. Um dos mais conhecidos exemplos desta posição foi a
atitude passiva da delegação americana perante a invasão da Guiné por um
comando português, em 1970, que foi obviamente tema de críticas generali
zadas a Portugal. A contas com ataques terceiro-mundistas crescentes, os
EUA decidiram mesmo sair do comité dos 24 das Nações Unidas.

Algumas agências da ONU tinham contactos com os movimentos de li
bertação e reforçaram-nos, levando Portugal à saída, caso da UNESCO, que
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Lisboa abandonou nas vésperas do 25 de Abril de 1974 . Algum tempo an-
tes, a Assembleia Geral aprovou uma moção, por 99 votos contra 5 (EUA,
França, Inglaterra, África do Sul e Portugal), apelando para o apoio aos parti
dos em luta contra Portugal, dando-lhes a colaboração das suas agências.

Em 1972, a ONU enviou uma delegação às zonas libertadas da Guiné
-Bissau e, em Dezembro, Amílcar Cabral anunciava eleições e uma futura
declaração de independência. Com 105 votos contra 5, a Assembleia Geral da
ONU reconheceu o PAIGC como único representante do povo da Guiné. Em
1973, o PAIGC declarava unilateralmente a independência, sendo reconheci-

do por 80 Estados.

UMA GUERRA DISCRETA NO CAMPO INTERNACIONAL: 1963-1968

Em meados de 1963, Portugal tinha controlado a revolta em Angola.
A actividade militar da UPA!FNLAera mínima e a do MPLA nunca tinha sido
significativa até aí. Apesar do PAIGC ter aberto uma frente na minúscula
Guiné-Bissau, reinava uma atmosfera mais calma. Com a independência da
Tangânica (depois designada por Tanzânia) em 1961, Salazar já tinha anteci
pado o seu impacto em Moçambique. Eduardo Mondlane, o líder da recém
-formada FRELIMO, tinha-se licenciado nos EUA onde ensinava ciências so
ciais na Universidade de Siracusa, quando avançou para a direcção do movi

mento, inicialmente bastame dividido.
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Apesar de enfraquecido, o sector africano do departamento de Estado
propôs a expansão discreta dos contactos com os nacionalistas moçambica
nos. Em 1963, Mondlane foi recebido por Robert Kennedy-e-AverellHariman,
entretanto nomeado subsecretário de estado para os Assuntos Políticos. Estes
ficaram bem impressionados e deram algum apoio clandestino. No final des
se ano, a CIA já subsidiava Mondlane em Dar es Salaam, ajudando a consoli
d~Ção d,a.sua chefia

44.
Em 1964, a FRELIMO introduziu com alguma pressa

diplomátíca 250 homens em Moçambique, mas aqui os portugueses estavam
preparados e a verdadeira guerra demorou a emergir45.

Os observadores internacionais, que sistematicamente prenunciavam o
colapso do sistema colonial português por impossibilidade de resistência e o
seu núm~ronão era pequeno, começavam a reconhecer a tenacidade do Esta
do Novo . A mai~ ?obre das nações da Europa Ocidental estava-se a aguen
tar no campo militar, ao mesmo tempo que os indicadores económicos
começavam a reflectir um crescimento acelerado, acompanhando a restante
Europa do Sul. ~ integração na EFTA, a abertura ao investimento estrangei
ro, quer da metropole quer das colónias, o turismo e a emigração de mão-de
-obra para a Europa, começaram discretamente a mudar o país.

Chester Bowles ainda apresentaria uma versão moderada do plano Sakwa,
em 1963, prevendo a contrapartida de 500 milhões de dólares de apoio a
dividir entre os EUA e a NATO, mas quando Ball a apresentou a Salazar obte
ve uma ~espostamais curta: "Portugal não está à venda?". As colónias portu
guesas,t~nham entretanto deixado de ser uma questão importante da agenda
da política externa norte-americana, perdendo, pois, progressivamente rele
vo, como .aliá~ P~~tugal, nos anos ,seguintes. Lyndon [ohnson consagrou a
secundanzaçao ja em curso de Africa e concentrou-se na escalada do
Vietname: "Muito mais do que Berlim ou Cuba, o Vietname desviou a aten
ção americana de todos os outros assuntos,,48.

Alguns dos amigos do sector africanista iam entretanto desaparecendo,
como ~obert Kennedy, e o próprio Mennem Williams, que se demitirá em
1966. E significativo também que o recém-nomeado embaixador em Lisboa,
Tapley Bennet, não se lembre de alguma vez ter falado das colónias portugue
sas quando se encontrava com o presidente [ohnson em Washington

49
•

Em meados da década de 60, os movimentos de libertação das colónias
portuguesas estavam em processo de consolidação das suas frentes militares
e de fixação dos seus apoios internacionais. A FRELIMO, que tinha consegui
do ser o produto da unificação de vários movimentos, era reconhecida pela
OUA, e começava a obter um apoio extremamente diversificado, incluindo a
Holanda e os países nórdicos, para além da China e do bloco de Leste. Da
parte norte-americana, no entanto, a secundarização era evidente, negando
qualquer atenção a Mondlane acima de um pequeno apoio fínanceíro'".
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Em 1964, o GRAE de Holden sofreu uma crise interna importante com a
saída de Savimbi e a hostilidade de Tshombe no Congo, de que só a instala
ção de Mobutu no poder o salvou, perriiifindõ-lhe a eliminação dos seus opo
nentes, mas reforçando também a sua dependência. O apoio norte-americano
era escasso, e apesar das constantes manobras de Roberto, fingindo mudar
para o campo dos chineses, os EUA não se impressionaram. O MPLA recupe
rava da crise e conseguia finalmente o reconhecimento da OUA, retomando o
apoio soviético e começando também a ter apoio militar cubano. Após dois
anos de reorganização e algum treino militar na China, Savimbi reapareceria
em cena dois anos depois, com a UNITA atacando o caminho-de-ferro de
Benguela, vital para as exportações da Zâmbia. Expulso deste país, começou
a dirigir a UNITA da zona fronteiriça.

Na Primavera de 1965, o embaixador americano em Lisboa, aliás discreto
admirador do regime, esboçou o último plano de iniciativa americana para
pôr fim às hostilidades nas colónias portuguesas. Conhecido como o "plano
Andersen", por ter sido gerado em grande parte em Lisboa pelo velho almi
rante do mesmo nome, este previa uma negociação entre africanos e portu
gueses sobre um período de transição para a autodeterminação, a ser decidida
em plebiscito, e o apoio económico externo à África colonial portuguesa. Ne
nhum tema era novo, mas a aproximação negocial foi muito mais moderada.
Aprovado por Ball e Harrriman, que sugeriram um período de 8 anos de tran
sição, ele foi apresentado a Franco Nogueira em Setembro de 1965 e este,
mostrando-se colaborante, propôs a sua discussão com Salazar. O ditador,
como sempre, ligou pouco à proposta, limitando-se a responder aos velhos
pressupostos norte-americanos de que os nacionalismos africanos. eram
sérios e que poderiam dar lugar a Estados independentes, com a teona dos
"indígenas primitivos". O sinal do pouco empenho da administração norte
-americana veio do próprio Dean Rusk, que nem mencionou o plano quando
se encontrou com Franco Nogueira no mês seguinte. Poucos meses depois,
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este seria oficialmente rejeitado por Portugal .

Aquela que seria a última tentativa americana no sentido de Portugal re
conhecer o direito à autodeterminação das suas colónias, deu-se quando este
tema já estava "no fundo da agenda da política externa norte-americana".
Nos oito anos seguintes, os EUA iriam seguir o conselho que o próprio
Anderson daria antes de partir: "não precipitar desnecessariamente fricções
nas relações luso-americanas,,52. Portugal continuava em 1965 tão renitente a
qualquer negociação como em 1961, repetindo a sua determinação em lutar
eternamente pelas suas "províncias ultramarinas".

Os EUA tinham entretanto retomado alguma assistência militar a Lisboa e,
tão importante como isso, o investimento privado nas colónias começou a au
mentar, nomeadamente no petróleo angolano. Masalguns megaprojectos do
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regime não tiveram eco na administração norte-americana, caso da Barragem
de Cabora Bassa, em Moçambique. A FRELIMO e alguma diplomacia africana
tentaram-inviabilizal" a sua construção, mas sem resultado. Dos potenciais in-
vestidores, pelo menos a Itália desistiu, e os EUA, pela mão de Dean Rusk, não
autorizaram a participação do Export-Import Bank no projecto.

Com a declaração unilateral de independência pela minoria branca da
Rodésia, em 1965, a fronteira da resistência branca ficou estabelecida na África
Austral, com alguns Estados negros por ele dominados, caso do Malawi.
A Ditadura portuguesa apoiou a Rodésia aquando do bloqueio britânico, e
votou contra as sanções nas Nações Unidas, reforçando também os seus con
tactos com a África do Sul, muito embora se tente demarcar do sistema de
aparthsíd", Com o desenvolvimento de estratégias militares de ataque a san
tuários da guerrilha em países vizinhos, generalizaram-se as queixas de al
guns países contra Portugal, como a Tanzânia, a Zâmbia, o Senegal ou a Guiné
-Conacrí, ao mesmo tempo que a Ditadura reforçava a sua colaboração mili
tar e policial com a Rodésia e a África do Sul, com o qual passou a ser associa
da internacionalmente.

Portugal tentou explorar para si os conflitos entre os países fronteiriços e
a guerrilha, como no Congo-Brazaville e no Congo-Kinshasa, e ainda a de
pendência de Portugal para vias de acesso ao mar, caso da Zâmbia. Em certos
casos, a própria rivalidade entre eles não precisava de mão portuguesa para
provocar efeitos debilitadores na guerrilha. No início dos anos 60, sobretudo
em Angola, as interferências dos dois Congos potenciaram os conflitos já
agudos entre MPLA e FNLA, para além de inspirarem múltiplas cisões e pe
quenos movimentos, como por exemplo, os de Cabinda. Por outro lado Por
tugal não deixou de aproveitar a permanente instabilidade no Congo,
particularmente durante a secessão do Catanga e a posterior liderança de
Moisés Tshombé, em 1964_6554.

Para além de uma rápida utilização política, militar e policial dos múlti
plos grupos de exilados, quer no Congo, quer na Guiné-Conacri, Portugal
chegaria a promover uma tentativa de invasão e derrube do regime de Sékou
Touré, em 1970
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O PRECIOSO ESCUDO DA NATO

A condição de membro da Aliança Atlântica pode ter sido irrelevante e
incómoda para os restantes parceiros, mas foi um poderoso instrumento de
estabilidade da Ditadura portuguesa, oferecendo-lhe um escudo protector na
sua derradeira aventura colonial. Para os norte-americanos sobretudo, a im
portância de Portugal continuava a residir "na base dos EUA nos Açores" e
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apenas "secundariamente na NATO,,5., mas era difícil separar um elemento
do outro. Ainda que sendo o mais anónimo dos membros fundadores da or
ganização, os EUA, a Inglaterra, a Fráüçaea RepúblicaFederal Alerr:ã: defen
deram Portugal no seio da Aliança, perante as crescentes criticas ao
colonialismo lusitano por parte da Holanda, da Dinamarca e da Noruega.

A resposta militar à revolta de Angola em 1961 pa~sou pelo envio im:di
ato de tropas e armamento que deveriam estar ao serviço da NATO. A Alían
ça autorizou a mudança, no seu encontro de Oslo em Maio de 196~, co~o
aliás tinha feito a De Gaulle para a guerra da Argélia, mas Kennedy Instruiu
Dean Rusk para cessar toda a assistência militar norte-americana para as di
visões da NATO portuguesas e exigir o regresso ao continente do material
envíado". Mais do que estratégia de longo prazo, o endurecimento norte
-americano visava dividir o poder de Lisboa, provocando uma eventual pres
são militar sobre Salazar para renovar o acordo das Lages. Transformada pouco
tempo depois em interdição para utilização nas colónias, aquilo que chegou
a ser anunciado como um "completo embargo de armas" a Portugal teve con-
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sequências práticas menores . .
Em 1965, por exemplo. como acto de boa vontade perante uma negocia-

ção em curso, os EUA forneceram ilegalmente aviões B-26 a Portugal. Mas do
lado português as queixas eram sempre iguais porque os envi~s er~m se~~re
mais limitados do que os pedidos realizados, que. neste caso, incluíam aVIOe.s
a jacto de combate e napalm'. Na realidade, os EUA tinham quase normal~
zado o apoio militar a Portugal. Entre 1963 e 19.68, S~Jazar recebeu 33 mi
lhões de dólares de ajuda militar norte-amencana . Quando os norte
-americanos moderaram a sua posição perante o colonialismo português na
segunda metade dos anos 60, os países nórdicos aumentar~m,as crítica~ ~
Portugal. Aconselhando silêncio cada vez que se colocava a hipótese de CrItI

car Portugal na NATO, o embaixador norte-americano em Lisboa, Tapley
h D

,,61

Benett, sugeria a Washington em 1967: "let us leave it to t e anes .
A chegada de Nixon ao poder foi ainda mais benéfica para portu~al.~pe

sar de sempre aquém dos desejos portugueses, a situação melhorou significa
tivamente. Autorizou-se então o fornecimento de material não letal para as
colónias e mais um fornecimento de aviões de transporte. helicópteros e ou
tro material foi desbloqueado. Apesar dos sucessivos pedidos portu~eses.

no entanto a NATO nunca autorizou a utilização de material seu em Africa e
não apoio~politicamente a guerra colonial portuguesa. Convém ~ambé~não
subestimar as críticas a Portugal no interior da Aliança e o apoio político e
financeiro de alguns membros aos movimentos de libertação, sobretudo a

partir do final dos anos 60. .
A questão central do fornecimento de armas a Portugal fOI sempre um

exemplo de duplo jogo para com o seu aliado lusitano. Formalmente, cum-
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pria-se O embargo às armas para a guerra colonial, mas a metrópole não era
obviamente incluída. Os EUA resistiram mais vezes do que se supõe ao for
necimento de material-militar-a-Portugal, sendo a Inglaterra,,a França B a RFA
bastante mais generosas na venda de armas. Alguns tratados bilaterais mos
traram-se também importantes, como o feito com a República Federal Alemã,
em 1963. Em troco de uma base aérea de treino em Beja, os alemães pagavam
com assistência.

Durante os anos 60, o acumular das críticas à NATO por associação com
a guerra colonial portuguesa "produziu", segundo alguns observadores, "um
largo consenso sobre o embaraço para a NATO representado pela condição
d
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e membro de Portugal" . Alguns especialistas de estratégia colaboradores

da NATO consideravam que, com a abertura da Espanha franquista a bases
militares norte-americanas, a importância de Portugal tinha diminuído bas-
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tante . Apesar da sua eventual expulsão nunca ter sido equacionada seria-
mente no início dos anos 60, alturas houve em que foi Portugal que tentou
jogar a cartada do distanciamento. Quando De Gaulle retirou a França da área
militar da Aliança em 1966, e se discutia a passagem do comando naval de
Brest para Lisboa, Salazar aproveitou pata reafirmar que a NATO também se
tinha tornado desadequada à segurança de Portugal, acusando novamente os
EUA e excluindo-o da lista de países com os quais Portugal mantinha rela
ções satisfatórias, onde se encontrava a França ou a República Federal Ale
mã. No entanto, com a decisão de instalar em Lisboa a sede do Comando da
Área Ibero-Atlântica (COMIBERLAND),Portugal saiu mais reforçado.

Desde os anos 50 que Portugal tentava convencer os seus parceiros de que
a área da NATO deveria incluir também o flanco sul-africano, para abranger
Cabo Verde e Angola, ao mesmo tempo que aumentava a sua disponibilidade,
"na esperança de se tornar um aliado índíspensável't'". No entanto, para além
da retórica discursiva, esta oferta interessada do governo português mereceu
por vezes alguma atenção. No caso da oferta de bases em Cabo Verde e S. Tomé,
no quadro do SACLAND,como possivelmente na Guiné e em Angola, a retóri
ca foi devidamente ponderada pelos comandos da NATO no início dos anos
70, dado que o Atlântico Sul seria obviamente melhor controlado daqui do que
dos Açores. A utilização de Nacala, em Moçambique, foi também ponderada,
sendo aliás oferecida aos EUA como alternativa a Diego Garcia, em 1974, pou
co antes do inesperado fim da guerra colonial. Com o acelerar da rivalidade
naval com os soviéticos, o retórico flanco Sul deixou de ser mera propaganda
portuguesa para entrar com seriedade nos planos da NATO, sendo visível em
várias declarações de responsáveis militares. Por outro lado, sobretudo duran
te a administração Nixon, muitos oficiais da NATO continuaram a elogiar Por
tugal, pela sua dedicação na luta contra o comunismo. expressando mesmo
admiração pelo combate dos portugues~em África

65.
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Alguns estudiosos consideram que a invasão da Guiné em 1970, foi o
"momento mais embaraçoso da NATO em África", opinião provavelmente
e~cessi~~ô6. Os países africanos e a OUA exigiram mais uma vez aexpulsãt)
de Portugal da NATO e, nos debates na ONU, choveram críticas aos aliados
de Portugal. Até a Inglaterra e a França se demarcaram então da acção portu
guesa, dando garantias discretas de que tal não se repetiria.

Os países nórdicos, como se referiu anteriormente, foram os mais activos
no apoio aos movimentos de libertação. No campo mais restrito da NATO,
onde apenas participavam a Dinamarca e a Noruega, ambos os países serão,
com a Holanda e com o Canadá, os mais críticos da Ditadura portuguesa.
Logo em 1961, a Noruega bloqueou qualquer venda de armas a Portugal e
daqui, como do Canadá, partiram alguns projectos de expulsão do país da
própria NAT0
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Os noruegueses chegaram a colocar a hipótese do apoio

humanitário aos movimentos de libertação numa reunião da NATO em Lis
boa, em 1971, e os holandeses voltaram à carga na reunião seguinte, em
Copenhaga, sem sucesso. Individualmente, ambos os países seriam contribu
intes líquidos da guerrilha anticolonial portuguesa e, no caso da Holanda,
ultrapassando a mera ajuda humanitária. Mais grave para Lisboa seria o anún
cio de que a República Federal Alemã, um importante fornecedor militar de
Portugal desde o início da guerra, iria deixar de vender armas a Lisboa no
quadro da NATO. A Alemanha começou também a estreitar contactos discre
tos com os movimentos de libertação, nomeadamente com a FRELIMO.

Os ANOS DE MARCELO CAETANO, 1968-1974

Marcelo Caetano herdou um País diferente no Verão de 1968, mais euro
peu, em termos de trocas económicas, e esboçou inicialmente algum ímpeto
liberalizador. Caetano tinha sido um dos raros notáveis da Ditadura a propor
a evolução para um federalismo prudente em 1962, mas, quando chegou ao
poder, nenhuma alteração foi esboçada na frente colonial, optando-se pelo
continuismo da guerra, quer no discurso político quer no empenho estratégi
co, reafirmado pela sua viagem às colónias, em 1969. O esforço de guerra não
deixava de aumentar, muito embora num quadro de crescimento económico.
Em 1970, Portugal despendia 45% do orçamento em defesa e segurança. Com
uma força militar de 140.000 homens, só Israel e os dois Vietnames o batiam
em percentagem perante o total da população.

A vitória de Nixon nas eleições presidenciais, em finais de 1968, foi vista
como uma benção por Lisboa. Republicano conservador, Nixon tinha expe
riência internacional e conhecia bem o problema das colónias portuguesas,
tendo criticado várias vezes a política africana de Kennedy, o que prognosti-

O Fim do Império Português / 31

cava que à "~:utrali.~ade benigna" de Iohnson talvez se seguisse o apoio sem
reserv~s. FOI ISSO aliás que o novo presidente americano prometeu a Franco
Nogueira, em 1969; segundo o testemunho_deste último+Nixonter-lhe-ia as
segurado que .este nunca se comportaria com Portugal como Kenned/8•

Uma medida tomada de imediato pela nova administração norte-ameri
cana foi a de ordenar o encerramento de todos os contactos com os movimen
tos de libertação das colónias portuguesas69. Roberto, protegido por Mobutu
e com ~lgum material chinês, sobreviveria razoavelmente. Quanto à FRELIMO,
envolvida numa luta pelo poder após o assassinato de Mondlane, os contac
tos seriam então totalmente cortados.

