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Resumo 
 
 

O trabalho que se apresenta, como Dissertação de Mestrado em Ciência 
Política, aborda a questão das Clivagens no processo de Descolonização 
Português, e a influência que tiveram no mesmo. 
As Clivagens que apresentamos são de cariz político, militar, diplomático, 
religioso e étnico, e a forma como os diferentes “players” lidaram com as 
mesmas. Apresentamos neste trabalho, as diferentes visões de políticos, 
militares, religiosos e de combatentes, no dilema entre a Integração e a 
Independência dos territórios africanos de Portugal. E neste conflito de 
interesses, fazemos a análise entre um presente sem futuro e um futuro com 
presente. Analisamos a coerência das políticas por todos apresentadas, e a 
forma nacional e internacional como elas eram ou não aceites, e as 
possibilidades que tinham de sair vencedoras. 
Para compreender o caso da Descolonização Portuguesa, tivemos que 
alavancar e integrar o mesmo, no processo mais vasto da Colonização e 
Descolonização inglesa, francesa e belga. 
Por outro lado, apresentamos dados que nos permitem dizer claramente, que a 
presença europeia, e logo a portuguesa em África, só é verdadeiramente 
efectiva, após a Conferência de Berlim, e mesmo assim, real, só após o 
primeiro conflito mundial. Demonstramos finalmente, fossem quais fossem as 
políticas das potências europeias na correcção de todas as Clivagens, o 
destino dos territórios africanos sob dependência europeia seria sempre único: 
autodeterminação e independência. 
E esta Dissertação é um contributo que se dá, para o entendimento deste 
facto. E da mesma forma que a Europa se compôs e recompôs, alterou 
fronteiras, viu desaparecer impérios e surgirem outros, viu países que se 
volatilizaram e outros que se afirmaram, a África e os africanos têm também o 
direito à dignidade de se apresentarem perante a Comunidade Internacional, 
como parceiros e como construtores de um Mundo melhor. 
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Abstract 
 

The work I presented as a Dissertation in Political Science refers to Cleavages 
in the Portuguese Decolonization process and its influence on the same.  
The referred Cleavages are political, military, diplomatic, religious and ethnic,
and intend to show how the different “players” deal with them. In this work one 
can find various approaches, such as political, military, religious or of 
combatants, regarding the dilemma between the integration and the 
independence of Portuguese African territories. Based on this conflict of 
interests, we do an analysis between a present without future and a future with 
present. We also look closer at the coherency of the politics presented by all, at 
the national and international acceptance or non acceptance and at their 
chance to be or not successful. 
In order to understand the Portuguese case of Decolonization, we had to lever 
and integrate the same in a much wider process of colonization and 
decolonization, including the English, French and Belgian ones. 
We also present data that allows us to state that the European and Portuguese 
presence in Africa as only been effective after the Conference of Berlin and real 
after the First World War. Finally, we are able to prove that the fate of the 
African territories will only be of self-determination and independence, 
regardless of the European Potencies politics in all the Cleavages correction. 
This Dissertation is meant to contribute to a better understanding of this reality. 
Just like Europe composed itself, changed border, has seen empires disappear 
and new ones appearing, has seen countries ending and new ones emerging, 
also Africa and the Africans have the right to submit themselves to the 
International Community as partners and builders of a better world.       
 

 



 

Índice 

 
 

Listagem de Siglas …………………………………………………….... 2 

Introdução ………………………………………………………………. 4 

Os Modelos de Colonização ……………………………………………. 10 

As Contradições Político – Coloniais ………………………………….. 25 

Os Movimentos de Libertação…………………………………………. 39 

O Estado Novo, o Ultramar e a Intelectualidade Anti-Colonial …….. 49 

Forças Armadas e Condição Militar Democrática …………………...  58 

Descolonizar: um dos 3 D’s ……………………………………………. 73 

Já Agora ………………………………………………………………… 81 

Conclusão ……………………………………………………………….. 87 

Bibliografia ……………………………………………………………... 92 



 

Listagem de Siglas 
 ABAKO – Aliança Bakongo. 

 ALLIAZO – Aliança dos Originários do Zombo. 

 ANANGOLA – Associação Regional dos Naturais de Angola. 

 ANSA – Associação dos Naturais do Sul de Angola. 

 BM – Banco Mundial. 

 CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa. 

 EUA – Estados Unidos da América. 

 FLEC – Frente de Libertação do Enclave de Cabinda. 

 FLN – Frente de Libertação Nacional. 

 FMI – Fundo Monetário Internacional. 

 FNLA – Frente Nacional de Libertação de Angola. 

 FRELIMO – Frente de Libertação de Moçambique. 

 GPRA – Governo Provisório da Republica Argelina. 

 KANU – Kenya African National Union. 

 MANU – União Nacional Africana de Moçambique. 

 MFA – Movimento das Forças Armadas. 

 MINA – Movimento para a Independência Nacional de Angola. 

 MPLA – Movimento Popular de Libertação de Angola. 

 NATO – Organização do Tratado do Atlântico Norte. 

 NEMO – Núcleo de Estudantes de Moçambique. 

 OAS – Organização do Exército Secreto. 

 ONU – Organização das Nações Unidas. 

 OUA – Organização da Unidade Africana. 

 PAIGC – Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. 

 PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. 

 PDA – Partido Democrático de Angola. 

 PLUA – Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola. 

 RAS – República da África do Sul. 

 RDA – República Democrática Alemã. 

 RENAMO – Resistência Nacional Moçambicana. 



 

 SWAPO – South-West African People’s Organization. 

 TANU – Tanganyka African National Union. 

 UDENAMO – União Democrática Nacional de Moçambique. 

 UNAMI – União Nacional Africana para Moçambique Independente. 

 UNEMO – União Nacional dos Estudantes de Moçambique. 

 UNITA – União Nacional para a Independência Total de Angola. 

 UPA – União dos Povos de Angola. 

 UPNA – União dos Povos do Norte de Angola. 

 URSS – União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

As Clivagens Políticas e Sociais na Descolonização. 

O Caso Português. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Com “As Clivagens Políticas e Sociais na Descolonização. O Caso Português” pretende-se 

uma melhor compreensão sobre um dos processos políticos que mais marcou de forma 

indelével o curso da Nação Portuguesa. Portugal, ao longo dos seus 800 anos de história, 

viveu períodos extremamente difíceis, e este foi um deles. 

E foi de extrema gravidade. E era necessário fazer um estudo sobre este assunto, de uma 

forma isenta e totalmente independente. Isto, porque alguns entendiam que havia de manter 

o Ultramar a todo o custo, ainda que o preço fosse muito elevado. Outros entendiam que 

face à contestação política e militar que nos era imposta, havia só uma maneira de a 

terminar, ou seja, reconhecer aos Povos Ultramarinos, o direito à sua própria governação. 

Os primeiros proclamavam que a Pátria era “una e indivisível”, e que qualquer atitude 

contrária era um desmembrar da Nação Portuguesa e era atraiçoar a mesma. Os segundos 

proclamavam e proclamaram que a “descolonização” era essencial, e que a forma como 

decorreu foi exemplar, consideradas as circunstâncias do momento.  

Os primeiros, porque Integracionistas, entendiam que havia necessidade de corrigir as 

Clivagens Políticas e Sociais, e que corrigindo as mesmas, o sentimento de revolta e de 

separatismo dos povos africanos perderia totalmente o seu fulgor. Os que votavam na 

“saída” de África explicavam que por mais que se fizesse nesse domínio, a nada levaria, 

pois tinha havido muita humilhação ao longo de séculos, e nesse caso só estaríamos a 

protelar no tempo, o desenlace que seria a emancipação das Colónias. 

Ora, do que investiguei, havendo ou não contestação armada à presença de Portugal em 

África, ou mesmo só contestação de outras Potências, as separações eram inevitáveis, não 

só por um desejo dos Povos Africanos através das suas elites mais politizadas, como 

também do resultado do desenlace da II Guerra Mundial. Isto, porque as duas maiores 

Potências vencedoras queriam pôr termo à Colonização de vastas áreas na Ásia e em 

África, que guardavam riquezas em matérias-primas incalculáveis, e que faziam muita falta 

no futuro, principalmente a essas duas Nações: EUA e URSS. 



 

Quer isto dizer, que o nosso regresso ao Cais das Colunas era fatal, num prazo maior ou 

menor de tempo.  

Entendiam alguns, também, e olhando para trás, que caso o Ultramar fosse abandonado, 

Portugal não teria possibilidade de se manter como Nação Independente, no contexto da 

Península Ibérica, e recordavam sempre a Crise de 1383-1385, e a Crise de 1580-1640, 

sendo que nesta última, Portugal perdeu a sua Independência por completo.  

Outros entendiam, que não fazia sentido ligar a independência de Portugal, à manutenção 

ou não do Império Colonial, dizendo que uma Nação com mais de 800 anos de história, 

não poderia estar ligada ao seu prolongamento no Ultramar, até porque fomos sempre 

independentes até ao fim do século XVI, sem qualquer prolongamento ultramarino. 

Também havia, quem na década de 70 entendesse, que entre estas posições, era possível 

uma “terceira via”, ou seja, uma via entre uma Integração pura e simples e a Independência 

total. Entendiam que era possível uma Comunidade, em que os diversos espaços tinham 

amplas Autonomias Políticas, ou até era possível um Estado Federal, à semelhança dos que 

já existiam noutras partes do Mundo.  

Aqui e mais à frente, havemos de demonstrar, que em 1974, tentar ensaiar soluções que 

eventualmente poderiam ser exequíveis dez, vinte ou trinta anos antes, era não 

compreender a dinâmica que estava subjacente à génese, estruturas e objectivos dos 

Movimentos de Libertação. Estes, após mais de dez anos de conflito armado, não poderiam 

ceder a soluções, que no seu entender, e no entender da Comunidade Internacional, e em 

especial da Comunidade dos Estados Africanos, estavam totalmente ultrapassadas. 

Gostaria e muito, embora o considere tarefa hercúlea, tentar fazer “uma ligação”, entre os 

Integracionistas, os Independentistas e os Federalistas, para que em vez de andarem todos a 

remexerem nas suas razões, culpando sempre o “outro” e fracturando cada vez mais as 

suas linhas de argumentação, fosse possível chegarem a um entendimento. E mostrar 

também aos mais novos “uma proporção considerável dos actuais eleitores portugueses 

nasceu depois do 25 de Abril de 1974 e tem uma experiência reduzida ou nula do 

subdesenvolvimento crónico de Portugal, da ditadura, da principal causa directa da sua 

queda (as guerras de independência das antigas colónias portuguesas da África austral e 

ocidental) ou do contexto revolucionário” (Jalali, 2007: 95), o que foi e é Portugal, antes e 

depois, daquela “madrugada” em Abril. Assim verificavam, todos, que tudo tem o seu 



 

tempo. E é o tempo que por vezes consegue, ou vai conseguir ensaiar um dia, mais tarde ou 

mais cedo, soluções que nunca pensaríamos possíveis. Mas, neste momento, não o eram. 

Veja-se a União Europeia, impensável há umas dezenas de anos, e que no espaço de quatro 

décadas, passa de uma Comunidade a “seis” para uma União a “vinte e sete”, incluindo 

nesta, os anteriores membros do Pacto de Varsóvia, e a chamada Europa de Leste, ou se 

quisermos ir mais longe, aquilo que no Ocidente “alcunhávamos” de Países Satélites da 

URSS, hoje extinta. Repito, tudo tem o seu tempo e a tempo. 

Mas, perdoe-se, outro objectivo que tenho. E esse, é que esta Dissertação de Mestrado seja 

uma contribuição, minha, se bem que modesta, para tirar o Continente Africano do “gueto” 

onde se encontra e foi arrumado. 

A África Colonial, como tentarei mostrar, foi “chão” muito explorado para bem das 

metrópoles económicas e financeiras, e não das metrópoles políticas e patrióticas. Mas 

infelizmente, após a descolonização, e estimuladas as contradições étnicas, culturais e 

religiosas em profundidade, apareceram novos conflitos de “baixa” e “média” intensidade, 

via Movimentos de Libertação ou Partidos Armados já instalados no Poder, que 

permitiram aquilo a que podemos chamar “Neocolonialismo”, onde as Potências que 

descolonizaram, e novas e velhas Potências emergiram, para continuarem a explorar o que 

é a “Mãe África”. 

E desta forma, os Povos Africanos continuam a ser “humilhados” e “ofendidos”, sem a 

menor possibilidade de se afirmarem. Infelizmente, algumas lideranças venais e corruptas, 

muito têm contribuído para este estado de coisas. 

Mas, reconheça-se, que começam a emergir no continente africano, figuras tutelares muito 

respeitadas, que desejam e compreendem, que o lugar de África e dos Africanos é no 

contexto dos outros Continentes, e das outras Nações, num entrecruzar recíproco de ideias, 

inovações e boas práticas. 

Isto, para que a África e os Africanos, se afirmem por direito próprio, e a desejarem 

integrar a Comunidade de Nações, que se respeitam e são respeitadas. Refiro-me à figura 

de Nelson Mandela, hoje um ícone a nível Mundial, símbolo de tolerância, antigo 

Presidente Sul-Africano, e Kofi Annan, o Ganês que chegou a Secretário-Geral das Nações 

Unidas. Não esquecer, também, o desaparecido Presidente Senegalês, Léopold Senghor, 

Homem de Cultura e Político Invulgar, que tornou o seu País, respeitado e respeitador da 

Comunidade Internacional, Símbolo percursor do entendimento entre Homens de diversas 



 

cores, etnias, religiões e políticas. E todos eles, muito contribuíram, para uma África mais 

moderada e respeitadora das normas internacionais, nada consentâneas com radicalismos 

verbais ou físicos, de que algumas Nações Africanas enfermam. 

E com esta Dissertação de Mestrado, o que se investiga de forma muito clara, é a questão 

das Clivagens Políticas e Sociais resultantes da Colonização, e a sua real importância como 

alavanca da Descolonização. É que todos os “players” envolvidos neste processo, sejam 

eles políticos, militares, religiosos ou intelectuais, colocam as Clivagens, como a questão 

central, para dirimir o conflito entre integrar, ou descolonizar. Os Integracionistas 

entendem, que resolvido este problema, não havia razões para se colocar a questão da auto-

determinação. Já os Independentistas, nem sequer queriam que a questão fosse colocada 

desta maneira, ou seja, as Clivagens foram de tal ordem, que nada havia mais para 

equacionar, do que a data das Independências. 

Ora, discordo totalmente, desta visão de apresentar a Colonização, e a consequente 

Descolonização. Quer isto dizer, que as Clivagens podem ter sido um contributo muito 

valioso, ou o acelerador do processo de descolonização, mas nunca foram a base de 

sustentação da mesma. Sustento, que a ONU, a OUA, o Bloco de Leste, o 3ºMundo, os 

Países Neutrais da Europa, não aceitavam outra solução para o Império Português, a não 

ser o seu desmantelamento, fossem quais fossem os argumentos brandidos por Portugal em 

defesa da sua manutenção. 

 As Clivagens que neste trabalho mais se evidenciam, são as que resultam da existência de 

um Centro, Portugal Continental, com um poder decisor total, ou quase total, sobre uma 

Periferia, o Ultramar Português, não deixando este encetar, ou escolher caminhos mais 

ajustáveis ao seu desenvolvimento, e de acordo com o sentir das suas populações. Também 

se equacionam, todas aquelas clivagens, que resultam do modo de ser e estar do 

Colonizador em relação ao Colonizado, de que resultaram antagonismos nada fáceis de 

superar. E este tipo de clivagem “resultou de uma reacção das periferias às medidas 

tendentes à uniformização impostas pelos «construtores nacionais». Ou seja, as minorias 

linguísticas e as populações culturalmente ameaçadas pela uniformização estatal 

opuseram-se às elites nacionais dominantes gerando clivagens territoriais, muitas vezes 

com uma base étnico-cultural” (Freire, 2006: 100-101). O recado enviado todos os dias a 

Portugal era muito simples: para ser aceite como “um entre iguais”, descolonizem ou 

façam declaração nesse sentido. De outra forma, não seria aceite como boa, a nossa 



 

companhia na cena internacional. E é de recordar, o espectáculo que era dado na 

Assembleia-Geral das Nações Unidas, quando o nosso Embaixador usava da palavra. De 

imediato era a debandada geral, ficando apenas os Delegados dos Países Ocidentais, e mais 

um ou outro, que ainda não queria cortar todas as pontes com o nosso País. E desta forma 

“sabemos que o chamado «modelo das clivagens» é uma construção teórica pertinente para 

explicar as grandes linhas da política moderna na Europa Ocidental” (Freire, 2006: 88).  

Neste trabalho, sempre que referimos o termo Clivagens, estamos a indiciar verdadeiras 

linhas de conflito insanáveis, autênticas zonas de ruptura, entre o modo e o ser, de ver o 

mesmo problema. Portugal tinha uma visão, e a maior parte da Comunidade Internacional 

tinha uma visão oposta. Entre estas duas visões, não havia zona de “amaciamento”. Mas 

este conflito veio também mostrar, que mesmo dentro de Instituições que são em todo o 

lado altamente coesas e disciplinadas, a Instituição Militar e as Igrejas de todos os credos, 

havia linhas totalmente opostas na questão ultramarina. Também se verificaram linhas de 

interesses altamente antagónicas, entre os “capitães” da indústria portuguesa metropolitana 

e uma possível e desejável industrialização ultramarina, não esquecendo uma linha muito 

conflituante entre patrões e empregados ultramarinos, onde os primeiros não tinham em 

conta os interesses dos segundos.   

