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Editorial por JOÃO CRAVEIRINHA, JR.

1961-1974 | 13 ANOS - 3 FRENTES:
ALGUMAS HISTÓRIAS NÃO CONTADAS
DA SANGRENTA GUERRA COLONIAL
PORTUGUESA, EM ÁFRICA, CONTRA O
DIA DA INDEPENDÊNCIA
AFRICANA.
13 ANOS - 3 FRENTES:
ANGOLA (1961);
GUINÉ-BISSAU (1963);
MOÇAMBIQUE (1964).

1961-1974: 13 YEARS - 3 FRONTS:
SOME UNTOLD STORIES
OF THE BLOODY
PORTUGUESE COLONIAL WAR
IN AFRICA AGAINST AFRICAN
INDEPENDENCE DAY.
13 YEARS - 3 FRONTS:
ANGOLA (1961);
GUINEA-BISSAU (1963);
MOZAMBIQUE (1964).
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Pacto de Silêncio dos ex-Beligerantes?
Pact of silence from ex-Belligerents?
ABSTRACT
In the middle of the 21st century, after 46 years of African independences
from 1975 – it appears that the growing and pandemic MOCKERY AND
BADMOUTH popular in Angola, Guinea-Bissau, and Mozambique, is a
medieval Portuguese cultural heritage, transposed to his former African
colonies.
Colonies was the classic designation still used at the beginning of the socalled corporative Estado Novo (New State] which started in 1933, later on
(1951) referred as ‘Overseas Provinces. Estado Novo ended on 1974, April
25, by the 'Carnation Revolution' led by the Portuguese Captains of April.’
Angola, Guinea-Bissau, and Mozambique are the African territories selfdecolonized through the armed struggle – 1961 until 1974 – against the
Portuguese colonial occupation through guerrilla warfare.
African guerrilla warfare was due to the intransigence of Lisbon regime in
preparing Africans for their respective independences. The History of
Portugal itself is an example for the legitimacy of armed struggle for
independence against foreign dominations such as Spanish and French.
The 13 years of war effort in the African colonies was depleting the country
in Europe. The socio-economic situation in Portugal was regressing more and
more. The Portuguese migratory exodus, from Europe, almost to every
corner on the earth, was extremely high.
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RESUMO
Em pleno século XXI, após 46 anos das independências africanas de 1975 – inferese que o crescente e pandémico ESCÁRNIO E MALDIZER popular, em Angola,
Guiné-Bissau e Moçambique,1 seja uma herança cultural, medieval portuguesa,
transposta pelo colonialismo1 anterior, para essas suas colónias em África.
Colónias, posteriormente ditas ‘províncias ultramarinas’ nos inícios do
denominado Estado Novo2 corporativista iniciado em 1933 e terminado em
25.04.1974, com a ‘Revolução dos Cravos’ dirigida pelos Capitães de Abril.
Angola, Guiné-Bissau e Moçambique – territórios africanos que se auto-descolonizaram pela luta armada (1961 a 19743) contra a ocupação colonial
portuguesa que durou Guerra de guerrilha africana, devido à intransigência do
regime de Lisboa em preparar os africanos para as respectivas independências. A
própria História de Portugal é exemplo da legitimidade de se lutar pela
independência contra as dominações estrangeiras, tais como: espanhola e francesa.
Os 13 anos de esforço de guerra nas colónias em África esgotavam Portugal na
Europa. A situação socioeconómica no país regredia cada vez mais. Extremamente
elevado o êxodo migratório português, da Europa, quase para qualquer canto do
planeta.

ALGUMAS HISTÓRIAS NÃO CONTADAS | SOME UNTOLD STORIES
Em 1960, anteriormente às insurgências armadas nas suas colónias na África
ocidental e oriental, Portugal ‘usufruía’ de algum desenvolvimento económicofinanceiro com a recepção ‘tax free’ (livre de impostos) das caudalosas riquezas
das colónias – madeiras preciosas, produtos agrícolas – sisal, algodão tipo egípcio,
chá tipo Ceilão, açúcar de cana, peles e têxteis.
Além do ouro vindo de Moçambique, proveniente do desconto anual de 25% dos
salários das dezenas de milhar de jovens ‘magaízas’ rurais – vulgo mineiros
moçambicanos nas minas de ouro das terras do Rand – vizinha República da África
do Sul bóer do apartheid.4
Descontos percentuais anuais desde as décadas de 1920 a 1974 – convertidos em
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40 toneladas de barras em ouro (Krugerrand) transportadas
do hinterland aurífero pelas ‘Suid-Afrikaanse Spoorwee’ –
Ferrovias da República da África do Sul para o Cais Gorjão
do porto da cidade de Lourenço Marques e por via marítima
nos navios cargueiros portugueses para os cofres do BNU em Lisboa.
Esse ouro inseria-se no pacto colonial – português / bóer, da década de 1920 de
exportação de mão-de-obra ‘indígena’ para as minas de ouro do Transval através
da ‘Witwatersrand Native Labour Association’ vulgo ‘Wenela.’

O regime do novo Moçambique, saído em 25.06.1975, continuou com o anterior
acordo colonial português com o inimigo regime do apartheid. Porém, a ‘troca’
não mais em barras de ouro, mas sim em dinheiro Rand, moeda da R.A.S.
E de Angola, a ‘metrópole portuguesa’ (na Europa) recebia, sobretudo, diamantes,
petróleo, café. São Tomé e Príncipe… cacau para chocolate. Da Guiné-Bissau,
arroz e madeiras. Cabo Verde forneceria a mão-de-obra para a construção civil,
empregadas domésticas e funcionários para as outras colónias. Aliás como no
passado no período da escravatura em Portugal.
Porém, no retorno comercial das matérias-primas manufacturadas em Portugal, as
colónias (Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe) pagavam
imposto pela importação da “mãe-pátria.”
E, note-se, Guiné-Bissau, a mais esquecida do ‘reino,’ seria lembrada por ter sido
a única guerrilha africana que alcançou uma vitória militar anti-colonial, a sul do
Sahara.
Nesse âmbito o regime vigente de Marcelo Caetano ponderava em 1973 abandonar
essa colónia na África ocidental. No entanto a ligação da liderança do movimento
guerrilheiro guineense à componente cabo-verdiana, inviabilizaria essa

VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 39 – Abril 2021 – Pág. 8/46

possibilidade. O PAIGC que liderava a guerrilha não aceitava a separação da
independência da Guiné-Bissau com o arquipélago de Cabo-Verde.
Por outro lado, a ‘guerra colonial’ inverteria esse tímido desenvolvimento na dita
metrópole europeia, notado em 1960, devido à exploração das colónias incluindo
as da Ásia e Oceânia. Verificar-se-ia um aumento de altos níveis de pobreza e de
emigração clandestina para América do Sul, França e outros lugares – em
particular de jovens portugueses refractários5 a uma guerra desgastante de 13 anos
em África, longe da sua terra natal na Europa, progressivamente.
‘CASA ONDE NÃO HÁ PÃO, TODOS RALHAM E NINGUÉM TEM RAZÃO!’
Com efeito em Portugal, do novo século XXI, apesar de membro da União
Europeia, nota-se um registo latente ‘saudosista’ no discurso quotidiano de
regresso ao passado…, mas mais num contexto do que se terá perdido em África,
de todo compreensível. É humano. Ou não será?
Porém. uma espécie de refúgio na memória colectiva de pertença à derradeira
potência colonial, europeia, em África.
Em abono da verdade, o discurso sociopolítico português no seu actual
panorama nunca se actualizou, escudando-se numa lusofonia utópica não
consensual entre Portugal e os demais parceiros. Poderá haver uma explicação
lógica para tal situação – a falta de uma descolonização psicológica da sociedade
portuguesa passados 47 anos, em 2021.
Os discursos políticos mais ou menos inflamados ou distorcidos da realidade,
falam por si. A fase pandémica, em curso, é pretexto para tudo mais alguma coisa
e evita a problematização dos conceitos. São de domínio público no quotidiano
televisivo. E, grosso modo, o reflexo dessa memória ‘não descolonizada’ na
sociedade portuguesa nos remete pouco (ou muito) para o apotegma luso que diz:
‘CASA ONDE NÃO HÁ PÃO, TODOS RALHAM E NINGUÉM TEM RAZÃO!’
Em 2004, o Prof. Mário Pinto havia parafraseado o título em epígrafe, num
seu artigo, contextualizando a actualidade de Portugal com uma variante:
‘Casa Onde Não Há Razão, Todos Ralham E Não Há Pão.’6
(…) “Penso que a conexão lógica interna deste sábio ditado se mantém válida se
alterarmos assim os termos do juízo: casa onde não há razão, todos ralham e não há pão.
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Isto é: se se perde a racionalidade, o discernimento, o bom senso e a virtude, segue-se
que a consequência é a conflitualidade negativa e depois o empobrecimento. Isto pode
aplicar-se à situação portuguesa.” (…)

NOTAS
1.