Muito rapidamente o controlo de Kissinger sob a política externa e o seu
domínio sO,bre a máquina de Washington foi quase total. Para o poder branco
no S~l_de Africa, a conjuntura foi boa, ~ado o relaxamento generalizado da~
restnçoes aos contactos com Portugal, Africa do Sul e Rodésia. Os relatórios
do Conselho Nac~onalde Segurança sobre a região confirmavam que "os bran
cos estavam aqui para durar" e "que a mudança construtiva só poderia VI'r1 ,,70. •

por e es . O investimento norte-americano nas colónias portuguesas era já
signific.ativo, sobretudo em Angola, com a descoberta de petróleo em Cabinda,
e a opça~ de recurso da FNLA atingiria o período mais baixo em assístêncía",

No final dos anos 60, algumas opiniões optimistas como as atrás citadas
já reflectiam mal a situação nas colónias portuguesas, e as "menores" esta
vam ausentes de qualquer consideração nos relatórios, caso da Guiné-Bissau.
N~ meio da indiferença perante o conflito português, havia pelo menos uma
atituds de maior simpatia. A Ditadura era, finalmente, nas palavras de
Kissinger, "um aliado da NATO defendendo o Ocidente e os seus flancos
afrícanos'<", Seria um pouco exagerado afir~ar, como R. F. Holland, "que,
paradoxalmente, a presença portuguesa em Africa convinha bastante às ou
tras potências da NATO", mas a opinião de que o fundamental do "envolvi
mento económico e militar" dos EUAera pelo manter do "status quo colonial"
parecia um facto nas vésperas do golpe militar de 197473• '

Kissinger sugeriu um levantamento parcial do embargo de armas a Portu
gal, como acto de boa vontade perante a cedência dos Açores e em 1970 tf .. 1 ' ,es e
OI rmp ementado, reflectindo-se imediatamente numa melhoria de meios

das Forças Armadas Portuguesas. Por outro lado, Lisboa apressou-se a mos
trar uma nova atitude perante a base das Lages, propondo a abertura de con
versações para a renegociação do acordo dos Açores. Estas desenvolveram-se
rapidamente e, em Dezembro de 1971, Portugal acordava a cedência da Base
até Fevereiro de 1974, desta vez em troca de apoio financeiro no valor de 436

milhões de dólares. Até aí, o Estado Novo não tinha cobrado um aluguer,
tentando aumentar o seu poder negocial, mas Caetano mudou de opção. Acres
~~ue, em termos financeiros, o negócio não foi famoso.
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Pouco tempo depois. a Ditadura recebeu um "prémio diplo~ático".. Pro
duto é certo de um acaso favorável, Nixon e o presidente fra~ces pompl~ou.
~Ilcontraram-se-nosAçorespara discutir problemas de paridade cambiale

Caetano não perdeu a ocasião. . . -
Um choque diplomático de sentido inverso e com profundas lmphcaçoes

na opinião pública portuguesa deu-se com o Vaticano~ ~m J~n~o de 1971,

d P
Paulo VI graças ao apoio de alguns católicos ítalianos, rece-

quan o o apa • diê .
beu Amílcar Cabral. Agostinho Neto e Marcelino dos Santos em au l.encla.
Para a elite do regime e para os valores do bloco sociológico que o aporava, a
audiência aos chefes dos movimentos de libertação foi política e moralmente

devastadora. .
Muito embora sempre controlada, a situação militar em Angola conhecía

d O MPLA abria uma nova frente a leste, chefiada por Daniel
mu anças.
Chipenda. A UNITA, negociava com as Forças Armadas Portuguesas um.ces-
sar-fogo informal, tendo como principal inimigo o MPLA. A FNLA, mantl~ha
a sua presença habitual no Norte. Em Moçambique, o general Kaúlza de Arríaga
desencadeava a operação Nó Górdio, tentando destruir as bases da FRELI~?
no Norte, objectivo só parcialmente conseguido. A pior si~uaçãoera a da Gume, o

fora dos olhos das grandes potências, mas Caetano contmuou a recusar qual-

quer contacto ou negociação. ,
Em 1972, no entanto. Caetano autorizou o general Spmola a encontrar-se

com Senghor na fronteira com o Senegal e este discutiu um plano de re~ol~-
_ do problema da Guiné. Caetano recusou qualquer ideia de negociaçao

çao .,' A 1 e
com base no exemplo negativo que o abandono da Gume sena para ngo a
Moçambique. preferindo uma eventual derrota milita/

4
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Apesar da manifestação de uma corrente e~ropeísta~om,d~~~s precisos
sobre o impacto já bastante mais moderado da perca do nnperio •refo~ça~a
pela adesão de Inglaterra à CEE e o correspondente Tratado ,~e Assocíaçao
que Portugal então assinou. nenhuma iniciati~~do poder político de resolu-

ção pacífica do problema colonial se declarou . . .
Em 1973, Portugal era outra vez referido na imprensa mternaclDnal. Em

Julho. poucas semanas antes de uma visita de Marcelo Caetan~ a L~ndres.no
quadro das celebrações da Aliança Luso-britânica, o padre mgles Adr~an
Hastings publicou no Times um artigo denunciando um massacre co~etido
em Wiriyamu, Moçambique, pelas tropas especiais portuguesas, ~o f~nal de
1972. Não era a primeira denúncia, mas foi provavelmente a de maior impac
to mediático. A viagem a Londres sofreu as consequências. Marcelo escapou
por poucos votos a uma declaração de desagravo no Parlamento de Londres e

sofreu manifestações de rua.
Um acontecimento militar pouco notado nos media provocou entretan~o

um salto qualitativo na guerra na Guiné. Em Março de 1973, o PAIGC abatia
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pela primeira vez aviões portugueses com mísseis Sam-7 de fabrico soviéti
co. praticamente paralisando a aviação portuguesa, sem meios de resposta

--equivalentes. Como escreveu um analista académico da deseelenizeçãe, "du
rante a década entre 1963 e 1973 nenhuma das grandes potências pressionou
por mudanças no status quo" nos territórios portugueses. '1'\ ajuda soviética
aos movimentos de libertação das colónias portuguesas era de escala modes
ta - muito menos do que os portugueses apregoavam ou os movimentos de
libertação queriam; e o mesmo pode ser dito sobre o apoio ocidental que os
portugueses conseguiram espremer dos seus aliados da NATO,,76.

O fornecimento de mísseis terra-ar ao PAIGC representou uma escalada a
que os portugueses se esforçaram por responder. pressionando imediatamen
te os norte-americanos. Mas, ainda que em boas relações, até o mero acto de
se fazer notar era complexo, perante um governo norte-americano preocupa
do com a sua própria crise provocada pelo escândalo Watergate. O ministro
dos Negócios Estrangeiros português, Rui Patrício, começou mesmo a amea
çar com a não renovação do acordo das Lages, que expirava em Fevereiro do
ano seguinte. mas o impacto foi escasso. Convém não esquecer que, como
salientou um estudioso das relações luso-americanas, "entre 1969 e 1974"
Portugal e a África portuguesa "entraram na fase dormente" da política exter
na norte-americana e aí ficaram "até ao golpe em Lisboa"".

Foi então que a guerra do Yom Kippur entre Israel e os países árabes fez
pender a balança para o lado português, mais uma vez graças aos Açores.
Perante a contingência de um apoio de emergência a Israel, nenhum país
europeu se mostrou disposto a aceitar a aterragem de aviões norte-america
nos para reabastecimento. Caetano rejeitou o primeiro pedido para utilização
dos Açores e os portugueses tentaram então obter os aviões e os mísseis pedi
dos como condição prévia para a cedência dos Açores. Kissinger não apro
vou a lista portuguesa e respondeu com um quase-ultimatum, ao qual Portugal
não podia deixar de ceder, o que fez em algumas horas

78.

Apesar de ter rejeitado as pretensões portuguesas. Kissinger prometeu
ajudar o governo português quando passou por Lisboa, em Dezembro de 1973.
Dado o agravamento da situação militar na Guiné, Caetano voltou a autorizar
contactos secretos com o PAIGC. desta vez por iniciativa britânica, pouco
tempo depois. talvez interrompidos com a digestão da boa notícia de que os
mísseis tinham sido finalmente desbloqueados e deveriam ser entregues na
República Federal Alemã, em finais de Abril de 1974.

A natureza do derrube do regime e a quase simultaneidade entre transi
ção democrática na metrópole e descolonização, iria dar novamente a Portu
gal alguma saliência internacional.
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o Salazarismo e a Guerra Colonial

Muito embora o início da resistência ao colonialismo português se pren
da com as próprias revoltas contra a colonização, e esta história esteja cheia
de mitos fundadores, parece consensual iniciar nos movimentos anti
salazaristas do após guerra as origens políticas de alguns dirigentes naciona
listas que protagonizaram a luta pela independência das colónias portuguesas.
O MUD Juvenil e o renascimento do movimento associativo das universida
des no após guerra foram um factor de politização de alguns estudantes das
colónias.

Importa no entanto sublinhar que esta foi apenas uma faceta da diversi
dade de formações e percursos dos nacionalistas das colónias portuguesas,
muitos dos quais nunca conheceram a metrópole e tiveram uma relação cul
tural e política bem mais ténue com Portugal e a sua oposição eleitoral e
clandestina ao Salazarismo. O redespertar étnico, a missionação protestante
ou a emigração para países vizinhos e, sobretudo, a vaga das independências
no Norte do continente africano, foram os grandes viveiros dos primeiros
movimentos nacionalistas das colónias portuguesas.

As primeiras elites independentistas germinaram entre o reduzido sector
assimilado, muitas vezes mestiço, de Angola e Moçambique. Na Guiné-Bissau
foram cabo verdianos na sua maioria os primeiros a criar movimentos
autonomistas. Algumas clivagens que marcaram os movimentos anticoloniais,
nasceram da socialização diferenciada desta reduzidíssima elite, alimentada
e formada quer pelo escasso aparelho escolar colonial, quer, sobretudo, pelos
missionários protestantes e católicos. Alguma desta formação seria continu
ada nas universidades da metrópole, em contacto mais estreito com a oposi
ção ao Salazarismo.
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o DESPERTAR DO ANTICOLONIALISMO

'mero de àffícaríõs que vinham estudar para a
Foi dentro do e~casso nu velar al uns dos futuros dirigentes dos movi-

metrópole que se VIeram a re b g di nos Amílcar Cabral e Vasco Cabral,
d lib t - as os dos ca o ver la

mentos e I er açao, c , . L do moçambicano Marcelino
dos angolanos Agostinho Neto e LUClO ara, ou

dos Santos, entre outros. , . . o associado à Mocidade Por-
A Casa dos Estudantes do ImPlbeno, orgaunnI:;os estudantes universitários

. d m 1944 para a ergar e
tuguesa, cna o e 1 'mportante ao servir de plata-
vindos das colónias, acabou por ~er u~ ~ape; movime~to estudantil anti-

forma associativa e cultu:al mUl~ ?r~I~~9405) e no Porto (1959), por ela
salazarista. Com delegaçoes e~ OIm ra eus das colónias que aderiram à
passaram vários estudant~safnca~ose eur~p t de aos movimentos de liber
luta política e cultural antlsalazansta e, mais ar ,

tação. 1 seus corpos gerentes, várias vezes demitidos
. Entre os que passaram pe os. _ admI'nI'strativas contaram-se Agosti-

b etidos a corrnssoes , . .'
pelo governo e su m 1950 Alguns anos mais

9 M celino dos Santos, em .
nho Neto, em 194 ,e , ~r d direcção de Coimbra era "politi-
tarde segundo um relatório da PIDE, to a a . ,,79

, '" . d " doutrina do MUD [uvenil .
camente ma ,segum o a, . tante papel de aglutinador cultu-

A CEI desempenhou tambem um Impor ras tertúlias afins.

ral, veículo que foi da literatur~afr~a~a,e: ~~:ai:~c~o~:uem Lisboa, entre

Uma delas foi o Centro de Estu o~ ~~~:~~~bral,Agostinho Neto, Mário de
1951 e 1953. Nele colaboraram, rm ti ando ligada ao movimento as
Andrade, Vasco Cabral"e~tre Ol~.trO~. Con mu ro ressiva fuga de estudantes
sociativo, a CEI perdera Imp?r~anClatCOmtdaaPs q~ais desencadeada em 1961,

. d t ' ole a mais Impor an e .
afncanos a me rop , 6580 O tra organização associativa na

, d pelo governo em 19 . u . h
ate ser encerra a , . . f d do em 1954 por Agostm o, I foi Cl be Marítimo Africano, un a
metropo e OIou. bl tívo era a ligação destes intelec-
Neto e Lúcio Lara, entre outrosl: e cujo o ulares e através destes, a Angola,
tuais a outros africanos ~~s c asses popu ,

para tarefas conspirativas '. 1'1' arcaram esta geração fundadora
Que influências culturais ~ POa:i;~::?~ neo-realismo e as marcas cultu

de alguns dos movimentos nacI~n " da rimeira geração, foram-se
rais da literatura marxista por VIa franco~ona, Per a africana francófona da

it de quer a amencana qu
plasmando com a negn u '.. M' . d A'ndrade Marcas já muito mais

-r" de pontificava ano e· .PrésenceA;T1came,on f . - m 1961 cuja mílitãncia
difusas e menos marcantes nos jovens que ugirao e ,

em Portugal será rara ou ~ula. . _ Salazarismo, foi uma influência
O PCP, principal partido de ,o?os~çao ao ticclonialistas ao mesmo tem-

organizativa importante para vanos Jovens an -

o Fim do Império Português / 37

po que inicialmente evitou a constituição de movimentos de libertação nas
colónias, subordinando a independência à democratização metropolitana.
Sóem -1957, RO-seu -fi}' Congresso, é que o PCP declarou o seu apoio à inde
pendência das colónias, autonomamente "das modificações que se possam
operar na situação política em Portugal't". Esta decisão foi aplaudida por
Lúcio Lara, convidado como delegado deste grupo anticolonialista ao con-

83
gresso .

Vários africanos e estudantes brancos das colónias filiaram-se em organi
zações unitárias como o MUD Juvenil, no final dos nos 40, e participaram no
movimento pela paz de inspiração comunista, casos de Amílcar Cabral, Má
rio de Andrade, Agostinho Neto, Marcelino dos Santos e Vasco Cabral. Al
guns seriam presos no quadro da sua actividade, nessas organizações, como
Agostinho Neto e Vasco Cabral.

A partir de meados dos anos 50, no entanto, estes começaram a apresen
tar-se autonomamente como representantes das colónias. Segundo Vasco
Cabral, foi em 1953 que estes se organizaram já fora do MUD Juvenil num
congresso de estudantes pela Paz em Bucareste, representando Agostinho
Neto, Angola, Marcelino dos Santos, Moçambique e o próprio Cabral, a Guiné
e Cabo Verde

84.
Inicia-se então um ciclo de criação de partidos e movimentos

especificamente anticolonialistas, quer nacionais quer unitários. Logo em
1954, Agostinho Neto organizou em Lisboa o Movimento Democrático das
Colónias Portuguesas, para coordenar a luta clandestina anticolonialista em

85
Portugal.

No início dos anos 60 ainda se assistiria a alguma geminação entre orga
nizações de frente dominadas pelo PCP e à acção política de africanos na
metrópole. Uma das primeiras iniciativas clandestinas deste género, dirigida
pelo PCP com o objectivo de fazer propaganda contra a guerra das colónias,
seria o jornal Anticolonial, fundado por Álvaro Mateus, membro da CEI e
militante comunista, e alguns membros do MPLA e da FRELIMO, em 196386.

Um ano antes era também o PCP que tinha organizado a fuga para Marrocos,
de barco, de Agostinho Neto e de Vasco Cabral, operação tornada pública só
alguns anos mais tarde.

Na viragem para os anos 60, aumentaram as saídas individuais de estu
dantes africanos de Portugal. Muitos destes vinham para a metrópole com
bolsas de organizações protestantes, partindo em seguida, legal ou ilegalmente,
para a Europa ou para os EUA. Foi esse o percurso de Eduardo Mondlane e de
Jonas Savimbi, por exemplo. Mas algumas fugas foram grandes e de grupo,
exigindo uma organização mais elaborada.

As mais conhecidas destas fugas deram-se em 1961, e foram organizadas
com base em redes protestantes, com o apoio clandestino do governo norte
-americano, visando a forrnaçâode elites, sobretudo para Angola, na previ-
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, . . ão Uma vez em França, os estudantes seriam
são de uma rápida descolomzaç. idarí aderir à UPA e por alguns

S . bi que os convi ana a
visitados por [onasSavím 1,._ --_._-. b 1 às de estudo para osEBA, convi-
norte-americanos que lhes ofereceriam o st depois Foram no entanto
te reiterado por Eduardo Mondlane, pouco empo .
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poucos para os EUA . t etrópole diminuiu a sua função de
A partir desta altura, não so~en e a ~ d dentistas como estes se

1· movimentos ln epen ,
viveiro de e ítes para os 1 d tinas antísalazaristas, muito embo-. d izações c an es 1
autonomizaram as orgam élulas autónomas de alguns mo-

d' amente pequenas c ,
ra se formassem espora IC .d des da luta independentista,
vimentos na metrópole. Com as novas n~cessl a
os destinos de formação de quadros serao outros.

A FUNDAÇÃO DOS MOVIMENTOS INDEPENDENTISTAS

" . d da clandestinidade, reduzidas a peque-
Embrulhadas nas VICISSltU e~ 1 . ítas das primeiras o_rganiza-
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' . , ti a do mesmo nuc e ,
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Viriato da Cruz, Ilídio Machado e An

d
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po que sena posteríorrn . fi 1da década de 50 e a orgamza-'1' eça em ParISno ma
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ção formal só se tenha estabelecí ~'. d Andrade e Viriato da Cruz, o MPLA

89 irízido ini lmente por Mário e .
1960 . Dirigi o micra 'd intelectuaís e estudantes mestiçosbé queno numero e Iagrupou tam em um pe _ Mbundo

d I ma penetraçao no grupo .
da área de Luan a, com a gu . fi al dos anos 50 que levou a
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ç.
. f rtes caso da União dos Povos

1· com apoios mais o ,
menos cosmopo ítas, mas di nha de uma excelente base
de Angola (UPA) de Holden Roberto, que ISpU
étnica transfronteiriça.
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Foi na Guiné, para onde foi trabalhar como engenheiro agrónomo, que
Amílcar Cabral fundou o Partido Mricano de Independência (P~I), que.só _
illâiS tafôe;lã-c6fu os seus dirigentes no exílio, adqUirIria o "da Guiné e Cabo
Verde" (PAIGC). A data oficial de criação, mais tarde contestada por outras
fontes, foi a de 19 de Setembro de 1956, quando Cabral teve uma reunião
com alguns companheiros de luta90. Os membros fundadores foram Arestides
Pereira, Amílcar e Luís Cabral, Júlio Almeida, Fernando Fortes, Eliseu Turpin
e Rafael Barbosa91. A larga maioria dos seus fundadores eram cabo verdianos
nascidos ou trabalhando na Guiné e a base inicial do partido, extremamente
pequena, foi em Bissau. O único antecessor do pequeno agrupamento funda-
do por Cabral foi o Movimento da Independência Nacional da Guiné Portu
guesa (MING), que teria tido escassíssima acção92.

Amílcar Cabral ainda conheceria estadias de trabalho em Portugal e em
Angola, onde colaborou com algumas organizações nacionalistas atrás des
critas, apenas visitando a Guiné duas vezes até ao seu exílio, mas o PAIGC
conseguiu alguma implantação, nomeadamente nos "Sindicatos Nacionais"
locais. Em Agosto de 19~9, alguns operários do porto de Bissau entraram em
greve e a resposta das autoridades seria brutal, assassinando algumas deze
nas de populares a tiro. Conhecido como o massacre de Pidjiguiti, será o mito
fundador do nacionalismo do PAIGC. Muito embora o seu papel fosse menor
na greve, a polícia política apertou o cerco ao partido e vários militantes se
guiram de imediato para o exílio.

Amílcar Cabral, que continuava a participar em várias reuniões interna
cionais em África, contou com a independência da Guiné-Conacri e, numa
última reunião após o massacre de Bissau, alterou a estratégia do PAIGC.
Uma parte da direcção foi para o exílio em Conacri, onde Cabral chegou tam
bém em Maio de 1960. Os poucos que ficaram em Bissau como Rafael Barbo
sa, seriam presos pouco tempo depois.

A sociabilidade política estreita entre alguns fundadores da resistência
anticolonial levou também à criação de organizações federativas que desem
penhariam um papel internacional importante, Uma das primeiras organiza
ções unitárias clandestinas de iniciativa dos nacionalistas africanos seria o
Movimento Anti-Colonial (MAC), criado em 1957, em Paris e em Lisboa, por
Agostinho Neto, Marcelino dos Santos, Lúcio Lara, Viriato da Cruz, Amílcar
Cabral e pelo são tomense Guilherme do Espírito Santo, entre outros, Será
esta organização que, já com a maior parte dos seus membros exilados, dará
origem à Frente Revolucionária Mricana para a Independência das Colónias
Portuguesas (FRAIN), criada em 1960, aquando da conferência de Tunís, ago
ra como frente de organizações (neste caso apenas da Guiné e Angola) e não
de indivíduos

93.
Apesar de convidada a aderir a esta primeira frente de parti

dos nacionalistas, a UPA..de Holden Roberto distanciou_se94,
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A Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas
(CONCP), organização mais estável agrup~andgjªos_!rês movimentos de li
bertação da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Angola (MPLA), Moçambique
(UDENAMO e depois FRELIMO) e S. Tomé (CLSTP) herdou estes primeiros
esforços de coordenação. Com a sua sede instalada em Rabat, a CONCP reali
zou o seu 1.0 Congresso em 1961, e representou um pólo de unidade entre os
movimentos de libertação mais marcados pela sociabilidade política antí
salazarista da sua elite dirigente.