Linhas altamente conflituantes, também, no surgimento de criação de associações políticas 

e culturais, para defesa de uma autonomia de culturas e políticas diferentes, em relação ao 

“diktat” do Partido e cultura do Estado Novo. E desta forma, vamos encontrar profundas 

zonas de conflito, de ruptura, nas áreas política, militar, religiosa, cultural, étnica, que não 

são mais do que clivagens políticas e sociais. E também aqui o Estado Novo não entendeu 

que “sermos cidadãos quer dizer condividirmos as mesmas condições de vida, em suma, 

um «destino», e empenharmo-nos na sua melhoria construindo associações apropriadas. 

Por outro lado, a existência de associações conduz a uma maior obrigação cívica e facilita 

o bom rendimento das instituições” (Pasquino, 2005: 23).      

Como metodologia para a elaboração do trabalho, fiz uma análise muito pormenorizada do 

Pensamento e Acção dos defensores da Integração, dos seus críticos internos, e dos que 

pugnavam por um processo de Descolonização, fossem eles políticos ou intelectuais 

empenhados. E também, daqueles, que fizeram um percurso que os levou da luta em defesa 

do Ultramar Português, até à posição de que tinha chegado a altura de colocar tudo em 



 

aberto, ouvindo os Povos Ultramarinos, e se fosse o caso, abrir um processo de aceitação 

das suas reivindicações, mesmo que isso significasse independência.  

Este estudo teve uma base sustentada em bibliografia e documentação reconhecida, que vai 

desde Primeiros-Ministros a Ministros responsáveis de pastas sensíveis na questão 

ultramarina, de Comandantes Militares a figuras gradas da Oposição, de Contestatários 

empenhados na Acção Directa a líderes dos Movimentos de Libertação, de Políticos 

Africanos a Intelectuais e Académicos, defensores, críticos ou analistas, da causa 

independentista. Também foram visionados filmes, resultantes do conflito ultramarino, 

fossem eles editados por jornais de referência como o DN, ou pela televisão, como é o caso 

da RTP. Nesses filmes, é possível fazer uma análise das importantes declarações dos 

conflituantes, desde elementos da elite política e militar, até a simples combatentes e 

activistas políticos, das estruturas de base, de ambos os lados.     

Mas, para que não se pense que o processo Português é um caso isolado no contexto da 

emancipação africana, estudamos em capítulo próprio os Modelos de Colonização, que 

também estiveram presentes no panorama africano, tentando descortinar diferenças ou 

modos de actuar, entre nós e as outras potências colonizadoras, ou seja Inglaterra, França e 

Bélgica. Até porque, no nosso caso, foi preciso uma Intervenção Militar, que permitiu, 

derrubado o Regime instalado, uma nova clarificação e resolução do problema que 

tínhamos em África, ou seja “a 25 de Abril, um golpe militar levado a cabo pelo 

Movimento das Forças Armadas derrubou o Estado Novo, ao qual se seguiu um 

prolongado e complexo processo de democratização” (Jalali, 2007: 55).  

E assim sendo, com este estudo, junto-me muito modestamente, a todos aqueles, que 

desejam para África um Presente e futuro de Paz, sem grandes Fracturas ou Clivagens, que 

só atrasariam ainda mais o chegar ao “lugar” que merece no todo Mundial. A ver vamos… 

                                                         

 

 

 

 

 

 



 

Os Modelos de Colonização 
 

Num trabalho de Dissertação desta natureza, convém comparar o que Portugal fez, e 

equacionar no domínio de Política Colonial em perspectiva comparada. Ou seja, vamos 

verificar os outros Modelos Coloniais que existiam em África, a par com o Modelo 

Português. Esta comparação permite identificar de forma mais geral, os factores 

explicativos dos processos de descolonização no contexto africano, e avaliar até que ponto, 

o caso português constitui uma excepção neste contexto. A par de Portugal, também 

estavam em África, a Inglaterra, a França, Bélgica e a Espanha, como potências coloniais 

até à descolonização, e mais duas, a Alemanha e a Itália, que como consequência dos dois 

conflitos mundiais – respectivamente, a primeira e a segunda guerra mundial - perderam os 

seus impérios africanos.  

Quando referimos em capítulos anteriores, que Portugal nas suas Colónias em finais do 

século XIX e princípios do século XX, ocupava pouco mais que os litorais, e no interior 

não tinha presença militar e administrativa significativa que indicasse soberania, temos 

também de admitir que as grandes potências coloniais apresentavam o mesmo figurino. 

Por volta de 1879, considerando o gigantismo do continente africano, só uma pequena 

parte é que estava sobre controlo europeu. No norte de África só a Argélia é que era 

francesa, e no resto apenas começos de um controlo europeu, nomeadamente no Egipto e 

em Tunis. Na África Ocidental, só no Senegal francês e na Costa do Ouro britânica é que 

havia administrações coloniais eficazes. Quando se aponta a Gâmbia, a Serra Leoa e Lagos 

(Nigéria) como colónias britânicas, não corresponde à realidade, porque nestes três casos 

eram apenas pequenos enclaves, e não vastas áreas geográficas. Quando a França referia a 

sua colónia do Gabão, em boa verdade, era pouco mais que uma base naval e uma 

comunidade em Libreville (Oliver e Fage, 1980: 209). Só podemos considerar que houve 

verdadeiro domínio, tanto no litoral como no interior mais profundo, no extremo sul de 

África, e por parte das comunidades inglesas, mais para as zonas costeiras que ocupavam, 

e a comunidade africânder, que ocupava mais as zonas do interior (Oliver e Fage, 1980: 

210). 

Aliás, não é de admirar esta situação, pois se para Portugal colocamos em evidência o 

número diminuto de colonos, aqui também iremos verificar que, nas outras colónias não 

portuguesas, a situação era muito idêntica. Mas não foi por falta de emigração europeia. A 



 

Europa, também sofreu uma deslocação maciça dos seus povos em finais do século XIX e 

inícios do século XX. Entre 1880 e 1930, emigraram cerca de 50 milhões de europeus, mas 

muito poucos foram para África, e destes convém acrescentar, que a maioria foi para a 

Argélia, ou para o extremo sul do continente africano. Os emigrantes europeus preferiam ir 

para as Américas, para a Austrália e Nova Zelândia. Logo, o continente africano, não era 

muito atractivo para quem quisesse emigrar. Apesar de, no nosso caso, na 1ªRepública, 

“tirar partido das colónias como a maior parte dos países mais desenvolvidos estava a 

conseguir tirar, era outro aspecto daquilo que pode ser chamado o projecto republicano. O 

principal sonho destes projectos coloniais era o de canalizar para as colónias portuguesas, 

especialmente para Angola e Moçambique, o tradicional fluxo de emigrantes que ia para o 

Brasil” (Mata, 1994: 166). Segundo dados ainda mais precisos, a zona geográfica a norte 

do rio Limpopo até ao sul do Sara tinha uma população de origem europeia, no princípio 

dos anos trinta do século XX, que não ia além das 60 mil pessoas (Oliver e Fage, 1980: 

253). Desta forma, é fácil verificar, que a ocupação colonial era constituída por pouco mais 

do que militares, administrativos, comerciantes e suas famílias e aventureiros arrojados.  

Podemos então entender, que até praticamente à Conferência de Berlim em 1884, não 

havia da parte das potências coloniais, uma política verdadeiramente definida para as suas 

colónias. Os governos coloniais tentavam a todo o custo evitar que as suas colónias 

constituíssem encargos ao erário público metropolitano, e que os poucos gastos que se 

faziam na administração dos territórios fossem sustentados pelos territórios colonizados. 

Quer isto dizer, que os governos centrais da França e da Inglaterra, não se preocupavam, 

ou então a preocupação era diminuta, com o que se passava nos territórios africanos. Esta 

Conferência foi realizada por sugestão do Chanceler alemão Bismarck, para satisfazer os 

anseios do rei belga Leopoldo II, que queria que fosse reconhecido o “Estado Livre do 

Congo” de que ele seria soberano, e desta forma a Bélgica também teria o seu Império 

Colonial. Para além disso, esta Conferência debruçou-se ainda sobre o comércio de 

escravos, sobre o comércio livre, e sobre a necessidade das potências europeias provarem a 

sua soberania sobre determinadas áreas, antes de fazerem novas anexações (Oliver e Fage, 

1980: 215).  

Após o primeiro conflito mundial, começou a sentir-se que não podia continuar tudo como 

até aí, e que seriam necessárias mudanças, para um novo rumo, para um continente que até 

aquela altura, estava demasiado escondido da agenda política europeia. Derrotada a 



 

Alemanha em 1918, o seu império colonial vai ser administrado pelas potências 

vencedoras, sendo entregue à Bélgica o Ruanda-Burundi, à Inglaterra a África Oriental ou 

seja o Tanganhica, à União Sul-Africana o Sudoeste Africano, e por fim, o Togo e os 

Camarões foram partilhados entre a França e a Inglaterra. E é a partir daqui, que vamos 

encontrar uma primeira grande responsabilização, que vai permitir aos Povos Africanos 

começarem a pensar em algo mais, para além de serem povos colonizados. A Sociedade 

das Nações, que foi formada na sequência da 1ªGuerra Mundial, é que encarregou os 

vencedores europeus, a governarem os territórios, que os derrotados alemães tinham em 

África. Ou seja, a Inglaterra, a França, a Bélgica e a União Sul-Africana, teriam de os 

governar como “um encargo sagrado de civilização”, até ao tempo em que fossem capazes 

de se “aguentarem pelo seu próprio pé nas difíceis condições do mundo moderno” (Oliver 

e Fage, 1980: 242). Ora, com este encargo, estava implícito, que logo que estas antigas 

colónias alemãs pudessem, então teriam que seguir um caminho autónomo, e isso 

significaria praticamente a independência. 

As potências acima mencionadas recebiam assim mandatos para o governo destas colónias, 

por parte da Sociedade das Nações. Os artífices que encontraram esta solução foram duas 

figuras incontornáveis do sistema colonial inglês e francês. Do lado britânico, pontificava 

Lord Lugard, que foi Governador-Geral Inglês na Nigéria, e que deu a conhecer o seu 

pensamento político para as colónias, na obra “Dual Mandate In British Tropical Africa”, e 

no lado francês, o Ministro das Colónias, Albert Sarraut, que também o expôs no livro 

“Mise En Valeur Des Colonies Françaises”. Estes dois políticos entendiam, que as 

potências coloniais tinham a obrigação não apenas de governarem com justiça, mas 

também de fazerem avançar decisivamente os povos coloniais, nos aspectos económicos e 

políticos. A sua concepção de colonialismo não era estática mas era dinâmica (Oliver e 

Fage, 1980: 243). Com base na doutrina de Lord Lugard e do ministro Sarraut, foram 

elaborados para os territórios britânicos, dois relatórios da autoria de Ormsby-Gore, sendo 

que em 1924 tinha por objectivo a África Oriental, e em 1926 direccionado para a África 

Ocidental (Oliver e Fage, 1980: 244). 

Com base nestes relatórios, todo o desenvolvimento económico da África tropical deveria 

ser centrado nos povos indígenas, desenvolvendo-se os serviços médicos, os serviços 

educacionais e os serviços agrícolas. O governo britânico encarregava os governos 

coloniais da tarefa de desenvolverem uma política de educação praticável e de longo 



 

alcance. Consistia a mesma, em que estes governos eram obrigados a subsidiar, 

inspeccionar e melhorar as escolas já criadas pelas missões cristãs. Quer isto dizer, que os 

ingleses aproveitavam o que de bom estivesse feito, em vez de construírem um sistema 

educacional paralelo, e desta forma até seria muito menos dispendioso para os orçamentos 

coloniais. Neste aspecto, os governos coloniais franceses optaram por não aproveitar ou 

utilizar as escolas missionárias que já existiam, e assim, em alternativa, criaram escolas 

estatais, onde os africanos que estudavam seguiam os currículos da França metropolitana. 

Quer isto dizer, que pelo menos no período que mediou entre as duas guerras mundiais, 

haviam diferenças fundamentais na Política Colonial Inglesa e na política das potências 

coloniais da Europa Continental (Oliver e Fage, 1980: 246). Ou seja a França, a Bélgica e a 

Itália, pelo menos em teoria, tinham uma política de assimilação. A Inglaterra, pelo 

contrário, punha em prática o chamado “self-government”, que devia contribuir para a 

educação política das elites indígenas (Thibault, 1982: 194). 

As potências europeias continentais pretendiam afinal, que todos fossem cidadãos de uma 

França maior ou de uma Bélgica maior. Aliás, a França designava a chamada África 

francesa por “France Outre-mer” (Oliver e Fage, 1980: 246). Pelo contrário, a Inglaterra 

entre as duas guerras mundiais, nunca utilizou qualquer tipo de terminologia, que indicasse 

aquilo que podemos designar, por uma Inglaterra maior. Podemos desta forma equacionar, 

que do lado das potências coloniais continentais as políticas eram centralizadoras e 

assimiladoras, e a potência colonial inglesa tinha uma prática empírica e descentralizadora. 

A França e a Bélgica tinham um entendimento, de que as colónias teriam um destino de 

integração político no chamado País Metropolitano. E tanto assim era, que os colonos dos 

territórios sentiam segurança, não equacionando o regresso à Metrópole, mas dizendo-se 

sempre franceses ou belgas. Em 1931, o Ministro das Colónias Francesas, Paul Reynaud, 

na Exposição Colonial Internacional de Paris, afirmava que “o francês imigra para nações 

estrangeiras, não em nome de uma raça que é um traço de separação intransponível, mas 

em nome da humanidade, que é universal. A França europeia é a vigésima terceira parte do 

império que possuímos” (Jacob, 1966: 148). A França nos seus objectivos de colonização 

queria afinal com isto dizer, que o Império teria de ter a sua língua, a sua cultura e o seu 

modo de viver. A França queria que houvesse uma assimilação política, com concessão de 

direitos iguais a todos os habitantes do império e uma administração directa, central, onde 

todos tivessem lugar, logo o nacionalismo não teria condições para caminhar fora destes 



 

parâmetros. E assim, grandes responsabilidades foram dadas a africanos do Império 

Francês.  

Veja-se o exemplo do senegalês Blaise Diagne, que já em 1914 era membro do Parlamento 

em Paris, e que na função de Alto Comissário Francês teve o ensejo de recrutar para o 

exército francês, tropas senegalesas, na luta que a França tinha contra os Impérios Centrais, 

durante a primeira guerra mundial. Na 2ªGuerra Mundial, o Governador-Geral da África 

Central Francesa, o africano Eboué colocou-se ao lado da França Livre do general De 

Gaulle. Assim, a evolução rápida para a autodeterminação e independência da África 

francesa e inglesa, deve-se também “aos grandes sacrifícios sangrentos suportados pelos 

povos de cor que exigiam uma rápida compensação” (Jacob, 1966: 149), durante os dois 

conflitos mundiais. Ou seja, estes dois conflitos foram muito importantes, no equacionar 

do nascimento de novas políticas coloniais e numa nova arrumação do espaço geográfico 

colonial.  

Para os ingleses era desejável ter com os povos coloniais uma relação de cooperação, 

ficando assim criadas condições para uma possível independência política, dentro de uma 

Commonwealth. Logo, os ingleses incentivavam os colonos a tomarem gradualmente conta 

da governação colonial, e mais tarde liderarem o seu próprio destino, juntamente com os 

cidadãos africanos dessas mesmas colónia. Mas mesmo assim, entre as duas guerras 

mundiais, a África não se desenvolveu o suficiente a nível global. Repare-se que ainda nos 

anos trinta, a União Sul-Africana era responsável por mais de metade de todo o comércio 

internacional a sul do Sara (Oliver e Fage, 1980: 256).  

E assim constata-se, que os cidadãos africanos começam a organizar a sua vontade política, 

para alterar esta situação, através de partidos políticos logo após a segunda guerra mundial, 

com a excepção do Partido Liberal que se forma na Libéria em 1860 e do Partido Socialista 

Senegalês fundado em 1935, por Lamine Gueye. A partir daí são fundados muitos outros 

partidos políticos, como o Bloco Democrático Gabonês, a União Democrática e Social 

(Gabão), a União Sudanesa dirigida por Modibo Keita, que depois foi Presidente do Mali, 

o Partido Progressista Sudanês no Sudão Francês, a União Democrática Voltaica no Alto 

Volta, o Partido Popular Nigeriano, o Partido de Reagrupamento Mauritano, o Partido 

Democrático da Guiné-Conakri, a Unidade e Progresso Nacional no Burundi, o que 

significa que ao contrário de Portugal que nunca tolerou, tanto em democracia como em 



 

ditadura, partidos políticos autónomos dos partidos metropolitanos, isso não aconteceu na 

colonização belga, francesa ou inglesa 

De notar, que na esmagadora maioria dos países africanos, após a independência, os 

partidos políticos “evoluíram”para partidos unificados, ou seja, para partidos que se 

fundiram uns nos outros, ou foram “canibalizados” politicamente pelos mais fortes, 

ficando numa etapa, entre o partido único e o sistema multipartidário. A justificação para 

esta atitude, ou seja para esta fusão de partidos, e haver apenas um partido unificado, é 

encarada pelos responsáveis africanos com os seguintes argumentos: “é um meio de lutar 

contra o regionalismo e o partidarismo étnico; é a imagem da unidade nacional, é um 

sistema puramente africano, melhor adaptado que os modelos ocidentais; é muito mais 

democrático que os conluios que se faziam em cada circunscrição; é um meio de atrair as 

elites” (Lavroff, 1975: 50). Desta forma, não havendo uma consciência nacional 

espontânea, o partido unificado torna-se desta maneira a expressão da nação, ou seja, 

aceder à unidade nacional.  