Colonialismo (remete a fontes abalizadas, por isso a referenciamos como aceitáveis)

Colonialismo – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)
2

O Estado Novo (1933-1974)

Estado Novo (parlamento.pt)
3

25 DE ABRIL E INDEPENDÊNCIAS
Cronologia 1961-1969: Início da Guerra Colonial e viragem no destino das colónias
Cronologia 1961-1969: Início da Guerra Colonial e viragem no destino das colónias | 25 de Abril e
Independências | DW | 10.12.2013
4

Deutsch Weller: Mais passado que futuro: mineiros moçambicanos na África do Sul

Mais passado que futuro: mineiros moçambicanos na África do Sul | Internacional – Alemanha, Europa,
África | DW | 16.07.2014

REFRACTÁRIO: ‘MILITAR jovem que foi apurado para o serviço militar mas não se
apresentou na sua unidade’
5

refractário | Definição ou significado de refractário no Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa sem
Acordo Ortográfico (infopedia.pt)

[Professor catedrático] Mário Pinto: ‘Casa onde não há razão, todos ralham e não há pão’
10 de Maio de 2004, in jornal Público (Portugal).
(…) “Penso que a conexão lógica interna deste sábio ditado se mantém válida se alterarmos
assim os termos do juízo: casa onde não há razão, todos ralham e não há pão. Isto é: se se perde
a racionalidade, o discernimento, o bom senso e a virtude, segue-se que a consequência é a
conflitualidade negativa e depois o empobrecimento. Isto pode aplicar-se à situação
portuguesa.” (…)
6

Casa onde não há razão, todos ralham e não há pão | PÚBLICO (publico.pt)

REFERÊNCIAS
A GUERRA E AS RESPOSTAS MILITAR E POLÍTICA | RTP 2
https://media.rtp.pt/descolonizacaoportuguesa/pecas/a-guerra-instala-se-em-tres-frentes/

Alberto Amaral [Professor]
Wayback Machine (archive.org)

Alberto Amaral [Professor catedrático]: ‘As pedradas do Professor Mário Pinto.’
9 de Fevereiro de 2002, in jornal Público (Portugal).
https://www.publico.pt/2002/02/09/jornal/as-pedradas-do-professor-mario-pinto-167207

Prof. Mário Pinto Edição
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https://iep.lisboa.ucp.pt/person/mario-pinto

History of the SAR&H Magazine from 1905 to 1930
HTTP://WWW.THEHERITAGEPORTAL.CO.ZA/ARTICLE/HISTORY-SARH-MAGAZINE-1905-1930

DENOMINAÇÕES COLONIAIS

- PARA USO INTERNO, em 1930; era o Império Colonial Português.
- PARA USO EXTERNO, a Constituição de 1951 passou à designação mais
“aceitável” de Províncias Ultramarinas
- A partir de 1970 a denominação de ‘ESTADO’ retomaria o anterior exemplo do
‘Estado Português da Índia.’
Uma contradição evidente, por ultrapassar em dimensão geopolítica o anterior
epíteto colonial de ‘Província’ – designação comparável às províncias portuguesas
europeias. Tais como do Minho ao Algarve, etc.
ARQUIVO PESSOAL
ANUÁRIO DO ESTADO DE MOÇAMBIQUE (1972-1973). INFORMAÇÕES OFICIAIS,
COMERCIAIS, GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS – 51ª EDIÇÃO. Lourenço Marques: Editores A. W.
Baily & CA., Lda. Informações Oficiais, Comerciais, Geográficas e Históricas.
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CONCLUSÃO
Pacto de Silêncio dos ex-Beligerantes?
Pact of silence from ex-Belligerents?
O esforço de guerra de 13 anos em África – 1961-1974 – teve e tem seus
custos humanos irreparáveis, psicológicos e materiais que ainda se vão reflectindo
na actualidade, na efeméride de mais um 25 de Abril de 2021.
Passados 47 anos, as abordagens reais desses custos trágicos têm sido
evitadas. Alguns, sem noção da dimensão mínima desse esforço hercúleo e
traumático de guerra que envolveu milhões de almas, de vidas humanas, quer de
Portugal, quer de Angola, Guiné-Bissau e sua parceria com Cabo-Verde e de
Moçambique, e mesmo de São Tomé e Príncipe, extrapolam como se nada tivesse
acontecido de dramático. É como se as independências africanas tivessem sido
uma oferta de Portugal, a antiga administradora colonial. Nada de mais errado de
todos os pontos de vista.
Ora, porquê tanto silêncio após 4 décadas e 7 anos?
O veterano general de topo de Moçambique, Alberto Chipande, há tempos
terá dito que:
“Fomos enganados pelos portugueses.”
(Aliás não só ele – outros terão manifestado esse incómodo pelo “pacto de
silêncio” entre a liderança guerrilheira dos denominados Movimentos de
Libertação africanos das colónias portuguesas e o então MFA – Movimento das
Forças Armadas portuguesas).
Chipande, saído da guerrilha e antigo monitor primário do planalto de
Mueda, anterior ao início da insurreição armada de 1964, da região sempre mártir
de Cabo Delgado, referia-se concretamente a quê?
Alguns dados estatísticos ad hoc (mas confirmáveis) sobre a guerra colonial para
Portugal e de libertação para os independentistas africanos podem ser elucidativos
para escalpelizar essa eventual afirmação e a de outros.■
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DÚVIDAS POR ESCLARECER

PORTUGAL: 13 ANOS DE GUERRA EM ÁFRICA –1961-1974.
1. Envolvidos num total por fases, cerca de 500 mil militares europeus e
milícias africanas, no esforço de guerra em defesa do colonialismo.
2. Cerca de ‘8.9201 soldados mortos’ (a 10 mil).
3. Milhares de feridos de guerra, graves e ligeiros. (Incluídos acidentes em
missão de serviço).
4. Pós-traumas de guerra:2 mais de 100 mil ex-soldados sem
acompanhamento psicológico para ‘exorcizar’ os malefícios do que
fizeram e viram, e sofreram: - “Para mim a guerra está bem viva.”2
5. Mais de 1 milhão de pessoas afectadas e familiares dos soldados
portugueses que sofriam pelos seus entes queridos destacados nos
longínquos terrenos africanos de guerra.3
6. ALCORA:4 “Unidos Venceremos - United We Win” – a última aliança
euro supremacista na África Austral: Portugal, [apartheid] ZuidAfrikaansche Republiek, Rhodesia.