Os fundadores dos movimentos nacionalistas moçambicanos tiveram, com
a excepção de Marcelino dos Santos e alguns outros, um percurso muito me
nos marcado pela metrópole e o exílio europeu. No final dos anos 40, formou
-se em Moçambique o Núcleo dos Estudantes Secundários de Moçambique
(NESAM), por influência de africanos que tinham estudado na África do Sul e
que desempenharam um papel importante na difusão dos ideais nacionalistas.
Eduardo Mondlane foi um dos seus fundadores. Partindo para Portugal com
uma bolsa de estudo, onde contactará rapidamente com a CEI, o jovem mo
çambicano partiu para os EUA em 1951, onde se licenciou em Ciências So
ciais, sendo funcionário das Nações Unidas no final dos anos 50
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As primeiras organizações independentistas moçambicanas criaram
-se nos países limítrofes nos finais dos anos 50 e, mais uma vez, várias siglas
terão que ser rapidamente apresentadas, algumas das quais se fundirão na
FRELIMO. Uma das primeiras foi a União Democrática Nacional de Moçam
bique (UDENAMO), fundada em 1960 na Rodésia e transferida para a Tanzânia
no ano seguinte, já dirigida por Adelino Gwanbe. Foi a UDENAMO que foi
escolhida para representar Moçambique na CONCP, que tinha como secretá
rio-geral Marcelino dos Santos

96
• Outro movimento, este de matriz mais étni

ca, já que formado a partir de núcleos macondes na Tangânica, foi o MANU
(União Nacional Africana e Moçambicana).

Sofrendo uma forte pressão para a unificação por parte da nova liderança
internacional africana, foi o chefe de um outro micromovimento, a União
Nacional Africana de Moçambique (UNAMI), que convidou Eduardo Mon
dlane a regressar a África para ter um papel mais activo na luta pela indepen
dência. Como resultado da fusão destes três movimentos, a FRELIMO foi
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fundada em Dar es Salam, em Junho de 1962 .

Muito embora com alguns pontos em comum com Amílcar Cabral ou
Agostinho Neto, os fundadores da FRELIMO tiveram muito menos contacto
com a metrópole e a Europa. Não só o nacionalismo anglófilo da África do
Sul, da Rodésia e da Tanzânia, foi muito mais marcante, como o seu primeiro
presidente tinha uma marca norte-americana forte, o que aliás iria provocar a
desconfiança de alguns dos seus pares.
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O INÍCIO DA LUTA ARMADA

Oinfciodas hostilidüdesmilitarescontra . .
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orgamzação prendia-se estreitamente c díf d a a em 1957. A sua
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, o a Junto o seu sobri h H ld
bacongo que partiu para Leopoldville co n o, o, en Roberto, um
em 1940-41, para aperfeiçoar o seu t n:. 2 anos para so voltar a Angola
um ano. por ugues, estudando em S. Salvador por

. Delegado à conferência de Acra ela UPN . . .
mternacionais do movime t p A, Roberto llllClOU os contactos

" ... n o, que entretanto começava a . "
no ,perdendo o "Norte't n . ·1 . . ..... ser m..als angola-

na sig a, pouco tempo d . S . d
mente do Congo belga R b t epois, am o clandestina-
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vários países africanos recebe d '. açoes m as e visitou
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. ,o mOVImento ínící .
mternacional, Roberto conseguiu t bé 1 lOU o seu creSCImento. A nível
nos, mais tarde reconvertidos em a~ ~,~ guns ~~ntactos norte-america
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UPA e o MPLA, este último aind sb e ogdO astante di:~~iI, sobretudo entre a

. '. a asea o em Conacn .
A mitologIa nacionalisjj, angolana tem várias d

ta independentista apesar d Ii _ atas para o início da revol-
, as igaçoes entre a ac - di -

serem ainda turvas. O ataque à cadeia de L çao e a lrec~ao políticas
onde se encontravam presos políticos foi r ~a~~~ a 4 de Fevereiro de 1961,
alguma repercussão internacional po' . e~dv~n icado pelo MPLA, obtendo
t M . ' r comei Ir com a tom d d .
a ana por um grupo de op it . a a o navio San-OSI ores ao regime d S 1

revolta deu-se inegavelmente na á '. e a azar. Mas o início da
a area etmca e de a - d U

Angola, sendo coroada com uma d t fi I cçao a PA, no Norte de
a a o reia : 15 de M d

quando foram atacadas várias f d arço o mesmo ano,
100 azen as e postos d " .

ses . As centenas de mortos t I a mmlstrahvos portugue-
en re co onos afri d

revoltosos, são ainda motivo d dí _. ' canos e outras etnias e
. e lvergenCla e foram p t d h

pectlvas propagandas mas a d t on o e onra das res-, a a marcou simbol' . , .
to angolano. Uma primeira conse _ . d lcamente o mícin do conflí-
f quencla a revolta d -
uga para o Congo de milhares d tu. d ~ a sua repressao foi a

e re gla_cls, que serram a fonte de recruta-
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, UPA Ainda que iniciando-se de facto algum tempo
mento quase exclusiva da, 1 erra colonial começou oficial-

' de forma bem menos espectacu ar, a gu ,
depois, e - -_ _ _. _,_ _'bl' - 'nternacional e metropolitana.d --t- - a a opmiao pu ica 1 ,
mente nesta a a, par , grande repercussão interna-' t d Angola tiveram uma

Os acontecímen os e , , , d s EUA a Portugal na UN
d bé o início das críticas o

cional, marcan o tam em '1 d ti • UPA A resistência portu-' ) apoIO c an es mo a ,
(vide capítulo antenor e o seu , ncessões negociais marcou a

ilit r sem quaisquer co
guesa e a sua resposta mi 1a . I' t s de exilados para a organiza-

I ' entos naclOna IS a ,
transição de a guns mOVIm e _ em movimentos de libertação fOI,- d A sua transformação
ção da acçao arma a, 'seu confronto quer com a estru
no entanto, bastante morosa e det~~m:nou o com o poder político fronteiri-
tura social, étnica e política das co ornas, quer 'I

' d os seus fundadores se eXIaram,
ço e Internacional, quan o dífi ld des de desencadear a sua luta ar-

Um dos primeiros a ,sof:;~ :~c~an~ado no exílio e dispondo de algu-
mada contra Portugal foi o 'P, O t bro de 1961 é que o MPLA

' - d io na Europa, so em u u
mas orgamzaçoes e apo ld 'II ao mesmo tempo que lançavaizad bri ede em Leopo VI e,
foi autonza o a a nr s , _ d A tinho Neto. Ainda que anun-" a hbertaçao e gos 1
apelos internacionais para , 'mas acções que passaram do

1 t mada as pouquissi
ciando formalmente a u a ar " 1 1 UPA com o apoio das autori-
papel foram bloqueadas de forma vio enta pe a ,

dades congolesas, adesões individuais de outrosd 1962 a UPA cresceu em
Durante o ano e, b d ecrutamento continuasse a ser" it embora a sua ase e r

grupos etmcos, mm o ilh s de novos refugiados no Congo,
na etnia bacongo, entretanto com h

m1
't

ar:
que passaram por uma dupla

derí 'lgumas eSl açoes, ,
Um dos que a eriu apos a . bundu bolseiro de orgamza-'J S imbi um ovim
filiação no MPLA, foi onas aVI "1' Suíça'O' Savimbi foi também

L' boa que se exi ana na ,
ções protestantes em IS, d UP~ que ao absorver outro

fili - d utros estu antes na ,
instrumental na 1 iaçao e o N' 1 de Libertação de Angola (FNLA),

f ou na Frente aciona ,
grupo, se trans orm , lítico e militar norte-amencano e
em Março de 1962, Confiante nodapolO po l

dle
Lisboa a FNLA avançou en-

di - 'ada o governo ,
na eventual ren içao negoci 'I' • espera de reconhecimento,

' - d governo no exi 10 a
tão para a cnaçao e um h ada a Leopoldville é a vez do

Com a fuga de Agostinho Neto ~ a s~a, c eg mesmo tempo que falharam
' eira cnse sena, ao ,

MPLA atravessar a sua pnm FNLA Mas só algum tempo mais
ivas d romisso com a ,todas as tentativas e comp essão da FNLA é que o

" , t pulso do Congo, por pr , .,
tarde e ja pratícarnen e ex C bi da graças ao apoio do vizinho
MPLA conseguirá abrir uma frente em a m ,

Congo-Brazzaville. G ' 'f i também complexo, Como nas
O desencadear da luta armada na 'l~mteevoe que se confrontar com movi-

' , PAIGC no eXIlO 102
outras colónias, o novo , t dos países de acolhimento . Em
mentos rivais e atitudes dlve~sas?or pa: ~ r Sekou Touré, o Movimento
Conacri já existia urna orgamzaçao apoia a po
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de Libertação da Guiné (MLG), chefiado por François Mendy, e o Senegal de
Senghor, por exemplo, já apoiava outros agrupament()1lg!:lil sElyiri-ªilla unir

-na Frente de Luta pela Independência da Guiné Bissau (FLING), "um peque
no mas muito persistente rival de Cabral", chefiado por Henry Lab

éry
103,

Foi nesta conjuntura de rivalidades e tentativas falhadas de união, onde a
componente cabo verdiana na direcção do PAIGC já era alvo de ataques, que
Cabral conseguiu consolidar a base do partido em Dakar e as suas relações
com Sekou Touré, perante a muito maior dificuldade em encontrar igual apoio
de Senghor

104

, A primeira operação militar contra posições portuguesas foi
aliás realizada pelo MLG de Mendy, mas o grande êxito do PAIGC foi o de
conseguir impor-se como o movimento dominante, política e militarmente.
Para isso, a frente internacional foi muito importante e o CONCP jogou aqui o
seu papel. A estratégia da OUA era de apelar sistematicamente à unidade das
diversas organizações nacionalistas, só mais tarde apoiando a mais forte, o
que aconteceu em 1964, quando o PAIGC obteve o reconhecimento como
único movimento legítimo,

Os primeiros guerrilheiros do PAIGG foram formados na China, Marro
cos, Tunísia e Argélia, A sua organização interna era bastante fluida e a base
mais sólida dentro da Guiné foi na área sul, dominada pelos balantas, sendo
que a norte o Senegal não permitiu sequer a utilização do seu território como
base, O próprio fornecimento de material militar foi inicialmente muito pro
blemático, com a importação quase clandestina de algumas armas ligeiras,

As acções de guerrilha do PAIGC começaram esporadicamente em mea
dos de 1962, mas só no fim desse ano se iniciaram com alguma regularidade
no Sul e, em 1963, no Norte, No ano seguinte, na batalha pelo controlo da
Ilha de Como deu-se o primeiro confronto militar convencional com as tro-105pas portuguesas ,

Moçambique seria a última colónia a conhecer a emergência da guerrilha
e a vida inicial da FRELIMO foi complexa, Organizada a direcção em Dar es
Salaam, Mondlane regressou aos EUA pouco tempo depois, deixando-a en
tregue, segundo algumas fontes, a um norte-americano, Aldridge, que se dis
farçava de exilado moçambicano106, A organização conheceria várias cisões e
hesitações de estratégia até ao regresso de Mondlane, algum tempo depois,
Vários fundadores tinham entretanto cindido como Paulo Gumane e Gwamba.
Após uma tentativa de expansão da FRELIMO no Sul, nomeadamente em
Lourenço Marques, que a PIDE prontamente desfez, foi de maneira precipita
da e sob a pressão externa que um pequeno destacamento de 250 homens se
infiltrou no Norte de Moçambique, atacando uma base portuguesa em Chai,
a 25 de Setembro de 1964,

Em algumas colónias o movimento independentista seria escasso ou nulo,
casos de Cabo Ver-de, S, Tomé e Príncipe, ou de Timor, Apesar da existência
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de oposição autonomista em Cabo Verde e de serem cabo verdianos a maioria
dos fundadores do PAIGC, este Jlartidopenetrou com grande dificuldade no
território, dado o controle policial port~g~êgro1. Por outro lado, a existência
antiga de vários pólos de emigração, desde os EUA à metrópole e à Holanda,
multiplicou a diversidade ideológica da oposição à presença portuguesa. Foi
aliás para uma das ilhas de Cabo verde que a PIDE enviou muitos presos
políticos das colónias, quando reactivou o campo de concentração do Tarrafal.
Ainda que algumas tentativas de acção militar nas ilhas tivessem sido plane
adas pelo PAIGC não tiveram sequência, sendo a acção política mais eficaz
junto das comunidades emigradas, nem sempre sensíveis à unidade com a
Guiné-Bissau. Acresce que alguns pequenos movimentos rivais foram cria
dos, excluindo a unidade de acção com a Guiné, caso da União das Popula
ções das Ilhas de Cabo Verde (UPICV). Muito embora incluindo sempre Cabo
Verde na sua propaganda internacional, várias fontes indiciam que o PAIGC

teve um fraco recrutamento local até 1974
108

Apesar do germinar nacionalista se ter estendido também à microcolónia
portuguesa de S. Tomé nos anos 50, a sua expressão esteve reduzida a um
pequeníssimo núcleo de estudantes expatriados. No entanto, um aconteci
mento fundador não faltava. Em Fevereiro de 1953 deu-se um massacre de
nativos conhecido como o massacre de Batepá, quando proprietários de ro
ças organizaram uma milícia, perante algumas manifestações espontâneas
contra um eventual trabalho forçado nas explorações de cacau, e mataram

109

algumas centenas de são tomenses .
O primeiro movimento criado no exílio foi o Comité de Libertação de

S. Tomé e Príncipe (CLSTPJ, estreitamente associado à CONCP. Miguel
Trovoada foi o seu primeiro secretário-geral, mas a sua acção não teve
repercussões dentro da ilha. Instalada no Gabão a sede da organização,
esta limitou-se a alguma acção diplomática e estava quase desactivada em

meados dos anos 60
11 0

•

o CONTRADITÓRIO IMPACTO DA GUERRA

Entre 1961 e 1974 Portugal alimentou uma guerra colonial em três fren
tes. Ao contrário do que muitos observadores previam a resistência à
descolonização da Ditadura foi duradoura e as Forças Armadas Portuguesas
prepararam-se para uma guerra de guerrilha que prometia ser prolongada.
Ofuscada pela guerra do Vietname, relativamente esquecida pela comunida
de internacional, ela foi-se desenrolando sem grandes sobressaltos até aos
anos 70, quando a situação militar se deteriorou para os portugueses na mi-

núscula Guiné-Bissau.
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A guerra estava anunciada e o próprio Salazar já se referia a ela em 1959,

reconhecendo que "o certo é que vamos ter uma guerra no Ultramar e será
d ilh ,,111 O díurna guerra eguereu a ... IS curso "luso tropicalista", doravante oficial, .

seria o de Portugal como "uma nação compósita euro-africana e euro-asiática
[que], estendendo-se por espaços livres ou desaproveitados, pretendeu im
primir aos povos conceitos muito diversos dos que depois caracterizaram
outros tipos de colonização (...)"112. Resistir seria a palavra de ordem do dita
dor, que nunca abriu uma porta a negociações, e tinha acabado de recusar
qualquer liberalização do regime, em 1958.

GUERRAS COLONWS, AUTORITARISMO E DEMOCRACIA

Várias democracias desenvolveram guerras coloniais após 1945 e seria
ocioso entrar aqui em longos exercícios comparativos. Mas parece razoável
afirmar que, a estarem presentes alguns factores de democratização no caso
português, estes teriam levado seguramente a uma mais rápida solução nego
ciada do problema colonial.

Com um poder político mais disperso e um sistema eleitoral democrático,
os "interesses difusos" teriam tido pelo menos "uma voz mais forte" e as elei
ções dariam com certeza voz aos descontentes do aumento de impostos e da
mobilização de recrutas para manter o império. Por outro lado, a própria pres
são contraditória dos grupos de interesse ter-sé-ia manifestado mais claramen-

113
te . Acresce ainda que num regime pluralista a pressão internacional
pró-descolonização, conheceria um impacto mais significativo, ao nível do sis-
t líti li 114ema po 1 lCO metropo ítano . Mas não há dúvida que o caso português ilustra
bem a tese segundo a qual os regimes ditatoriais conseguem, pelo menos numa
primeira fase, eliminar "as sanções sociais" às aventuras imperiais115.

A dimensão analítica mais importante para a explicação da longa dura
ção da guerra colonial, parece ser assim a própria natureza ditatorial do regi
me político português nessa época. Falhada a tentativa de derrube de Salazar
por uma parte da hierarquia das Forças Armadas, o ditador e a sua elite polí
tica conseguiram reequilibrar e "congelar" o sistema político que, sem derro
ta militar previsível, se limitou a resistir, rejeitando qualquer procura de
solução negociada. O futuro do regime transformou-se assim no futuro da
guerra.

Algumas análises contemporâneas do Salazarismo chegaram a aventar a
ideia de "re-fasciszação" do regime, para definir o impacto da guerra colonial
sobre as instituições políticas do "Estado Novo", mas o conceito parece exa
gerado. Mais do que reforçar as instituições políticas do regime com uma
"mística de combate" pelo império, a gosto da extrema direita, como pare-
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ciam demonstrar as marchas da MP em Belém, a Ditadura procurou sobretu
do dar a ideia de "paz forçada", com as Forças Armadas a encontrar de vez em
quande-"umas feras que não são portuguesas-porque agem às ordens-do co- -
munismo internacional,,116.

É certo que a dinâmica de resposta à "ameaça americana" de 1961-62

passou por alguma mobilização de rua e a repressão às actividades da oposi
ção também conheceu alguma pseu do-espontaneidade organizada pela PIDE
ou pela Lp, como o assalto à sede da Associação Portuguesa de Escritores, por
ocasião da atribuição do prémio ao escritor angolano Luandino Vieira. Mas o
fundamental do sistema político não sofreu alterações de funcionamento,
nem existiram mudanças significativas no lugar de cada instituição, nomea
damente nas formalmente mais "mobilizadoras", como a MP e a Lp, ou no
partido único. A criação de novas organizações como o Movimento Nacional
Feminino, a última organização de mulheres apadrinhada pelo regime, para
apoiar os soldados na frente, foi uma excepção pouco significativa117.

Seria sobretudo nas Forças Armadas que se notaria o reforço de uma com
ponente "heróica", visível quer no discurso quer nas próprias alterações ao esta

118
tutos do oficial do exército . A dimensão simbólica deste apadrinhamento do
"heroísmo combatente" foi também ritualizada no 10 de Junho, a partir de 1963.

Com uma oposição semilegal controlada e, a maioria dela na clandestini
dade, só no final dos anos 60 é que a pressão anticolonialista se alargará no
movimento estudantil e a alguns sectores das classes médias, em crescimento
com o acelerado processo de mudança social nesta década. Convém evitar, no
entanto, a armadilha finalista de ver retrospectivamente uma oposição cres
cente à Ditadura, potenciada pela guerra, culminando no 25 de Abril de 1964.

Os anos 60, conheceram uma diversificação crescente da oposição à Di
tadura e uma radicalização política da maioria dos seus segmentos. Mas al
guma desta diversificação não teve a ver com a guerra, caso da emergência da
extrema esquerda, ainda que esta tenha provocado o aparecimento de certas
formas de ataques violentos a objectivos político-militares, ausentes desde os
anos 30, com o aparecimento da LUAR, das BR e o desenvolvimento de ac
ções bombistas da responsabilidade do próprio PCP

U 9
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Mais significativo desse movimento de diversificação foram os discretos
abalos numa das mais importantes escoras ideológicas do regime: a Igreja
católica, que tinha sido até aí um pilar central do Salazarismo e que, apesar
de algumas tensões recentes, nomeadamente a referente ao caso do Bispo do
Porto, tinha apoiado a resistência à descolonização durante os primeiros anos
da guerra.

Será sob a dupla influência do Concílio do Vaticano II e da pressão dos
seus pólos mais abertos à sociedade civil, como a JEC e JUC, que a Igreja
começou a ser confrontada com o problema da guerra colonial. Sob o "silên-
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cio oficial", alguns grupos de católicos desafiaram a hierarquia e o regime,
criando cooperativas como a PRAGMA, encerrada em 1967, e revistas como
O Tempo e o Modo, com-alguns intelectuaisconheGidOS-<lpoiandoas listas da
oposição em 1965 ' 2°.Apesar da "abertura" de 1969, seria sob a chefia de Cae
tano que se dariam os casos mais mediáticos, como o afastamento do pároco
de Belém, padre Felicidade Alves, nesse mesmo ano, ou a prisão de vários
católicos de esquerda na capela do Rato, por ocasião de uma vigília pela paz,
no final de 1973. O grande choque, para o regime e para a própria comunida
de católica, seria no entanto o já referido encontro entre os dirigentes dos

movimentos de libertação e o Papa, em 1970.
Até à substituição do Cardeal Cerejeira foram poucos os sinais de mode

ração no integrismo religioso dominante, com o patriarca apressando-se a
reprimir eventuais dissidências internas e recusando mesmo as tímidas re
formas de Caetano, no sentido da autonomia do Estado da Igreja e da aboli
ção da obrigatoriedade do ensino religioso121. Os únicos conflitos que atingiram
níveis mais elevados na hierarquia deram-se nas colónias, onde a internacio

nalização era por razões óbvias mais elevada.
A "primavera marcelista" de 1968~69, permitiu a redinamização de várí

os sectores da oposição e o seu alargamento a instituições sindicais e a gru
pos de interesses, bastante mais controlados durante o Salazarismo, no entanto
é difícil estabelecer uma correlação entre vagas de movimentos sociais e po
líticos oposicionistas e queda do regime. Retrospectivamente aliás, as con
junturas do após guerra e de 1958, foram mais poderosas na expressão de um
pronúncio de mudança como resultado de movimentos de desafectação. Mar
celo Caetano sofreria, no entanto, a verificação empírica de uma dificuldade:

122 d dliberalizar mantendo a guerra . Ao escolher a segun a, provocou a que a

descontrolada da Ditadura em 1974.