Antes da independência, os principais partidos políticos africanos eram partidos de massas, 

fortemente dirigidos por um político de relevo, em que dominava o objectivo 

independência, e por isso também eram classificados como partidos de personalidades ou 

até “partidos de patrão” (Lavroff, 1975: 86), tal a forte personalização de quem os liderava. 

Para o futuro dirigente tanzaniano Julius Nyerere o “nacionalismo das populações 

africanas deve diferenciar-se do nacionalismo dos povos europeus e deve ser um factor de 

unificação de África e não um motivo de divisão” (Lavroff, 1975: 130). Aliás, os 

dirigentes africanos argumentavam, que uma coisa é ter vários partidos políticos que se 

diferenciavam por motivos programáticos, outra coisa é a determinação partidária ser feita 

por clivagem étnica. 

Mas vamos entender ainda melhor o como, o quanto e o quando de uma resposta política à 

problemática colonial, que não podia ser encarada como o foi durante o século XIX. As 

duas guerras mundiais, com a participação do colonizado ao lado do colonizador, na 

derrota do imperialismo alemão, e mais tarde, na derrota dos totalitarismos alemão e 

italiano, mereciam agora, que o colonizador encarasse o colonizado de uma outra forma. A 

França, a Bélgica e a Inglaterra vão dar essa resposta, aos muitos anseios dos africanos. 

Assim, a França começa a elaborar para os seus territórios coloniais, uma sucessão de 

planos de desenvolvimento, com a duração de quatro anos. Os belgas, para o Congo e 



 

Ruanda-Burundi, organizam programas de desenvolvimento, com a mesma duração de dez 

anos, para os dois territórios. Antes da 2ª Guerra Mundial, o investimento das metrópoles 

coloniais ou não existia ou era muito insignificante, ou seja, os governos coloniais tinham 

de encontrar localmente as suas fontes de financiamento. Após o último conflito mundial, a 

estratégia de financiamento para o desenvolvimento alterou-se. Veja-se que entre 1945 e 

1952, o investimento público nas colónias francesas foi de 275 milhões de libras, o 

investimento público inglês na ordem dos 160 milhões de libras e o da Bélgica 75 milhões 

de libras. 

Desta maneira, os ingleses conseguiram uma educação universal para o ensino primário na 

Costa do Ouro (Gana), e projectaram o mesmo para a Nigéria; os franceses na África 

Ocidental tinham cerca de 10% de crianças a estudar em idade escolar, e desde 1946 

passaram esse valor para o dobro; os belgas conseguiram também muito, ou seja, tinham a 

estudar cerca de 50% de crianças em idade escolar, o que significava um universo de um 

milhão de jovens estudantes com um ensino e uma escola com alguma qualidade 

(Hodgkin, 1957: 30). Foram também introduzidas reformas no sistema de ensino, 

diversificando o mesmo, alargando-o ao secundário, criando o ensino técnico, fomentando 

a educação de adultos, e por último fazendo um esforço na educação de crianças do sexo 

feminino.  

Em relação ao ensino superior, o governo inglês logo a seguir ao final da segunda guerra 

mundial, criou Universidades nas suas colónias, e reforçou o seu esforço educacional em 

todos os graus, desde o ensino primário ao ensino secundário. O “College” de Achimota, 

na Costa do Ouro (Gana) foi o início de uma primeira escola de ensino superior em toda a 

África negra. Seguem-se em 1939, o University College of East Africa em Makerere, junto 

a Kampala, capital do Uganda, em 1947 o de Ibadan na Nigéria, em 1951, o de Cartum, no 

Sudão. Podemos ainda acrescentar, Escolas Superiores Técnicas em Kumasi (Gana), Zaria 

(Nigéria), e em Nairobi (Quénia) (Jacob, 1966: 160). A França, pelo contrário, tinha outro 

entendimento. Para os franceses, os cidadãos africanos mais capazes das suas colónias 

deviam frequentar, o ensino superior nas Universidades metropolitanas. Lord Lugard 

entendia que “em primeiro lugar a promoção do bem-estar espiritual e material dos povos 

africanos, e só depois exploração dos tesouros naturais de África, não só em favor dos seus 

povos, mas em favor de toda a humanidade” (Jacob, 1966: 111).     



 

Reformas também foram feitas no domínio da legislação laboral, com a criação de 

inspectores do trabalho, desenvolvimento dos serviços de saúde e dos serviços 

hospitalares, e um primeiro esforço, para a modernização da habitação, das populações 

rurais e citadinas. Tentaram, por último, transferir o suporte das suas políticas dos chefes 

tradicionais para uma nova elite educada (Hodgkin, 1957: 31).   

A França pôs em execução, a chamada política de “identidade”, e veja-se que já em 1792, 

e por decreto, estabelecia que era necessário criar instituições nos países coloniais idênticas 

ás que existiam na metrópole, proclamou a abolição da escravatura e declarando “todos os 

homens, sem distinção de cor, domiciliado nas colónias francesa, como cidadãos franceses, 

e que gozam de todos os direitos assegurados na constituição” (Hodgkin, 1957: 34). A 

França tinha assim uma política mais “assimiladora” e mais “centralizadora”, com 

instruções directas de Paris. A política colonial inglesa é mais “empírica”, mais objectiva. 

Quer isto dizer, que os ingleses concebiam uma política com resultados políticos mais 

visíveis, mais sustentados em relação ao que afirmavam.  

A Bélgica também quer encetar reformas, mas estas são fortemente condicionadas pela 

política interna do próprio Estado Belga, ou seja, uma Bélgica dividida entre Flamengos e 

Valões, entre Católicos e Protestantes. E estes factores são também exportados para o 

Congo. Mas levam também consigo o acreditar no sucesso material, o espírito de 

entreajuda, o conforto, a respeitabilidade, e que uma prosperidade com base familiar é uma 

das chaves para o sucesso. A política belga tem como ideia principal “civilizar” os 

congoleses, no sentido de também se tornarem burgueses, organizando as suas vidas e 

comportamentos com base nos valores da classe média belga (Hodgkin, 1957: 48). 

 Mas depois do segundo conflito mundial, os belgas investiram e muito no Congo. A 

educação foi entregue em regime de quase monopólio às missões católicas e protestantes, 

querendo isto dizer que o poder espiritual e educacional estava confiado às missões 

religiosas. O poder económico estava nas mãos de grandes companhias concessionárias, 

como a Union Minière du Haute-Katanga, a Forminière, a Huileries du Congo Belge, o que 

originou a existência de um vasto proletariado no Congo em relação ao que se passava com 

a restante África colonial (Hodgkin, 1957: 50-52). Aqui verifica-se uma boa relação entre 

Estado, Igreja e Negócios que harmonizam todos os interesses em jogo. Mas com base 

neste bom entendimento, o resultado prático são serviços sociais de bom nível, como 

hospitais, clínicas, centros comunitários e inspecção do trabalho. Mas convém recordar que 



 

tudo é feito debaixo da supervisão e regulação dos europeus, mais do que em qualquer 

outro povo da África colonial. 

Desta forma se poderá equacionar, que na verdade, o colonialismo português foi de alguma 

forma diferente em termos do seu desenrolar após a segunda guerra mundial, divergindo do 

padrão europeu em termos de atitude perante a descolonização. Mas mesmo com essas 

diferenças, Portugal não ficaria imune ao contexto internacional vigente, que reclamava 

autodeterminação e independência, em suma, a descolonização. 

O futuro Presidente Senghor terá um dia dito: “assimilar sim; ser assimilado não” (Lavroff, 

1975: 8). E esta é a chave política que estava na mente dos africanos, que entendiam que a 

hora de decidirem os seus destinos tinha de acontecer, e dessa forma iria modificar a 

geografia política colonial, reestruturar fronteiras e impérios, desfazer mitos, e avançar 

com novos “players” na cena internacional. A África queria afirmar-se. Mas se essa 

afirmação autonómica foi feita de forma relativamente pacífica em todo o império colonial 

francês, inglês e belga, qualquer destes impérios teve problemas muito graves em pelo 

menos uma das suas colónias.  

E isto porque “nos casos em que a cedência à negociação veio relativamente atrasada – por 

exemplo, o Quénia e a Argélia, onde a presença de colonos retardou esta evolução – os 

movimentos pela independência recorreram à luta armada, tal como hoje se verifica nas 

colónias portuguesas e na África Austral” (Wallerstein, 1974: 8). Logo a França com o 

problema argelino, a Inglaterra com o problema queniano, mas também a Bélgica com o 

congolês. Qualquer deles de muito difícil resolução, e que ainda hoje são lembrados.  

Mas aqui também podemos acrescentar, que da mesma forma que Salazar tinha 

cumplicidades muito fortes nas grandes potências mundiais, a França, também as tinha, 

embora com clivagens políticas nos Estados Unidos. Repare-se nas atitudes políticas de 

John Foster Dulles, Secretário de Estado americano, de Henry Cabot Lodge, representante 

dos EUA nas Nações Unidas e do Senador John F. Kennedy, presidente do Sub-comité 

para a África de Relações Externas do Senado. Em 1955, Henry Cabot Lodge declarava 

que a Argélia era “administrativamente uma parte integrante da República Francesa” 

(Wallerstein, 1974: 9), mas dois anos depois, o Senador Kennedy “introduziu a Resolução 

do Senado nº153, em 2 de Julho de 1957, em que se incitava o governo dos Estados Unidos 

a: apoiarem com a sua influência os esforços…no sentido de se alcançar uma solução que 

reconheça a personalidade independente da Argélia…” (Wallerstein, 1974: 10).       



 

Comecemos então pela Argélia, que dos três casos enunciados foi o de maior gravidade, 

não só para a potência colonizadora, a França, como para a “potência” colonizada a 

Argélia. Esta colónia era considerada pelos franceses como fazendo parte da França 

metropolitana (Oliver e Fage, 1980: 275), e faz fronteira com a Tunísia e Marrocos que 

tinham sido protectorados franceses. Também aqui são de salientar três factos, que numa 

primeira fase e até depois, dificulta, tal como no caso português, a um entendimento fácil 

do processo de descolonização argelino. O primeiro facto foi a constatação por parte do 

colonizado argelino, de que a França foi de um momento para o outro, varrida pela 

máquina militar alemã, e de certa forma facilmente; o segundo facto, foi a questão da 

Indochina, em que a França tem de a abandonar, com um pesado colapso militar na batalha 

de Dien Bien Phu entre 3 de Fevereiro e 7 de Maio de 1954, em que os guerrilheiros 

independentistas do Vietminh, pela primeira vez, põem em causa a máquina militar 

francesa, que levam a França ao abandono deste território, que se divide depois no 

Vietname, Cambodja e Laos; o terceiro e último facto, a independência dada aos 

protectorados de Marrocos e da Tunísia.  

Bastava aos argelinos verificarem o que se passava nas suas fronteiras, para não 

entenderem que tinham o mesmo direito. Só que o problema, aqui, era a população de um 

milhão de europeus, que existia numa Argélia de oito milhões de argelinos. E isso contava 

e muito para a política metropolitana francesa. Face à recusa da França em conceder a 

independência, os argelinos que militavam em partidos desde 1920, e que contestavam de 

forma pacífica a presença francesa na Argélia, organizam-se politicamente em coligação de 

partidos, e em 5 de Agosto de 1951 formam a FLN, e a partir de 1954 desencadeiam a luta 

armada de libertação nacional, declarando guerra aberta à soberania francesa na Argélia. A 

FLN “tinha o apoio moral de todo o mundo muçulmano e de toda a África negra 

independente e recebia auxílio do Egipto, da Tunísia e de Marrocos” (Oliver e Fage, 1980: 

278). 

A França humilhada na Indochina, e agora com uma máquina militar experimentada no 

Sudeste Asiático, não cede, e coloca meio milhão de soldados franceses na Argélia, e desta 

forma, aguentou vários anos, a pressão militar dos independentistas argelinos. Mas a 

Comunidade Internacional, depois da Conferência de Bandung em 1955 e da Conferência 

do Cairo em 1957, e com um Bloco de Leste muito activo politicamente nas Nações 

Unidas, vai dando cada vez maior apoio político aos argelinos, e compreende cada vez 



 

menos a posição francesa. E os argelinos, que tudo observam, não desistem, e nem hesitam 

na continuação da luta independentista.  

E é o general Charles de Gaulle que vai dar a solução a este problema, embora enfrentando 

forças extremamente poderosas, que mais adiante referirei, resultantes de clivagens 

militares e políticas. Mas antes, recordo um discurso deste mesmo militar e político 

francês, enquanto líder da França Livre face ao invasor alemão, e que foi pronunciado na 

Conferência de Brazzaville, Congo francês, no dia 30 de Janeiro de 1944. Afirmava De 

Gaulle: “Não haveria nenhum progresso que merecesse este nome se os homens nas suas 

terras natais não o aproveitassem moral e materialmente, se eles não pudessem elevar-se 

degrau a degrau até ao nível onde serão capazes de participar localmente na gestão dos 

seus próprios negócios” (Thibault, 1982: 198). É evidente que não é necessariamente um 

discurso ou palavras independentistas, mas tendem a apontar para uma maior autonomia, 

das então colónias.  

E é este mesmo general, que se apercebe do muito que está a mudar na relação França, 

Argélia, Terceiro Mundo e Bloco de Leste, quando em 1957, a Tunísia autoriza a 

instalação em Tunis do quartel-general da FLN argelina e em 1958, do Governo Provisório 

da República da Argélia, que é imediatamente reconhecido entre outros, por Cuba, 

República Popular da China e Jugoslávia (Jacob, 1966: 158).  

Desta forma, o general De Gaulle, face a expectativas em relação à sua pessoa, de 

militares, colonos e até de franceses metropolitanos, de que não cedia, que se começa a 

convencer a si próprio, de que era inútil tentar manter pela força o domínio francês na 

Argélia (Oliver e Fage, 1980: 278). Em 16 de Setembro de 1959, o Chefe de Estado 

francês promete o direito à autodeterminação da Argélia (Thibault, 1982: 362). Mas o 

caminho que se iria percorrer, era muito complicado política e militarmente. E isto, porque 

oficiais do Exército francês, com elevado prestígio militar, não aceitavam esta decisão, e os 

independentistas argelinos da FLN não queriam qualquer tipo de negociação, que não 

começasse por reconhecer o direito à independência. Mas, De Gaulle, também sabia e 

contava, com as fracturas “adormecidas” dentro da FLN, pois ali a unidade não era total, e 

daria espaço de manobra política, para a França poder acenar com a autodeterminação, mas 

impondo também condições aos independentistas. E hoje, sabe-se, que o general De 

Gaulle, durante o processo de negociações, teria tido conversações secretas no próprio 



 

Palácio do Eliseu, com um dos líderes da rebelião argelina, a saber com Si Salah, chefe da 

Willaya IV (Thibault, 1982: 368).  

Mas, o sector militar que se opõe a tudo isto, em 14 de Setembro de 1960, pela voz do 

general Raoul Salan, declara que a Argélia é inalienável. É um primeiro aviso ao Chefe de 

Estado e aos Independentistas. Mais uma vez, o general De Gaulle despacha um futuro 

Primeiro-Ministro, e Presidente Francês, Georges Pompidou, para na Suiça ter 

conversações secretas com o GPRA, para se encontrar um acordo aceitável para todas as 

partes. Entretanto, o sector militar organiza um “putsch”, em 22 de Abril de 1961, onde 

estão envolvidos vários generais, com muito prestígio no Exército francês, como os 

generais Salan, Zeller, Jouhaud e Challe, que dura vários dias, mas que perante a 

intransigência do general De Gaulle que perde quase por completo o poder em Argel, e 

mesmo na Argélia, mas afirma que vai repor a ordem constitucional, o que implicaria a 

ameaça de uma guerra civil, o “golpe militar” fracassa. Mas mesmo assim, a França vai ser 

abalada por uma vaga de atentados entre 3 a 24 de Janeiro de 1962, atentados esses 

perpetrados pela OAS, que incluía militares e colonos (Thibault, 1982: 382). 