Zuid-Afrikaansche
Republiek

1. Dias, Francisco da Silva (2016). Cenas do Século XX. Almada: Casa da Cerca. C. Municipal de Almada.
2. “(…) O 12º Destacamento de Fuzileiros Especiais de 1965/67 em Moçambique foi o mais operacional e
com maior risco. Se matámos, não importa.” | ‘3 de Abril de 2011 às 00:00’
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/domingo/detalhe/para-mim-a-guerra-esta-bem-viva

3. “Guerra colonial: Eles resgataram os que lá ficaram” [data venia Sara Capelo in sabado.pt]
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/guerra-colonial-eles-resgataram-os-que-la-ficaram

4.‘Colonial Wars, Colonial Alliances: The Alcora Exercise in the Context of Southern Africa’
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/41748/1/Colonial%20Wars%2C%20Colonial%20Alliances.pdf
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ANGOLA (Frente Leste – fronteira com Zâmbia) |
1967 - Três soldados portugueses (europeus) atravessam a fronteira com a Zâmbia
e entregam-se. Queriam contactar o MPLA. Os militares zambianos negam.
Queriam entregá-los à UNITA de Savimbi ou FNLA de Holden Roberto com
representação em Lusaca. Os mesmos soldados portugueses recusam. Queriam
mesmo o MPLA. São devolvidos aos militares portugueses do lado de Angola.
Teriam sido sumariamente fuzilados pelos antigos camaradas portugueses.
GUINÉ-BISSAU
22 de novembro de 1970 – 25 soldados do exército português capturados pelo
PAIGC. (Mais tarde libertados na ‘Operação Mar Verde’ chefiada pelo
comandante-fuzileiro português, Alpoim Calvão. Paradoxalmente parente de uma
esposa de Amílcar Cabral, segundo o próprio nos relatou).
1971: Amílcar Cabral, secretário-geral do PAIGC, é assassinado em GuinéConacri por elementos guineenses da facção interna, anti-liderança cabo-verdiana.
Segundo o militar português, marechal Spínola, numa das últimas entrevistas
televisivas, o acto teria sido organizado pela PIDE-DGS, polícia política
portuguesa. Infere-se que instigando esse divisionismo dentro do PAIGC.
“A ousada e improvisada Operação Mar Verde foi há 50 anos. O que correu mal?” [idem Sara Capelo]
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/a-ousada-e-improvisada-operacao-mar-verde-foi-ha-50-anos-o-que-correu-mal

MOÇAMBIQUE
1 de Agosto de 1974 - Rendição à FreLiMo de militares de uma companhia
portuguesa do aquartelamento de Omar perto do rio Rovuma em Cabo Delgado.
Foram escoltados para Tanzânia. (Há imagens do presidente da Frente de
Libertação, Samora Machel, a dialogar com esses ‘prisioneiros de guerra.’)
O cerco a Omar foi filmado pelo fotógrafo Artur Toroate do DIP (Departamento
de Informação e Propaganda da FRELIMO chefiada por Jorge Rebelo em Dar Es
Salaam). [Tivemos oportunidade de visualizar. Os primeiros mísseis terra-ar iriam
ser testados caso a aviação da FAP – força aérea portuguesa, interviesse]
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Mais de uma centena de guerrilheiros moçambicanos, concentrados. Mais de meio
milhar de milicianos e população escondida cercavam o aquartelamento para o
ataque final da Frelimo a essa companhia portuguesa. O comandante Sebastião
Mabote o chefe das operações do movimento guerrilheiro. No local guerrilheiros
e seus chefes equipados com novos e modernos mísseis portáteis, soviéticos, terraar, canhões sem recuo de modelo chinês. E, outro equipamento militar portátil,
além de bazucas, morteiros, peças metralhadoras e kalashnikovs, espingardas
‘smirnov,’ mauser e canhangulos tradicionais da população.
1971: Norte de Cabo Delgado - durante a operação Nó-Górdio, um avião abatido
pela guerrilha moçambicana. O piloto ferido, retirado do avião é trucidado pela
população maconde em fúria, que sofria bombardeamentos aéreos com bombas
napalm. Os guerrilheiros da Frelimo que abateram o avião da FAP, e
acompanhavam o avião, tardiamente chegaram ao local da queda. Não
conseguiram impedir o acto consumado de retaliação popular. Tinham instruções
superiores de que um soldado inimigo vivo, tinha mais valor para efeitos de
propaganda – de que ‘a luta não era contra elementos do povo português, porque
o soldado era forçado a ir combater e matar, e sujeito a morrer, deixando a família
de luto longe em Portugal, na Europa.’
1968: Tete – Zumbo - Um oficial-médico português com brevet de piloto, um
cabo-enfermeiro europeu e dois auxiliares africanos de Tete, seguem na avioneta
rumo à fronteiriça Zâmbia para se entregarem à Frelimo. As autoridades de Zâmbia
contactam o COREMO (outro grupo insurrecto moçambicano, rival da Frelimo).
Estes militares portugueses, negam. Exigem serem entregues à Frelimo.
O cidadão português Jorge Jardim, com interesses em Moçambique e na região, ao
ter conhecimento interfere junto às autoridades zambianas (a que tinha acesso)
para que os mesmos ‘desertores militares’ fossem devolvidos às autoridades
portuguesas de Moçambique. Jardim circulava à vontade pelos meios financeiros
de negócio em Lusaca, Zâmbia. E, supostamente tinha activos no ‘Commercial
Bank of Zambia.’
Os mesmos são levados para Malawi. O governador-geral de Moçambique,
Baltazar Rebelo de Sousa intervém. O presidente Kamuzu Banda de Malawi
entrega os militares desertores, do exército português. Posteriormente terão sido
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levados para a ilha-prisão militar da Xefina ao largo da cidade-capital de Lourenço
Marques.
(Após a independência essa ilha de tenebrosa tradição de ‘presídio’ militar
continuaria a ser utilizada como centro de detenção secreta e de extermínio como
no passado colonial. A revolta da companhia de guerrilheiros da Frelimo,
estacionados na Machava, originários de Cabo Delgado, de comandante muâni,
teriam sido levados para essa ilha)
1971: Navio Angoche (Nacala 23 de Abril - acção da ARA?)
Muita desinformação tem sido veiculada sobre o assunto devido à falta de
informação concreta omitida pela Pide. No entanto pôde se apurar na altura de
fontes assertivas que:
1. A Frelimo nada teve a ver com essa acção, e nem tinha capacidade para tal.
2. Boatos de submarinos, soviético ou chinês, em apoio à Frelimo seriam
descartados porque nem soviéticos nem outro envolvimento directo militar
não-moçambicano foi feito durante a guerrilha. E nem em Tanzania se sabia
do acontecido na costa marítima de Moçambique. Foi uma surpresa total.
3. O que se soube foi de que teria sido uma acção do grupo ARA (acção
revolucionária armada portuguesa) – tida pela PIDE-DGS, por facção
clandestina portuguesa, dissidente do PCP, infiltrada nas Forças Armadas
Portuguesas.
4. Que um sargento da armada estacionado na cidade da Beira, nas
transmissões, teria dado as coordenadas a um avião a jacto, caça Fiat G-91
da FAP, que descolou e teria bombardeado o navio carregado com munições
e armamento para o esforço de guerra colonial no norte de Moçambique. O
desaparecimento da tripulação continuaria sendo um mistério. Aventando-se
que teria saltado para o mar infestado de tubarões do canal de Moçambique.
As balsas salva-vidas teriam ficado danificadas com o ataque aéreo do caça
Fiat, cujos destroços à deriva deram à costa em Quionga e arredores de
Angoche. No navio, um cão e um gato teriam sido únicos sobreviventes.
5. Que a mesma ARA teria também sido responsável pela sabotagem anterior
de um comboio saído do porto de Nacala com material de guerra a caminho
de Niassa, de passagem por Nampula. Um dos elementos desse grupo

VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 39 – Abril 2021 – Pág. 16/46

clandestino teria sido um alferes sediado em Nampula.
Após a independência radicar-se-ia na capital de Moçambique como
jornalista destacado, adquirindo a nacionalidade moçambicana.
6. Em 1974 (entre Maio-Junho) o pintor João Craveirinha, Jr., na residência dos
pais, no bairro da Coop em Lourenço Marques (rua Almeida Garret nº16),
contactado por um cidadão português acompanhado pela esposa do
comandante Adolfo Bernardino, do navio Angoche, pedia informações sobre
a tripulação do mesmo navio. O contactado repetiu o referido nas alíneas.
NOTA
‘Visitas nas Zonas Libertadas da Frelimo’ | Nas bases controladas pela Frelimo, em Cabo
Delgado, houve a registar a entrada de repórteres fotográficos e cineastas, norte-americanos,
suecos e chineses. E em Tete, jornalistas soviéticos que filmaram e fotografaram de uma base.
Em 1971, segundo Shafurdin Khan representante da Frelimo em Nova Iorque, o cineasta Fred
Zinnemann (1907-1997), dos EUA, estaria interessado em filmar nas zonas de guerra
controladas pela Frelimo.