GUERRA, FACTORES POLÍTICOS E MUDANÇA ECONÓMICA

A guerra colonial acabou por coincidir com um período de desenvolvi
mento económico e obrigou mesmo Salazar a medidas de liberalização e a
uma abertura ao investimento externo, à revelia das suas convicções. No en
tanto, muito embora conhecendo um crescimento acentuado nos anos 60,

como toda a Europa do Sul no mesmo período, Portugal não deixava de ser
um país relativamente atrasado e pobre. O mais pobre do Ocidente europeu.

Algumas das teorias em voga nos anos 60 e 70, apresentaram a guerra
colonial como única alternativa para defender um império que era, para a
Ditadura, economicamente imprescindível e não passível de modelos

---!!~ocoloniaisde dominação
123

• Vários estudos salientaram entretan~_quenão
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Um dos problemas que rapidamente atravessou o esforço de guerra foi
assim o do recrutamento. A metrópole apresentava limitações que começa
ram a ser insuportáveis em finais dos anos 60 e estas foram parcialmente
cobertas quer pelo alargamento do período de serviço militar obrigatório quer,
sobretudo, pelo aumento sensível do recrutamento nas próprias colónias.

Como o Quadro I indica, o número de refractários da metrópole aumen
tou bastante a partir de 1964, para se fixar num patamar de 20% até ao fim
da guerra. Seria ocioso ver nestes números uma grande politização
anticolonial da responsabilidade da oposição semilegal e clandestina que,
importante no sistema universitário, era escassa ou nula na população ca~
ponesa. Estes dados devem antes ser correlacionados com a vaga de erm
gração legal e clandestina para a Europa, sobretudo para França e para a

Alemanha.
O aumento do recrutamento nas próprias colónias impôs-se natural-

mente como a via menos dolorosa para manter o nível de tropas requerido
e a "africanização" dos combatentes portugueses foi um facto, sobretudo a

o Problema do Recrutamento e a "Africanização"

Fonte: Estado Maior do Exército, Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961

-1974), Lisboa, 1988, p. 243.
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A GUERRA COLONIAL: O QUADRO GERAL

era nada seguro que uma descolonização rápida em 1961 tivesse desastrosas
consequências económicas. Por outro lado, algumas destas teses cometeram
o erro de subestimar o desenvolvimento português nos aI19_s6U e.oafasta
níéfifóda economia portuguesa de África para a Europa, exactamente nessa
década central da guerra colonial.

Uma outra questão, também complexa, é a de saber se a guerra constituiu
um factor de desvantagem em termos de desenvolvimento económico, pois
os seus custos tiveram de facto efeitos ambíguos na economia portuguesa.
Apesar disso, parece seguro afirmar que a guerra desviou fundos apreciáveis
de duas áreas fundamentais durante os anos 60: a do investimento em infra
-estruturas viárias e de transporte em geral, e da educação".

Uma consequência da guerra foi, de forma menos irónica do que poderia
parecer, a emergência de uma vaga real de crescimento económico em Ango
la e em Moçambique, com uma acentuada melhoria das condições de vida
das populações locais, uma extensão da escolaridade e dos cuidados primári
os de saúde, muito embora o ponto de partida fosse fraco 125. Angola represen
tau o exemplo mais paradigmático deste movimento de crescimento
económico durante os anos 60. Menos tocada pela guerra e alvo de maior
investimento metropolitano e internacional, a economia angolana cresceu
7,8% por ano entre 1960 e 1973, adquirindo rapidamente a 3.a posição no
rendimento per capita em África

126
• O início da exploração de petróleo, na

segunda metade dos anos 60, acelerou o desenvolvimento de uma economia
já rica em recursos minerais, aumentando o investimento estrangeiro.

Outra conclusão relativamente pacífica é a de que no final dos anos 60, as
colónias representavam um peso negativo na despesa pública, com uma dívi
da acentuada a Lisboa, numa altura em que, para citar um estudioso do colo
nialismo português, "Portugal no longer needed the colonies to pay its way,,127.
Apesar das divergências sobre o papel desta guerra no crescimento económico,
a opinião segundo a qual, "Aguerra foi realizada mais para defender o regime
do que para salvar a economia", parece assim ser bastante credível
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Portugal conheceu nos anos 60 um dos maiores recrutamentos militares
da sua população jovem e o impacto social e político da guerra na metrópole
teve assim que ser fortíssimo (Vide Gráfico I). Em percentagem, Portugal
mobilizou cerca de 1% da sua população para a guerra, algo que só foi exce
dido por Israel. Como nota comparativa basta salientar que seria equivalente
aos norte-americanos recrutarem 2 milhões e meio para o Vietname, em vez
dos 500.000 que para aí foram mobilizados

129
•



Quadro II
Quadro I

Candidaturas à Academia Militar
Recrutamento Militar na Metrópole

Ano Vagas Candidatos Admitidos Vagas não Sargentos DéficeAno Recenseados Apurados Faltosos Distribuição do Contigente
Académico preenchidas promovidos líquido

559 257 8 8
Total % Total % CGM (%) CSM (%) COM (%) 1961-1962 265

266 O O

1961 75366 48832 64.8 8722 11,6 88,5 9,5 2,0 1962-1963 266 4441962 79357 57073
1963-1964 200 392 180 20 20

72,0 10211 12,8 87,7 10,2 2,11963 85410 59676 69,8
1964-1965 262 307 137 125 125

13328 15,6 87,4 10,7 1,91964 86977 61249 70,4
1965-1966 350 283 129 221 42 179

14357 16,5 86,4 11,3 2,31965 90289 64805
1966-1967 377 199 90 287 118 169

71,7 16972 18,8 84,1 13,4 2,51966 87506 63342 72,3
1967-1968 410 175 90 320 236 84

16008 18,4 82,3 14,4 3,31967 86065 62017 72,6 16512
1968-1969 430 149 58 372 261 11019,2 89,8 7,0(a) 3,21968 95634 70504 73,7
1969-1970 460 112 33 427 226 201

17838 18,6 90,2 6,7 3,11969
400 151 62 338 287 5119,6 1970-19711970 88693 63996
550 169 103 447 200 247

71,5 18554 20,9 86,5 10,0 3,5 1971-19721971 91363(b) 65746
1972-1973 495 154 72 423 423

72,0 15644 20,3 85,2 10,1 4,7

155
1972 92613 66681 72,0 18841 20,3 84,5 10,7 4,8 1973-1974 243 155 88 155

a) Foineste ano agravado o nível de habilitação literária para oCSM; b) Primeiro recenseamento feito aos 1Banas

Fonte; John P.Cann, Counterinsurgency in Ajrica. The Portuguese Way ojWaI; 1961-1974, Westport;Fonte; Estado Maior do Exército, Resenha Histórico·Militar das Campanhas de África (1961-
Conn., Greenwood Press, 1997, p. 92.-1974), Lisboa, 1988, p. 258.
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partir e 1970 . s efectivos recrutados nas colónias passaram de 30% em
1966, para 40% no final da década, mantendo-se pouco acima dessa per
centagem até ao fim da guerra. A percentagem foi no entanto diferenciada
nos {rês teatros de guerrã,mallteiido-se em Angola à volta dos 42%, em
Moçambique acima dos 50% e na Guiné apenas nos 21%131. Estes números
referem-se apenas ao exército, vindo a aumentar se considerassem todas as
forças militares e militarizadas. Para além da sua presença na tropa regular,
o recrutamento de africanos aumentou também bastante nas formações es
peciais.

Era este o caso, por exemplo, de forças militares com histórias particula
res com as de Alexandre Taty, um ex-dirigente da FNLA que cindiu de Holden
Roberto e se passou para os portugueses, que deram origem a 4 batalhões
especiais e só foram integrados nas forças regulares em 1972. Na Guiné, as
milícias africanas foram integradas em 1971 no exército regular e, segundo
alguns testemunhos, eram responsáveis por cerca de 50% dos contactos vío-
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lentos com o PAIGC . Tropas especiais de comandos africanos foram tam-
bém formadas nos três palcos de guerra, mas os mais controversos dos
destacamentos africanos seriam os Flechas, criados pela PIDE, nos finais dos
anos 60. A experiência começou em Angola com a mobilização de bosquí
manes para acções de informação, expandindo-se mais tarde a Moçambique,
já sob a forma de unidades armadas.
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A "africanização" não representou por si nenhuma inovação particular,
sendo modelada em guerras semelhantes dos franceses, dos ingleses e dos
norte-americanos, e na já velha tradição dos própriosportugueses'rras co:!ônF- -
as. A sua utilização foi, no entanto, bastante alargada, sendo, segundo os
dados disponíveis, superior aos dos primeiros na Argélia e dos EUA no
Vietname, entre 1963 e 1973

133
• De mais difícil resolução foi o problema do

quadro de oficiais profissionais, com o rápido declínio dos candidatos às
academias militares.

A partir de 1966 (vide Quadro II) o número de candidat~s às academia~

era já menor do que os lugares disponíveis e a proporção baIXOU sempre ate
1974. Para além de outros expedientes, como ir buscar à Escola Central de
Sargentos alguns candidatos, sucederam-se opções de reserva, .c~~o as de
prolongar o contrato dos oficiais milicianos, dando-Ih~s a posslblh.dade de
passarem ao quadro, o que iria provocar algumas tens~:s corporativas que
estiveram na origem da criação do Movimento dos Capitães.

Feridos e Mortos

Alguns estudiosos sublinharam que o número de p~rtug~eses m~rtos e~

combate foi baixo em comparação, demonstrando o caracter pouco mtenso
do conflito134.
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Quadro IV
Mortos em Combate por Origem de Recrutamento

Fonte: Es.tado Maior do Exército, Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961
-1974), LIsboa, 1988, pp. 264-266.

tudo com a longa duração da guerra e a invisibilidade de qualquer solução de
compromisso a prazo. O número de feridos e mutilados de guerra aproxi
müi:F8eCtos2E:OOO. Ainda que o írnpacttrscctal.rtraduzrdo no~urnm1to--d~-'

uma opinião pública antiguerra, seja de difícil reconstituição, dada a nature-
za ditatorial do sistema político vigente em Portugal nesta época, a guerra e o
seu cortejo de violência marcaram duravelmente a sociedade portuguesa'Í'',

Aldeamentos Estratégicos

Serviços de Segurança e Espionagem

Um impacto imediato para algumas das populações africanas foi a sua
deslocação forçada para outras regiões, pois as Forças Armadas Portuguesas
não escaparam evidentemente à tentativa de transferência maciça de popula
ções com o objectivo de isolar as guerrilhas. Em Angola, ela começou logo em
1961, no Norte, que conheceu enormes vagas de refugiados atravessando a
fronteira. Em 1964, cerca de 300.000 angolanos já viviam em 150 dessas "al
deias protegídas'<". O modelo seria estendido ao Leste, onde nas vésperas do
fim da guerra viviam já quase um milhão de pessoas neste tipo de
"aldeamentos", que em certas zonas foi introduzido também por factores eco
nómicos e de "engenharia social,,13B.

Em Moçambique, as primeiras aldeias fortificadas foram construídas em
1966 e estenderam-se rapidamente, sendo, segundo certos analistas, bem mais
ineficazes, pois não só o carácter forçado da deslocação foi mais sentido,
como a resistência mais forte139.
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Muito embora seja ainda difícil fazer um balanço das várias acções de
sempenhadas pelos serviços de informação e nomeadamente da PIDE, pare
ce não oferecer dúvidas que esta, quer através de informadores próprios quer
através de outras polícias, controlava de perto as actividades dos movimen
tos de libertação nos países onde tinham santuários, desde os primeiros tem
pos do Congo-Kinshasa e de Conacri. As acções mais espectaculares que lhe
foram atribuídas estão no entanto ainda longe de ter uma resposta satisfatória
no que toca à sua responsabilidade, até pela alta promiscuidade entre ten
sões étnicas e pessoais no interior das próprias organizações guerrilheiras
ou, por vezes, entre estas e as facções políticas dos países de acolhimento.
Casos como o assassinato de Amílcar Cabral ou de Eduardo Mondlane, por
exemplo, apesar de já serem passíveis de reconstituição com muito maior
base informativa, repousam ainda neste limbo interpretativoÍ".

0.0017

0.0075

0.0107

0.0365

0.0691

0.1400

Malásia

Guerra Colonial Portuguesa
Argélia

Vietname

Indochina

Segunda Guerra Mundial

Local Metrópole Total
Angola 208 1.098 1.306
Guiné 255 985 1.240
Moçambique 454 1.027 1.481
Total 917 3.110 4.027

Se considerarmo~ como número válido o de 8.300 mortos durante os 13
~n~~ de guerra, ele fOI de facto relativamente baixo e parece provar o carácter

e ow cos~ co~flict"da guerra colonial. Por outro lado, e contra a propagan
da da guerrilha mdependentista, o recrutamento de africanos não transferiu
~ar~ este~ o fu~d~mental dos mortos e feridos em combate. Segundo as esta
t~stIcas dlspolllvels, a proporcionalidade de mortos e feridos manteve-se con-
tmuando a tocar a metrópole. '

Fonte: John P.Cann Counterinsurge . AJ;.· Th
C ' ncyw .jnca.L, e PortugueseWayofWar,1961-1974 Wí t t:

onn., Greenwood Press, 1997, p. 189. ' es por.

Quadro III
Mortos em Combate em Guerras do século xx

(por dia de guerra por Mil Combatentes)

Exi.stir.a~ obviamente alguns picos de número de mortos em combate
que coíncídíram, ~or exemplo, com o desencadear do conflito em Angola,
log~ em 1961, rnuíto embora tenha sido aqui que o exército colonial tenha
sof:ldo um menor número de baixas, ao longo dos 13 anos de guerra. A corre
laçao ~n~re número de militares na colónia e número de baixas foi bem pior
na ~me, sobretudo a partir de 1966, e em Moçambique, a partir de 1969 135 .

. esmo que, .em termos comparativos, o números de mortos tenha sido
relativamente baixo, o seu impacto na população foi forte e agravou-se sobre-
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Direitos Humanos, Massacres e Organizações Religiosas

.. _.S~no~aso da rebelião do Norte de i\ngolaalguma opinião pública-inter-~
nacIOnal ainda se condoeu perante os ataques à catana aos colonos portugue
ses e à~ suas famílias, com o desencadear da guerra o ónus humanitário passou
a recair sobre Portugal, situação agravada pela natureza ditatorial do regime.
Para além da denúncia interna, que a oposição clandestina fazia eco a inter
nacional foi-se agravando com os anos e com a progressiva i~ovação
tecnológica do exército português: com a utilização de napalm e a realização
de massacres às populações civis, as forças coloniais e a PIDE começaram a
ser visadas com maior amplitude.

Pa.raal~m das organizações ocidentais de solidariedade aos guerrilheiros,
os mais activos denunciadores destas acções eram as organizações religiosas,
fundamentalmente as protestantes e, nos últimos anos, mesmo as católicas.
Algumas destas actividades tiveram bastante eco, como a denúncia por um
padre inglês da existência de massacres em Moçambique.

Nos primeiros anos de guerra, a hierarquia católica ultramarina apoiou
a guerra colonial sem restrições, considerando-a não só uma defesa da
portugalidade como da religião, perante a barbárie e o comunismo. A hierar
quia católica foi no fundamental leal à Ditadura no seu derradeiro combate
ou, para citar o Cardeal Gouveia, na sua tentativa de transformar os africa
nos, "tanto quanto possível em portugueses,,14l.

Nos últimos anos da guerra, no entanto, particularmente em Moçambi
que, .deran:-se ~lguns incidentes entre o governo e o clero católico, que re
flectiam nao so a mudança no interior da Igreja como ainda os problemas
i~~rentes à presença de missionários católicos estrangeiros, e alguma sensí
bilídada perante os ataques repressivos da polícia política. Um dos que cedo
contestou a PIDE foi D. Eurico Dias Nogueira, Bispo de Vila Cabral, e outro
crítico da Ditadura foi o Bispo da Beira, D. Sebastião Soares de Resende.

Alguns conflitos deram-se com ordens religiosas católicas estrangeiras.
Foi este o caso dos padres brancos que, em 1971, decidiram retirar-se de
Moçambique, por sofrerem acusações de subversão perante o "silêncio" dos
bispos. A Ditadura respondeu violentamente, ordenando a sua expulsão,
com saída do território em 48 horas, e os bispos de Moçambique reagiram
com moderação. Um grupo de padres católicos da Beira, no entanto dese
jou ver "a Igreja de Moçambique mais independente e autónoma" do Estado
colonial 142

Em 1972, vários padres católicos portugueses e estrangeiros seriam pre
sos e expulsos do território por razões políticas. Entre estes contaram-se dois
padres que denunciaram em sermões, na zona da Beira, actos de violência do
exército português sobre populações civis e dois padres espanhóis que inves-
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tigavam um massacre em Mucumbura. A situação agravou-se na Beira ~uan

do o Bispo Altino Ribeiro Santana, o primeiro não-branco de Moçambique,
visitou os padres presos, sofrendo manifestações hostis-da-eomtmídade branca.
Nas vésperas do 25 de Abril, o mal-estar entre a Igreja católica de Moçambi-
que e as autoridades coloniais agravava-se, com a expulsão de missionários
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comboianos e do próprio bispo de Nampula, D. Manuel Vieira Pinto .

Ainda que tardias e inicialmente esporádicas, as tensões com a Igreja
católica tiveram bastante maior impacto no regime e nos seus apoiantes do
que os conflitos com as Igrejas protestantes, que se agravaram imediatam~nte

com o começo da guerra. Para além da proverbial desconfiança cultural, Jun
tavam-se agora provas concretas da correlação entre etnias de missionação
protestante e apoio aos revoltosos em Angola e Moçambique. A socialização
escolar protestante e o seu papel na formação de algumas elites dos movimen
tos de libertação juntou-se à pressão descolonizadora inicial dos norte-ameri
canos e a PIDE montou um cerco repressivo apertado às suas actividades.

Em Angola, deu-se a prisão e expulsão de vários missionários protestan
tes metodistas e baptistas, a seguir à revolta de 1961. Em MoçamlJique, onde
alguns dirigentes dos movimentos independentistas eram pastores protes
tantes, a desconfiança policial transformou-se muitas vezes em repressão
activa, no caso dos metodistas. Os que estavam mais próximos das zonas de
combate eram, no entanto, os anglicanos, que contactavam quase obrigatori
amente com a guerrilha, muito embora a nomeação de um bispo português,
Daniel de Pina Cabral, tenha contribuído para melhorar as relações com as
autoridades144.

Esta moderação com os anglicanos foi a excepção a uma regra de tensão
com os protestantes em Moçambique. Em Junho de 1972, por exemplo, uma
vaga de prisões efectuada pela DGS prendia dezenas de pessoas entre as qu~is

6 pastores presbiterianos e 2 evangelistas. Um deles, o reverendo Zedequías
145

Manganhela acabaria por morrer na cadeia de Machava .

A EVOLUÇÃO DA GUERRA NAS TRÊS FRENTES DE COMBATE

o Controlo sobre Angola

Dois anos após a revolta no Norte, a situação em Angola estava militar
mente controlada, cabendo agora às Forças Armadas Portuguesas a iniciativa
de reorganização para a contra-guerrilha. Foi nesta perspectiva que a debili
dade militar e a profunda divisão entre as diversas facções independentistas,
jogaram a favor dos portugueses. No caso de Angola, alguns autores chega-

---.rnm mesmo a pôr em causa a ideia de "uma luta nacional" de libertação, de
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tal forma a conflitualidade entre os movimentos pró-independentistas era
por vezes superior à luta efectiva contra o colonialismo português146.

A história política e militar dos movim~Dtºsiteliherlação angolanos en
tre 1963 e 1974, é de lutas intergrupos, por vezes de extrema violência. Du
rante os primeiros anos de guerra, a FNLA tentou bloquear o acesso a Angola
ao MPLA, executando os seus guerrilheiros sem piedade, e este permaneceu
quase reduzido a uma pequena frente em Cabinda.

Entre 1962 e 1966, a FNLA foi militarmente dominante, perante o MPLA.
Reprimida a revolta, o exército português passou a sofrer uma escassa mas
persistente actividade guerrilheira no Norte, sobretudo na província do Zaire.
Dispondo de algumas bases militares no vizinho Congo, e com unidades trei
nadas inicialmente na Tunísia, o Exército Nacional de Libertação de Angola
(ENLA), atravessava regularmente a fronteira no quadro de um grupo étnico
favorável, obrigando a um aumento considerável da presença militar colonial.