Apesar de tudo isto, De Gaulle continua a ter, ou manda ter negociações secretas, que 

resultam finalmente nos Acordos Franco-Argelinos de Évian, em 18 de Março de 1962, e 

que originam no dia seguinte, a suspensão de todas as operações militares, entre as tropas 

francesas e o GPRA. Em Abril de 1962 são referendados os Acordos de Évian, com um 

“sim” na ordem de 90,6% (Thibault, 1982: 384). O general De Gaulle, visionário desde o 

discurso de Brazzaville em 1944, tinha ganho a partida. A Argélia ia ser independente, 

terminando o conflito. Mas também é de referir, que na alta direcção argelina, entre Maio e 

Setembro de 1962, se assiste a uma luta pelo poder entre Ben Khedda, Houari 

Boumedienne, Krim Belkacem, Boudiaf e Ben Bella, ganha por este último e por 

Boumedienne, e por fim só pelo coronel Boumedienne. No caso de Angola, também se 

assistiu a uma luta pelo poder, que culminou com o golpe de Nito Alves, contra a direcção 

de Agostinho Neto, e em Moçambique, embora com menor gravidade, algumas unidades 

militares, também atentaram contra o poder instituído, mas sem sucesso.   

Apesar disso, a Argélia independente iria ter grande instabilidade. E ainda não tinha 

passado um ano, já os Acordos de Évian estavam a ser postos em causa. Seguiu-se mais 

uma vez, a máxima: acordos são papéis e os papéis rasgam-se. Desta forma, em 31 de 

Março de 1963, são nacionalizados os bens franceses na Argélia, e em 1 de Outubro de 



 

1963 dá-se a expropriação total de todos os agricultores europeus da Argélia (Thibault, 

1982: 393).  

Valerá também a pena analisar a descolonização por parte da administração inglesa. Esta 

aponta para um período de descolonização, com a evolução das colónias inglesas, primeiro 

para a autonomia e depois para a independência. Com alguns incidentes de percurso em 

todas elas, mas no geral, o processo foi relativamente pacífico.  

Mas, reconheça-se, que os ingleses fizeram um trabalho de preparação das autonomias, e 

posteriores independências, que poderiam ter servido de guias para outros impérios 

coloniais. Equacionemos esse trabalho: A - transformação das formas tradicionais do 

Conselho Legislativo Colonial, em Parlamentos democraticamente eleitos; B – sufrágio 

universal; C – introdução de um sistema ministerial; D – esforços para a “africanização” da 

administração; E - rápida expansão da educação, em especial a universitária; F – 

progressivo abandono do conceito de autoridade nativa como base dos governos locais, e 

substitui-lo pelo conceito de autoridade local predominantemente eleita; G – aceitar o 

princípio de que estas reformas constitucionais são preliminares para garantir autonomias e 

independência total dentro de um quadro de Comunidade Britânica (Hodgkin, 1957: 41-

42).  

No Gana, por exemplo, já em 1925, o Conselho Legislativo da colónia acolhia os primeiros 

nove africanos. E em 1946, os africanos já eram maioria no mesmo, e o executivo foi-lhes 

cedido em 1951. Nesse mesmo ano, o presidente do “National Council of Nigéria and the 

Cameroons” era o Dr. Azikiwe, que fez os seus estudos na Universidade de Lincoln nos 

E.U.A., e era considerado o “pai do nacionalismo africano”. No Tanganhica, hoje 

Tanzânia, motivado pela união entre o mesmo e Zanzibar, o percurso foi praticamente o 

mesmo, com os ingleses a ajudarem Julius Nyerere, que fundou em 1954 a TANU, a 

tornar-se primeiro Chief Minister em 1960, e em seguida em 1961, Chefe de Estado num 

Tanganhica independente. Isto, sem grandes dramas, porque tudo feito a tempo. 

No caso do Quénia não correu tão bem, como ingleses e quenianos queriam, demorando 

tempo a encontrar a solução, e os acordos necessários à transferência de poderes para a 

maioria africana. Isto, porque logo após a II Guerra Mundial, a zona de planalto atraiu a 

comunidade branca, que aí se fixou, com o consentimento das autoridades inglesas, que 

consideraram os “White Highlands”, como áreas de latifúndio. Mas esse espaço pertencia 

aos africanos kikuyus, que não gostaram da atitude das autoridades coloniais, ao privá-los 



 

de uma área que sempre lhes tinha pertencido. Desta forma, dá-se uma revolta destas 

populações, que formam uma organização chamada “Mau-Mau”, e que constituem cerca 

de um quarto da população queniana. Esta rebelião foi conduzida entre 1952-1956, e 

causou um conflito muito sangrento tanto para europeus, como sobretudo para os 

africanos.  

Embora o tenha negado, segundo os ingleses, o líder africano Jomo Kenyatta foi o 

instigador desta revolta, visto que era filho de um chefe kikuyu. Tendo estudado em 

Moscovo e em Londres, fundou o partido KANU, que vai liderar a luta pela 

independência. Tornou-se depois no primeiro chefe de governo de um Quénia 

independente, tendo sido muito ajudado nessa tarefa, pelo sindicalista queniano Tom 

Mboy, que dirigia na altura a “Federation of Labour” que agrupava 50.000 membros, e que 

se tornou um “player” notável da política da África Oriental (Jacob, 1966: 161).  

Mas também aqui, a Inglaterra, apesar de tudo, e após conversações, consegue uma 

transição “controlada” para a independência. Entre 18 a 21 de Fevereiro de 1960, reúne na 

Conferência de Lancaster House, todos os interessados na problemática da independência 

queniana. A 6 de Abril de 1962, é constituído o primeiro gabinete do governo queniano, 

sob a presidência de Jomo Kenyatta, e a independência é finalmente declarada a 12 de 

Dezembro de 1963. Repare-se que foi um processo que demorou quase quatro anos, em 

que todos tiveram tempo para fazer as opções e as decisões necessárias, para evitar 

surpresas que noutros casos de descolonização vieram a acontecer.  

Para além da Argélia e do Quénia, apenas uma breve referência, em relação a outra 

colónia, onde o processo de descolonização foi também muito dramático: o Congo-

Léopoldville. É inegável, que observadores internacionais e investigadores reconhecem 

que os belgas, em relação aos anseios da sua colónia e dos seus naturais, exerceram um 

papel em que “foram consideravelmente satisfeitos os seus desejos de progresso e a grande 

e rica região foi levada a uma situação de tranquilo e crescente desenvolvimento” (Jacob, 

1966: 151). Só que os congoleses, também iam vendo o que se passava pelo resto do 

continente africano. E desta forma, em 16 de Março de 1959, os chefes do partido ABAKO 

que estavam presos em Bruxelas, fizeram uma declaração, reclamando a independência do 

Congo-Léopoldville. No ano seguinte, em Janeiro e Fevereiro, realizou-se a Conferência 

da Mesa Redonda sobre a independência a conceder ao Congo-Léopoldville, seguindo-se-

lhe a promulgação da Lei Fundamental tendo em vista a mesma.  



 

Em 30 de Junho de 1960, o Congo-Léopoldville torna-se finalmente independente, sob a 

liderança de Joseph Kasabuvu, como Presidente da República, e Patrice Lumumba, como 

Primeiro-Ministro. Este só ocupa o cargo durante dois meses, tendo sido exonerado face 

aos graves incidentes logo a seguir à independência, o que levou a um mês depois, a uma 

intervenção das tropas belgas, para proteger os colonos que confiaram que os acordos da 

independência seriam respeitados, e pouco mais de uma semana depois da intervenção dos 

militares belgas, dá-se a intervenção da ONU, tais eram os problemas de governo que esta 

antiga colónia apresentava (Thibault, 1982: 371).  

Desta forma, convém equacionar, o porquê destas políticas quase comuns à França, 

Inglaterra e Bélgica, em contraste com a política de Portugal. Assim, Thomas Hodgkin 

sustenta as razões dessa diferença e a saber: 

A – O impacto da 2ª Guerra Mundial e o desejo das Potências Coloniais segurarem o apoio 

das populações coloniais; B – a influência da esquerda parlamentar nas democracias 

ocidentais, no período imediatamente a seguir à guerra; C – a atitude em relação ao 

“sistema colonial” da maior parte dos Estados com assento nas Nações Unidas, que 

deploram ou lamentam os poderes coloniais, e frequentemente obrigam os mesmos, a 

elaborarem relatórios sobre o que fazem ou acontece nas suas administrações coloniais.  

Em relação a Portugal, o mesmo autor afirma que a política colonial portuguesa parece 

pouco afectada com tudo isto e também por três razões que equaciona: 

A – Portugal não participou na 2ª guerra mundial; B – só integrou as Nações Unidas mais 

tarde; C – não permitiu um debate interno sobre a questão colonial. Desta forma, Portugal 

resguardou-se politicamente do debate nacional e internacional, que já tinha lugar sobre as 

colónias e colonialismo (Hodgkin, 1957: 32-33). 

Com este capítulo, pretendeu-se distinguir os modelos de colonização e suas 

consequências, nos territórios ou áreas geográficas, sob o domínio das principais potências 

coloniais, para além de Portugal. E no fundo também se pretende demonstrar, que onde a 

colonização europeia tinha um maior enraizamento, ou onde a luta armada foi mais 

presente, as clivagens políticas e sociais existentes nos territórios, levaram a uma passagem 

do poder para o directório dos partidos armados ou movimentos de libertação. Mesmo que 

outros “players” se apresentassem para disputar a legitimidade da entrega ou a transmissão 

de poderes, a potência colonizadora não teve ou não tinha alternativa, que não fosse ceder 

o poder a quem disputou o mesmo depois de anos de luta.                    



 

As Contradições Político – Coloniais 

 

Quem ler atentamente a Introdução desta Dissertação, verifica de imediato, que se pretende 

fazer uma “linha” de argumentação e compreensão, entre aqueles que reclamam para si 

uma “Descolonização Exemplar” e aqueles que ainda hoje afirmam a “Unidade da Nação”. 

Não é trabalho fácil, porque conciliar maneiras diametralmente opostas de ver um mesmo 

problema é extremamente difícil. Mas é de equacionar uma tese, que permita a ambos os 

lados uma reflexão profunda e séria, para este debate interminável. 

Desta forma, verifica-se, que ao longo de séculos considerou-se o Ultramar como parte do 

todo nacional, e mesmo durante o Estado Novo, quando a política ultramarina começou a 

ser contestada, a Oposição portuguesa ao regime “com a excepção do Partido Comunista” 

(Mata, 1994: 202), neste aspecto, não dizia nada de muito diferente sobre as terras que 

foram agregadas a Portugal a partir do século XV, ou seja, não ousavam “apoiar a 

independência das colónias africanas ou a entrega das colónias asiáticas (Mata, 1994: 

203)”.   

Verificava-se assim, que o sistema de colonização, pelo menos na intenção, visava sempre 

converter o africano num português. A Coroa Portuguesa, já em 1820, declarava 

portugueses os indígenas dos territórios ultramarinos (Marques, 1995: 528). Veja-se aqui, a 

preocupação e o alcance da Monarquia, com esta declaração. Não podemos esquecer, que o 

rectângulo europeu português vivia constantemente em sobressalto com o pesadelo de 

1580 a 1640, quando os Filipes de Castela agregaram Portugal à Espanha. Foram 60 anos 

de perda de independência, que traumatizaram e muito a nação portuguesa, tanto ao nível 

da “arraia-miúda”, como nalgumas (nem todas) elites nacionais, havendo quem sempre 

dissesse que sem o Ultramar, Portugal não era viável, e tornando-se muito vulnerável ao 

desígnio espanhol. 

Em seguimento a esta declaração, a Constituição Monárquica de 1822, no seu artigo 20 

definia Portugal ou a Nação Portuguesa, como “a união de todos os Portugueses de ambos 

Hemisférios”. Novamente a preocupação em reafirmar, que Portugal não estava só na 

Europa, mas também em África. É evidente, que a Coroa Portuguesa começava a adivinhar 

o apetite de determinadas potências, em um dia apoderarem-se dos territórios africanos sob 

Administração Portuguesa. Era evidente este apetite, na França e na Inglaterra, com vastos 

Impérios Coloniais extremamente ricos em matérias-primas e abundante mão-de-obra, tão 



 

necessárias à industrialização, que começava a fazer o seu imparável caminho. Estes 

Princípios Constitucionais Monárquicos são de novo reafirmados na Carta Constitucional 

de 1826, na Constituição de 1838, e nas Constituições Republicanas de 1911 e 1933. 

Sempre a mesma preocupação. E esta é que não havia lugar à discussão, quanto à validade 

da tese portuguesa, sobre a unidade do espaço geográfico da Nação. 

Mas, quando se aponta esse objectivo, aqui e muito antes do Estado Novo, era a comunhão 

no mesmo, tanto de monárquicos como de republicanos, em manter um Portugal 

extremamente vasto, que no Estado Novo, segundo os seus ideólogos, se estendia do 

Minho a Timor. Para um povo tão pequeno e num canto da Europa, era uma ousadia, mas, 

as elites politicas de todos os tempos, insistiam ou insistiram nessa ousadia.  

Veja-se por exemplo o Dr. Bernardino Machado, Ministro dos Negócios Estrangeiros, que 

declarava a África Portuguesa “chão sagrado” (Antunes, 1980: 49). Afonso Costa, o maior 

estadista da 1ª República, que afirmava em Paris, na década de 30, a um jornal brasileiro: 

“Portugal não é um pequeno País, e os que sustentam isso, esquecem as Províncias 

Ultramarinas, que fazem com o território metropolitano, de Portugal, um todo uno e 

indivisível” (Antunes, 1980: 59). Mesmo em 1961, o oposicionista Dr. Cunha Leal 

conclamava que era preciso ir contra o “colonialismo dos anti-colonialistas”, e chamava 

todos, para que ao redor da Pátria, resistissem ao “esbulho”, denunciando a “comédia” 

(Antunes, 1980: 61) da libertação dos irmãos oprimidos do Pandita Nehru, no Estado da 

Índia Portuguesa. 

Ou seja, tanto em regime monárquico, republicano ou em ditadura, sempre se defendeu o 

Ultramar. Mas, aqui, quando se diz que se defendeu o Ultramar, é tudo uma questão de 

estar tranquilo com a consciência. Porque quando os Capitães Africanos como Mouzinho 

de Albuquerque, Caldas Xavier, Serpa Pinto, e muitos outros, com mandato político para 

tal, quiseram concretizar a sério o Projecto Africano Português, estavam 

irremediavelmente perdendo a causa por que se batiam. E isto, porque julgamos que o 

esforço destes grandes militares portugueses, só poderia ter um desfecho relativamente 

feliz, se aos actos eminentemente militares de consolidação da Soberania Nacional, se 

tivesse seguido actos de consolidação eminentemente civis. Mas pouco se fez.  

Ou melhor. Ainda foi o sector militar, nos seus quadros melhor preparados, que fizeram 

alguma coisa. Por exemplo, o General António de Spínola, apesar de ser um militar muito 

autoritário, tinha ideias que rareavam nos escalões superiores da Ditadura. No seu 



 

exercício na Guiné, completava sempre a componente militar com a componente politica. 

Ou seja, entendia ele, que a repressão militar tinha de ser complementada com a manobra 

politica. E acrescentava, que era necessário responder às legítimas aspirações do Povo, 

promovendo a justiça social, a igualdade dos cidadãos e o progresso económico e social. 

Era portanto necessário fazer seguir ao Acto Militar, o consequente Acto Civil. Entenda-se 

por Acto Militar, todo aquele que envolve força armada para desmantelar qualquer 

oposição armada, ou em rebelião quanto ao prosseguir de uma determinada politica. Mas o 

Acto Civil tem de imediato ser seguido, com medidas de respostas visíveis às 

reivindicações dos rebeldes. Se não for assim, o Acto Militar não tem qualquer 

possibilidade de triunfar, ou consolidar nos objectivos que lhe foram determinados pelo 

poder político.  

As Campanhas de Pacificação do fim do século XIX e princípios do século XX, não 

tiveram seguimento suficientemente capaz, com medidas civis, para dar uma resposta cabal 

ao mal-estar das populações, que se sentiam inferiorizadas e maltratadas. Na Guiné, a 

partir de 1880 começaram operações sistemáticas para pacificar os povos que não 

aceitavam de bom grado a presença portuguesa, como os Papéis, os Balantas, os Fulas, os 

Biafadas e os Manjacos. Estas campanhas militares culminaram com ofensivas bem 

dirigidas do ponto de vista militar pelo Major Teixeira Pinto entre 1913 e 1915, em que 

articulou forças terrestres, forças marítimas e a colaboração de algumas populações 

indígenas. 

Em Angola, também na década de 1880, foram realizadas operações com idênticos 

objectivos. Veja-se a actuação de Artur de Paiva na zona do rio Cubango, no Bié, no 

Cunene e em Humbe. As campanhas no Cuamato que tornou famoso Alves Roçadas e 

entre 1914 e 1915 os Alemães incitaram as tribos indígenas do sul de Angola a revoltarem-

se contra a autoridade portuguesa o que levou Alves Roçadas e depois Pereira de Eça a 

desenvolverem acções militares para porem termo às sublevações das populações o que 

conseguiram. 