ANEXOS | EXCERTOS COM DEVIDOS CRÉDITOS /
ATTACHMENTS | EXCERPTS WITH CREDITS
[Término de atrocidade em massa]
Mass Atrocity Endings

Fonte:
World Peace Foundation |
Fundação para a Paz Mundial

‘ANGOLA: War of Independence’ | Guerra da Independência
(…) “The Angolan independence war broke out in March of 1961, when revolts on
coffee plantations against forced labor and inhumane working conditions left thousands dead.
Among the groups taking up arms for independence were Marxist People’s Movement for the
Liberation of Angola (MPLA)[iii]; the National Front for the Liberation of Angola (FNLA),
which was formed in 1958 and received financial and military support from the CIA, China
and the Congolese government[iv]; and the United Peoples of Angola (UPA) who launched
their military actions from Zaire and merged with the FNLA in 1962.”
(…) ‘Atrocities’ | “There seems to be general agreement among scholars that the initial
climax of violence occurred in the first half of 1961. At least 5,000 persons died in a massacre
on 3 – 4 January 1961 carried out by Portuguese soldiers.[vii] In February 1961, Portuguese
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settlers took revenge on African Angolans in Luanda in retaliation for a failed MPLA attempt
to free activists from a local prison. The settlers carried out nightly raids in the slums
surrounding the white neighborhoods, leaving the bodies of their victims on the streets.[viii]
In March 1961, after Angolan workers protested to demand better working conditions
on labor plantations in the country’s north, the Portuguese military responded by bombing the
regions of Icolo e Bengo and the Baia de Cassange, destroying 17 villages and killing nearly
20,000 civilians.[ix] Portuguese soldiers also moved overland, reportedly killing thousands of
civilians. Various sources place the total number of deaths during the first eight months of
1961 at 8,000, 25, 000 and 50,000.[x]” (…)
https://sites.tufts.edu/atrocityendings/2015/08/07/angola-war-of-independence-post-war-consolidation/

GUINÉ-BISSAU | ‘O VIETNAME DE PORTUGAL’

Revolutionary leader Amílcar Cabral

“Portuguese Overseas Armed Forces and the PAIGC
The war in Guinea has been termed "Portugal's
Vietnam". The main indigenous revolutionary
insurgent movement, the Marxist African Party for the
Independence of Guinea and Cape Verde or PAIGC
was well-trained, well-led, and equipped and received
substantial support from safe havens in neighbouring
countries like Senegal and Guinea-Conakry. The
jungles of Guinea and the proximity of the PAIGC's
allies near the border proved to be of significant
advantage in providing tactical superiority during
cross-border attacks and resupply missions for the
guerrillas.”

‘PAIGC soldiers with a downed
Portuguese aircraft, 1974’
https://www.wikiwand.com/en/Guinea-Bissau_War_of_Independence
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‘MOZAMBIQUE: War of Independence’ | Guerra da Independência
Posted on August 7, 2015 by World Peace Foundation [Fundação para a Paz Mundial]
‘ALDEAMENTOS’
“The most egregious instances of civilian deaths, however, are associated with the
Portuguese policy of forced relocation into controlled villages. Known as aldeamentos, the
fortified relocation camps were designed to serve three purposes: to prevent FRELIMO’s
access to civilians; to alleviate local grievances through the provision of basic amenities and
health and education services; and, in the long term, to increase the economic viability of the
areas.[x] Yet the PAF’s goal to promote economic and social progress within
the aldeamentos was quickly superseded by the perceived short-term urgency of
circumventing FRELIMO’s influence.[xi]
Rather than encouraging civilians to relocate by building superior facilities, the PAF
resorted to commanding civilians to abandon their homes and possessions within 3-15 days of
notification and resettle in the Portuguese-controlled areas.[xii]
Those that refused were commonly labelled terrorists and killed, while others were
tortured to instill fear in the broader population and warn them of the consequences of
resistance. Commonly cited estimates assert that 750,000 to one million civilians were
relocated to aldeamentos over the course of the war.[xiii] With few exceptions, the rapid
relocations manifested in poorly planned camps without adequate sanitation or farming
plots,[xiv] with most facilities indefinitely delayed until time and resources became
available.[xv] Due to deleterious conditions, an estimated 6-8% of the population in
each aldeamento died from starvation, contagious disease, and exhaustion while living under
Portuguese control.[xvi] “
(…) “Taking these caveats into account, studies of these sources, along with census data
and eyewitness reports, indicate that the total number of civilians killed lies in the range of
30,000 to 40,000. The stronger research appears to support this total, but as the data is severely
incomplete, we are including the wider margin of estimates, which places the total estimated
killed at 50,000 civilians.”
(…) “The proximate cause of both the coup and the end of the Mozambican war and its
atrocities was the dissatisfaction of the PAF troops themselves. In 1972 the Caetano
government, responding to a shortage of Portuguese willing to fight overseas, initiated a new
policy that non-career recruits would receive the same ranking and benefits as career military
graduates following a brief training. With unsatisfactory professional compensation and little
public recognition or support for their personal sacrifice on the battlefield, the PAF
increasingly viewed their contributions in Africa as meaningless.”
https://sites.tufts.edu/atrocityendings/2015/08/07/mozambique-war-of-independence/
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“ALDEAMENTOS | Em vez de encorajar os civis a se realojarem
construindo instalações superiores, o exército português recorreu ao comando de
civis para abandonar suas casas e bens dentro de 3-15 dias da notificação e
reassentamento nas áreas controladas por portugueses. [Xii] Aqueles que
recusaram foram comumente rotulados como terroristas e mortos, enquanto
outros foram torturados para instigar o medo na população em geral e alertá-los
sobre as consequências da resistência. Estimativas comumente citadas afirmam
que 750.000 a um milhão de civis foram realocados para aldeamentos ao longo
da guerra. [Xiii]
Com poucas excepções, as rápidas realocações manifestaram-se em
acampamentos mal planeados, sem saneamento adequado ou parcelas agrícolas,
[xiv] com a maioria das instalações atrasadas por tempo indeterminado até que
tempo e recursos se tornassem disponíveis. [xv]
Devido a condições deletérias, estima-se que 6 a 8% da população em cada
aldeamento morreu de fome, doença contagiosa e exaustão enquanto vivia sob
controle português. [xvi]” (…)” Levando em consideração essas advertências, os
estudos dessas fontes, junto com os dados do censo e relatórios de testemunhas
oculares, indicam que o número total de civis mortos está na faixa de 30.000 a
40.000. A pesquisa mais forte parece apoiar esse total, mas como os dados estão
seriamente incompletos, estamos incluindo a margem mais ampla de estimativas,
o que coloca o total estimado de mortos em 50.000 civis.” [Tradução]
NB: a princípio os ‘aldeamentos’ não eram atacados pelos guerrilheiros da
Frelimo por serem Escudos Humanos. Nhazonia em Tete foi a excepção, em
1973. (Lat: -17,93 | Lon: 33,21)
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MASSACRE DE WIRYAMU EM TETE - MOÇAMBIQUE
“A 16 de Dezembro de 1972, quatro caças-bombardeiros largaram várias bombas
nas povoações de Wiriamu, Juwau e Chawola. Enquanto isso, cinco helicópteros
desembarcavam quatro grupos da 6ª Companhia de Comandos, Grupos Especiais
de Pára-quedistas, mercenários e agentes da PIDE/DGS, os quais cercaram as
aldeias e desataram a metralhar os aldeões, incluindo mulheres e crianças.” João
Pedro George 30 de janeiro https://www.sabado.pt/investigacao/detalhe/operacao-marosca

MASSACRE DE WIRYAMU EM TETE 1972
https://www.youtube.com/watch?v=MBLqftwIN7c
Guerra do Ultramar: Moçambique - Massacre de Wiryamu

https://www.amazon.com/Wiriyam
u-Massacre-Mozambique-AdrianHastings/dp/B0006CIWG6

Wiriyamu Massacre
Vídeo dramático do encontro de sobreviventes do Massacre
com o comandante português que actuou em Wiryamu
«Massacre de Wiriamu "apagado" da memória colonial portuguesa»
“Assinalam-se este sábado 45 anos após o massacre de Wiriamu, em Moçambique.
Historiadores dizem que as atrocidades cometidas pelo exército português foram
escondidas pela censura.”
Massacre de Wiriamu ″apagado″ da memória colonial
portuguesa | Moçambique | DW | 16.12.2017

31 Out 2016 ... companhia de Comandos portugueses
[a 6ª Companhia de Comandos de Moçambique].”
“Wiriamu teve aspetos de genocídio” – Observador