O tribalismo foi uma marca estruturante da FNLA e da gestão de Holden
Roberto, provocando múltiplas disfunções internas, mesmo no interior da
família Bacongo, e uma incapacidade notória de alargamento a outros grupos
étnicos, ao mesmo tempo que os factores externos lhe sorriam, com o apoio
norte-americano, o reconhecimento da aDA e o estabelecimento do GRAE.
A este factor étnico juntava-se uma gestão autocrática, uma total ineficácia na
formação de quadros e uma corrupção galopante no interior do movimento.
Como observou um profundo conhecedor da organização, "(...) quer por inac
ção ou mão pesada de uma chefia limitada, as oportunidades e as potencialida
des de apoio eram perdidas uma atrás da outra"I47. Outros observadores da
época notaram que, apesar do apoio militar significativo e de um santuário
excelente, com a base de treino de Kinkuso, fornecida pelo Congo, nenhuma
nova frente foi aberta pelo movimento de Holden Roberto, entre 1963 e 1966
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Em 1964, começaram a estalar conflitos internos na FNLA e alguns tive
ram dimensão militar, com as tropas congolesas a intervir nos campos de
treino, ao mesmo tempo que se consolidou a fractura entre Roberto e Jonas
Savimbi, então responsável pelas relações externas do GRAE, que abando
nou nesse ano o movimento, com um pequeno grupo de elementos, denunci
ando a impotência política do primeiro. No ano seguinte, revoltosos do
movimento chegaram a ocupar a sede de Leopoldville e alguns desertaram
para Angola numa manobra concertada com Portugal, caso de Alexandre Taty,
responsável pelo armamento, que iria chefiar um grupo militar dirigido pelo
exército colonial. Durante o período de Tshombé, a FNLA teve que manter
uma presença militar mais discreta, mas a vitória de Mobutu em 1965 refor
çou a posição de Roberto, que ficou então sem rivais em Leopoldville.

Os primeiros anos de existência do MPLA foram bastante turbulentos e
grupusculares, marcados quer pela extrema dificuldade de se afirmar inter-
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nacionalmente, quer pela dificuldade em desencadear acções armadas. con
tra os portugueses em Angola, quer pelas cisões in~erna: e o bloq~elO ~a
UPAjFNLA. A libertação der\~inhoNeto levou-o ImedIaíamentea chefia
do MPLA, mas este sofreu quase imediatamente a cisão de Viriato da Cruz e
de outros fundadores. Por outro lado, a autorização do funcionamento em
Leopoldville caducou, por pressão da FNLA. Foi já basead~ no Congo
-Brazzaville que o MPLA iniciou a preparação dos seus raduzidos quadr.os
para a luta armada, enquanto alguns dos seus elementos fundadores, chefia-

dos por Viriato da Cruz, se associavam à FNLA. .
Entre 1964 e 1966, a única zona de actividade militar do MPLA foi a de

Cabinda, território onde penetrava a partir da base de. t:einO de Doli~~e, na Re
pública do Congo. Considerado por alguns dos seus dI~Igentesco~o u~ labo
ratório de guerra revolucionária", ele não passou efectIvamente dISSO, ja ~ue a
mobilização dos cabindas foi escassa e as tropas portuguesas, com o apoio do
exército de dissidentes de Alexandre Taty, asseguravam sem grandes problemas
o controlo do território. Por outro lado, o Congo-Brazzaville (como aliás o Co~go
-Kinshasa) continuou a apoiar a guerrilha autonomista de Cabinda que',al,n~a
queclividida e com escassa presença militar, marcava a diferença no território.

A penetração do MPLA em Angola foi sempre escass~e complexa du~an
te este período. Quando chegavam a atravessar a frontelra, a sua consohda
ção era quase de imediato ameaçada quer pelo exército portu~uê~ quer p~la
FNLA. Apesar disso, algumas bolsas isoladas provocavam o exército colomal
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na zona de Nanbuangongo .
A situação militar do MPLA só melhorou em 1966, com a abe~tu~a de

ma nova frente no Leste, constituída a partir da Zâmbia. Desde finais de
~964 que o MPLA ensaiava a abertura de uma nova frente e a indepe~dência
da Zâmbia propiciou o envio de alguns militantes para Lusaca e da.I p~ra .a
zona do Moxico, no Leste de Angola. Daniel Chipenda, foi um dos principais
organizadores do sector Leste. Os observadores da época salientaram a me
lhor preparação política da abertura desta primeira fren~e,d~ combate ~o MPLA
em Angola, numa das zonas mais despovoadas do território, mas obngando a
um esforço redobrado do exército português. Por outro lado, o MPLA esta~a
finalmente a alargar a sua base étnica e a perder a imagem de uma chefia
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intelectual, mestiça e urbana . .
O reconhecimento internacional também melhorou para o MPLA a partir

d 1966 descolando da base restrita da União Soviética e do bloco socialista.
A

e
OUA ~assou a apoiar preferencialmente o movimento de Agostin~o. Net_o,

deslegitimando Holden Roberto, entre 1966 e 1972. Com a desmobIhzaçao
norte-americana e a crise interna, a FNLA ficou mais dependente de Mobutu.
Apesar das diversas tentativas de negociação entre a ~PU: e aF~, sobre
tudo de iniciativa da OUA, nenhuma unidade de acçao fOI conseguida.
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Quando abandonou o GRAE em 1964, Savimbi fez um périplo por várias
capitais africanas e asiáticas pensando já na criação de um novo movimento.
Ao. Ill:smo ~eIIlPo que recebia propostas tieª_desãQ aQMPLA .e.algunsdos

-seus símpatízantes com ele colaboravam, Savimbi preparava a fundação do
seu partid~ a partir da recém-independente Zâmbia e treinava alguns qua
dros na Chma. Recuperando parte da delegação da FNLA da Zâmbia velhos
fiéis e alguns estudantes, Savimbi fundou a União Nacional para a Indepen
dência Total de Angola (UNITA), em Março de 1966.

Reivindicando-se da autonomia perante as superpotências e os blocos, já
representados nos outros movimentos, a UNITA fez a sua entrada discreta na
luta arma,~~contra os portugueses, com um ataque a um comboio em Teixeira
de Sousa . Não por acaso, o MPLA tinha também aberto a frente Leste, e as
escaramuças entre os dois começaram rapidamente. Com a abertura pela FNLA
da "sua" frente, um pouco mais a norte, iniciaram-se os combates entre FNLA,
MPLA e UNITA. Como alguns observadores da época já suspeitavam e se
veio a provar depois, a UNITA sobreviveu com pactos informais com os por
t~gueses, contra os quais as operações militares eram mínimas, com esporá
dICOS ataques ao MPLA e uma neutralidade militar perante encontros
ocasionais com a FNLA

IS2
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Os portugueses reagiram com alguma eficácia militar à abertura da frente
Leste, e provocaram duros reveses (sobretudo) ao MPLA durante o ano de
1968, que, com algum optimismo, tinha instalado bases mais permanentes
em território de Angola. A partir de 1969, a guerrilha do MPLA ensaiou uma
reorganização, com unidades mais móveis, diminuindo os contactos directos
com as tropas P~5;tuguesas,que continuaram as suas "operações de limpeza"
e~ 19~2 e 1973 . No entanto, apesar da pressão portuguesa ser importante,
fOI mais uma vez a partir de dentro que a actividade militar decresceu, com
uma cisão grave no interior do MPLA.

A dispersão da direcção política das três frentes de combate, a deserção
de alguns elementos para os portugueses, algum tribalismo, mas fundamen
talment.e divergências entre a guerrilha de Leste chefiada por Daniel Chipenda
e_Agostmho.Neto, arrastaram o MPLA para a crise, que teria graves repercus
soes no apoio externo, com a União Soviética a cortar o financiamento e for
necimento de armas, hesitando entre o apoio a Neto e Chipenda, entre 1972
e 1973. As acusações e contra-ataques choveram, mas Chipenda manteve-se
c.om a neutra\i5~ade colaborante da Zâmbia, e o fundamental da frente Lest~
ficou com ele . Nas vésperas do 25 de Abril de 1974, Neto estava quase na
estaca zero, situação agravada ainda por uma contestação de menor dimen
são. Após a "revolta de Leste" um pequeno grupo de "históricos" do MPLA
chefiados por Mário de Andrade, criticaram a chefia do movimento ficando
conhecidos como o grupo da "revolta activa". '
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Muito embora, sem nenhuma diferença a assinalar, quer nos procedi
mentos, quer no tipo de direcção, a FNLA reorganizou-se após uma revolta
interna -oontra Holden Robertoi.qtie sstaleu-na base de K-inkuzo. Só a Inter-': .
venção de Mobutu salvou Holden da revolta, colocando-o ainda mais depen
dente do ditador do Zaire. Sem apoio significativo norte-americano desde
finais dos anos 60, a FNLA ensaiou a cartada chinesa, desta vez com algum
sucesso. Roberto continuava a receber um subsídio anual de manutenção da
CIA, mas os norte-americanos tinham cortado o apoio político e militar
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O fundamental do seu campo de recrutamento continuava na comunidade
bacongo do Zaire, e a sua capacidade militar estava agora quase exclusiva-

mente nas mãos de Mobutu.
No início dos anos 70, a guerra era uma realidade remota para a maioria

da população branca em Angola. Omnipresente na visibilidade militar por
tuguesa, ela nunca atingiu centros urbanos importantes. Alguns observado
res internacionais colocavam o conflito em perspectiva da seguinte forma:
"cerca de 200 homens politicamente activos comandam provavelmente 5.000

-6.000 guerrilheiros lutando mais ou menos activamente em Angola, apoia
dos por talvez 50.000-70.000 camponeses escondidos rias florestas do Norte
e Leste de Angola,,156. Mais de trinta anos depois, a conclusão de que "os
nacionalistas não constituíram uma ameaça credível à presença portuguesa
em Angola durante a fase de luta armada", muito embora de fraca utilidade157

para a análise das guerras coloniais, parece aproximar-se da realidade .

o Desgaste em Moçambique

A actividade militar da FRELIMO iniciou-se mais tardiamente e as Forças
Armadas Portuguesas tinham-se preparado melhor, construindo aeroportos,
fortificações militares, vias de comunicação e provocando movimentos for
çados da população nas zonas sensíveis, perto da Tanzânia. Durante os pri
meiros anos de guerrilha, as suas acções limitaram-se ao Norte, com escassa
população europeia. A FRELIMO recrutou o núcleo inicial de combatentes
entre os refugiados moçambicanos na vizinha Tanzânia e os seus primeiros
quadros foram formados na Argélia. O apoio dos macondes à guerrilha cons
tituiu a base da sua penetração no Norte e deu-lhe ainda um núcleo de recru
tas bastante importante. Após uma optimista penetração no Niassa e algumas
aparições na Zambézia, uma contra-ofensiva portuguesa reduziu-lhe nova
mente a área de operações e, até 1968, a FRELIMO não voltou a sair do Norte

f
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ronteinço .
Durante estes primeiros anos, a vida da FRELIMOfoi agitada, muito embora

sem sérios reptos de movimentos concorrentes. Alguns dos fundadores sairiam
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da organização pouco tempo depois da sua criação, repondo conjunturalmente
de pé os seus micropartidos, mas o único movimento que demonstrou alguma
conHnuidade--Qr~nizativafoio Comité Revolucionário de Moçambique
(COREMO), criado em Lusaca em 1965, por cisionistas da FRELIMO,e chefiada
primeiro por Adelino Gwambe e depois por Paulo Gumane. Sob a protecção da
Zâmbia, o COREMO desenvolveu alguma actividade militar, e passaria por vá
rias chefias e reorganizações até ao fim da guerra coloníal",

As dissensões internas da FRELIMO não causaram problemas de maior
no campo do apoio internacional ou do reconhecimento por parte da OUA,
que a decidiu apoiar exclusivamente, ainda antes do desencadear da luta
armada, em 1963. Quase dois terços do financiamento à guerrilha eram asse
gurados por países africanos e o resto vinha de fontes diversificadas, desde a
União Soviética à China, passando inicialmente pelos próprios EUA, que
apoiavam o Instituto Moçambicano em Dar es Salaam, dirigido pela mulher
de Mondlane.

As clivagens internas, algumas das quais mais ideológicas, entre "mo
derados" e "radicais", passaram sobretudo por problemas de representati
vidade tribal e concentfaram=se nos macondes, tribo dominante no apoio à
guerrilha. Para além de inevitavelmente comprometer o apoio de outros
grupos étnicos, como os macuas, a representatividade "tradicional" dos
macondes no interior do movimento foi tema de vários conflitos internos.
Nas vésperas do segundo congresso, em 1968, Lázaro Kavandame, protago
nizou a dissidência maconde, ao mesmo tempo que um jovem padre católico,
recém-chegado da Beira, chefiava uma revolta no Instituto de Moçambique em
Dar es Salaam e alguns dissidentes invadiam a sede da FRELIMO na mesma
cidade
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O segundo congresso, realizado em Julho de 1968, sem a presença de
Kavandame, foi facilmente ganho por Mondlane. Após negociações falhadas
entre ambos, Kavandame regressou a Cabo Delgado e tentou bloquear o aces
so da FRELIMO a algumas áreas sob o seu controlo. O assassinato de Mondla
ne, em Fevereiro de 1969, ficou associado a esta nebulosa conjuntura interna.
Kavandame passou a colaborar com as autoridades coloniais após a sua ex
pulsão da organização e a mão da PIDE foi também associada ao envelope
-armadilha que matou o fundador do movimento.

O desaparecimento de Mondlane abriu uma luta pela sua sucessão, que
passou sobretudo por Urias Simango, um pastor protestante mais moderado
que era vice-presidente da FRELIMO.Parte da elite do movimento decidiu pro
por uma direcção colectiva composta por Simango, Marcelino dos Santos e
Samora Machel, que dois anos antes tinha chegado à direcção militar. As ten
sões continuaram, pelo menos até à expulsão de Urias Simango, em 1969, que
se foi juntar ao COREMO, p<:>uco tempo depois, abrindo caminho à nomeação
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de Machel como presidente da FRELIMO,em 1970. Muito embora já presente
desde a sua fundação, a clarificação da chefia consolidou a linha revolucioná-
ria no interior deste movímentoe llIDajdeologi~d.eguer~a pop~llaE' .

As autoridades portuguesas seguiram de perto os conflitos internos da
FRELIMO e desencadearam então a maior contra-ofensiva da guerra colonial
moçambicana, a chamada "operação Nó Górdio", dirigida pelo general Kaúlza
de Arriaga. Tendo como objectivo a erradicação da FRELIMO no Norte, a
operação foi um falhanço, pois passados poucos meses esta recuperava o
terreno perdido e arriscava-se novamente em Tete, mesmo depois desta ex
tensa varridela161.

O início da construção da barragem de Cabora Bassa deu origem a um
desafio diplomático e militar para a guerrilha. Apesar da recusa norte-ameri
cana em participar, o governo português conseguiu capital nacional e inter
nacional para iniciar a construção de um dos maiores projectos hidroeléctricos
em África, selando a sua associação à África do Sul, principal destinatária
da electricidade produzida
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• A FRELIMO fez de Cabora Bassa um alvo de

denúncia internacional, ao mesmo tempo que ensaiou várias tentativas
de sabotagem, provocando atrasos ocasionais, sobretudo na construção de
vias de acesso163.

Cabora Bassa e a operação Nó Górdio, são apontados por alguns obser
vadores como marcando uma viragem mais defensiva das posições milita
res portuguesas e uma nova penetração da guerrilha em zonas mais sensíveis
do centro de Moçambique. Nunca constituindo uma ameaça séria às forças
armadas coloniais, a FRELIMO melhorou de facto a sua actividade guerri
lheira em 1972 e 1973. A sua penetração em Tete, Zambézia e, sobretudo,
alguns sustos em Manica e Sofala, atingiram pela primeira vez áreas de
colonos brancos e provocaram manifestações anti-Forças Armadas Portu
guesas na Beira.

Muito embora presentes também em Angola, a projecção mediática dos
conflitos entre administração colonial e missionários católicos e protestantes
tiveram maior eco em Moçambique. Estes passaram por uma repressão gene
ralizada por parte da PIDE, pela expulsão de missionários católicos como os
Padres Brancos, e pela prisão e expulsão de padres protestantes, ou por con
flitos graves com a própria hierarquia, como no caso do bispo da Beira. Mas o
caso que teve maior impacto mediático foi o da operação que ficou conhecida
como o massacre de Wiriamu, cometido por tropas especiais portuguesas em
finais de 1972 e denunciado por Adrian Hastings no Times, quando Caetano

164 bi h t béestava em visita oficial a Inglaterra . Moçam ique con eceu am em quer
uma maior actividade de oposicionistas brancos à Ditadura, quer algumas
tentações de "soluções rodesianas" com a emergência de "barões" coloniais

165
como Jorge Jardim
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Guiné: a Caminho do Vietname

Não é fácil encontrar explicações para o slffiessorelativo do PAIGGna sua
luta contra os portugueses, perante os seus companheiros moçambicanos e an
golanos. Entre o voluntarismo ideológico de alguns autores e o cepticismo re
trospectivo de outros, alguns factores, para além do acaso, devem ter influído.

A ecologia do território, mais pequeno e povoado deve ter sido um ele-
166 J

mento de peso . Mais determinante pode ter sido a dimensão étnica, ainda
que não seja fácil explicar, por exemplo, porque é que os balantas estavam
mais predispostos a um apoio aos nacionalistas do que outros grupos, parti
cularmente os fulas, que resistiram sempre. O PAIGC,apesar de ter sido atra
vessado por conflitos étnicos, mesmo na sua elite, teria conseguido "canalizar
a política étnica para um movimento nacionalista viável", ao contrário dos
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seus camaradas angolanos . O factor internacional foi obviamente impor-
tante, muito embora ele aqui jogasse a favor do PAIGC,na inversa proporcio
nal da importância política e económica da zona. Ainda assim, as tensões
com os países vizinhos existiram, por vezes pouco favoráveis aos indepen
dentistas, como no caso dó Senegal, onde Senghor patrocinava outros movi
mentos e só tardiamente permitiu algum apoio a Cabral. Apesar disso, o PAIGC
conseguiu uma simpatia internacional invejável e uma excelente utilização
da componente diplomática. A ausência de uma comunidade branca signifi
cativa e o escasso ou nulo valor económico do território para Portugal foi,
provavelmente, outro elemento na balança.

O começo da acção militar do PAIGCfoi clássico. Apesar da desconfiança
inicial da Guiné-Conacri, o PAIGC iniciou as suas acções regulares de guerri
lha em 1963, no Sul do país. O número de soldados portugueses aumentou
imediatamente no território, e a intensidade do conflito foi-se agravando.
A transformação do PAIGC num movimento de guerrilha foi iniciada pela
mobilização de alguns jovens guineenses exilados ou emigrados em Conacri,
cuja escassíssima formação contrastava com a elite dirigente, com uma gran
de componente cabo verdiana. Apesar de ter sido sempre uma fonte de ten
são interna, à qual o assassinato de Cabral não foi estranho, a relativa
estabilidade da componente cabo verdiana e guineense na direcção do PAIGG,
foi outra componente importante para o relativo sucesso da sua luta armada.

A infiltração regular no interior do território da Guiné foi bastante am
pliada pela já referida mobilização dos balantas, mas não foi acompanhada
por igual sucesso no Norte. Por outro lado, a inesperada vaga de adesão social
à guerrilha provocou alguns problemas de disciplina e controlo interno, com
a emergência de "chefias locais" autónomas e tensões étnicas significativas,
provocando a execução sumária de vários chefes guerrilheiros no Congresso

168 'de Cassacá, em 1964 .

o Fim do Império Português / 63

Em meados dos anos 60 a situação militar na Guiné estava estabilizada e,
apesar dos esforços de Arnaldo Schultz, comandante militar entre 1964 e 1968,

o-PAIGC provavaserde-irradicação-difícil,muito .embora as suas reivindica
ções de controlo sobre metade do território fossem pouco convincentes e as
suas baixas fossem numerosas. O maior desafio político-militar à guerrilha
viria no entanto do general Spínola, nomeado governador em 1968.

Spínola tinha negociado antecipadamente poderes alargados e a sua estra
tégia político-militar afrontou seriamente o PAIGC, sobretudo pela hábil mani
pulação de ingredientes políticos e étnicos. A partir de 1969, Spínola começou
a criar uma infra-estrutura de representação política, com poderes consultivos,
atraindo para ela um sector importante das elites tribais, ao mesmo tempo que
desenvolvia infra-estruturas sociais e de saúde. Por outro lado, não descurou a
frente étnica no interior do PAIGCe na sociedade guineense, criando e apoian
do organizações nacionalistas anti-cabo verdíanas, e utilizando algumas figu
ras históricas da fundação deste movimento, como Rafael Barbosa. Na frente
étnica interna, Spínola e a sua elite jogaram com algum sucesso na promoção
dos fulas e de outras etnias menos receptivas à guerrilha.

Em Dezembro de 1970, Spínola obteve autorização de Lisboa para uma
operação militar visando o derrube de Sekou Touré, implantando no poder
um grupo de opositores treinados na Guiné-Bissau e provocando a destrui
ção de bases do PAIGC. Nesta perspectiva, a operação falhou, pois para além
da libertação de prisioneiros portugueses do PAIGC, o poder político de
Conacri ficou intacto, mas lembrou seguramente ao movimento a vulnera
bilidade do seu exíli0

169
•

A estratégia spinolista passou também por negociações indirectas com
Amílcar Cabral. Iniciadas em 1972, por intermediação de Senghor, estas con
versações seriam rapidamente bloqueadas por Lisboa. Seria também por en
volvimento em acções de contacto informal com a guerrilha que 3 majores

170
portugueses perderiam a vida, na sequência de uma cilada do PAIGC . Na
mesma altura, este movimento preparava uma operação diplomática que se
mostraria de maior sucesso do que a mais modesta tentativa de Holden, 10
anos antes: a declaração unilateral de independência.