Em Moçambique a pacificação teve contornos de maior dificuldade. Porque os colonos 

ingleses e sul-africanos eram os primeiros a incitarem as populações contra a nossa 

presença, sob o olhar benevolente da autoridade colonial inglesa. Entretanto, face à 

situação, o Comissário Régio António Enes preparou uma campanha contra os Vátuas que 

ameaçavam a nossa autoridade. O Império Vátua estava enraizado no centro e sul de 



 

Moçambique, e abrangia ainda parte do Zimbabwe. Aqui foram importantes a actuação do 

Major Caldas Xavier que derrotou os Vátuas em Marracuene, o Coronel Eduardo Galhardo 

com vitórias militares em Magul e Coolela, e por último Mouzinho de Albuquerque que 

em Chaimite, capital Vátua, derrota e prende o “imperador” Gungunhana. Face ao seu 

desempenho Mouzinho substitui António Enes no cargo de Comissário Régio quando este 

regressa à Metrópole. E a pacificação da colónia vai praticamente até ao início da 1ªGuerra 

Mundial (Marques, 1995: 556-558).   

Verificou-se assim, que territórios como Angola e Moçambique, cerca de 14 e quase oito 

vezes a dimensão do Continente Português, ficaram pacificados e nada mais. Pacificados 

então só poderia querer dizer, que o “1ºround” fora ganho por uma das partes. Mas 

pergunta-se: quem ganharia o segundo? O tempo se encarregaria de demonstrar, que o 

segundo iria ser ganho pelos que perderam o primeiro. Então, que Acto Civil deveria ter 

sido desencadeado? Tentarei equacionar devidamente a resposta. 

Em primeiro lugar há que tentar diferenciar o projecto Português, dos projectos de outras 

potências, ou seja, os projectos Inglês, Francês, Belga e Alemão. O nosso tinha, talvez, 

uma matriz política diferente. O nosso foi sempre com a intenção de integrar o Ultramar, 

no território que já existia na Europa. Aliás, Oliveira Marques, citando R.J.Hammond, 

escrevia que Portugal exercia um “imperialismo não económico” (Marques, 1995: 523), e 

isso necessitava de ser acentuado, a fim de podermos compreender cabalmente a posição 

de Portugal em África no século XIX, e a atitude oficial portuguesa em face das suas 

colónias até Abril de 1974.  

 Não vou ter a veleidade de dizer, que o nosso projecto, não tivesse a “tentação colonial”, 

mas apesar disso, este ressalvava sempre, que Portugal também estava em terras de além-

mar. Que reacção tivemos, Governantes e Povo, perante o “Ultimatum”? Qual a profunda 

razão, para entrarmos na 1ªGuerra Mundial? E o Estado Novo, não levou esse desígnio até 

ao limite? O que foi então a “Guerra do Ultramar”? E mesmo entre os “Conspiradores de 

Abril”, em muitos deles, não estava a possibilidade de um entendimento, que julgavam 

ainda possível, para manter o Ultramar?  

O Dr. Mário de Andrade, que foi Presidente do MPLA entre 1960 e 1962, confirma o que 

se diz no parágrafo anterior, quando no seu livro “A Guerra do Povo na Guiné-Bissau” 

escrevia: “a actualidade escaldante destas últimas semanas, é dominada pela querela entre 

os integracionistas atrasados e os descolonizadores de monóculo” (Andrade, 1975: 24). 



 

Queria ele chamar a atenção, para as teses do general Spínola publicadas no seu livro 

Portugal e o Futuro, que, como “conspirador”, ainda sonhava com a possibilidade de se 

encontrar uma solução ultramarina, num quadro português, e que desencadeou vivas 

polémicas logo após a publicação. Aliás, o livro do Dr. Mário de Andrade resulta de uma 

comunicação que fez, no 24º Congresso Internacional de Sociologia realizado em Argel em 

Março de 1974. 

Pensamos, que possivelmente poderia tudo ter corrido melhor, se tivéssemos desencadeado 

a tempo, aquilo que designo por Acto Civil. E o que seria este? Antes de mais, se 

politicamente o País era “uno e indivisível”, nunca se deveria ter negado a possibilidade, 

em especial após o 2ºConflito Mundial, de uma emigração maciça de portugueses 

continentais para as colónias, em vez dessa emigração ter sido direccionada para a Europa. 

E com a agravante, de que para a Europa não havia qualquer tipo de entraves, mas para os 

territórios ultramarinos, só com carta de chamada e com alguém a assumir 

responsabilidades em relação a este emigrante. Ou seja, eram dificuldades umas atrás das 

outras. E assim constata-se, que a população de origem europeia em Angola em 1930 era 

de 30.000 habitantes, em 1950 de 78.800, e em 1960 de 172.500. E Moçambique, em 

1930, contava com 19.800 habitantes com a mesma origem, em 1950 de 48.200, e em 1960 

de 97.200 (Ferreira, 1974: 180). Assim resultava, que a população de origem europeia em 

1950 representava em Cabo Verde 2%, na Guiné 0,4%, em S. Tomé e Príncipe 1,9%, na 

Índia 0,1%, em Macau 1,4%, em Timor pouco mais que 0%, em Angola 1,9%, e em 

Moçambique 0,8%, o que significava que a população africana era em Angola 97,4%, em 

Moçambique 98,5%, e na Guiné 98,7% (Mata, 2006).  

O escritor inglês, que mais se debruçou sobre o nosso conflito em África, Basil Davidson, 

dizia “que a Região de Paris adquiriu a terceira maior concentração de portugueses depois 

de Lisboa e Porto” (Davidson, 1978: 83). Sem carta de chamada seguiam só os 

“degredados”, ou seja, quem era condenado a pena maior pelos tribunais, e iam pagar o seu 

débito à sociedade nas paragens africanas. É claro que também seguiam funcionários 

públicos, com uma certa esperança de uma vida melhor, e muitos deles, os mais 

politizados, para fugirem ao “sufoco” que os atormentava no rectângulo europeu. Por 

exemplo, Moçambique era terra de acolhimento de quadros políticos da oposição, alguns 

de grande nomeada, que para ali iam, pois apesar das suas ideias, conseguiam sentir-se 

melhor, apesar de saberem que continuavam vigiados. Cito o Dr. Almeida Santos: “os 



 

primeiros colonos foram os condenados à pena de degredo. Muitos dos deportados foi em 

resultado de condenações políticas. De 1820 a 1832, foram deportados para África mais de 

1000 cidadãos liberais” (Santos, 2006a: 28). E J. Freire Antunes escreve também que “no 

início o clero embarcado para as novas terras era no geral de baixa qualidade humana e os 

leigos na sua maioria criminosos deportados” (Antunes, 1980: 17-18). E custa aceitar 

críticas, e mais críticas, em relação aos “Conspiradores de Abril” culpando-os de um 

desastre de Portugal em África, só comparável ao de Alcácer-Quibir. Mas ninguém, ou 

muito poucos, se lembram de perguntar, pelas razões de como tudo aconteceu. 

E para responder a muitos enigmas da política recente do País, cito o Capitão Henrique 

Galvão, que na sua “Carta Aberta ao Dr. Salazar” escrevia: “Foi preciso que a questão de 

Angola, que levantei acreditando ainda em V.Exa., mo tivesse descoberto a proteger 

directamente gatunos e a perseguir odiosamente homens de bem” (Galvão, 1975: 14). E 

mais adiante, o mesmo autor acrescenta: “A única coisa que, por vezes, lhe pedi e 

reclamei, foi justiça e algum patriotismo na consideração pelos problemas de Angola. 

V.Exa., negou-me sempre a justiça e lançou conscientemente Angola para a crise política, 

moral e económica em que a Província actualmente se debate” (Galvão, 1975: 16). Nestas 

citações, não se pode negar que ao mais alto nível, não chegassem avisos sobre o que se 

avizinhava.  

Chegámos a 1974, com uma presença europeia na costa Atlântica de pouco mais de 

400000 europeus, e na costa do Índico com menos de 200000. Ora convenhamos, que era 

uma presença insignificante para quem andou por aquelas paragens 500 anos. Claro, que 

outros afirmarão, que a nossa presença, tem pouco de presença efectiva. E assim sendo, 

resta-nos confirmar, que tínhamos ocupação de determinados pontos dos litorais, em 

especial nos que ofereciam a possibilidade de bons portos de mar, ou de amplas baías de 

resguardo, para as nossas frotas marítimas. É certo que num ou noutro caso, fizemos 

caminhadas para os interiores, mas na vastidão dos territórios tinham pouco significado. 

Mas vamos ver, quem pode suportar estas afirmações. Freire Antunes escreve que em 

Angola, a nossa presença era em Luanda e Benguela, e pequenas fortalezas na retaguarda, 

como Muxima ou Ambaca. Em 1830 fixavam-se lá 1833 europeus. Em Benguela em 1945 

viviam 38 colonos e em Luanda talvez 830. O próprio Professor Marcelo Caetano dizia 

“que durante todo o século XIX, o Império Colonial Português consistia, à parte o Estado 

da Índia, em Ilhas e Portos” (Santos, 2006a: 28). E o Professor Oliveira Marques afirma 



 

que “na Guiné a nossa presença confinava-se a uns quantos fortes e aldeias, como Bissau, 

Bolama, Cacheu, Zinguichore, Geba, Farim” (Marques, 1995: 522-523).  

Quanto às caminhadas, no século XIX para o interior, segundo Oliveira Marques ficaram 

“a cargo de caçadores, comerciantes, cientistas, missionários e outros, muitos em busca de 

fortuna ou de glória…” (Marques, 1995: 520). Temos no século XIX, o colono e 

comerciante Silva Porto, que fez grandes expedições em Angola e Zâmbia (designação 

actual) entre 1840 e 1850. Em 1877 os oficiais de Marinha Hermenegildo Capelo e 

Roberto Ivens em Angola. O capitão Serpa Pinto em 1878, o primeiro português e um dos 

primeiros europeus a atravessar o continente africano. Em Moçambique, o tenente da 

Marinha, António Maria Cardoso foi de Inhambane a Sofala, e mais uma vez em Angola, o 

oficial do Exército Henrique de Carvalho viajou de Malange ao Cassai. Mas apesar do que 

aqui escrevo, não posso ignorar, que ainda se desenrolaram no final do século XIX e 

princípios do século XX, Campanhas de Pacificação, onde o objectivo era marcar a 

presença portuguesa em especial nos interiores, e às quais já me referi.   

Assim, Portugal, só se poderia cumprir, desde que desse aos africanos das “Províncias”, os 

mesmos direitos que aos habitantes do Minho ou do Alentejo. Repare-se que só em 1961, 

com Adriano Moreira, como Ministro do Ultramar, é que começaram as grandes alterações 

para se caminhar nesse sentido e mesmo assim, as forças mais retrógradas politicamente, 

não descansaram, enquanto o Dr. Salazar não removeu do lugar de Ministro, o Dr. Adriano 

Moreira. É claro, que foi no seguimento de episódio, que menciono mais à frente. Malhas 

que o Império tece.  

Equacionemos a Educação. Quem frequentava os liceus, as escolas técnicas e as escolas 

primárias? Estas, ainda tinham uma abertura para os africanos, mas era visivelmente 

pequena. Em Angola em 1960-1961, frequentavam o ensino primário 105.782 alunos, e em 

1969-1970 o seu número era de 392.809, sendo este valor pouco mais do que 50% do total 

das crianças, mais precisamente 53,43%, e no que respeitava a Moçambique a percentagem 

andava pelos 30%, o que manifestamente era mesmo muito pouco (Ferreira, 1974: 229). 

De todos os alunos matriculados em Angola, entre 1967 e 1970, apenas 4,4% terminaram o 

ensino primário, e em Moçambique de 444983 africanos que recebiam educação, 439.974, 

estavam no ensino primário (Ferreira, 1974: 231-232). Em relação aos Liceus e às Escolas 

Técnicas, muito poucos negros conseguiam ingressar nessas escolas de formação média. 

Em Moçambique, no ensino secundário estavam matriculados 4147 alunos africanos em 



 

1966-1967, mas destes 70,2% frequentavam Escolas Técnicas ou Profissionais, e só 29,8% 

frequentavam os Liceus (Ferreira, 1974:232). E desses, poucos ingressavam na vida 

universitária, embora alguns o tivessem conseguido. E quanto às Universidades foi já em 

plena crise, ou seja após 1961, que foram fundados os Estudos Gerais Universitários em 

Moçambique e Angola, respectivamente em Lourenço Marques e Luanda, que só mais 

tarde se transformariam em Universidades. Em Moçambique no ano lectivo de 1966-1967, 

de 614 universitários, só nove eram africanos. Diga-se, que estas Universidades tinham dos 

melhores Mestres, e gozavam de grande prestígio.  

Além das Universidades poderíamos abordar as Escolas de Enfermagem e do Magistério 

Primário. Quantos professores negros de Instrução Primária? Quantos agentes negros do 

ensino? Nada. Nada se fez. Ou então muito pouco. Não bastam discursos de circunstância, 

sobre Portugal, do Minho a Timor. Não bastam boas intenções. É necessário concretizá-las. 

Até 1961, poucos eram os naturais negros que tinham um nível cultural médio, e poucos 

eram os que trabalhavam no funcionalismo público, nos caminhos-de-ferro, nos serviços 

de saúde, nas escolas e em todos os outros serviços. E os que trabalhavam nestes serviços 

ocupavam, em geral, os escalões mais baixos da hierarquia, como empregados de limpeza, 

carregadores e estivadores, auxiliares de enfermagem, ou agentes sanitários rurais. 

Se a nossa cultura tivesse sido difundida com todo o vigor, se não apenas uma pequena 

parte soubesse escrever e ler, e quantas vezes mal, se tivesse havido um grande acesso em 

termos culturais de todos e sem restrições, talvez não estivéssemos a escrever, se as 

clivagens políticas e sociais foram ou não determinantes, no processo de descolonização. E 

reconheça-se que a situação cultural não foi de maior gravidade, porque devemos muito às 

missões religiosas, que pelo “mato” fora, ao serem implantadas, ainda faziam alguma 

coisa, pelo menos por aqueles, que demonstravam maior capacidade nos estudos. E é por 

estas razões, que Franz Fanon, diz que “o poder colonial declara o indígena impermeável à 

ética, ausência de valores, e até negação de valores” (Fanon: 13). 

Já em 1949, a Igreja, pela voz eminentíssima do Bispo da Beira, D. Sebastião Soares de 

Resende, alertava que “o País dormia, mas o Mundo nem tanto. A África, essa, ia acordar 

para a revelação dos seus direitos, e a reivindicação do seu destino” (Santos, 2006a: 17). E 

também, este Príncipe da Igreja dizia que o africano era obrigado ao “trabalho forçado, 

herdeiro da escravatura, ao estatuto do indigenato, com o seu cortejo de sujeições, aos 

chibalos, ou seja, compulsivamente arrebanhados e enviados para as minas de ouro, do 



 

Transval, África do Sul, às palmatoadas compulsivas, para que produzissem e trabalhassem 

melhor na cultura do algodão” (Santos, 2006a: 17-18). 

  J. Freire Antunes calcula, que o número de “assimilados” em 1950 era de cerca de 3 mil 

em Angola, e pouco mais de 4 mil em Moçambique. Tinham de saber falar português, 

serem cristãos praticantes, e ir à escola. Muito poucos, para quem andava por aquelas 

paragens há tantos anos. E aos protestos dos naturais, que apareciam amiúdes vezes, para 

que esta situação fosse modificada, respondia-se na maioria dos casos, com o factor 

repressão. E foi pena. Henrique Galvão, na mesma linha alertava, que o que julga a 

eficácia e o valor de um Estado, era a “alimentação e nível de vida de um povo, da saúde 

pública, da assistência social, da instrução e da justiça” (Galvão, 1975: 66). Por sua vez, o 

Dr. Mário de Andrade reflecte que “foram as condições históricas, alienantes e 

subjugadoras, do colonialismo clássico que desencadearam a guerra do povo em África, e 

particularmente na Guiné-Bissau” (Andrade, 1975: 13). É no entanto de realçar, o esforço 

de alguns militares e civis com responsabilidades, para que isso não fosse tolerado, 

querendo pelo contrário uma afirmação cada vez maior de cidadania, para todos os que se 

abrigavam sob a Bandeira Portuguesa, como se afirmava.  

No seu manifesto de campanha de candidatura à Presidência da República, o general 

Norton de Matos escrevia: “ A Nação é uma só…à valorização das Colónias devemos dar 

o nome de valorização da Nação; não há Politica Colonial, há apenas Politica Nacional” 

(Santos, 2006a: 16). Este militar foi dos mais lúcidos republicanos em relação ao Ultramar, 

e querendo mudar a politica colonial, formou um escol administrativo civil, em 

substituição do militar. Norton de Matos incrementou uma rede de estradas e de caminhos-

de-ferro. O seu objectivo em última análise era transformar os africanos, em proprietários e 

cultivadores por conta própria. Organizou escolas e oficinas, zelou pela língua portuguesa 

e fundou missões laicas. Mas, com o Estado Novo, foi o colocar de uma pedra sobre a 

tendência centrifuga do colonialismo republicano. Com o Salazarismo, o centralismo 

metropolitano tornou-se a afirmar. Sempre o receio do centro em relação às periferias. Ou 

seja “Salazar cultivou um pequeno círculo de «conselheiros políticos» e marcou a gestão 

do governo e da política com o seu estilo: uma crença obstinada na centralização e um 

interesse quase obsessivo pelo pormenor” (Pinto, 2006: 27). Portanto “a Nação Portuguesa, 

de acordo com o Governo, era multi-continental, multi-racial, basicamente unida na 

identidade Portuguesa moral e politicamente elevada” (Mata, 2006).    