Massacres Wiryamu e Chawola Moçambique
https://www.dailymotion.com/video/x6m30o3
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«25 de Abril de 2021 | Marcelo pede que não se olhe para a Guerra Colonial
apenas com os "olhos de hoje"»
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/25-de-abril-ferro-lembra-as-marcantes-realizacoes-da-democracia

Porém, mesmo entre os soldados comandos, coloniais, houve nessa
altura em Fevereiro de 1974 quem olhasse a “Guerra Colonial com os
olhos de hoje” (2021).
Em 1975 indicaram-nos com o dedo um homem que passava ao longe:
- “Sabe a história daquele homem ali? É o caso inédito de um furriel
comando da 9ª companhia de Moçambique que mobilizou um pelotão (cerca
de 30 soldados), 1 alferes e outro furriel, e de Negomano em Cabo Delgado
atravessaram o rio Rovuma e se entregaram à FreLiMo em Tanzania.”
Viemos a saber muito posteriormente, por outra fonte, que a intriga por
protagonismo posterior de alpinismo político de um alferes e outro furriel
comando, por ele mobilizados na altura, o transformaram num Cristo também
‘coroado de espinhos’ no calvário de Nachingwea (Tanzania 1975) e em Cabo
Delgado (Moçambique). Sobreviveu? Não sabemos! A História ainda não
registou este Herói de Nosso Tempo, que sem disparar um tiro terá demonstrado
alto nível de consciência política extrapolando o seu tempo e século. ■ JC, Jr.
(Vide Evangelho 19.5, João – ‘Ecce Homo’)
MOÇAMBIQUE: CABO DELGADO | 1 de Agosto 1974
“ÚLTIMO ATAQUE ÀS POSIÇÕES MILITARES PORTUGUESAS:
País recorda assalto ao quartel de Omar”
“(…) assalto ao Quartel de Omar, em Namatili, distrito de Mueda, província de
Cabo Delgado. A ofensiva, que teve lugar a 1 de Agosto de 1974, pode ser
considerada como a última acção armada dos guerrilheiros da Frente de Libertação
de Moçambique (FRELIMO), e que terá precipitado a assinatura dos Acordos de
Lusaka, a 7 de Setembro do mesmo ano, que formalizam o fim da luta armada pela
libertação nacional. Trata-se de um facto histórico e singular que culminou com a
rendição e subsequente captura de 37 soldados portugueses, sem recurso às armas
de fogo.” (…)
https://macua.blogs.com/moambique_para_todos/2015/08/%C3%BAltimo-ataque-%C3%A0sposi%C3%A7%C3%B5es-militares-portuguesas-pa%C3%ADs-recorda-assalto-ao-quartel-de-omar.html
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COISAS QUE SE PROCURA
ESQUECER?
— © Myriam Jubilot de Carvalho

Coisas de que não se fala!

A

cultura portuguesa do oficial cala aquilo que considera incómodo recordar,
ou divulgar.

Apesar disso, nas comemorações do 25 de Abril, é comum vermos quem refira,
com o devido repúdio, o campo de concentração do Tarrafal ou algumas das
prisões políticas do regime anterior. Porém, não tenho ideia de alguma vez ter visto
ou ouvido mencionar mais prisões políticas para além do referido Tarrafal, e das
que existiam no território “continental”.
Porque além dessas prisões portuguesas, nomeadamente as do Aljube, Peniche,
Caxias e Açores, o regime salazarista, ao longo do seu meio-século de existência,
criou vários outros campos de concentração, consideravelmente longe da vista de
possíveis observadores, para onde enviava os seus opositores mais activos…
De alguns desses campos, lugares tenebrosos donde em geral não se voltava, eu
nem sequer tinha ainda ouvido falar, mas uma pequena pesquisa pela Net foi
bastante esclarecedora.
Eis o que encontrei:
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- Em Moçambique: [ilha da Xefina];
Machava, Sommershield e Mabalane [no sul];
[Nhangau em Sofala: campo de detenção num bananal – adubado com corpos
humanos dos que morriam];
- Em Cabo Verde: Tarrafal de São Nicolau e Tarrafal de Santiago;
- Em Angola: São Nicolau, Missombo e Bié;
- Na Guiné-Bissau: ilha das Galinhas;
-Timor-Leste: Viqueque e Ataúro.
Ao todo, foram 11 campos principais. Se dissermos que os prisioneiros eram
tratados desumanamente, diremos pouco; os opositores ao regime eram
condenados a morte lenta. Basta ler relatos e artigos de quem por lá passou.
Actualmente, verifica-se que as forças de Direita manifestam visível
efervescência, na Europa. Pensemos bem, e perguntemo-nos que direito têm de
existir, estas forças marcadas por ódios racistas, pela defesa do direito do maisforte e consequentemente, do emprego a baixos salários, pela difusão de uma
cultura de massas sem horizontes para além do comer, do divertimento e do sexo,
e consequente combate a um ensino estatal condigno para todos, pelo retrocesso
ao conceito da mulher-objecto, pela inoperância da Justiça?
Seríamos levados a pensar que a Liberdade de expressão constitui um temível
perigo para a Democracia.
Mas o caminho da repressão do direito à livre expressão das ideias não será o
caminho certo. O único caminho certo, será o de reforçar o bom funcionamento
das instituições, manter uma Justiça operante, independente do poder político.
Dinamizar a Economia, o Emprego. A Educação! A Educação é a garantia do
progresso, em todas as frentes sociais e económicas, não só porque dinamiza o
Conhecimento científico e humanista, mas também porque confere a consciência
dos direitos e dos deveres!
O bom funcionamento das instituições é o único garante da Democracia! ■MJdC.
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Algumas Referências:
http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/recreio-e-divulgacao/5649-campos-de-concentracaoportugueses-historiadores-sugerem-listagem-no-patrimonio-da-humanidade

= Testemunhos (1978). Tarrafal. Lisboa: Editorial Caminho.
= Filipe, Emílio (1975). São Nicolau, Tarrafal angolano. Lisboa: África Editora.
= [Nhangau - Plantação de Bananas e campo de detenção em Sofala, de domínio popular.]
Publicado por © Myriam Jubilot de Carvalho. Dia 17 de Maio de 2014
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REPRESSÃO E POESIA – © Myriam Jubilot de Carvalho
Nesta comemoração do ‘25 de Abril’, não esquecerei o papel da Poesia.
A grande Sophia de Mello Breyner foi uma das vozes poéticas que se opôs à
Ditadura, tendo participado na famosa vigília de 48 horas realizada pelos ‘católicos
progressistas’, na Capela do Rato, em Lisboa. Corria o ano de 1972.1
Anteriormente, em 1965, o poeta Manuel Alegre publicara o seu primeiro
livro de Poesia – “Praça da Canção”. Uma obra que nessa época teve grande
repercussão, bem como a publicação seguinte, “O Canto E As Armas” (1967).
Um dos grandes opositores à Ditadura foi um dos meus Poetas favoritos,
Miguel Torga que chegou a estar preso na cadeia do Aljube, em Lisboa. Foi
apoiante à candidatura de Humberto Delgado (1958). E em 1968, integrou uma
“comissão de auxílio” a Mário Soares, então deportado para São Tomé. 2
Talvez muitos leitores desta nota achem despropositado ver aqui a foto de
Amália Rodrigues... Lamento. É na sua voz inigualável que um dos grandes poetas
portugueses do século XX, David Mourão-Ferreira, deixa sentida e comovente
homenagem aos heróis do PCP, no poema do fado “Abandono”. Não esquecendo
que este "fado" foi proibido pela Ditadura...
David Mourão-Ferreira não foi um opositor declarado à Ditadura. No
entanto, com este poema, ele marcou a sua posição.

Sophia de Mello Breyner
(1919-2004)

Miguel Torga
(1907-1995)

David Mourão-Ferreira
(1927-1996)

1 https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/Vigilia-capela-rato.aspx
2 https://www.dn.pt/arquivo/2007/o-homem-que-nao-perdoava-aos-

politicos-662795.html

Manuel Alegre
(1926)
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Por seu lado, o compositor francês, Alain Oulman, apoiante da Esquerda
portuguesa foi preso político e expulso do País. E Amália envidou todos os
esforços para o apoiar.
“Oulman, pessoa de esquerda, é perseguido e preso pela PIDE. Amália tudo fez para o
apoiar aquando da sua prisão. É deportado para França. "A sua activa solidariedade com
a luta antifascista portuguesa levou-o a ser preso pela PIDE, sendo expulso de Portugal
e fixando-se definitivamente em Paris", lê-se no 'site' oficial do Partido Comunista
Português.”