O assassinato de Amílcar Cabral em Janeiro de 1973, como o de Mondla
ne alguns anos antes, repousa ainda no limbo interpretativo e a conspiração
espera ainda por um elo de ligação com a polícia portuguesa. Cabral foi as
sassinado por um dirigente do PAIGC,Inocencio Kani, no quadro de um gol
pe interno destinado a eliminar a elite cabo verdiana e com ramificações na
política interna da Guiné-Conacri. Alguns dos seus autores tinham sido
amnistiados recentemente por Cabral e saído da cadeia da guerrilha, segun
do algumas opiniões, sobretudo para evitar a má imagem internacional com
novas execuções171. A esmagadora maioria das interpretações dos aconteci-
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mentos aponta para Portugal, explorando divisões internas, estar à espera em
águas internacionais dos prisioneiros dos revoltosos, sobretudo de Cabral,
morto por precipitação de Kani
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A morte de Amílcar Cabral não provocou no entanto um decréscimo na
actividade guerrilheira. Substituído por Arestides Pereira, na chefia do PAIGC,
este recebia uma benesse tecnológica da União Soviética poucos meses de
pois: os tão ansiados mísseis terra-ar Sam 7, que quase paralisaram a aviação
portuguesa e neutralizaram parte da superioridade militar do exército colo
nial. Nas vésperas do 25 de Abril, o PAIGC tinha declarado unilateralmente a
independência da Guiné, reconhecida por mais de 70 Estados e continuava a
desafiar militarmente a presença portuguesa com redobrado vigor.

1
I
ii

3

A Transição para a Democracia e a Descolonização

A guerra colonial foi o factor determinante da forma específica como a
Ditadura foi derrubada em Portugal, mobilizando actores políticos ausentes
em processos semelhantes na Europa do Sul'73. Mais do que a forma de que
da=-umgolpe de Estadomtlítar '-- foi na emergência do Movimento das Forças
Armadas, enquanto grupo de quadros militares intermédios, progressivamente
politizado à esquerda, que residiu a sua singularidade.

Iniciado, como reacção a um problema corporativo, provocado pela emer
gência de um corpo de oficiais recrutados a partir dos milicianos, o MFA
marcou profundamente a natureza da transição. Por outro lado, a profunda
crise do Estado e a forte mobilização social que imediatamente se seguiu ao
derrube do regime, introduziu uma dinâmica de ruptura que não se limitou à
esfera política, incluindo uma forte pressão anticapitalista e a emergência de
legitimidades não eleitorais. Foi nesta fase inicial do processo de transição à
democracia que se realizou a descolonização portuguesa, e qualquer análise
do rápido fim do império português terá que sublinhar este contexto.

A PRESSÃO DESCOLONIZADORA NA METRÓPOLE

A questão colonial esteve na origem do primeiro conflito entre Spínola e
o MFA, durante o golpe militar. O programa do movimento previa o "claro
reconhecimento do direito à autodeterminação", mas Spínola conseguiu eli
minar o ponto, transformando-o num mais vago "lançamento de uma polítí-

I d • ,,'74
ca u tramarina que con uza a paz .

Entre Abril e Julho de 1974, data da clarificação formal, com a lei 7/74, a
tensão entre Spínola e a crescente afirmação do MFA, a propósito da
des<;olonização, foi grande. O conflito prolongar-se-á pelo Verão, até à queda
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do general em Setembro de 1974 e, segundo José Medeiros Ferreira, foi ele o
detonador "da emergência do MFA como agente político no período pré-cons
titucional"175.

As primeiras semanas após o derrube da Ditadura conheceram movimen
tos sociais significativos, que passaram por vagas grevistas e de saneamento
de elementos da direcção de empresas públicas, ministérios e escolas. A ní
vel local e sindical, partidos de esquerda, com particular incidência para o
MDP/CDE, PCP e extrema esquerda, iniciaram a ocupação das câmaras e dos
sindicatos, ao mesmo tempo que a descolonização emergia como ponto im
portante das suas manifestações públicas.

Muito embora evoluindo vagarosamente nos anos 50 e acelerando na
década seguinte, a cultura política de todos os sectores de esquerda, desde os
socialistas moderados e católicos progressistas à extrema esquerda, era, nas
vésperas do derrube do regime, favorável à descolonização. Esta fazia parte
dos seus programas políticos e dominava a sensibilidade dos dirigentes do
PS, do MDP e do PCP que entraram nos primeiros governos provisórios.

Sob a forte pressão de uma dinâmica de libertação da Ditadura, da sua elite
e dos seus símbolos, mesmo os partidos que iriam ocupar o espaço do centro
-direita e de direita, ou se desdobraram em declarações de apoio à
descolonização, caso do Partido Popular Democrático, fundado a partir da ala
liberal, ou se recolheram à sombra da opção federalista e referendária do gene
ral Spínola, sofrendo a dissolução na sequência do 28 de Setembro de 1974
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Surpreendida pelo golpe, a comunidade internacional seria rápida a re
conhecer o novo regime de Lisboa, ao mesmo tempo que a participação de
comunistas no governo e as sucessivas viragens à esquerda em Lisboa, deter
minavam a atenção norte-americana no continente e em Angola, desprezan
do o processo de descolonização global. Este seria no entanto ponto de honra
das Nações Unidas e outras instituições internacionais, apesar do seu
alheamento sobre a sua concretização, que foi da responsabilidade exclusiva
dos governos portugueses.

Ainda antes da nomeação do primeiro governo provisório, Mário Soares
iniciou conversações informais com dirigentes dos movimentos de liberta
ção, rapidamente acompanhado por Almeida Santos e delegados de Spínola.
Ao mesmo tempo que estes pretendiam o imediato reconhecimento do direi
to à independência como condição para o cessar-fogo, Spínola entrou em
tensão com o MFA que, quer no terreno africano, quer na metrópole iniciou
um processo de afirmação como actor político.

Apoiado pelos partidos de esquerda, mas com grande iniciativa própria, o
MFA divergiu de Spínola, não só a propósito das suas tentativas de ser o efec
tivo dirigente do processo de institucionalização da democracia, como sobre
tudo sobre a descolonização. Com a nomeação do II GovernoProvisório, já

------------
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chefiado por Vasco Gonçalves, o MFAiniciou a sua organização autónoma e foi
sob sua iniciativa que Spínola assinou a lei 7/74, que proclamou o direito à
lndependênciadasco-lónias; -determinou o quadro legal permitindo a
descolonização e definiu os órgãos nele envolvidos. A partir daí as negociações
aceleraram-se, com uma participação mais activa do MFA, para além de Mário
Soares e Almeida Santos, ministros que dirigiam já o processo negocial.

Durante o Verão de 1974, Spínola persistiu na defesa de uma opção referen
dária, procurando terceiras vias alternativas aos movimentos de libertação e
acolhendo as esperanças das comunidades brancas locais, sobretudo em
Angola e Moçambique, contra a sensibilidade dominante quer no insipiente
sistema partidário, quer do MFA no terreno, cujos elementos pressionavam a
favor da rápida saída e dominavam o poder militar. A opção de Spínola só
seria possível com um poder metropolitano forte e uma estratégia negocial
escorada na força militar, mas nenhuma das condições estavam presentes.

Com a queda de Spínola, a descolonização como que se comprimiu, adqui
rindo um carácterglobal, com uma sociedade metropolitana em crise, progres
sivamente dividida num turbulento processo de institucionalização da
democracia. Em poucos meses, Portugal tinha passado também de parceiro
anticomunista menor, na Aliança Atlântica, para um "semi-infiltrado
comunizante" com hesitações terceiro-mundistas na sua política externa, ga
nhando uma projecção internacional na directa proporcional de uma crescen
te intervenção externa na própria modelação do sistema político português.

Deu-se então, como lhe chamou um estudioso, "uma compressão dramá
tica do timing do fim do império"l77. Como se verá à frente, para além da
pressão internacional e dos movimentos de libertação, tratava-se de uma von
tade global de descolonização rápida que vencia com a queda de Spínola, e
que caracterizava um segmento importante dos actores políticos da época,
do MFA aos partidos de centro-esquerda. Nas palavras de José Medeiros
Ferreira "Aomito do 'Portugal Uno e Indivisível do Minho a Timor' opõe-se a
metodologia da descolonização uniforme. É esta a forma que a metrópole
europeia encontra de se libertar de uma vez por todas da lógica ultramarina.
É o centro que dispensa a periferia,,178

A DESCOLONIZAÇÃO CASO A CASO

Guiné-Bissau

o processo de transição para a independência da Guiné-Bissau foi o mais
rápido de todos, muito embora não isento de tensões. Para além da especifici
dade de se reflectir formalmente no reconhecimento da independência pro-
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clamada unilateralmente pelo PAIGCum ano antes, ela representou para al
guns estudiosos "o modelo de descolonização português"!".
--- Uma dimensão importante no processo de descolonização-na-G-uiné, foi a
presença autónoma de um MFA realizando uma espécie de "golpe de Estado
paralelo ao de Lisboa" nos dias seguintes, que passou pelo afastamento imedi
ato do governador, general Bettencourt Rodrigues, que tinha substituído Spínola
em 1973, e que pediu imediatamente a demissão, regressando a Lisboa. Outro
exemplo da sua acção foi a prisão dos elementos da PIDE, que também seriam
rapidamente evacuados para Lisboa, e a quase imediata reivindicação do ces
sar-fogo com o PAIGC, considerado por este como o único interlocutor.

Mário Soares, já ministro dos Negócios Estrangeiros, acompanhado por
Almeida Bruno, delegado de Spínola, teve um primeiro encontro com dele- .
gados do PAIGC, através de Senghor, onde constatou imediatamente que o
reconhecimento da independência era para estes prévio a qualquer negocia
ção e as conversações não progrediram, embora se tenha acordado um ces
sar-fogo de facto. Spínola, apesar dos conselhos de Senghor, que lhe tenta
explicar que o modelo de 1972 estava morto, crê ainda numa independência
gradual controlada por Lisboa, com um referendo' 80
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O tenente-coronel Carlos Fabião foi entretanto enviado para a Guiné como
delegado da Junta de Salvação Nacional, por Spínola, sendo o seu discurso
inicial de grande prudência, mas por essa altura já era evidente a estruturação
de um MFA local, na sequência de uma reunião com 1500 militares'8'. As
negociações continuaram em Londres no final de Maio, mas sem resultados
conclusivos. Um problema exposto pela delegação do PAIGC foi o de Cabo
Verde, considerado parte integrante da declaração unilateral de índependên-.
cia de 1973. O único resultado das conversações foi a nomeação de um dele
gado do PAIGCem Bissau. Algumas semanas depois, na Argélia, as delegações
reuniram-se, mas sem nenhum resultado concreto.

O PAIGC averbou algumas conquistas diplomáticas neste período. Algu
mas das quais sensíveis para Portugal, como o reconhecimento da indepen
dência pelo Brasil e a admissão do país na OUA. Por outro lado, organizações
rivais, como a FLING e o MLG, apareceram em Bissau, mas com uma base
muito pequena e um apoio internacional escassíssimo, agora que Senghor
desejava boas relações com o PAIGC. A maior ameaça para o movimento de
libertação guineense era representada pelos comandos africanos que luta
vam ao lado dos portugueses.

A demarcação do MFA em relação a Spínola no continente e a pressão no
terreno começou então a aumentar. A 1 de Julho, o MFA local aprovava uma
moção sobre a descolonização da Guiné, onde reivindicava preto no branco o
reconhecimento da independência unilateral, repudiava quaisquer veleida
des "reaccionárias e neocolonialistas", e exigia a reatação das negociações
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com o PAIGC
' 82

• A consideração do ex-inimigo armado como único represen
tante legítimo dos interesses locais ganhava corpo e iria fazer escola.

Apesar das dificuldades nas negociações oficiais, Qhegava a Bissau,pgr __
iniciativa portuguesa, um delegado do PAIGC, que passaria a acompanhar
Carlos Fabião. Pouco tempo depois, na sequência de um incidente militar da
responsabilidade da guerrilha, realizava-se uma reunião entre o Estado Maior
português e delegados do PAIGC, onde se programou o início do reagrupa
mento das tropas portuguesas e a cedência de alguns aquartelamentos ao
PAIGC, contra os desejos de-Spínola.

A aprovação da lei 7/74 veio então clarificar a situação e eliminar o blo
queio legal às negociações. Após urna ronda negocial, Portugal e o PAIGC,
chegavam finalmente a acordo em Argel, a 26 de Agosto. O Estado português
comprometia-se a retirar as suas tropas até finais de Outubro, a reconhecer a
República da Guiné-Bissau a 10 de Setembro e a afirmar o direito à indepen
dência de Cabo Verde, alvo de negociações separadas.

Desmobilizados pelos portugueses, que se furtaram a algumas responsa
bilidades muitos dos comandos africanos que lutaram com os portugueses
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seriam fuzilados suma.riarnente após a independência ",

Cabo Verde

Cabo Verde inaugura, como foi sublinhado atrás, o processo de
descolonização de iniciativa metropolitana, em territórios sem luta armada
ou pressão internacional forte. Os acordos de Argel com o PAIGC já incluíam
algumas normas sobre a descolonização de Cabo Verde e, como salientou
A. E. Duarte Silva, este foi reconhecido de facto como o legítimo represen
tante para a negociação da sua independência
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• Considerado por alguns

historiadores como "uma das decisões mais discutíveis do processo de desce
Ionização", a união entre o problema de Cabo Verde e o da Guiné tinha ape
nas, para além da direcção cabo verdiana do PAIGC, a cobertura de uma

d U id 185resolução de 1972 as Nações m as .
Colónia crioula por excelência, Cabo Verde tinha uma localização estra-
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tégica importante e a Ditadura tentou várias vezes incluí-la na área da NATO .
O seu território era também utilizado pelos poderes brancos como aeroporto
de escala, nomeadamente pela África do SuL Esta dimensão fazia temer a
intervenção das potências ocidentais, particularmente dos Estados Unidos,
perante uma passagem do poder ao PAIGC, e Spínola faria deste elemento
um cavalo de batalha importante, durante o seu curto mandato.

Apesar de uma parte significativa da elite do PAIGC ser cabo verdiana e
da independência de Cabo Verde ser parte integrante do programa político do
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movimento, este partido penetrou escassamente nas ilhas até ao fim da guer
ra colonial, não formando quadros clandestinos no território187. Por outro lado,
ao contrário de algumas-ínterpretações optimistas, o PAIGC foi sempre atra
vessado por uma certa tensão étnica, não sendo os problemas apenas provo
cados pelo lado guineense. Muitos autonomistas cabo verdianos recusavam
desde os anos 60 a unidade com a Guiné-Bissau e existiram conflitos sérios
no interior do PAIGC por alegada subestimação da frente cabo verdiana no
campo da acção política do movimento.

Com o derrube da Ditadura, o PAIGC iria enfrentar a nova situação em
Cabo Verde com algum nervosismo e radicalismo, ao mesmo tempo que emer
giam legalmente ou se formavam nas ilhas outros grupos políticos, partidári
os quer da sobrevivência de laços mais ou menos autónomos ou federais com
Portugal, quer independentistas, mas antiunidade com a Guiné. Para além
disso, era visível que alguns sectores da sociedade cabo verdiana, local e
emigrada, receavam o PAIGC.

No campo dos partidos rivais do PAIGC, sobrevivia a União do Povo das
Ilhas de Cabo Verde (UPICV), chefiada por um exilado anti-PAIGC, Leitão da
Craçá, que era mais radical em ideologia, e aparecia a União Democrática de
Cabo Verde (UDC), fundada em Maio de 1974 pelo advogado João Baptista
Monteiro, que era mais moderado

l88.
Algumas comunidades emigradas, par

ticularmente a dos EUA, também se encontravam bastante divididas
l89.

Ini
cialmente resguardado atrás de uma Frente Ampla Nacional e Anti-Colonial,
o PAIGC começou então a ensaiar a conquista das ilhas. Os seus primeiros
passos, segundo muitos observadores, assustaram de facto uma parte da so
ciedade cabo verdiana, nomeadamente os seus núcleos mais conservadores e
a Igreja.

Também em Cabo Verde o MFA se estruturou rapidamente e constituiu
um grupo de pressão com contactos paralelos ao do delegado de Lisboa, ma
jor Loureiro dos Santos. Elemento preponderante deste poder favorável à rá
pida passagem de poder ao PAIGC seria o futuro membro do Conselho da
Revolução José Judas, então estacionado em Cabo Verde 190. O MFA local, no
auge da tensão, iria aliás aprovar um documento demarcando-se dos restan
tes partidos e não vendo outra solução "que não seja o reconhecimento do
PAIGC como legítimo representante da população de Cabo Verde,,191.

Após o reconhecimento da independência da Guiné e afastado Spínola,
vários dirigentes do PAIGC regressaram a Cabo Verde, a começar por Pedro
Pires. Seria ainda no campo da conflituosidade política entre PAIGC e UPICV
que as forças portuguesas, quer por necessidades de protecção da ordem pú
blica quer por cumplicidade com o PAIGC, iriam reprimir algumas manifes
tações da UPICV e prender elementos afectos a este partido e à UDC, enviados

. - d 11 f 1192para a pnsao o arra a ._

----~-----------~~~~~~~~~~-~
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Em Novembro de 1974, realizou-se uma ronda negocial em Lisboa com o
PAIGC, sendo Almeida Santos o autor do projecto que seria rubricado em

---Dezembro, conduzindo à independência de Cabo Verdeô.meses.depcís..__
O acordo estabeleceu um governo de transição, chefiado por um alto comis
sário português, composto por 3 ministros do PAIGC e 2 portugueses, e
eleições para uma Assembleia Constituinte, que deveria proclamar a inde-

Pendência em Julho de 1975. As eleições realizaram-se na data prevista, só193
com candidatos do PAIGC, que foram eleitos com 92% dos votos . Nesse
mesmo dia, os presos do Tarrafal eram amnistiados, mas viriam com os últi-
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mos militares portugueses para Lisboa .

S. Tomé e Príncipe

Com O caso das pequenas ilhas de S. Tomé e Príncipe entramos claramen
te nas independências que foram mais uma consequência da transição de
mocrática em Portugal e do surto global de descolonização, do que da luta
organizada de umriacíonalismõ autóctone ou de pressão internacional que
tivesse de algum modo perturbado a metrópole.

Durante o Estado Novo, como se viu atrás, o Comité de Libertação de
S. Tomé e Príncipe, tinha sofrido uma existência errática, complexa e
grupuscular no seu exílio, tendo quase que desaparecido numa cisão em 1965,

e a própria OUA tinha dúvidas sobre a viabilidade de um S. Tomé como Esta
do independente. Em 1972, no entanto, um pequeno grupo de nacionalistas
são tomenses encontrou-se na Guiné Equatorial e reconstituiu a organização
com o nome de Movimento de Libertação de S. Tomé e Príncipe (MLSTP),
estabelecendo um pequeno escritório no Gabão, chefiado pelo seu secretário
-geral Pinto da Costa. Em 1973, a OUA reconheceu então o MLSTP como
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único representante dos nacionalistas são tomenses
Logo após o golpe de 1974 formaram-se vários partidos, alguns ligados aos

poucos colonos brancos, com programas federalistas, ao mesmo tempo que se
criava uma frente, sob o nome de Associação Cívica Pró-MLSTP, que no entanto
era mais plural e autónoma do que os dirigentes exilados no Gabão pretendiam.

Reflectindo a nova conjuntura política em Portugal, as conversações do
Gabão em finais de Setembro de 1974 já excluíam o referendo e reconheciam o
MLSTP como único interlocutor. Os acordos de Argel com o MLSTp, assinados
em Novembro do mesmo ano foram inspirados nos de Moçambique, prevendo
um governo de transição, mas incluíam eleições para uma Assembleia Consti
tuinte que deveria proclamar a independência a 12 de Julho de 1975.

O presidente do MLSTP esperava em Libreville a sua chamada para pre
sidente, mas a situação complicou-se no governo de transição. O alto comis-
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sário português teve que intervir várias vezes, quer perante divisões no inte
rior do governo, nomeadamente a propósito do futuro de uma companhia de
300 militares são -tomenses, que o MLSTP temia e queria dissolver, quer a-
propósito de uma ala mais esquerdista do governo. Este último conflito obri
gou Pinto da Costa a regressar antes do previsto e a afastar o sector esquerdis-
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ta, que se exi ou em Portuga .
A relativa tranquilidade da transição são tomense e a presença de um alto

comissário com maior poder político e militar não impediu o regresso da
comunidade branca à metrópole, receosa de represálias. Com alguma agita
ção social, que chegou a provocar incidentes, os cerca de 2.000 colonos bran
cos começaram a sair. O acordo de Argel já previa uma reforma agrária e a
resposta do governo foi a de expropriar toda a terra abandonada por mais de
90 dias.

Cerca de 3/4 da população adulta registou-se para votar, mas os candida
tos eram quase todos do MLSTP e estes deram o poder de soberania à chefia
do Movimento, que elegeu Pinto da Costa Presidente da República Democrá
tica de S. Tomé e Príncipe, um dia depois da partida das tropas portuguesas,
a 12 de Julho de 1975.

Não escapando à regra, poucos dias depois o MLSTP institucionalizou
um regime de partido único, nacionalizou 90% da propriedade rural, até aí
nas mãos de portugueses, e, muito embora sem a adopção formal do marxis
mo leninismo como ideologia oficial, empenhou-se formalmente no campo
da "revolução social".