 

Mas, acrescente-se, que apesar disso, os portugueses que queriam Portugal em África, 

tanto os situacionistas como os oposicionistas, pouca voz activa tinham, e a pouco e pouco, 

os mais esclarecidos, iam vendo ou já adivinhavam, o fim triste que tudo iria ter. E, embora 

reconheça no Capitão Henrique Galvão, um homem profundamente magoado com o 

Presidente Salazar, depois de ter sido um dos seus maiores apoiantes, confidente e 

conselheiro, não resisto a transcrever: “Sem V.Exa., e o seu sistema, por desenvolvimento 

natural, do espírito e ideias anteriores ao seu Acto Colonial, Portugal seria hoje muito 

possivelmente (ou estaria à beira de o ser) uma República Federal Euro-Africana de 

Estados Portugueses” (Galvão, 1975: 65). Curiosamente, no fim do quase fim, o Presidente 

Caetano alterava a designação das maiores Colónias para Estados, tal como queria 

Henrique Galvão. Mas já era muito tarde, no tempo e no modo.  

Voltemos, outra vez, ao problema da elevação do africano, à condição de português de 

pleno direito. O regime do 28 de Maio foi “ligeiro” no tratar deste problema, tendo calado 

vozes que deveriam ter sido ouvidas. Não o foram, e por estas e outras razões, o que depois 

aconteceu, não tinha maneira de ser evitado. 

Nunca se criou, um operariado africano consistente. O africano foi mantido como 

camponês, agricultor de subsistência, inculto, cheio de doenças, e tribalizado. Havia os que 

eram agricultores, ou camponeses, nas vastas unidades agrícolas das grandes sociedades, 

onde auferiam salários de miséria, comparados com os enormes lucros que geravam. Mão-

de-obra dócil, ou que faziam dócil, trabalhando de sol a sol, e alimentado apenas pela dieta 

tradicional constituída por farinha ou arroz, mas este só nos últimos anos. Mão-de-obra 

barata, numa agricultura não mecanizada, autêntico exército de assalariados rurais, a 

trabalhar durante todo o dia. Não tinham os menores direitos, e quando os mais conscientes 

reclamavam, logo entravam em cena, os Administradores e o chamado Corpo de Cipaios 

(auxiliares policiais africanos), que lhes aplicavam correctivos bem duros, dando assim 

cobertura a prepotências e exploração no trabalho, criando clivagens sociais muito graves, 

onde alguns (poucos) só tinham direitos e outros (muitos) só tinham deveres. Por vezes, 

determinadas situações eram de tal ordem, que as autoridades tinham que intervir, tal o 

grau de desrespeito pela pessoa que trabalhava e pelas condições de vida das populações.   

Recorro, outra vez, a São Tomé e Príncipe. Quando o estado de saúde dos trabalhadores, 

oriundos de outras colónias se agravava, a tal ponto que já não servia os interesses de quem 

os contratou, eram repatriados à pressa, vindo muitos a morrer a bordo dos navios, onde 



 

tinham embarcado, para regressar à sua terra. Tão grave era esta situação, que em Julho de 

1959, a Repartição Provincial dos Serviços do Trabalho e Previdência enviou aos 

administradores das roças, uma circular para lhes chamar a atenção para estas situações, e 

advertência muito séria no caso de mulheres grávidas, em que estas só poderiam embarcar, 

depois de autorizadas por parecer médico. 

Mas, mesmo assim, por vezes, era necessária a intervenção do próprio Governador de São 

Tomé e Príncipe. Veja-se a circular nº1151/19/1955, que chamava a atenção, para “o facto 

de que o café que era distribuído aos trabalhadores não era café, mas sim uma mistura de 

pó de resíduos de cacau, de milho, de feijão torrado, e que provocava perturbações graves 

de saúde” (Cruz, 1975: 60). E para quem não alterasse a dieta alimentar para café, 

conforme o estabelecido, seria severamente sancionado. Na circular nº2073/57/E/54 de 9 

de Agosto de 1954, chamava-se a atenção “para o modo como a comida para os 

trabalhadores era transportada sem quaisquer resguardo que a protegesse das moscas, 

insectos, e pó. Por outro lado, porque os trabalhadores não tinham talheres, comiam com as 

mãos sujas de terra, o que além de falta de higiene, provocava problemas de saúde ao 

trabalhador” (Cruz, 1975: 61).  

Para uma intervenção deste género, ao mais alto nível, veja-se a falta de humanidade neste 

tipo de tratamento. Ou seja, situacionistas ou oposicionistas, que queriam um Portugal 

mais justo para todos os portugueses, em circunstância alguma podem desculpar, quem 

muito contribuiu, para criar fracturas, que depois desembocaram no separatismo radical. 

Mas esta situação ia-se alterar. O final da década de 50, e início da de 60 vai assistir ao 

nascimento de muitas novas nações, em especial as africanas, e algumas delas, fazendo 

fronteira com as possessões ultramarinas portuguesas.  

No caso da Guiné-Bissau, dois países independentes aparecem: o Senegal e a Guiné-

Conacri. O Senegal torna-se independente, pela mão de um moderado a que mais à frente 

me hei-de referir, o Presidente Leopold Senghor, e a Guiné-Conacri, pela mão de um 

nacionalista radical, o Presidente Sekou Touré. O primeiro entendeu, que o seu País 

integraria a Comunidade de Países Francófonos. O segundo cortou com a França, seu 

Colonizador, não integrando a Comunidade, entretanto feita.  

Angola vê nascer e a fazer fronteira com o seu território, as Repúblicas do Congo-

Brazzaville, a do Congo-Léopoldville e a Zâmbia. O Congo-Léopoldville ou Zaire e hoje 

Congo-Kinshasa, com uma superfície gigantesca e com fortes tensões étnicas, logo com 



 

problemas de identidade muito graves. A fronteira que fazia com Angola era permeável, às 

ideias e aos contactos, entre povos com realidades diferentes, mas também com muitas 

afinidades. O Congo-Léopoldville contactou com a realidade da desagregação territorial, 

que foi a separação de Julho de 1960 a Janeiro de 1963 do Catanga, uma das suas 

Províncias muito rica em cobre, que conseguiu uma breve independência (Thibault, 1982), 

que foi muito apoiada pelos interesses belgas e portugueses (Nogueira, 1984).  

Em relação a Moçambique, aparece nas suas fronteiras, a República do Tanganhica, depois 

Tanzânia, resultante da união com o território insular de Zanzibar, e a República do 

Malawi, antiga Niassalandia. Este último território era governado pelo Presidente Kamuzu 

Banda, que apesar de nacionalista independentista, tinha uma grande visão política na 

defesa dos interesses do seu País, jogando bem, o jogo estratégico da área onde estava 

inserido. O Presidente Kamuzu Banda não negava apoio aos movimentos independentistas, 

só que não permitia incursões armadas dos mesmos a partir do seu território, visto que 

precisava de ter boas relações com Portugal, o que lhe permitia ter acesso aos corredores 

ferroviários da Beira e Nacala para as importações e exportações do Malawi. A Tanzânia 

do Presidente Nyerere, até porque nada tinha a perder, apoiava inequivocamente a saída de 

Portugal de África, embora o seu líder não fosse um extremista, antes pelo contrário era 

um político africano moderado.  

Assim sendo, face à agitação que se começa a fazer sentir, as medidas de controlo das 

populações africanas continuam, embora de forma não tão visível, para não criarem 

sentimentos de revolta, que gerariam insegurança. Mas os mais novos começam a rebelar-

se, com o trabalho só no campo, e não hesitam em partir em direcção às cidades. Alguns, 

poucos, já trazem o diploma da 4ª classe, ou pelo menos já sabem ler e escrever, pois 

aprenderam nas escolas dos missionários católicos ou de missionários protestantes. 

Chegam à cidade, sentem-se fascinados, e já não regressam à terra natal, a não ser 

esporadicamente para uma visita rápida, e contam como é viver nos grandes aglomerados 

urbanos. Como não podem pagar as elevadas rendas de habitação, fixavam-se nos 

arredores das cidades, construindo autênticas cidades de caniço, à volta da cidade de 

cimento. As casas são de chão de terra batida, onde moram famílias inteiras, sem qualquer 

respeito pela intimidade de cada um. São os bairros africanos, os musseques, os subúrbios, 

que alojam dezenas de milhares de africanos, que vêm à conquista de melhores salários, 

melhores condições de trabalho e melhores condições de vida.  



 

Até 1960, eram contrariados nessas suas intenções, de virem para as cidades, a não ser os 

que eram necessários, para os mais diversos trabalhos. A partir dessa data, a abertura é 

maior, mas com forte controle. Aliás, mesmo assim, a partir das 21 horas não podiam 

circular livremente, excepto com autorização escrita para tal, na cidade de cimento. Caso 

contrário, teriam logo complicações, se fossem apanhados pela polícia, que patrulhava toda 

a noite as áreas habitacionais. Esta situação, foi depois corrigida pelas autoridades, dando 

autorização para que todos pudessem circular às horas que entendessem, até porque 

começaram a funcionar cursos nocturnos nas Escolas Primárias, Escolas Comerciais e 

Industriais, e até nos Liceus, e não fazia sentido este tipo de restrições.  

Mas, afinal, eram ou não cidadãos? Eram? E os direitos? Na realidade “não havia 

discriminação com base na raça em qualquer parte do Império Colonial Português, mas 

isso não significava que todos tivessem o mesmo estatuto legal” (Mata, 2006). Clivagens 

que foram notadas, e eram esgrimidas nos areópagos internacionais, para contestarem a 

nossa presença como potência euro-africana.  

Basil Davidson a quem já me referi escreve que “a esmagadora maioria dos africanos das 

colónias portuguesas estavam não só legal e praticamente privados dos mais elementares 

direitos cívicos, como também a um regime de discriminação que autenticamente lhes 

negava a mínima esperança ou possibilidade de igualdade racial” (Davidson, 1978: 19).  

Frantz Fanon, no seu livro mais famoso, e sempre citado “Os Condenados da Terra”, 

escreve de forma bem dolorosa: “A cidade do colono é uma cidade sólida, toda ela de 

pedra e ferro. A cidade do colono é uma cidade farta, indolente…é uma cidade de 

estrangeiros. A cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade indígena é uma cidade 

faminta, faminta de pão, de sapatos e de luz. É uma cidade agachada, de joelhos” (Fanon: 

10-11). E acrescenta o mesmo autor, para justificar determinados excessos, cometidos 

sobre pessoas inocentes, que estavam em África (e não só) em determinadas 

circunstâncias: “O mundo do colono é um mundo hostil, que o colonizado rejeita. O 

mundo do colono é um mundo hostil, mas é um mundo que o colonizado inveja” (Fanon: 

27). É claro, que nada justifica, determinadas atitudes dos colonizados (apenas parte deles) 

sobre os colonos. Mas, também é certo, que povos com civilizações extraordinárias 

cometeram excessos inenarráveis, ainda há pouco tempo, na Europa. Lembro a atitude dos 

alemães, sobre as populações eslavas e judaicas, no segundo conflito mundial.  



 

Hoje só se acusam os “Conspiradores de Abril” do desmembrar da nação, quando o seu 

desmoronamento começou muito, mas mesmo muito tempo antes. Os “Conspiradores de 

Abril”, podem ser os autores materiais desse desmembramento, mas os morais estão antes 

do 25 de Abril, e até antes do 28 de Maio. E não se pode dizer, que temos de ter o olhar e o 

sentir da época, que era a dos tempos coloniais. Em abono da verdade, não se aceita esta 

justificação, visto que “ também de acordo com a posição oficial governamental, o povo 

Português era uma nação coesa, falando a mesma língua, Portuguesa, professando a mesma 

fé, o Cristianismo, trabalhando debaixo das mesmas regras, a administração Portuguesa, 

tendo orgulho na mesma bandeira, a bandeira Portuguesa, içada em todo o território 

nacional em todos os continentes” (Mata, 2006). Porque, ou a doutrina política se faz com 

ancoragem, na verdade dos factos que se pretendem produzir, para estes resultarem, ou 

então, a pouco e pouco, os cidadãos, em especial os mais atentos, não pactuam com este 

modo de a fazer.  

Só intenção política não basta. É necessário a sua materialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Os Movimentos de Libertação 

 

Tanto na Guiné, como em Angola ou Moçambique, tirando um ou outro elemento, ao mais 

alto nível do Estado Novo ou da Oposição Democrática, ninguém francamente e com 

verdade, admitia negociações com vista a uma Independência destes territórios. Mais 

Autonomia sim, considerava-se, mas para além disso, já não era possível.  

E, quando aconteceram as primeiras manifestações organizadas de desagrado, perante a 

intransigência das autoridades de não negociar, desencadeou-se de forma muita severa a 

repressão, a quem se manifestava favoravelmente aos chamados “Ventos da História”, no 

dizer do antigo Primeiro-Ministro Harold Macmillan, a propósito do reconhecimento do 

direito à autodeterminação, da antiga Federação das Rodésias e Niassalandia. E diga-se 

sem ser de passagem, que a repressão ultrapassou, nalguns casos, o limite do razoável, 

embora se reconheça que reprimir direitos legítimos, é sempre para além do razoável. E à 

distância, hoje, não há que temer reconhecer isso, porque só a verdade interessa a todos os 

intervenientes. Mas, vamos dar alguns exemplos, que nunca deveriam ter acontecido. 

Em 1953, em São Tomé e Príncipe, dá-se a chamada Revolta de Batepá, onde os 

Agricultores protestavam, contra a obrigatoriedade do cultivo do cacau e da cana do açúcar 

(Cruz, 1975). O Governador, face ao elevado número de manifestantes, devia ter 

ponderado com todo o equilíbrio, o que devia fazer. Não o fez. E essa falta de ponderação, 

foi de tal ordem, que em vez de ouvir pelo menos alguns manifestantes, ordenou pura e 

simplesmente, o fim das manifestações. E a ordem foi de tal maneira cumprida, que custou, 

já em população extremamente diminuta, como é o caso de São Tomé e Príncipe, cerca de 

um milhar de vítimas. E este facto foi de tal forma grave, que as autoridades do Estado 

Novo, não tiveram possibilidade de abafar o caso. Chamaram o Governador, a Lisboa, 

tendo imediatamente exonerado o mesmo, e nomeado outro Governador, para acalmar as 

populações (Santos, 2006a). 

Em 1956, em Moçambique, no excelente porto de Lourenço Marques, um dos melhores de 

África, os estivadores protestaram, contra as condições de trabalho e salariais, clamando 

por justiça. O que fazem as autoridades? Mandam, sem pensar, fechar as entradas e saídas 

do mesmo, e as forças policiais e polícia secreta actuam de mãos livres, com um saldo de 

cinquenta vítimas, fora as detenções de muitos, que depois, pura e simplesmente 

desapareceram (História da Guiné e Ilhas de Cabo Verde, 1974). E isto, quando grande 



 

parte das colónias em África, já tinha passado por situações idênticas, e a repressão pura e 

dura, não tinha resultado. E também, quando apenas faltava um ano, para que a colónia da 

Costa do Ouro se tornasse a República do Gana.  

Mas, não ficamos por aqui. Em 1959, na Guiné, no porto de Pidjiguiti, os estivadores 

entram também em conflito com as autoridades, por causa das mesmíssimas razões, atrás 

apontadas. O que sucede? Outra vez sem aprendermos nada, reprimir, com um número de 

vítimas indeterminado (História da Guiné e Ilhas de Cabo Verde, 1974). 

Em 1953 e 1954, no Estado da Índia Portuguesa, acentuou-se uma instabilidade crescente. 

Aparecem focos de resistência passiva, e dá-se a invasão dos chamados “satyagrahas” em 

1954, aos enclaves portugueses de Dadrá e Nagar-Aveli, que depois foram ocupados, com 

o apoio “encapotado” da União Indiana (Marques, 1995:709). Também aqui, não 

soubemos reagir por antecipação, e o final de tudo, foi em 1961, com a invasão pelo 

Exército Indiano, de Goa, Damão e Diu. 

E para fechar, em 1961, em Angola, com situações que aqui ou acolá, exigiriam muito 

trato de cuidados e visão politica, na área conhecida por Baixa do Cassange, os agricultores 

revoltam-se contra as condições impostas, para a cultura do algodão. A resposta foi a 

repressão, mas muito para além do admissível, o que ainda hoje causa “mágoa”, tanto no 

lado do repressor, como do reprimido, e que todos e bem, desejam esquecer. 

Desta forma, apontam-se mais uma vez, todas estas clivagens políticas e também sociais. 

Umas, com maior ou menor visibilidade, e que, um pouco por toda a parte, iam minando o 

tecido político e social. Mas, queremos realçar sempre estas questões, para que no final 

possamos ou não dizer, se elas foram ou não determinantes, no processo da Independência. 

A pouco e pouco, tentaremos dar essa resposta, que apesar de tudo não é fácil, embora a 

estes “factos coloniais” de extrema gravidade, outros “factos” sim tiveram também muito 

peso, para o desfecho que se conhece, nas colónias portuguesas, e no fechar dos Impérios 

Coloniais, em que o nosso foi o último, assim entendido, por agora, na Comunidade 

Internacional. 