Alain Oulman
(1928-1990)

Amália Rodrigues
(1920-1999)

David Mourão com ambos
(Amália e Oulman)

Poema - David Mourão-Ferreira
Música - Alain Oulman
Voz - Amália Rodrigues
Por teu livre pensamento
Foram-te longe encerrar
Tão longe que o meu lamento
Não te consegue alcançar
E apenas ouves o vento
E apenas ouves o mar
Levaram-te a meio da noite
A treva tudo cobria
Foi de noite numa noite
De todas a mais sombria

Foi de noite, foi de noite
E nunca mais se fez dia.
Ai! Dessa noite o veneno
Persiste em me envenenar
Oiço apenas o silêncio
Que ficou em teu lugar
E ao menos ouves o vento
E ao menos ouves o mar.■
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Fontes, Notas e Devidos Créditos
ABANDONO
– também conhecido como “Fado Peniche”
https://www.youtube.com/watch?v=0-_7BqY7e-8&list=RD0-_7BqY7e-8&start_radio=1

Alain Oulman - 1928 - 1990
https://www.meloteca.com/portfolio-item/alain-oulman/

Amália Rodrigues
https://www.vagalume.com.br/amalia-rodrigues/

David Mourão com ambos: Amália e Oulman
https://www.pinterest.pt/pin/490610953126530335/

David Mourão-Ferreira - 1927-1996
https://ionline.sapo.pt/artigo/503898/teresa-marques-david-mourao-ferreira-era-umhomem-do-mundo-real-?seccao=Mais_i

David Mourão-Ferreira | leme magazine
https://www.leme.pt/magazine/efemerides/0723/david-mourao-ferreira.html

Manuel Alegre - 1926
https://www.goodreads.com/author/show/1011052.Manuel_Alegre

Miguel Torga (1907-1995)
https://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=260

Sophia de Mello Breyner - 1919 - 2004
https://www.rtp.pt/antena2/cultura/centenario-sophia-de-mello-breyner-andresen_4361
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Esta palavra Liberdade | Myriam Jubilot de Carvalho
A Liberdade, ai de nós, é o último dos mitos,
porque não estamos sós nem fugimos ao morrer...
(Do meu livro
“5X5 - 25 Poemas”, assinado Fátima Oliveira,
Edição SOL/POESIA1999
Página 31)
A seguir à Revolução dos Cravos, muito se falou em Liberdade. E se nuns
casos se falava com sapiência, noutros casos falava-se com tremenda ignorância...
Álvaro Cunhal falava em “amplas liberdades democráticas”, e na
Comunicação Social, alguém comentava “Liberdades Democráticas... Se é que
alguém sabe o que isso é...”
Entretanto, conheci pessoas que não tendo nada a perder nem a ganhar com
a Revolução, mostravam-se incomodadas porque as suas consciências de marcalmo e sem horizontes a desvendar, se viam abaladas por um solavanco que não
podiam compreender: “Vivíamos tão bem... Para que foi isto?”
Vivíamos tão bem... No caso que estou recordando, os nossos horários eram
de 28 ou 29 horas de aulas por semana, mas com obrigatoriedade de aceitar as
horas extraordinárias até às 35 horas semanais, quer tivéssemos 30 anos quer
tivéssemos 60; não ganhávamos nas férias do verão – de meados de Junho até
finais de setembro –, porque não éramos “professores efectivos”, e não havia
maneira de deixarmos de o ser porque o Ministério da Educação não abria estágios
pedagógicos que nos permitissem efectivarmo-nos.
Por outro lado, os “professores provisórios” não tendo direito a um “lugar”
fixo, ou seja, não sendo do “quadro de efectivos”, estavam sujeitos a serem
colocados cada ano em escola diferente... Não havia Sindicato, porque isso era
uma “ideia avançada”, uma coisa “perigosa”, uma vez que não era conveniente
haver grupos de mais de ‘um’!
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Claro que havia grupos sociais em situação muito mais precária que a
situação dos professores. Mas quem vivia “tão bem” não olhava para esse lado...
De qualquer modo, aquele tempo pós-revolução libertou tensões nunca antes
vividas pela minha geração. E as pessoas diziam tudo o que lhes parecia, uns dando
largas a um discurso de Esperança, e outros de Desalento...
Recordo que uma das frases dessa altura, foi: “Eu sou católica – logo, sou
pela propriedade privada!” Ao que tive imenso prazer em perguntar:
– Já leste os “Actos dos Apóstolos”?
Não, não tinha lido... e a que propósito estaria eu a citar os Actos dos
Apóstolos?
– Porque tem uma passagem que nos diz que numa certa comunidade da
Igreja Primitiva, as pessoas propuseram-se a viver em comunidade, numa
igualdade total. Para isso, resolveram pôr em comum todos os seus bens! Toda a
gente, num gesto de boa-vontade radical, declarou e pôs ao serviço da comunidade,
a totalidade dos seus haveres! Mas houve um casal que teve receio de se despojar
de tudo quanto tinha... Esse casal não declarou nem dispôs de todos os bens,
guardando alguns valores em segredo... Então, sobreveio-lhes uma doença súbita,
e sucessivamente, morreram o marido e a esposa... E toda a povoação considerou
que o casal foi objecto do castigo divino, porque mentiu aos seus irmãos e foi
soberbo e egoísta...
Mas o que mais me causava arrepios, era a observação insidiosa:
– Pois... agora é permitido fazer TUDO! Agora há “liberdade”!...
Eu tentava argumentar, mas era escusado... Havia pessoas que estavam tão
habituadas à submissão e ao controlo que se sentiam desorientadas que se lhes
falasse em Liberdade...
Na verdade, a nossa sociedade foi sujeita durante demasiadas gerações ao
conluio do Poder Político com o Poder Religioso. O último auto-de-fé aconteceu
em 1761 mas a Inquisição só foi abolida oficialmente em 1821. No entanto, o medo
ficou:
Na década de ’40 do século passado, o investigar Amílcar Paulo ainda
encontrou povoações isoladas nas serranias do Norte, que viviam no terror de
serem identificadas como “cristãos-novos”...
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O medo passa de pais a filhos. Segundo a Psicologia, as crianças bebem,
absorvem o medo das mães desde o berço... O medo, o medo social, a submissão,
são coisas que se aprendem com a própria respiração...
Eu não me admirava do espanto que por vezes presenciava, mas incomodavame muito que à minha volta houvesse quem confundisse Liberdade com
Libertinagem, Egoísmo, Prepotência, Passividade, ou fosse que perversidade
fosse...
*
A questão da Liberdade é eminentemente filosófica.
Mas eu resumo-a nisto:
Se temos que viver todos juntos, temos que ter um auto-limite... Temos que
olhar para quem está ao lado! Assim, é natural que haja um auto-limite, aceite e
assumido, por se compreender que toda a gente tem direito a usufruir de uma vida
digna e plena!
Perguntei muitas vezes a mim própria, nessa época, o que quereria dizer
exactamente Álvaro Cunhal com a sua expressão “liberdades democráticas”... E
um dia, fez-se-me claro. É tudo tão simples:
A Liberdade, em absoluto, talvez exista numa ilha deserta...
Álvaro Cunhal exprimia-se com toda a clareza: o substantivo “Liberdade”
exige um adjectivo ao lado: Liberdade Democrática. Eu exprimo algo de
semelhante quando digo “Liberdade política”:
Liberdade é viver dentro do Direito aos bens fundamentais em que assenta a
sociedade – Paz, que compreende os termos:
Pão, Trabalho igual / salário igual, Habitação condigna, Educação igual para
todos, Assistência na Saúde, Segurança Social, Liberdade religiosa, Respeito pelas
Minorias... Numa palavra, Justiça Social, com Direito à livre Associação desde que
não ponha em causa o ideal de Justiça-para-todos. ■Myriam Jubilot de Carvalho
Abril de 2021
Símbolos da Revolução dos Cravos
‘Mário Soares e Álvaro Cunhal na manifestação do 1º de
Maio de 1974 DR’
Documentos de Wikileaks lançam nova luz
sobre a Revolução dos Cravos | RTP
Documentos de Wikileaks lançam nova luz sobre a Revolução dos Cravos (rtp.pt)
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Algumas Grandes figuras do ‘25 de Abril’1974