Moçambique

O 25 de Abril foi recebido com apreensão em Moçambique e existiram
mesmo alguns esboços de resistência por parte do governador militar e al
guns altos comandos, neutralizados por unidades afectas a Lisboa. O MFA
local era, segundo Vítor Crespo, o mais fraco de entre os três teatros de guerra
e a FRELIMO tentou radicalizar a situação militar em Maio e Junho, abrindo
uma nova frente na Zambézia
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Ainda que em menor escala do que em Angola, a guerra era uma realida
de relativamente distante da comunidade branca em Moçambique e esta co
nheceu também um apreciável desenvolvimento nos anos 60. Em poucos
meses, no entanto, Moçambique iria mudar radicalmente com a saída da co
munidade branca e a independência chefiada pela FRELIMO.

Seria em grande parte por pressão de militares no terreno que os contactos
com a FRELIMO se começaram a desenvolver. O MFA de Moçambique come
çou então a ter um papel mais activo--J)eguindo o exemplo da Guiné, este reco-
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mendou que o exército apenas efectuasse missões de defesa e, em mensagem
para Lisboa, sugeriu o reconhecimento imediato da FRELIMO como legítimo

_. representante do povo de Moçambique. A pressão para Umc!'lssar-fQgQac;orcla- __
do aumentou, fazendo temer o general Spínola198. Costa Gomes visitou o terri
tório em Maio e deu instruções para limitar os combates, reconhecendo a fraca
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predisposição das tropas, que iniciaram cessar-fogos de facto no Norte .
Ao mesmo tempo que uma vaga de greves atingia o aparelho produtivo, já

com algum carácter racial, Costa Gomes enviou alguns ex-presos políticos
moçambicanos a Dar es Salaam propondo a negociação de um cessar-fogo,
mas a opção referendária da Junta de Salvação Nacional assustou a FRELI
MO, que recusou. Continuando os contactos informais em Lisboa e através
da Zâmbia, Mário Soares encontraria Samora Machel em Lusaca, no início
de Junho, mas a sua margem de manobra seria escassa para além da negocia
ção de um eventual cessar-fogo. Apesar disso, a delegação portuguesa mani
festou-se pela exclusão do COREMO da mesa
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• Machel resumiria aí as suas

condições, não difíceis de adivinhar: a FRELIMO, única e legítima represen
tante da sociedade moçambicana, a independência e a rápida transferência
de poderes. A indefinição deLisboa, ainda sem uma solução para o problema
na Guiné, determinou o bloqueio das negociações e os preparativos para um

referendo na colónia.
Um breve balanço da explosão de partidos e movimentos criados em Mo-

çambique, logo após o golpe de 1974, revelou de imediato a dificuldade em
encontrar plataformas sólidas de alternativa à FRELIMO, muito embora o
chapéu spinolista tenha permitido alguma esperança inicial. Do lado da co
munidade branca, Jorge Jardim, um carismático notável da colónia com um
passado de ousadia negocial, seria dos poucos candidatos a modelos rodesia
nos. Jardim era um dos raros empresários moçambicanos a assustar, quer o
novo poder em Lisboa quer a FRELIMO, mas o seu papel no processo foi
bastante turvo e ziguezagueante. Depois de alguma diplomacia por conta pró
pria de Jardim, o MFA, torpedeando Spínola, bloqueou os contactos e chegou

d d 1
, · 201

a proibir-lhe a saí a a co ama .
Quer à sombra dos projectos spinolistas, quer preparando-se para uma

representação mais radical dos colonos brancos, apareceram movimentos
como os Federalistas, a Convergência Democrática ou a Frente Independente
de Convergência Ocidental (FICO), esta resvalando rapidamente para um
"poder branco" reactivo. Só uma pequena minoria, representada pelo grupo
dos "democratas de Moçambique", onde pontuava Almeida Santos, teria,
depois do abandono de vários fundadores e já sem ele, um movimento inver

so, apoiando a FRELIMO.
Sobreviviam também alguns grupos autorizados pelo poder colonial como

consequêIlcia do escasso "pluralismo limitado" do regime e, sobretudo, da
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captação de africanos anti-FRELIMO. Era este o caso do GUMO (Grupo Uni
do de Moçambique), que, ainda que multi-étnico, tinha Joana Simeão entre
DS seus-dirigentes. Durante as suas primeiras manifestações públicas,{juan----
do o referendo era ainda uma hipótese, o GUMO era atacado quer pela FRE
LIMO quer pela direita branca

202.
Passado pouco tempo, o GUMO expulsava

Simeão e ensaiava arranjos de autodissolução com a FRELIMO.
O COREMO, único rival da FRELIMO desde os anos 60, com base na

Zâmbia, preparou-se também para um lugar no novo Moçambique, criando
organizações de frente, como a Frente Comum de Moçambique, unindo, Joana
Simeão, Urias Simango e Lázaro Kavandame, ambos dissidentes da FRELI
MO nos anos da guerra colonial. Nas vésperas da assinatura dos acordo de
Lusaca, Simango e outro veterano do COREMO, Paulo Cumane, fundaram na
Beira o Partido de Coligação Nacional, tentando obter um lugar nas negocia
ções com a FRELIMO, sobre o Moçambique pós-índependênciaT.

Após vários encontros informais e secretos, no entanto, Melo Antunes e
um militar do MFA de Moçambique, já escorados na lei 7/74, encontraram-se
em Dar es Salaam com representantes da FRELIMO e abriram o caminho à
descolonização rápida, sem referendo e reconhecendo esta como alvo da trans
ferência de poderes. Algumas semanas depois, já com Mário Soares e Almeida
Santos, acertaram-se os detalhes, ainda em Dar es Salaam, e a 7 de Setembro,
em Lusaca, o acordo foi assinado. Nele se previa a nomeação de um governo
de transição já de maioria da FRELIMO e a independência para 25 de Junho
do ano seguinte, mais cedo do que os portugueses queriam, sobretudo devido
ao receio das atitudes da comunidade branca e à existência de problemas
económicos ainda pendentes.

Os acordos de Lusaca provocaram a mais séria das revoltas da iniciativa
da comunidade branca, com o apoio de alguns partidos africanos opositores
da FRELIMO. Num movimento descoordenado, revoltosos brancos associa
dos à FICO, apoiados por africanos anti-FRELIMO como Cumane, Simeão e
Símango, ocuparam o aeroporto e o Rádio Clube de Moçambique, dirigido
por elementos pró-FRELIMO, libertando também alguns elementos da PIDE,
presos em Machava. Perante a revolta, algumas unidades militares de Lou
renço Marques não actuaram, por aparente ausência de ordem de Spínola, e
esta seria apenas controlada alguns dias depois por unidades militares vin-
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das do Norte, por ordem do general Costa Gomes .

Moçambique viveria nos dias seguintes em ambiente de conspiração, aju
dado pela eventual presença de brigadas terroristas e as hipotéticas ramifica
ções do movimento foram alvo de muita tinta após a queda de Spínola.
Simango e Joana Simeão, que seriam presos pela FRELIMO, declararam ter
tido a revolta o apoio do general, que acabou por ratificar o acordo de Lusaca
a 9 de Setembro.
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Alguns incidentes raciais iriam ainda rebentar, com mortos entre bran
cos e negros, em Outubro, mas foi a assinatura do acordo que marcou o êxodo
da colónia branca. Já comum aumento de saídas-paracrÃfrica do Sul ou para
a metrópole, a colónia branca e alguma de origem indiana, começou então a
abandonar Moçambique a partir de Setembro. Quer o governo de transição
quer o alto comissário apelaram várias vezes ao regresso, mas em finais de
Outubro já se encontravam 15.000 na África do Sul, calculando-se que entre205
1974 e 1977 tenham vindo para a metrópole cerca de 160.000 colonos .

Nomeado alto comissário, Vítor Crespo chegou a Moçambique em plena
revolta e Joaquim Chissano, o indigitado chefe do governo de transição, de
sembarcou poucos dias depois. Seguindo o plano estabelecido, as tropas por
tuguesas começaram a reagrupar-se nos portos da Beira e Lourenço Marques
e a abandonar o território. Algumas forças mistas ainda tiveram que intervir
várias vezes em distúrbios e a polícia portuguesa ainda ficou alguns meses
após a independência, em Junho de 1975.

Os contenciosos sociais e económicos não decididos em Lusaca, não se
conseguiram resolver durante o governo de transição, nomea~amente o do
Banco Emissor e o da barragem de Cabora Bassa, ao qual Portugal, por recusa
absoluta dos credores a qualquer outra opção, ficou ligado. Vários observa
dores e estudiosos viriam mais tarde a acusar ambas as partes de
"irresponsabilidade", ao não terem também regulado as garantias de trabalho

d . d d 206e os direitos e propne a e .
A África do Sul e a Rodésia não viram com bons olhos o cerco das inde

pendências negras aos seus territórios e rapidamente actuariam, promoven
do movimentos de guerrilha contra a FRELIMO, mas o factor internacional
foi uma condicionante menor no caso da descolonização moçambicana. Ao
contrário de Angola, Moçambique só remotamente preocupou a diplomacia
norte-americana. Com algum voluntarismo, o novo secretário-adjunto para
os Assuntos Africanos, Donald Easum, encontrou-se com Samora Machel em
Dar es Salaam, em Outubro de 1974, naquele que era o primeiro contacto
com a FRELIMO depois da morte de Mondlane. Machel quis fechar a página
e pediu apoio económico para a independência, mas o responsável norte
-americano seria demitido por Kissinger pouco tempo depois e a página
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demoraria ainda largos anos a ser fechada .

A Internacionalização em Angola

A descolonização de Angola foi obviamente a mais complexa. Efeito de
arrastamento da mudança política na metrópole, seria exagerado dizer que

___.esta emergiu "quase por acaso,,20B, mas ela não foi provocada,comose viu no



76/ António Costa Pinto

capítulo anterior, por qualquer aceleração da pressão militar ou política so
bre o colonizador, da parte dos relativamente fracos e divididos movimentos

.. de libertação. Angola era a mais riea-e bemsucedidai'las economias coloniais
dos anos 60, a que tinha o maior número de colonos brancos e conheceu a
mais frustrante e violenta das descolonizações.

O 25 de Abril veio surpreender o MPLA numa grave crise interna, dividi
do em 3 facções, urna das quais bem armada, chefiada por Daniel Chipenda
no Leste. Com a libertação do presidente honorário do MPLA, o padre Joa
quim Pinto de Andrade, irmão do dirigente da "revolta activa" Mário de
Andrade, este ensaiou a realização de um congresso. Pouco tempo depois,
em Junho de 1974, sob a pressão de vários dirigentes africanos e da própria
OUA, formou-se Uma comissão tripartida para preparar o congresso. Este aca
bou por se realizar nos arredores de Lusaca, com as. facções de Neto e de
Chipenda com 16,5. delegados cada, e 70 da "R,e,yolta, Ac;:tiva" de Mário de
Andl{ade. Após. alguns, dias de discussão infl{utífer:a, Neto saiu com os seus
apoiantes e a cisão coasohdou-se. Pouco tempo depois, sob a forte pressão de
quatro chefes de Estado afrkanos, as três facções acordariam urna "chefia
p~ov~~ó~ia~té à independênda,", em :araz~<lxille:, t<lmbém r<lpidamente des
feIta . Chípenda recuperou parte do seu grupo em Setembro e afastar-se-la
definitivamente, iniciando contactos com a FNLA~w.

Pe-rante a desagregação da força militar do MPLA, A FNLA, apeSar de se
ter transformado num apên;dice de Mohutu, e as suas for:ças nUma "extensão
das fOJiças, aJirnadas" do Zaire, reganhava o pIÍmeiro plano no campo militar e
esforç.ava-se por recuperar O apoio norte-americano como futuro campeão do
Ocidente em Angola'". .

Quando o almirante Rosa Coutinho Partiu para Angola, em finais de Ju
lho de 1974, como governador, com a lei sobre o reçonhecímento da índepan
dêncía aprovada, o quadro estava mais claro. Portugal já tinha chegado a
acordo com a UNITA para o fim das hostilidades, mas tardavam os acordos
com os restantes. A FNLA, tinha visto a sua penetração em território angola
no bloqueada pelo exército português e o MPLA continuava em luta pela
repres.entatividade na mesa das negociações.

Spínola tentou dirigir pessoalmente a descolonização de Angola, esbo
çando várias manobras para mobilizar as "forças vivas" brancas para um pa
pel activo no processo e realizando ainda um encontro polémico com Mobutu,
para discutir opções para o problema angolano212. Mas, também em Angola, o
MFA apresentava-se corno urna força autónoma com preferências políticas.
Contestando as opções do general Spínola, urna assembleia do MFA realiza
da em Luanda, com cerca de 500 oficiais, aprovava por esmagadora maioria o
apoio à descolonização rápida, tendo como interlocutores os movimentos deIíb - 213
I ertação .
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Durante os primeiros meses, a comunidade branca ficou expectante das
decisões da metrópole, muito embora proliferassem imediatamente os parti
dos de colonos brancQS~g!1SlJladQ..§pínola 13 cOlIlele o sonho de ulna_~olu

ção negociada com forte intervenção da comunidade branca, marcou a retorna
das negociações com o MPLA e a FNLA e estes movimentos ficaram de facto
os únicos interlocutores do governo português para a descolonização de An
gola. Em Outubro de 1974, negociou-se o cessar-fogo com a FNLA e com a
facção de Agostinho Neto, sob os protestos de Chipenda, e estes começaram
a abrir delegações em Luanda.

Em Janeiro de 1975, a FNLA,a UNITAe o MPLA reuniram-se em Mombaça,
para aprovarem os princípios gerais para as negociações com Portugal e, urna
semana depois, assinaram-se os acordos de Alvor, no Algarve, regularizando e
calendarizando todo o processo de descolonização de Angola. Eram assim excluí
dos os partidos dos colonos brancos e as cisões africanas, e reconhecidos ape
nas os três movimentos históricos. Chipenda ficava de fora e solidificava a sua
aliança com a FNLA.A UNITAteve que ser rapidamente reconhecida pela OUA,

d d . - 214 Pr d tuaío que só aconteceu poucos ias antes as negociaçoes . eparan o even uais
eleições, quer a FNLA quer a UNITA iniciaram alianças com a comunidade
branca. Com um apoio inicial norte-americano e zairense, a FNLA, por exem
plo, comprou o Jornal de Angola já a pensar na campanha que se avizinhava.

Seguindo o modelo já utilizado noutros casos, nomeou-se um alto comis
sário e um governo de transição, prevendo-se eleições para urna Assembleia
Constituinte em Outubro, com a particularidade de que apenas poderiam
concorrer os três movimentos, e a independência foi marcada para 11 de
Novembro de 1975. Rosa Coutinho, muito estigmatizado pela colónia bran
ca, pela FNLA e pela UNITA, era acusado de favorecer o MPLA, e foi substi
tuído por outro militar, nomeado alto comissário poucas semanas depois.

Em Fevereiro de 1975, os combates iniciaram-se em Luanda, curiosamente
entre o MPLA e a sua cisão de Daniel Chipenda, abrindo um ciclo de guerras
civis, com uma forte intervenção das duas superpotências e a participação di
recta do Zaire, de Cuba e da África do Sul. Nas palavras de um historiador de
África em 1975 "o conflito não era sobre a libertação, mas sobre quem iria
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herdar o bolo de urna colónia que se tinha tornado rica e de sucesso" . Com o
início dos confrontos armados, Portugal foi ultrapassado enquanto mediador, e
a escalada de apoio militar internacional a urna latente guerra civil cresceu.

Os EUA "reacordaram" imediatamente os contactos dos anos 60 com a
FNLA, mas a crise interna não permitiu o desbloqueio de um apoio significa
tivo,logo após o golpe de 1974, ao mesmo tempo que a União Soviética re}~

mava o apoio ao MPLA, interrompido, segundo algumas fontes, desde 1972 .
Mobutu tinha pressionado os EUA a apoiarem exclusivamente Holden,

mas estes estenderam também a mão à UNITA de Jonas Savimbi. Um apoio

,
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inicialmente reduzido e para fins políticos, já que por essa altura a diploma
cia norte-americana previa urna vitória da FNLA em eventuais eleições, da
clªs ª§ dificuldad~igt~JlasdoJv1J?LA 8Ji convicção de que os acordos de

I . id 217A vor seriam segui os .
Em Março de 1975, já era óbvia a escalada militar no terreno. A FNLA

tinha entretanto atacado o MPLA na capital e a União Soviética, por motivos
que ainda hoje são contraditoriamente debatidos pelos analistas da guerra
fria, aumentou o seu apoio militar a Agostinho Neto. A CIA recomendou
então um aumento substancial no fornecimento de armas a Roberto e a Sa
vimbí, este último já apoiado pela África do Sul, ainda que inicialmente op
tando pela neutralidade216

Várias fontes indiciam que a escalada, como tantas outras da guerra fria,
não era tanto provocada pela eventual vitória de mais um regime marxista
africano, mas antes pela estratégia de responder à União Soviética onde quer
que esta insistisse
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mento militar e destacamentos regulares zairenses começaram a estar pre
sentes em Angola. Do lado da UNITA e de Daniel Chipenda o apoio veio
sobretudo da África do Sul.

Em Julho de 1975, o MPLA expulsava os adversários de Luanda e os pri
meiros militares cubanos fizeram uma breve aparição ao lado do MPLA.
O governo de transição entrava assim em colapso e com ele, o que restava dos
acordos de Alvor. [orno Kenyatta ainda tentou, sem sucesso, repor os acordos
em vigor em conversações no Quénia. Significativamente, e por decisão des
tes, não existiram representantes portugueses nesta tentativa de conciliação
entre os três movimentos, realizada em Junho de 1975

22°.
Acelerou-se então a saída em massa dos civis portugueses. Desde o Verão

de 1974 que o regresso da colónia branca era um facto. Em Janeiro de 1975 já
tinham saído de Angola cerca de 50.000 portugueses, mas no Verão desse
ano organizou-se então uma verdadeira ponte aérea para a evacuação dos
colonos. Com a participação de aviões militares e comerciais, recorrendo tam
bém a companhias norte-americanas, francesas, suíças, inglesas, da RDA e
mesmo da União Soviética, chegaram a Portugal mais de 200.000 retornados
de Angola":

Várias delegações portuguesas passaram por Luanda, reafirmando a sua
neutralidade e apelando ao respeito pelos acordos, mas Portugal já não tinha,
quer pela própria situação de instabilidade no continente quer pela
desmobilização no terreno, qualquer hipótese de intervenção militar e a mar
gem de manobra diplomática era já escassa
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• Concentrado na retirada das

tropas portuguesas e no apoio aos refugiados, a administração portuguesa
ameaçou ripostar a qualquer ataque a Luanda. Expressando a maior afinida
de de um sector da esquerda portuguesa pelo MPLA, Melo Antunes tentaria
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ainda convencer Kissinger de que este era o único movimento que faria de
Angola um país não-alinhado, e de que o apoio norte-americano diminuiria a

-influência soviético-cubana223 • --- ---- - --

No final do Verão de 1975, a UNITA e a África do Sul dominavam parte do
Sul, com Chipenda já ao serviço da chamada operação Zulo, e a FNLA dirigia
uma frente que incluía zairenses, ex-militares portugueses e vários mercenári
os, entretanto combatendo a seu lado. Parecia que o MPLA estava a caminho da
derrota, mas uma súbita escalada de apoio militar soviético e cubano, este últi
mo aumentando o transporte de militares seus para Luanda, voltou a salvar o
MPLA, ao mesmo tempo que as ofertas de mediação da OUA eram rejeitadas
pela URSS. Nos EUA, entretanto, a correspondente escalada no apoio militar à
FNLA e à UNITA, sofria críticas num congresso ainda a recuperar da guerra do
Vietname, e que pouco depois iria bloquear o desenvolvimento da participa
ção norte-americana, favorecendo a consolidação do MPLA.

No dia combinado para a independência, 11 de Novembro, o alto comis
sário retirou a bandeira e as últimas tropas portuguesas de Luanda e ofereceu
a independência "ao povo angolano", mas a guerra não parou nesse dia em
que bMPLA proclamou a República Popular de Angola, em Luanda, e a FNLA
e a UNITA proclamaram também a República Democrática e Popular de An
gola. A FNLA encontrava-se então em Ambríz, apenas a alguns quilómetros

ao norte da capital.

Timor: do esquecimento à Batalha Diplomática

Timor representou o caso mais extremo das encruzilhadas da
descolonização portuguesa. Pequeno território com uma importância mera
mente simbólica para Portugal, esta ilha partilhada com a Holanda, não co
nheceu a presença de movimentos autonomistas significativos durante os
anos 50 e 60, muito embora a independência da Indonésia tenha tido impac
to em algumas revoltas (e correspondente repressão) nesta colónia.

Durante os primeiros meses após a queda da Ditadura, nada de especial se
passou em Timor e só com a visita de Almeida Santos ao território, em Novem
bro de 1974, é que foi nomeado um novo governador, Lemos Pires. Tinham-se
entretanto constituído três partidos locais: A Associação Popular Democrática
Timorense (APODETI), favorável à integração na vizinha Indonésia, a União
Democrática de Timor (UDT), inicialmente favorável a uma associação com
Portugal, e a Frente Revolucionária de Timor Leste Independente (FRETILIN),
constituída por jovens independentistas revolucionários.