Mais uma vez, Basil Davidson, um dos maiores estudiosos, das chamadas lutas de 

Libertação Nacional, afirma “as lutas que se desenvolveram são soluções para Povos 

exaustos e ofendidos…o Homem Africano não desencadeou a Violência, apenas usou a 

Contra-Violência, como resposta à violência dos seus dominadores” (Davidson, 1978: 9-

10). Ou, mais recentemente, o antigo Presidente da Finlândia, e Negociador Encarregado 



 

do Processo de Pacificação do Kosovo, Martti Ahtisaari, diz textualmente: “não se pode 

pedir a um maltratado que volte para quem o maltratou” (Revista Visão, nº 815: 106).  

Também o Dr. Mário de Andrade, Nacionalista Angolano, afirma que “foram as condições 

históricas, alienantes e subjugadoras, do Colonialismo Clássico, que desencadearam a 

guerra do Povo em África, e particularmente na Guiné-Bissau” (Andrade, 1975: 13). E não 

posso deixar de citar, à parte, o que escreve o Dr. Agostinho Neto: “O pior mal que nos 

fizeram os portugueses, é o de nos obrigarem a fazer a Luta de Libertação a partir do 

exterior” (Neto: 15).  

E assim sendo, deu-se o aparecimento dos chamados Movimentos de Libertação, que 

entendo que são aquilo a que chamo a “Simbologia da Fractura”. Fractura no sentido da 

clivagem politica, em ruptura total. Estava encontrado, o conjunto de actores que iriam dar 

voz, àquilo a que chamo “Resistência Activa” deixando cair a chamada “Resistência 

Passiva”. Aliás, a Organização de Unidade Africana, e a Assembleia-Geral das Nações 

Unidas reconheceram de imediato, as Organizações de Resistência Activa, como legítimos 

representantes dos Povos Coloniais, do Império Ultramarino Português. 

Adriano Moreira diz que “o sentimento comum mobilizador foi o da reprovação da 

Colonização, o ataque à supremacia étnica branca, a invocação do Homem esquecido” 

(Moreira, 1979: 351). E Frantz Fanon recorda que “a luta armada mobiliza o Povo, isto é, 

lança-o numa só direcção, num só sentido” (Fanon: 79) e “ na guerrilha, a luta já não é no 

sítio onde se está, mas no sítio para onde se vai. Cada Combatente leva a Pátria em Guerra 

nos pés descalços” (Fanon: 134).  

Kwame Nkrumah, primeiro Presidente do Gana, escreve que “nestas circunstâncias, 

compreende-se a importância da Luta Armada. Porque a Libertação e a Unificação de 

África, não podem estar dependentes de um consentimento, de preceitos morais ou de uma 

conquista moral” (Nkrumah, 1976: 106) e que “é à volta da Luta dos Povos Africanos pela 

libertação e unidade do continente que tomará forma uma autêntica cultura negro-africana. 

A África é um Continente, um Povo, uma Nação” (Nkrumah, 1976: 107). Recordo, que 

nestas palavras visiona-se já, uma Unidade Africana, tal como os europeus visionam, uma 

União Europeia.  

Embora tivessem aparecido, um conjunto de movimentos em todos os territórios 

ultramarinos, os mais representativos foram na Guiné, o PAIGC, que como Partido 

Armado representava também o Povo de Cabo Verde, sendo seu fundador e dirigente 



 

máximo o Engenheiro Amílcar Cabral. Em Angola, os Movimentos Armados são três. 

Todos eles têm diferentes estratégias e áreas de actuação, como o MPLA, a FNLA, e a 

UNITA. Mas, recorde-se, que quem começa a rebelião armada, em 15 de Março de 1961, é 

a UPA, União dos Povos de Angola. Mas, também se pode atribuir o começo 

“insurreccional” ao MPLA, nos incidentes de 4 de Fevereiro de 1961. Em Moçambique é a 

FRELIMO, que resulta da fusão de vários movimentos independentistas. Daqui se conclui, 

que na Guiné e em Moçambique, foi possível a máxima “um só Partido, um só Povo, uma 

só Nação”.  

Em Angola, até pela sua extrema riqueza, vai assistir-se a um “teatro mais radicalizado” 

como consequência do ambiente gerado pela “guerra-fria”, visto que emergem dois 

movimentos e um que se forma mais tarde, qualquer deles, com aliados bem estabelecidos, 

não só na Região, como na Arena Política Internacional. E assim sendo, começaremos 

pelas colónias, onde apenas existe um movimento bem representativo. 

E é o caso de Moçambique, com a FRELIMO. Fundada pelo Dr. Eduardo Mondlane, 

professor universitário nos EUA, e casado com uma senhora americana. Este Movimento 

ou Partido Armado formou-se na Tanzânia, país que faz a fronteira norte de Moçambique. 

São refugiados negros, identificados com a pequena burguesia negra em ascensão, do sul e 

centro da colónia, que constituem o núcleo inicial (História da Guiné e Ilhas de Cabo 

Verde, 1974). Os seus militantes mais activos trabalhavam nos portos e nos caminhos-de-

ferro, onde contactavam com gente de todas as nacionalidades, que os punham ao corrente 

das novas realidades africanas e mundiais, mas sem qualquer “filtro” a distorcer as 

mesmas. E outros ainda, que eram funcionários dos serviços de Saúde ou da Educação, 

logo com um grau de escolarização um pouco mais elevado, e que começavam 

interiormente a desejar mudanças. Foi pois este pequeno núcleo do sul de Moçambique, 

que aproveitou o descontentamento da etnia Maconde, do norte do território, que fundou a 

FRELIMO. Os Macondes, não só tinham raízes em Moçambique, como também na 

Tanzânia. Coisas da Conferência de Berlim, resultado da sua “arte” de manejar a régua e o 

esquadro, sendo um povo com forte identidade cultural, e muito experimentado na arte da 

guerra. 

Mas também é de salientar, que antes da formação da FRELIMO, aqui e ali eram dados 

sinais mais que evidentes, de organização de vontade própria, da colónia de Moçambique. 

Logo a seguir à 2ªGuerra Mundial, criou-se o NEMO, Núcleo de Estudantes de 



 

Moçambique, e a UNEMO, União Nacional dos Estudantes de Moçambique, bem assim 

como associações culturais e recreativas, como O Grémio Africano que edita o jornal 

“Brado Africano”, e o Centro dos Negros de Moçambique, todos eles afirmando uma 

identidade moçambicana, ou seja, uma via cultural e política, autónoma, da via cultural e 

política portuguesa (História da Guiné e Ilhas de Cabo Verde, 1974: 134). 

Esta gente foi também subestimada pela governação portuguesa, que lhe impôs 

obrigatoriedades nas culturas e preços agrícolas, acompanhadas de trabalho obrigatório. 

Aliás, a economia de Moçambique estava fortemente ligada a grandes Companhias 

estrangeiras, com um imenso poder, de que destacamos a Companhia de Moçambique, a 

Companhia da Zambézia, a Companhia do Niassa, a Companhia do Luabo e a Societé du 

Madal. Em 1900, a área de Moçambique ocupada por estas companhias era superior a dois 

terços de toda a superfície do território (História de Moçambique, 1971). E foi assim, 

porque “organizar uma rede administrativa nas colónias provou ser mais difícil e mais 

caro. A solução adoptada em Moçambique foi conceder a administração e a exploração de 

uma parte significativa do território a companhias privadas”(Mata, et al, 1994: 166). O 

resultado está bem de se adivinhar. Revoltas locais, prontamente reprimidas pelas forças da 

ordem, que não olham à proporcionalidade do que está em causa. Fugas para o outro lado 

da fronteira, que são de imediato enquadradas politicamente, soprando-lhes que nada mais 

lhes restava, do que se revoltarem contra o poder colonial. E assim aconteceu.  

Curiosamente, Angola, não conseguiu uma unidade, na sua luta contra as Forças Armadas 

Nacionais. Mas a FRELIMO conseguiu unir, em 1962, em Dar Es Salam, as principais 

forças que contestavam Portugal na parcela do Índico, ou seja, a MANU criada em 1961, 

pelos emigrantes da etnia Maconde a viverem no Quénia e na Tanzânia, a UNAMI fundada 

no mesmo ano, e criada no Malawi, e a UDENAMO criada na Rodésia do Sul (Zimbabué) 

Salisbury, por emigrados moçambicanos. A FRELIMO, constituída assim, inicia o 

confronto armado em 1964, atingindo os seus objectivos em 1975, por negociação, com o 

poder político saído da Revolução de Abril de 1974. Foram, portanto, dez anos de luta 

armada.  

Na Guiné, o PAIGC tem uma cúpula de “fino” recorte político, pensamento ideológico 

perfeitamente estruturado, e objectivos bem determinados e calibrados. O PAIGC 

consegue, num território relativamente pequeno, dividido por muitas e variadas etnias 

despertar uma consciência colectiva nacionalista, arredando “para lá” as questões étnicas e 



 

religiosas, embora com os Balantas mais facilmente e um pouco mais difícil com Fulas e 

Mandingas. Mas é de recordar que já em 1911, era criada em Bissau a Liga Guineense, que 

foi dissolvida porque foi acusada de ser a organizadora da revolta de 1915 (História da 

Guiné e Ilhas de Cabo Verde, 1974: 129). Os seus combatentes ou guerrilheiros, como 

aliás os combatentes, tanto da FRELIMO, como do MPLA, eram perfeitamente 

doutrinados, neste tipo de consciencialização política, da mesma forma que instruídos, para 

aceitarem o português, como língua de unidade nacional e entendimento, bem assim como, 

nunca identificar o “agressor” com Portugal e os portugueses, mas sim, nomear como 

“agressor”, o colonialismo e o regime colonial português (Cruz, 1975). 

 Pode-se e deve-se criticar, por vezes, certas actuações, destes três Movimentos ou Partidos 

Armados, mas em circunstância alguma, os podemos acusar de racistas, xenófobos ou com 

sentimentos anti-portugueses. E digo-o, com segurança, através da análise da sua literatura 

ideológica, e das entrevistas que visionei com os depoimentos, não só dos respectivos 

comandantes militares, como dos simples guerrilheiros ou combatentes. E apraz-me tratá-

los como combatentes. Porque são assim também reconhecidos, pelas Organizações dos 

Antigos Combatentes Portugueses, como também, para espanto de muitos, quando o 

Ministro da Defesa de São Tomé e Príncipe, se deslocou a Portugal em 2008, em visita 

oficial, quis deslocar-se à sede dos Antigos Combatentes Portugueses sedeada em Lisboa, e 

perguntou, com toda a naturalidade, se poderia ser também sócio desta Organização. 

Perante tal pedido, de um antigo adversário de Portugal, que causou a maior admiração e 

emoção, o mesmo foi de imediato satisfeito.  

Voltando à Guiné. No caso do PAIGC, os objectivos deste movimento, não foram 

concretizados mais cedo, porque o general António de Spínola, ao chegar à colónia, e 

vendo o “beco sem saída” em que estava a situação militar, elaborou um programa 

político-militar eficaz, contra-insurreccional, que mereceria, hoje, estudo aprofundado, 

pois visava a par do trabalho de consolidação militar, um trabalho politico, para aquilo que 

designava como uma “Guiné Melhor”. No fundo, mais responsabilidade para as 

populações locais, se possível, dentro de um quadro português. O general Spínola, depois 

de muito meditar sobre o andamento da Guerra de África, nas três frentes, terá sido 

sensível a dois factores. Um deles, foram as conversações com o Presidente do Senegal, 

Léopold Senghor, que o sensibilizou para determinadas realidades, a que Portugal não 

conseguiria escapar. Outro factor, foi que “neste clima emocional a contestação generaliza-



 

se a todos sectores, começando a adquirir proporções inquietantes, mesmo no seio das 

organizações em que a disciplina mais se enraizou: a Igreja e a Instituição Militar” 

(Spínola, 1974: 38).  

Sobre a influência dos oficiais milicianos, e sua importância na politização dos militares do 

Quadro Permanente, refere-se abertamente o general Vasco Gonçalves, que foi Primeiro-

Ministro do V Governo Provisório, no seu livro “Vasco Gonçalves – Um General na 

Revolução”. Referia o general Vasco Gonçalves que “…haja em vista o Agrupamento de 

Engenharia de Angola, em que, pode afirmar-se, os milicianos eram todos contra a Guerra 

Colonial e contra o Governo…O contacto diário muito próximo que a vida militar propícia, 

ainda mais nas difíceis e arriscadas condições da guerra, facilitava essa influência que os 

milicianos (mais informados) exercem sobre os militares do Quadro Permanente” 

(Cruzeiro, 2002: 74). Também, o Professor Marcelo Caetano refere que “através dessa 

constante injecção de universitários, as Forças Armadas recebiam a influência das ideias 

que agitavam as gerações e circulavam nos corredores das escolas” e “nas salas de 

Oficiais, onde é tradicional a conversa e a discussão, os milicianos doutrinavam” (Caetano, 

1974: 176). Resumidamente, de um lado e do outro, o sinal estava dado: não havia solução, 

a não ser a saída política, pelo menos, neste caso da Guiné. E daí à auto-determinação era 

apenas um passo. Spínola teria de falar com o Presidente Caetano, expondo dúvidas e 

preocupações, que não tinha, quando chegou à Guiné. 

Quanto a Angola foi palco não só de uma luta independentista, mas também de uma luta 

por interpostos actores, entre as grandes e médias potências mundiais e regionais. Os três 

Movimentos Armados, como o MPLA, a FNLA e a UNITA, tinham apadrinhamentos 

políticos, a nível de grandes, médias e pequenas potências. O MPLA era nitidamente 

apoiado pela URSS e pela República do Congo-Brazzaville, a FNLA era apoiado pelos 

EUA e pela República do Congo-Kinshasa ou Zaire, e a UNITA apoiada pela República 

Popular da China, República da África do Sul e pela Zâmbia.  

Neste caso, como Angola era e é extremamente rica em matérias-primas, nomeadamente 

petróleo, e também pedras preciosas como os diamantes, a luta aqui desenvolvida é contra 

a colonização portuguesa, mas também entre estas potências, que sabem que Angola vai 

ser um dos maiores produtores de petróleo, que é um bem essencial, mas cada vez mais 

escasso, e com os diamantes realizar negócios altamente rentáveis. A luta, aqui sim, era 

também fratricida, e resultou que na altura em que se dá o 25 de Abril, Angola era uma 



 

frente de guerra, que não causava grandes preocupações, ao Alto Comando Político-Militar 

Português. Por aqui, o Terreiro do Paço, o Palácio de São Bento e a quadrícula da Baixa 

Pombalina onde palpitava o Poder Económico e Financeiro do País, não tinha grandes 

preocupações. Mas, fosse como fosse, apesar de um maior apaziguamento, não escaparia 

ao destino já traçado, nos grandes areópagos internacionais. 

Mas, não se pense, que Angola daria razão aos Integracionistas, nem pensar em “Angola é 

nossa”. Nem pensar. Os angolanos de origem, e os angolanos de origem portuguesa, 

encarregar-se-iam, mais cedo ou mais tarde, de se emanciparem e tornarem-se 

independentes. Nunca por nunca, se contentariam em serem governados, a partir de Lisboa. 

Já em 1929, em Angola, era criada a Liga Nacional Africana e o Grémio Africano, mais 

tarde chamado ANANGOLA, e a ANSA, constituída pelos trabalhadores dos caminhos-de-

ferro do Huambo, que eram associações legais de tipo cultural e recreativo, que actuavam 

no sentido de divulgar os valores africanos, e fazer valer a personalidade africana (História 

da Guiné e Ilhas de Cabo Verde, 1974: 132-134). E revistas, como a Mensagem editada a 

partir de 1949, e a Cultura em 1957, são também disso um exemplo (História de Angola, 

1975: 173). Há quem considere, que estas organizações são a face legal da chamada luta 

libertadora nacional. Logo após a 2ªGuerra Mundial, outras organizações apareceram, mas 

estas clandestinas, tais como o PLUA, em 1953, que depois em conjunto com outros 

elementos independentistas, como por exemplo o MINA, criado em 1958, dão origem ao 

MPLA. Era tudo, portanto, só uma questão de “tempo”, para a consequente “manobra 

política”, que levaria à separação da Metrópole.   

De todos os Movimentos, o MPLA, fundado em 1956, era o Movimento melhor 

estruturado, do ponto de vista político e intelectual, e com os melhores quadros. Nos seus 

quadros dirigentes pontificavam médicos, advogados, escritores, professores, intelectuais e 

funcionalismo público. Parte dos seus quadros educou-se na Metrópole Portuguesa, onde 

frequentaram ou se qualificaram nos mais diversos cursos superiores, tais como o Dr. 