CAPITÃO
OTELO
SARAIVA DE
CARVALHO
https://arquivos.rtp.pt/cont
eudos/entrevista-a-otelo/

CAPITÃO
SALGUEIRO
MAIA

CAPITÃO VASCO LOURENÇO
https://expresso.pt/dossies/dossiest_actualidade/dossie_espec
ial_comemoracoes_25_Abril_1974/vasco-lourenco-dispararem-todas-as-direccoes=f510837

"Eles lutavam pela independência, eu
estava ali a mais", recorda Vasco
Lourenço
https://www.dw.com/pt-002/eles-lutavam-pelaindepend%C3%AAncia-eu-estava-ali-a-mais-recordavasco-louren%C3%A7o/a-17261346

https://pt.wikipedia.org/wiki
/Salgueiro_Maia

REVOLUÇÃO
DOS CRAVOS
https://www.pinterest.pt/her
nanimatos/portugal-minho/

GENERAL
COSTA
GOMES
‘ZECA AFONSO — O
CANTOR
REVOLUCIONÁRIO QUE
NUNCA QUIS SER
COMUNSITA’
https://sol.sapo.pt/artigo/550563/30-anossem-zeca-afonso-o-cantorrevolucionario-que-nunca-quis-ser-

comunista-

https://diarioatual.c
om/chaveshomenagem-afrancisco-da-costagomes/

ÁLVARO
CUNHAL
https://www.pcp.pt/fale
ceu-alvaro-cunhal
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RELATO INÉDITO (guardado na memória)

Niassa 1965: O General português que escapou de ser capturado (!?)
(segundo relato registado por um oficial português e transmitido a meios
jornalísticos europeus e da oposição, em Lourenço Marques - Moçambique)
Numa das visitas a Niassa, percurso do aeroporto a cerca de 5km na periferia
de Vila Cabral, o referido general teria dispensando a rígida escolta militar de
comandos (que seguia distanciada na retaguarda). O general, a civil, seguiria numa
camioneta Land Rover de um cantineiro português, conhecido nessa região de
cultura macua-nhandja-ajaua, do imenso lago.
Numa das picadas, subitamente, teria surgido uma ‘blitz’ (auto-stop) de
guerrilheiros da Frelimo do comando operacional do comandante Milagre Mabote
(parente de Sebastião Mabote – ‘o leão de Catur’).2
Lívido o referido general português não foi reconhecido pelos guerrilheiros
cujo chefe interpelando o cantineiro-motorista, sobre… quem era o homem – este
disfarçou dizendo que era um parente de visita. Depois de serem ‘oferecidos’
alguns sacos de mantimentos que transportava nas traseiras do jipe-camioneta, o
cantineiro seguiu viagem sem percalços até a capital Vila Cabral.
Ecos da guerra no norte, chegados a Lourenço Marques, nos meios
jornalísticos por esse militar anónimo citado no subtítulo, acrescentavam que o
general não ganharia para o susto, e que o seu estado bio – emocional, à chegada
à Vila seria por demais evidente. E, a questão que se colocava era se teria sido um
acto de sangue-frio e coragem do general ou de uma questão de lhe terem ocultado
a gravidade da situação real, no terreno, do esforço militar português frente à
ofensiva guerrilheira intensiva. ■ ©JC, Jr.
1. A estratégia geral da guerrilha da Frelimo em 1965 era chefiada pelo comandante Filipe Samuel Magaia
(chefe DSD: Departamento de Segurança e Defesa) cuja estratégia prioritária era a de através de Niassa
expandir a guerrilha para Nampula e Zambézia, em direcção ao rio Zambeze.
- Nessa época, em Cabo Delgado manter-se-ia o ‘status quo’ de desgaste e dispersão do então inimigo
colonialista português, na zona maconde – entre o planalto de Mueda e rio Rovuma.
- Filipe Magaia (1937-1966) poderá terá sido um dos primeiros africanos baNto moçambicanos a chegar ao
posto de sargento (ou furriel) do exército colonial português, em 1960. Tinha frequentado a Escola Comercial.
- [Filipe Samuel Magaia] (…) “no ano de 1958 foi recrutado para o cumprimento do serviço militar colonial
tendo sido colocado, após a recruta, em Nampula onde permaneceu durante 18 meses.”
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/69720-filipe-samuel-magaia-um-percurso-heroico-iniciado-desde-a-infancia.html
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OUTRO RELATO (de um comunicado de guerra guardado na memória)
BRASIL 1968 – militarmente apoia colonialismo português em Moçambique…
E que, o marechal gaúcho, Costa e Silva (1899-1969),2 Presidente do Brasil
dos “anos de chumbo” de 1967 a 1969, a pedido de Oliveira Salazar de Portugal,
teria enviado marinheiros brasileiros para intervir em Niassa (Catur) apoiando
soldados portugueses na ‘guerra colonial’ contra a guerrilha da Frente de
Libertação de Moçambique, em luta pela independência. A guerrilha operacional
de Niassa verificara a presença de brasileiros ao lado da tropa portuguesa. E, que
esses militares da armada brasileira teriam tido desinteligências com os soldados
portugueses por estes últimos, incendiarem palhotas de aldeias africanas. A
maioria desses fuzileiros brasileiros de base, seriam de origem afro-mestiça
indignando-se pela atitude dos comandos luso-europeus vindos de Portugal.
Por outro lado, a pergunta que não quer calar: - a visita a Moçambique em
1968, do navio-escola Custódio de Mello, da armada brasileira,3 escalando o porto
de Lourenço Marques então colónia portuguesa em guerra, fora coincidência, ou
faria parte do treino dos guardas-marinha brasileiros? ■ ©João Craveirinha, Jr.

Navio-Escola Custódio de Mello (Acervo: DPHDM)
2.“Artur Costa e Silva foi o segundo presidente do Brasil durante o período da Ditadura Militar, governando
o país de 1967 a 1969.”
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/costa-silva.htm

3. Almeida, Anderson da Silva (2010). Todo o Leme a Bombordo / Marinheiros e Ditadura civil-militar no
Brasil: Da Rebelião de 1964 à Anistia. Niterói: UFF (PDF 250f. Dissertação de Mestrado)
https://www.historia.uff.br/stricto/td/1380.pdf
DPHDM | MARINHA DO BRASIL / Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha
https://www.marinha.mil.br/dphdm/viagens-de-circum-navegacao
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Vanderlei Almeida /AFP