Com um processo de transição à democracia atribulado e uma desco
lonização em curso, as autoridades metropolitanas não deram grande impor-
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tância a Timor e o governador Lemos Pires foi tentando gerir o conflito entre os
três partidos, particularmente significativo, visto as Forças Armadas serem, na
sua maioria, recrutadasjocalme~2~.[â.com as perspectivas de entendimento
entre as facções bastante turvas, Vítor Alves visitou o território, decidindo-se
pela realização de uma cimeira em Junho de 1975 com os três movimentos,
que seria recusada pela FRETILINe pela UDT.Apesar desta ausência resolveu
-se preparar uma lei eleitoral e projectou-se uma consulta sobre as diversas
opções, desde a independência à associação com a Indonésia ao mesmo tempo
que Portugal reafirmava o direito de Timor à autodeterminação.

Os primeiros conflitos violentos estalaram em finais de Julho e em Agos
to já saíam refugiados do território. Entre golpes da UDT e da FRETILIN, as
autoridades portuguesas recolheram à ilha de Ataúro, ao mesmo tempo que
este último movimento parecia vencer a batalha e controlar o território nesta
mini-guerra civil. Entre várias conversações entre portugueses e indonésios e
a preparação política da ocupação do território pelo poderoso vizinho, a
FRETILIN declarou a independência de Timor a 28 de Novembro. No mesmo
dia a UDT e a APODETI proclamaram a associação com a Indonésia, que
invadia Timor poucas semanas depois
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Portugal não reconheceu nem a independência nem a ocupação indonésia,
retirando-se da ilha de Ataúro no dia seguinte à invasão. O governo portu
guês cortou então relações diplomáticas com a Indonésia e recorreu às Na
ções Unidas, que continuaram a reconhecer Portugal como país administrante
de um território não autónomo.

Mais de vinte anos depois da 'anexação, o fim da guerra fria e um comple
xo processo de transição para a democracia, após décadas de crescente cor
rupção da ditadura de Suharto, abriram perspectivas para a independência
de Timor. Alguns massacres indonésios no território começaram a ser conhe
cidos da opinião pública internacional a partir dos anos 90, mas a decisão de
realizar um referendo com observadores internacionais sobre uma eventual
independência foi um acto inédito na região. Os massacres das Forças Arma
das indonésias que se seguiram à vitória dos pró-independentistas determi
naram a intervenção militar das Nações Unidas no território, em 1999, e os
preparativos para a independência.

PORTUGAL: DA ÁFRICA À EUROPA

A opção europeísta do segmento maioritário das elites políticas portu
guesas foi um produto da transição para a democracia, iniciada em 1974.

Muito embora, como já foi referido atrás, Portugal tenha acompanhado margi
nalmente o processo de reconstrução da Europa Ocidental após a 2. a Guerra

--------~-------------------------
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Mundial, a viragem europeísta foi uma consequência da descolonização e da
institucionalização da democracia.
--Á-Gg.munidade Europeia, enquanto referência da Europa.desenvolvída.L.L;

foi um "símbolo disponível" de grande importância para as elites democráti-
cas legitimarem uma nova ordem interna, após uma transição por ruptura
bastante conflitual e o fim do império colonial, que tinha sido o argumento
final do Estado Novo.

Presente nos programas de alguns partidos desde os primeiros meses do
25 de Abril de 1974, foi fundamentalmente no contexto das clivagens políti
cas de 1975 que os partidos políticos d~ direita e de centro-esquerda reforça
ram a constelação "europeia" e "comunitária" como referência para Portugal,
perante alternativas socialistas e terceiro-mundistas. No contexto de uma tran
sição polarizada em 1974-75, a opção europeísta foi um elemento central de
ruptura com o passado ditatorial, isolacionista e colonial, assumindo simul
taneamente um dimensão anticomunista e anti-revolucionária.

Como foi salientado atrás, Portugal sofreu um menor isolamento interna
cional do que a vizinha ditadura espanhola, após a 2. a Guerra Mundial.
A condição de membro fundador da NATO, a participação emoutras organi
zações internacionais, como na Organização Europeia de Cooperação Econó
mica (OECE)ou na União Europeia de Pagamentos, e o aproveitamento, ainda
que menor, do Plano Marshall, foram exemplos disso.

Afastado e desconfiado do Tratado de Roma, que marcou a fundação da
Comunidade Económica Europeia, e seguindo as posições de Inglaterra, ain
da grande parceiro comercial de Portugal, a criação da EFTA seria uma im
portante alavanca económica para a Ditadura ao longo dos nos 60. Negociado
em termos bastante favoráveis para Portugal, que manteve a maior parte dos
seus sectores económicos relativamente protegidos, o acordo com a EFTA foi
uma das bases do crescimento económico dos anos 60 e do significativo au
mento das relações comerciais com a Europa, bem como da emergência de
grupos de interesse menos associados ao integrismo colonial dominante.

O sector exportador português respondeu com dinamismo ao estímulo
da EFTA, cujo mercado absorveu um número crescente de produtos portu
gueses em detrimento das colónias. A negociação com êxito da entrada da
Inglaterra na CEE em 1973, forçou Marcelo Caetano à realização de um acor
do comercial com esta. Assinado em 1972, o acordo reforçou ainda mais os
laços económicos com a Europa, prevendo mesmo uma cláusula evolutiva
que abria as portas a um aprofundamento das relações. "Inevitavelmente, a
lógica da ligação imperial e do nacionalismo económico ia sendo progressi
vamente corroída pela mudança das realidades económicas dos anos 60 e
70,,226. As hesitações do Marcelismo consolidaram mesmo um pequeno sec
tor pró-europeísta, liberalizante e tecnocrático no interior da Ditadura, parte
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227
do qual cindirá do regime nas vésperas da sua queda . Porta-vozes desta
tendência, alguns grupos nascidos do pluralismo limitado da última fase da
Ditadura, comoa-SEflES-,--tentavam expressar no campo político esta aliança
entre Europa, modernização económica e liberalização do regime.

Descolonização, Europa e Identidade Nacional

A descolonização e a opção pró-europeísta provocou uma produção ideo
lógica significativa por parte das elites intelectuais, reflectindo sobre o seu
impacto na identidade nacional, um tema que nunca esteve ausente do deba-

228 C descoloní -te ideológico português desde finais do século XIX . om a esco omzaçao,
um elemento central do discurso nacionalista português desaparecia, muito
embora a por vezes anunciada "crise de identidade" nunca tenha emergido

de forma pálpavel.
Após uma fase de recriminações variadas, sobretudo por parte de secto-

res conservadores, bem patente na abundante produção de crítica à
descolonização na segunda metade dos anos 70, formaram-se mesmo, ainda
que com escasso sucesso, pequenos partidos de extrema direita tentando ca
pitalizar o descontentamento dos sectores mais atingidos, nomeadamente o
dos retornados de África229. Pouco sucesso teve ainda a reconversão das mes
mas áreas ideológicas conservadoras para um discurso defensivo de uma "iden
tidade nacional" ameaçada pela sua dissolução numa Europa comunitária,
para a qual a entrada se avizinhava, com um amplo consenso a seu favor,

unindo o CDS e o PSD.
Muito embora com raízes ideológicas bem diferenciadas, a elaboração de

discursos identitários nacionalistas de reacção à dissolução no espaço euro
peu emergiu no Portugal dos anos 70, com um conservadorismo utilizando
de forma instrumental a vocação exclusivamente atlantista do país, por um
lado, e uma defesa mais economicista dos "interesses das forças produtivas
nacionais" perante o capitalismo europeu, por parte do PCP. Com o mito das
colónias encerrado, as elites democráticas conseguiram consolidar na opi
nião pública a opção europeia como a única que poderia recriar uma relação
importante com os novos países de língua portuguesa, com os quais as rela
ções económicas tinham quase desaparecido e as políticas se tinham deteri
orado após a vaga de independências em 1975.

Não obstante, surgiram ocasionalmente polémicas sobre a descolonização,
sobretudo a propósito do legado das questões de propriedade dos antigos
colonos e da degradação generalizada das condições de vida e da estabilida
de política em países como Angola e Moçambique. Com países como Angola
e Moçambique, e Guiné-Bissau, atravessados por guerras civis, com forte in-

---------~----- ---~-~------ ----- -----
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tervenção estrangeira, os problemas com as ex-colónias remeteram-se para
um passado que o crescimento económico e a mudança social em Portugal

- -tor-narammais longínquo e sedtmentado-Alnda-que-com- fimitaçúBs
metodológicas conhecidas, os estudos de opinião podem dar-nos uma breve
radiografia da evolução da opinião dos portugueses sobre o tema da unifica
ção europeia e da nova inserção internacional de Portugal nos anos 70 e 80.

Em 1978, três anos após a descolonização, a grande maioria dos portu
gueses, quase 70%. pensava que "Portugal deveria ter dado a independência
a esses países", muito embora salvaguardando os direitos dos portugueses lá·
radicados". Apenas 2,2% dos inquiridos se manifestaram a favor da continu
ação da luta contra os movimentos de libertação

230
•

Apesar desta constatação, nesse mesmo ano de 1978, existia uma signifi
cativa minoria, cerca de 20% dos inquiridos, que pensava que Portugal não
poderia sobreviver economicamente sem as ex-colónias. A observação do pro
cesso de apagamento desta posição parece indissocialvelmente ligado à pers
pectiva de adesão à CEE. ilustrando como "o processo de adesão e a própria
adesão tiveram um papel de consolidação dos laços com as democracias eu
ropeias, além de consfífuírern um substituto da percadas ex-colónias e um
incentivo às mudanças na estrutura das actividades económicas, sociais e
culturais do País,,231.

A emergência da CEE como perspectiva positiva para a sociedade portu
guesa foi, no entanto, um processo lento e, inicialmente, reduzida às elites.
Pouco tempo depois do pedido de adesão, em 1978, os portugueses tinham
escassa opinião sobre o tema, com mais de 60% da população sem saber se a
entrada era decisiva para o futuro económico de Portugal. Só no início dos
anos 80 é que se começou a notar uma maior informação e clareza de opinião
sobre o tema. Mas o que é importante sublinhar é que ao reafirmar a sua
identidade europeia, mantendo-se optimistas sobre a União Europeia e a in
tegração portuguesa ao longo dos anos 80, os portugueses, tanto quanto os
estudos de opinião pública permitem avaliar, não passaram por sérios pro
blemas de identidade com o fim do império colonial, em 1975, ou com a sua
nova inserção internacional no espaço europeu, em 1986.
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Conclusão

As conclusões breves são traiçoeiras. e muitos autores evitam-nas com
prudência. Como salientou um estudioso das descolonizações do século xx:
"apesar destas ajudarem os autores de recensões e os estudantes a prepa,ra
rem-se para exames", raramente se faz; aqui "boa histÓria,,23'. Ainda recente
mente, um especialista do colonialismo britânico, num excelente artigo de
síntese sobre os sistemas coloniais europeus, considerava o colonialismo
português do século XX "um anacJionismo,,23~.Este tipo de considerações. Con
clusivas são tentadoras mas ajudam pouco à compreensão dos.anos finais do
colonialismo português em Áthca.

O debate sobre o. papel dos factores políticos e económicos na paJití
lha de África continua, e certamente muitas das expectativas económicas
dos poderes europeus não se concretizaram .. Se a perspectiva fosse ape
nas de exploração económica, muitas experiências saldar-se-iam mal para
os colonizadores, como, por exemplo para os alemães. Pouco antes do
seu fim, em 1919, o breve império alemão contribuía apenas com 1%
para as trocas comerciais do Reich. No caso português, existe algum con
senso sobre os objectivos de exploração colonial e dos proventos desta
para a metrópole, muito embora alguns destes projectos não tivessem a
resposta desejada quer da sociedade portuguesa, no que toca à emigra
ção, por exemplo, quer de alguns segmentos do capital e das elites econó
micas metropolitanas.

Uma das hipóteses explicativas mais discutidas para as descolonizações
britânica e francesa após 1945, sobretudo em África, aponta não apenas para
os "ventos da História" do nacionalismo que sopravam sobre Macmillan, mas
também para a conclusão de que o controlo político directo das colónias se
tinha transformado num fardo para os interesses nacionais das potências
coloniais europeias234. Mas a força deste nacionalismo autóctone, a estratégia
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anticolonial dos EUA e os projectos de unificação europeia, foram também
agentes poderosos do acelerar da transferência de poderes.

No caso português, o factor explicativo mais-importanteparaodesenca=
de ar de uma guerra colonial prolongada e para a resistência obstinada à
descolonização remete para a natureza ditatorial do sistema político nessa
época. A guerra expressou assim, mais do que a verificação empírica do inte
resse económico em manter o sistema colonial, numa impossibilidade de o
discutir com base em sobreimposições da ideologia nacionalista do Estado
Novo, como, sobretudo, da própria natureza ditatorial do sistema político
metropolitano. A resistência à descolonização foi uma opção da elite política
dominante e do ditador, provocando aliás a mais importante crise interna do
regime desde 1945, com a tentativa de golpe do general Botelho Moniz.

Parece pois razoável afirmar que, a estarem presentes alguns factores de
democratização, estes teriam levado seguramente a uma mais rápida solução
negociada do problema colonial. A natureza do regime, como foi salientado
atrás, foi também instrumental para uma das mais importantes mobilizações
militares da população portuguesa, ilustrando a tese segundo a qual os regi
mes ditatoriais conseguem, pelo menos numa primeira fase, eliminar "as san
ções sociais" às aventuras ímperíats'". O futuro do regime ficou assim
indissociavelmente ligado ao futuro da guerra.

De forma menos paradoxal do que poderia parecer, o esforço de guerra
coincidiu com uma real atenção económica e social para as colónias, sobre
tudo Angola e Moçambique, por parte do poder metropolitano durante os
anos 60. O crescimento da população branca em Angola e Moçambique foi
significativo, mas a "europeização" da economia portuguesa e a emigração
para a Europa fez também a diferença nessa mesma década.

Os efeitos da "guerra fria" e da política externa norte-americana não favo
receram a mudança de regime em Portugal, mas foi a propósito da descolo
nização que as pressões foram mais fortes. Portugal era uma unidade de conta
menor no bloco ocidental, mas a importância da base dos Açores e a condi
ção de membro da NATO foram os grandes instrumentos de dissuasão peran
te as pressões descolonizadoras da Administração Kennedy. Curiosamente,
quando, com a chegada de Marcelo Caetano ao poder, a Ditadura estava em
conjuntura de maior fragilidade, com esboços de reformas liberalizadoras, a
administração norte-americana adoptou como estratégia "africana" a manu
tenção do domínio branco no Sul de África, pelo que a pressão descolonizadora
foi escassa ou nula, quando Nixon chegou ao poder.

Como assinalou um estudioso da guerra colonial, os movimentos de li
bertação eram antes de mais nacionalistas e o desencadear da guerra foi uma
"decisão mais prática do que ideológica,,236. Acresce que os primeiros movi
mentos eram bastantes diversos, política e ideologicamente, divididos ainda_
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por formas de dependência dos países vizinhos. Na perspectiva de uma
descolonização rápida, vários sectores das elites e os poderes fronteiriços
recém-chegados à independêneie-epoiavarn movimentos políticos,alguns
preparando-se para uma luta mais duradoura, outros à espera de negociações
rápidas, mas a guerra colonial prolongada fez surgir e consolidar uma legiti
midade revolucionária armada.

Utilizando a tipologia de Chabal, os movimentos independentistas das
colónias portuguesas dividiram-se entre "modernizadores" (com uma visão
política universalista), "tradicionalistas" (mais ligados ao imaginário das so
ciedades africanas) e "etno-nacíonalístas" (utilizando o nacionalismo para
quase exclusiva promoção de interesses étnicos)237. Na Guiné e em Moçambi
que, o PAIGCe a FRELIMOconseguiram cooptar os "tradicionalistas" ou deixá
-los num estádio embrionário, na dependência de poderes externos. Em Angola,
o MPLA perdeu essa batalha durante os anos da guerra colonial. Mas nos três
casos, os "modernízadores'' sofreram um processo de viragem à esquerda
durante a guerra, dotando-se alguns deles de uma estrutura político-militar
de tipo revolucionário, mais ou menos marxista ou mesmo marxista-leninista.
A FRELrMO é talvez o melhor exemplo: após urriagiierra de guerrilha. de uma
dezena de anos, o movimento dirigido por Machel era um partido bem dife
rente da frente provisória fundada em 1962. Tinha-se transformado num par
tido revolucionário, bastante influenciado pelo marxismo, numa conjuntura
de guerra fria.

Sob o ponto de vista estritamente militar, a estratégia global do governo
português associada ao inegável desenvolvimento económico, teve algum
sucesso, limitando o alcance da acção da guerrilha que nunca atingiu os nú
cleos urbanos e mais desenvolvidos. Nenhum dos movimentos conseguiu ter
o seu núcleo central no interior dos territórios ou ultrapassar uma base étni
ca relativamente restrita. Apesar disso, os independentistas obrigavam a Di
tadura a um duríssimo esforço económico, social e militar em três frentes
que não prometia abrandar sem negociações.

No início dos anos 70, após quase 14 anos de guerra, as guerrilhas das
colónias portuguesas aproximavam-se finalmente do estereótipo dos "comu
nistas" e dos "revolucionários", atribuído indiscriminadamente aos "terroris
tas" pela propaganda portuguesa de 1961, ao mesmo tempo que o sucessor de
Salazar, Marcelo Caetano, continuava as pisadas do velho ditador, mantendo
a guerra, muito embora com algumas reformas administrativas descentra
lizadoras. A guerra e a sua legitimidade revolucionária, e ainda o poder inter
nacional e diplomático, foram reconhecendo os principais movimentos de
guerrilha como os interlocutores indispensáveis em caso de negociações.

A queda da Ditadura e a natureza da transição para democracia na metró
pole, iriam proporcionar a descolonização rápidll do último império colonial
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europeu, em condições extremamente favoráveis para os movimentos guerri
lheiros. Com a súbita impossibilidade de manter a pressão militar no terreno
e um clima metropolitano favorável-ê-transferêneía de poderes para a guerri
lha independentista, a metrópole desfez-se rapidamente não apenas do mais
ameaçado, mas de todo o património colonial. Mas, mesmo com uma transi
ção metropolitana com menos crises, seria duvidoso que Portugal tivesse poder
para emular o modelo francês, nos anos 70 e após uma guerra prolongada,
conforme os desejos de Spínola, pelo menos em Angola, em Moçambique e
na Guiné.

A fraquíssima capacidade de reacção da comunidade branca em
Angola e em Moçambique não encontra explicações simples. Mas a hipótese
de ela ser ainda uma consequência da Ditadura, da sua ausência de descen
tralização, da sua repressão da sociedade civil e de quaisquer pressões autono
mistas, pode ser um elemento de explicação desta excessiva dependência da
metrópole. A própria nomeação de governadores, no geral militares, recaiu
sempre em figuras menores até ao Marcelismo, expressando os receios de
Salazar quer de heróis candidatos ao poder na metrópole, quer de centuriões
africanistas olhando para a Rodésia ou para a África do Sul

z38.

Alguns críticos do colonialismo português acertaram assim ironicamente
as suas previsões dos anos 60. Marvin Harris escrevia em 1968 que uma das
possíveis consequências da guerra colonial e da teimosia portuguesa na "sua
forma obsoleta de colonialismo" seria, "contrariamente às intenções" da Dita
dura, a de "acelerar o fim do domínio branco no Sul de África e do controle
imperialista no resto do continente,,239. A queda abrupta do império português
em 1975 acabou de facto por acelerar o fim do domínio branco e colocou uma
parte de África em grande proximidade do bloco soviético na guerra fria.

Como salientou R. F.Holland, visto em retrospectiva, a conclusão a tirar é
que ao avançarem para uma rápida descolonização em 1960, os ingleses, os
franceses e os belgas ou "foram astutos ou tiveram sorte", pois os soviéticos
ainda não constituíam um desafio sério na Ásia e na África. Em resumo, "os
investimentos coloniais ficaram seguros e os soviéticos de fora"z4D. Um dos
legados da guerra colonial e da descolonização súbita foi pois o da consolida
ção de regimes políticos socialistas nos novos países africanos de expressão
portuguesa, mesmo naqueles que não tinham conhecido a luta armada, como
Cabo Verde ou S. Tomé, mas cujas elites independentistas tinham o selo de
legitimidade da guerrilha da Guiné-Bissau, ou provinham, no fundamental,
do mesmo segmento do grupo da CONCP.

Quanto à metrópole, após uma crise económica significativa, cujos facto
res se prenderam mais com o choque petrolífero de 1973 e a transição para a
democracia do que com a descolonização, esta consolidou a sua integração
europeia, apagando rapidamente todos os argumentos das_consequências
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negativas da queda do império. Os colonos brancos, sobretudo aqueles de
extração mais recente, foram os grandes perdedores, muito embora o seu regresso
em massa-ã-metrépole-tenha sido positivo para a economia-portuguesa,

Episódio final da descolonização europeia em África ele comportou as
dúvidas crescentes sobre as independências africanas, o papel das suas elites
e os avanços e recuos das sociedades pós-coloniais. Mas o exercício de de
monstração de que "não existem provas convincentes de que os movimentos
de libertação arrastavam atrás a maioria da suas 'nações",Z4\ ainda que segu
ramente interessante, é uma projecção retrospectiva de preocupações mais
recentes e um ilustre desconhecido da história da formação dos Estados
contemporâneos.
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