“CARREGADO POR amigos no saguão do Aeroporto Internacional, no Rio, o
ex-marinheiro Antônio Geraldo da Costa, de 75 anos, chega ao Brasil, depois de
39 anos de exílio. Mesmo após a Lei da Anistia, Costa, conhecido como
Neguinho ou Tigre, temia voltar ao país e ser preso por suas ações durante o
regime militar, quando participou da Aliança Libertadora Nacional (ALN).
Último exilado, ele foi preso e torturado naquela época. Fugiu para o Chile e
morou na Suécia. O PAÍS, página 8”
‘Data venia O GLOBO 22 de Julho de 2009, Matutina, Segunda Página, página 2.’
Edição do Dia | Acervo O Globo
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ADELTO GONÇALVES | MEMÓRIAS
Em 1964, eu tinha 12 anos de idade e assisti ao golpe militar da janela de
minha casa. A morada de meus pais era no Largo Teresa Cristina, 27, defronte para
o prédio do Sindicato dos Operários Portuários de Santos, localizado à Rua
General Câmara, cuja lateral direita dava para a praça. Foi por ali que chegaram os
soldados da Polícia Marítima, do comandante Seco, ostensivamente armados. Da
janela, vi como alguns daqueles homens de uniforme azul com metralhadoras em
punho e longos bastões – que no cais eram mais conhecidos como “pés de mesa”
– escalaram o muro dos fundos do sindicato, assumindo posições estratégicas.
Depois, ouvi o estilhaçar de uma vidraça do edifício do sindicato, talvez
rompida por uma granada de efeito moral ou uma pedra. E, então, percebi algumas
poucas cabeças que se desenhavam nas vidraças: eram os dirigentes do sindicato
acuados, provavelmente à espera de notícias que pudessem vir de Brasília sobre
um eventual esquema de resistência ao golpe.
Mais tarde, ainda da janela, pude perceber uma aglomeração na Rua General
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Câmara com o Largo. Então, tomei coragem e desci à rua e vi quando alguns
daqueles homens que estavam acuados na parte de cima do sindicato desceram as
escadarias, sob a mira de metralhadoras, e entraram numa espécie de “corredor
polonês” aos tapas e pescoções em direção a um caminhão coberto. Entre eles,
lembro-me de ter visto Manoel de Almeida, que era o presidente do sindicato, e
Rafael Babunovitch, diretor.
Com outros diretores e alguns associados solidários, seriam conduzidos para
o navio-prisão, que por muitos dias ficaria ancorado em frente ao porto de Santos
com sua presença ameaçadora, tal como uma forca na praça principal de uma
pequena cidade.
Eu não sabia por que aqueles acontecimentos se davam, mas a minha
solidariedade era para com aqueles que eram agredidos a caminho do caminhão.
Em 1961, eu havia me formado na escola primária do Sindicato dos
Operários Portuários, com 10 anos de idade. Eu ingressara na escola não porque
meu pai trabalhasse na Companhia Docas, mas porque ela ficava perto de casa e
um amigo da família, portuário, havia-se proposto a me apresentar como seu
sobrinho. De modo que houve um arranjo para superar as normas, já que a escola,
a princípio, só poderia ser cursada por filhos de portuários. E o meu pai era dono
de um pequeno armazém de conserto de sacaria de café na Rua Tuiuti, 34, na beira
do cais do Valongo.
Fosse como fosse, saí daquela escola como um de seus melhores alunos. Ao
final de 1961, o então presidente da República, João Goulart (1919-1976), fez uma
visita ao sindicato e, na ocasião, cumprimentou uns três ou quatro daqueles alunos
que haviam recebido medalha de aplicação ou de honra ao mérito. Eu fui um deles.
Lembro-me ainda hoje do cumprimento dado pela mão suarenta do presidente.
Naquele ano de 1964, eu cursava o segundo ano ginasial no Colégio
Comercial Coelho Neto e assistira, indiferente, à pregação de uma professora que
costumava angariar adeptos para as manifestações que a União Cívica Feminina
organizava contra o governo Goulart. Até porque não nutria nenhuma simpatia por
aquela gente.
Por acaso, também sem sair de casa, eu conhecera o prefeito de Santos, José
Gomes (1920-1974), que teria o seu mandato cassado depois do golpe: via-o
frequentemente cruzar o Largo Teresa Cristina em direção à Rua General Câmara
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a caminho de seu trabalho na Rádio Cacique, onde apresentava um programa.
Certa vez, ele, com seu cabelo ruivo e voz tonitruante, parou à janela do porão
de minha casa encantado com a vitalidade de meu cachorro, o Rick. E me fez
algumas perguntas a respeito do cão.
Anos mais tarde, quando eu tinha 17 ou 18 anos de idade e sentei-me para
escrever num caderno escolar os primeiros apontamentos para o romance Os Viralatas da Madrugada, ainda no porão daquela casa do Largo Teresa Cristina, fui
impulsionado por muitas dessas lembranças. Tanto Almeida como Babunovitch,
“o homem de bochechas vermelhas” e que “parecia ter uma batata quente na boca
quando falava”, são personagens que aparecem disfarçados, ao lado de tantos
outros, naquele romance que reescrevi, dez anos mais tarde, à época em que era
subeditor de Política na redação do jornal O Estado de S.Paulo.
O romance ganharia em 1980 uma menção honrosa do Prêmio José Lins do
Rego da Livraria José Olympio Editora, do Rio de Janeiro, e seria publicado no
ano seguinte. Tantos anos depois, também seria vítima da ditadura militar.
Lançado na sede da editora no dia 30 de abril de 1981, juntamente com outras
obras premiadas pela comissão julgadora, o livro trazia um prefácio em que o
jornalista Marcos Faerman* (1943-1999) dizia que aquele “romance de sons
delicados e histórias tristes” não agradaria “àqueles que venceram em 1964”.
Àquele lançamento coletivo, estiveram presentes os ex-ministros Darci
Ribeiro (1922-1997) e Eduardo Portela, o compositor Tom Jobim (1927-1994),
cuja irmã Helena ganhara o prêmio principal do concurso, e ninguém menos que
Luís Carlos Prestes (1898-1990), o Cavaleiro da Esperança, por sinal, também
personagem ocasional do meu romance.
Como se sabe, naquela noite, houve uma bomba que explodiu no Riocentro
antes da hora e fez gorar uma tragédia que poderia ter provocado muitas vítimas.
Talvez esse episódio tenha levado a editora a pensar duas vezes. Até porque,
em dificuldades financeiras, estava sob intervenção do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Por isso, a edição foi recolhida à gráfica e o livro distribuído sem o prefácio.
Guardo comigo, porém, um exemplar que traz o texto impresso.■
©Adelto Gonçalves 2014
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(…) «Adelto Gonçalves é um dissidente brasileiro. A sua
história não vai agradar àqueles que venceram em 64. Não por
acaso, no começo dos anos 60, um desses generais vencedores
disse que a história era escrita por quem ganhava. Mas para os
nossos e outros dissidentes, num mundo em que a palavra se
concentra em círculos cada vez mais restritos, o Poder se fecha,
a palavra é negada aos intelectuais e aos homens comuns. Mas
as coisas não ficam aí. No campo da memória, da história, das
frases, há uma guerra que nunca termina. Não disse um
dissidente tcheco, Milan Kundera, que “a luta do homem contra
o Poder é a luta da memória contra o esquecimento”» (…)
[excerto do prefácio de Marcos Faerman, 1981]
Ver: MARCOS FAERMAN: Prefácio para Vira-latas da Madrugada (1981) *
https://www.triplov.com/letras/Marcos-Faerman/prefacio-a-vira-latas.htm

«Polícia invade o Sindicato dos Portuários de Santos (SP) em abril de 1964 - Iconographia» Data vênia:
Memorial da Democracia
http://memorialdademocracia.com.br/publico/thumb/6311/740/440
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A REVOLUÇÃO DOS CRAVOS DO 25 DE ABRIL DE 1974 QUE MUDOU
PORTUGAL ... E A ESPANHA... E… QUEM SABE PROJECTOU A MUDANÇA
DO

BRASIL DE 1985 DO NETO DE ALGARVIO … Presidente e General …

JOÃO Baptista de Oliveira FIGUEIREDO? (REDACÇÃO DO VUJONGA)

E… Ainda a PROPÓSITO DO 25 d'ABRIL 1974:
OUTROS PARADIGMAS DE LIBERDADE...
MAS NA ARGENTINA DE SAN MARTÍN. (redacção)

“A Busca da Liberdade será o caminho mais difícil de transitar para o
homem … (…) San Martín encerraria o ciclo de tantos heroicos sacrifícios.”
in Festa Nacional da Vindima de 2014 na Argentina.
(excerto traduzido do espanhol)
ANEXOS | Vídeos
Arquivo Histórico Argentino: 'Archivo DiFilm' – “Joao Batista de Oliveira
Figueiredo – Tributo al general San Marti 1980 – Bing vídeo |

Joao Baptista de Oliveira Figueiredo - Tributo al general San Martin 1980 - Bing video

‘Homenaje a San Martín en La Fiesta Nacional de la Vendimia’
https://www.youtube.com/watch?v=nTeBU45l1xA

VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 39 – Abril 2021 – Pág. 43/46

VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 39 – Abril 2021 – Pág. 44/46

VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 39 – Abril 2021 – Pág. 45/46

VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 39 – Abril 2021 – Pág. 46/46

in Plataforma digital VuJonga magazine

no Site do Escritor criado por Recanto das Letras em São Paulo, Brasil.

VuJonga | revista digital ilustrada, actualizada
made in CPLP fundada por:
João Craveirinha, Jr. (ADC - USA);
Membro da African Diaspora Consortium dos EUA
Team — African Diaspora Consortium (adcexchange.org)

Mª de Fátima Oliveira Domingues (CLEPUL - PT).
Silvya Gallanni (RL - BR);

VuJonga - Cadernos Literários 39 – Abril 2021
https://rl.art.br/arquivos/7254060.pdf