Agostinho Neto, Dr. Mário de Andrade, o General Henrique “Iko” Carreira e o escritor 

Artur Carlos dos Santos “Pepetela”. A sua Casa Mãe foi a residência para estudantes 

universitários, que era a Casa do Império, onde muitos deles, se iniciaram na actividade 

política. E, muitas vezes, eram iniciados por colegas metropolitanos, que frequentavam 

esta residência para estudantes ultramarinos. Bastava ir à Casa do Império, para ver de 

imediato, que ali se respirava política, não só pelos cartazes que os estudantes colocavam 



 

nas paredes dos seus quartos, como das conversas que ali se tinham. E de todos eles, os das 

colónias e os da metrópole, os mais politizados eram obrigados, antes de terminarem os 

cursos, a cumprirem o serviço militar, ou porque fossem detidos por actividades contra a 

ordem estabelecida, ou porque não tinham o aproveitamento desejável, até porque muito 

envolvidos em actividades políticas. E sem o saber, as Forças Armadas começavam a 

contar nas suas fileiras de oficiais, de gente muito nova, mas traquejada na “Arte da 

Política”, que ao contrário do que se possa pensar, eram respeitados, até pelos quadros 

superiores da hierarquia militar. Os “Centuriões” e “Pretorianos” do Regime entravam sem 

o saber, em estágio político acelerado, que mais tarde desembocou no 25 de Abril 

(Caetano, 1974: 176). 

Quanto à FNLA é o segundo nome de baptismo da UPA, mas que também era originária 

da UPNA, com forte base tribal, em especial no grupo etno-linguístico dos kikongo, 

porque o seu grande objectivo era o de ressuscitar o antigo Reino do Congo, que 

compreenderia os distritos, hoje províncias do Zaire e do Uíge, o que provocaria a 

“balcanização”de Angola, o que era intolerável não só para os EUA, como também a 

OUA, não o consentiria, porque as novas independências tinham que respeitar, as 

fronteiras herdades da conjuntura colonial. A UPA começa a sua rebelião no norte de 

Angola, de uma forma absolutamente desastrada, a 15 de Março de 1961, com um 

radicalismo que não poupa ninguém, europeus ou africanos, e não poupa estes últimos 

porque apoiada a partir do povo Bakongo. Esta sua acção provocou sentimentos de 

condenação por parte de muitos Estados, e dentro de Angola, os africanos ficaram 

estupefactos, com muitas atrocidades que ali se praticaram. Assim, a UPA, não teve outro 

remédio se não mudar de designação, passando de UPA, para FNLA, aproveitando como 

pretexto, a sua fusão com a ALLIAZO, fundada em 1960, mas não se recompôs mais 

daquelas suas primeiras actividades, que foram uma nódoa muito grave, na história das 

Organizações Independentistas. Hoje, é um Partido praticamente residual, na paisagem 

política de Angola.  

No que se refere à UNITA, é formada mais tarde, e resulta de cisões por parte do seu 

antigo líder e de outros dirigentes com as cúpulas de outros Movimentos, onde estava ou 

estavam inseridos. Mas, tal como a FNLA, a sua base de recrutamento e de doutrinação era 

nitidamente tribal, pois era sustentada na etnia Ovimbundo, um dos maiores grupos étnicos 

de Angola. O seu líder, com uma educação em parte feita na Suiça, era fortemente 



 

influenciado pelas teses chinesas, mas não era um marxista no sentido exacto da palavra, e 

o mais que se pode rotular é que é um maoísta, no sentido da retórica e da mobilização dos 

seus apoiantes. Foi muito apoiada pela RAS, que queria um aliado na região, para evitar a 

contaminação, do seu domínio ao Sul de Angola, e que era o Sudoeste Africano, hoje 

Namíbia. Mas, mesmo depois da independência, lutou contra o domínio político de Angola 

pelo MPLA, para ter um lugar na cena política angolana. E, apesar de muito debilitado, 

porque perdeu as suas melhores chefias políticas e militares na Guerra Civil que assolou 

Angola, ainda hoje desempenha um papel político activo, estando representada na 

Assembleia Nacional Angolana. 

Mas de todos, temos de admitir, que o Movimento ou Partido Armado mais empenhado 

num despertar de uma Consciência Nacional em Angola, sem base tribal, com uma 

organização política aceitável em termos de Comunidade Internacional, mesmo para os 

padrões ocidentais, então temos de reconhecer esse facto, no MPLA. E, deve ter sido isso, 

que levou logo após a queda do Muro de Berlim, o Ocidente em peso, ter deixado cair o 

apoio à FNLA e à UNITA, e investir no apoio a este Partido. Isto, porque apesar dos 

muitos desaires, conseguiu uma organização política, para um País saído de uma Guerra 

Civil de quase trinta anos, com um nível muito aceitável, para toda a malha territorial de 

um Estado Independente.  

Para terminar este capítulo destinado aos Movimentos de Libertação, como Simbologia da 

Fractura Política, podemos e devemos questionar por vezes os seus métodos, e muitas das 

suas acções, mas temos de aceitar a sua “inevitabilidade”, face à teimosia política de não 

negociar. E já Frantz Fanon declarava, que foi preciso, que mais de um colonizado dissesse 

que “isto não pode continuar”, foi preciso que “mais de uma tribo se revoltasse”, foi 

preciso “mais de uma insurreição popular esmagada”, mais de “uma manifestação 

reprimida” (Fanon: 226) para que hoje os Povos Colonizados pudessem levantar a cabeça, 

com a certeza, de que iriam alcançar a vitória. 

 

 

 

 

 

 



 

O Estado Novo, o Ultramar e a Intelectualidade Anti-Colonial 
 

Apesar do inquestionável poder de Salazar na condução dos Negócios Públicos, o Regime 

tinha os seus opositores civis declarados, que não aceitavam o modo unipessoal, como o 

País era conduzido. Já “entre 1944 e 1947 em Portugal, por momentos, aqueles que se 

opunham à ditadura de Salazar estavam na expectativa que um processo de democratização 

se seguiria ao fim da Segunda Guerra Mundial e à vitória dos aliados” (Maxwell, 2004: 3), 

mas “para desânimo dos Democratas Portugueses, contudo, o problema para os EUA e 

aliados na década de 1940 foi a questão dos Açores que Salazar explorou. Salazar 

manipulou com brilhantismo as forças em presença” (Maxwell, 2004: 3). E nas eleições 

para a Assembleia Nacional em 1961, mesmo em cima da hora, quando o Regime pensava 

que a Oposição não apresentava candidatos, eles aí estão pelos círculos de Lisboa, Porto, 

Santarém, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Castelo Branco e Moçambique. São nomes 

como Rodrigues dos Santos, Varela Gomes, Hélder Ribeiro, Cal Brandão, Armando 

Bacelar, Alçada Baptista, Fernando do Vale, Vasco da Gama Fernandes, Francisco Sousa 

Tavares e Gonçalo Ribeiro Teles que aparecem e dão a cara (Nogueira, 1984: 342). E desta 

forma “as eleições oficialmente sancionadas pelo regime permitiram, contudo, a 

sobrevivência da oposição não comunista” (Jalali, 2007: 54), e “a inexistência destas 

eleições teria asfixiado a oposição mais moderada e legal…” (Jalali, 2007: 54).   

Por outro lado, não se pense, que nas próprias Forças Armadas, a situação era de aceitação, 

sem contestação, da figura do Presidente do Conselho. Nos últimos tempos da Presidência 

da República do general Craveiro Lopes, em 1958, o Presidente do Conselho apercebeu-se, 

que a nível da oficialidade, esta estava dividida, portanto fracturada, entre os que apoiavam 

a reeleição de Craveiro Lopes, e os que entendiam que deveria ser afastado, e encontrar-se 

uma nova figura, para a Chefia do Estado. Assim, o general Craveiro Lopes, congregava à 

sua volta, toda a oficialidade que contestava a figura de Salazar, e no caso do primeiro ser 

novamente eleito, então os Oficiais contestatários e a Oposição tinham um ponto de apoio, 

numa figura, dentro do Regime. Em contraponto, os Oficiais que entendiam, que neste 

momento, a figura de Salazar não era contestável, estavam à volta do poderoso Ministro da 

Defesa Nacional, Santos Costa, que entendia, tal como Salazar, que era necessário 

encontrar outra figura para a Chefia do Estado, não querendo que Craveiro Lopes fosse 

reeleito, pois já não confiavam no mesmo. 



 

Era necessário, portanto, encontrar alguém que defendesse o legado do Estado Novo, e os 

seus princípios, bem assim como assegurasse a permanência do actual Presidente do 

Conselho, o que não tinham por adquirido, caso Craveiro Lopes continuasse. Foi assim 

escolhida uma figura, que reunia consenso nos Conselheiros do Regime, sendo que não 

vinha do Exército donde sempre tinham saído, mas da Armada, que desta maneira se sentia 

muito prestigiada com esta escolha.  

Recorde-se, que Salazar já nesta altura, é já alguém com muita idade, pois está à beira dos 

setenta anos, mas que apesar de um certo cansaço físico e psicológico, e também muito 

desiludido, pelo jogo político de muitos a quem tinha ajudado, vencia as enormes 

contrariedades que ia tendo, com uma enorme força de vontade, que segundo quem o 

melhor conhecia, essa, não sofria quebras, nem qualquer enfraquecimento (Nogueira, 

1984: 3). Mas a sua idade e as muitas preocupações, levam a que alguns pensem e até 

tentem, que basta um pequeno abanão e ele cai. É evidente que caiu, mas não de empurrão 

político e militar, mas sim de uma cadeira, que conhecia bem, mas não estava bem 

acomodada.  

E quem o queria empurrar foi por exemplo, logo em 1961, os EUA, através do seu 

Embaixador em Lisboa, ao exercer pressão, cada vez maior, sobre o Presidente do 

Conselho, para que ele, de uma vez por todas, resolvesse a questão ultramarina, que 

incomodava, a jovem Presidência Kennedy. E, em audiência, o Embaixador bem 

argumentava sobre o assunto, e Salazar ouvia, não interrompendo, e quando este se calou, 

e pensava que Salazar o ia questionar, este apenas se levantou, pediu para apresentar os 

devidos cumprimentos ao Presidente Americano, e abrindo a porta do Gabinete deu por 

terminado o encontro. O Embaixador nem queria acreditar (Nogueira, 1984: 211).  

Consta que Kennedy insistiu sempre, para que Portugal saísse de África, argumentando 

que “o Nacionalismo Africano é, aliás irreversível, e a Descolonização é um fenómeno 

inevitável, além de corresponder aos ideais de liberdade e dos direitos humanos” 

(Nogueira, 1984: 210). E nada disto era novo, porque já “a administração Roosevelt a meio 

da década iniciada em 1940, defendeu uma forte posição anti-colonialista” (Maxwell, 

2004: 3). A esta argumentação, que volta e meia lhe transmitem da parte americana e do 

seu Presidente, o Primeiro-Ministro recebe o “recado”, mas manda logo de seguida 

transmitir a Washington, que Portugal não tem que descolonizar, porque os territórios 

ultramarinos fazem parte do todo Nacional. É claro, que o jovem Presidente Americano, 



 

não aceita esta argumentação e as razões que Portugal invoca, e desta forma dá instruções 

ao Departamento de Estado, para que este não acolha a política africana de Portugal, 

considerando que Salazar está ultrapassado, e que terá que alterar essa política. Mas 

Kennedy, já não assiste a esta alteração que mais tarde se deu, porque é vítima de brutal 

atentado. 

Os militares, alguns dos mais credenciados, começam a ter dúvidas, sobre o 

encaminhamento da política nacional e ultramarina. Desde o Governador Militar de 

Lisboa, até ao Ministro da Defesa Nacional, general Botelho Moniz, também eles 

pressentem, já depois do início da Guerra em Angola, que se potências, como a Inglaterra e 

França, não conseguiram segurar o seu Império Colonial, não viam como era possível, que 

nós segurássemos o nosso. São militares, que se vão sensibilizando, com o que é dito, em 

alguns meios civis e militares menos afectos ao regime, e também são sensíveis, a algumas 

pressões exercidas pelos meios diplomáticos, e em especial pelos Americanos. Concordam 

também, que a prazo, a política ultramarina não tem saída, e estava destinada ao fracasso. 

Tentaram afastar Salazar, mas não o conseguiram, sabendo-se hoje, que tinham o apoio 

discreto do anterior Presidente da República, Craveiro Lopes. Tinham razão, todos aqueles, 

que consideravam que o antigo Presidente da República, mal pudesse, afastaria Salazar, se 

sentisse que as Forças Armadas não reagiriam ao seu afastamento. Mas, ainda e desta vez, 

reagiram, e Salazar não saiu (Nogueira, 1984). 

Aliados aos Militares estava a Oposição tradicional, sempre os mesmos, como Cunha Leal, 

Azevedo Gomes e Hélder Ribeiro, que em 1962, entregaram ao Presidente da República e 

ao Primeiro-Ministro, um documento, em que se pedia um novo Governo, e que alterasse a 

Política Ultramarina. Mas curiosamente, se a Oposição considerava Salazar ultrapassado 

nesta Questão Colonial, ela também o estava, porque queria uma alteração que atendesse a 

Autodeterminação, mas esta não poderia implicar a Independência. Como se isto fosse 

possível. Como se os Partidos Armados aceitassem, apenas, esta modificação. 

No círculo mais restrito da resistência aos “Ventos da História”, e com sólida formação na 

argumentação, o Presidente do Conselho tem o apoio incondicional, do seu Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, Franco Nogueira, e de Adriano Moreira, seu Ministro do Ultramar. 

Franco Nogueira movimentava-se muito bem nas Chancelarias Mundiais, e a Diplomacia 

Portuguesa na sua actuação nada fácil, defenderia o País, com as instruções do Ministro. 

Este, entendia, que a Política Externa Portuguesa deveria assentar, no “respeito pelo Perfil 



 

Histórico da Nação, pela Consciência da Conjuntura Internacional que se enfrentava, e pela 

defesa dos Interesses Portugueses Permanentes” (Nogueira, 1979: XIX). 

Como Ministro de Salazar entre 1961 e 1968, ele entendia que a defesa das posições além-

mar, ao longo dos tempos, tinha servido também como apoio e para segurança do território 

europeu face a Castela, e também como factor de negociação externa. Franco Nogueira 

entendia, que assim tinha pensado a Monarquia, e que a 1ªRepública, não se tinha desviado 

desse desígnio. E assim sendo, não era tolerável que se desviasse desta actuação o Estado 

Novo.   

E o Ministro Franco Nogueira acrescentava, que este perfil da Nação Portuguesa foi 

defendido, e transmitido de geração em geração. Após o 25 de Abril, Franco Nogueira 

afirma que o Regime daqui saído não tinha querido, ou sabido, preservar este legado das 

gerações anteriores. Acreditava o Ministro, piamente, que o Estado do Mundo, e em 

especial do Ultramar Português, era resultado de um Mundo em “Guerra-Fria”, onde se 

defrontavam duas forças muito poderosas. De um lado a tenacidade, o expansionismo, e o 

proselitismo dos russos. Do outro lado a pujança e o intervencionismo americano. E se “em 

1940 a União Soviética e satélites não tinham possibilidades de envolvimento nos negócios 

Africanos; nos anos 60 os Soviéticos eram um elemento, mas marginal; em 70 a 

capacidade da União Soviética para influenciar os acontecimentos em África era 

substancial” (Maxwell, 2004: 5), o que só piorava as “coisas” para o lado português.  

Diga-se que o Ministro Franco Nogueira é hoje uma figura de diplomata, que foi 

reabilitada com todo o mérito, pelo Palácio das Necessidades, sendo a obra que ali deixou, 

profundamente estudada. Mas pergunto, se a Defesa Ultramarina ainda era possível, num 

Exército com profundas dificuldades de recrutamento, onde as Academias Militares dos 

vários ramos das Forças Armadas, não conseguiam preencher as vagas ali existentes para 

renovar os Comandos Militares. E esta questão tem de ser respondida, e se não houver 

resposta consequente com aquilo que se equaciona, não podemos dizer que o 25 de Abril 

não soube defender o Ultramar. Afinal, defender como, e com que meios? 

Outro político, de grande envergadura, que pensava o Ultramar Português e a problemática 

da descolonização em geral, foi Adriano Moreira, que chega a Ministro do Ultramar, mas 

que por lá fica pouco tempo, porque entra em ruptura com o Governador-Geral de Angola, 

general Venâncio Deslandes, que em algumas decisões não consulta o Ministro, e Salazar, 

apercebendo-se que a crise resultante, ultrapassa e em muito, estes dois homens, exonera 



 

ambos, embora a um, Adriano Moreira, ainda ofereça o Ministério da Educação, e ao outro 

é-lhe reconhecido publicamente, os Altos Serviços, que prestou à Nação Portuguesa em 

Angola. Por momentos, tudo ficou resolvido (Nogueira, 1984). Mas, recorde-se, Adriano 

Moreira tinha uma visão ampla para os problemas ultramarinos. Ele sabia que, depois de 

1945, após o grande Conflito Mundial, o anti-colonialismo fazia parte da Ideologia de 

Combate da Coligação que obteve a vitória.  

Mas, se os EUA tinham esta matriz política, a URSS não lhe ficava atrás. Esta tinha a visão 

leninista, que expressamente enunciava a necessidade revolucionária, de tornar as 

Colónias, novos Estados Independentes, tendo em vista enfraquecer as “Metrópoles 

Capitalistas”, e por outro lado, instalar nas antigas Colónias, outros Governos, que mais 

facilmente seriam manobráveis (Moreira, 1979). E, Adriano Moreira constata que já depois 

de Bandung em 1955, e do Cairo em 1957, e na 1ª Conferência de Solidariedade dos Povos 

da Ásia, África e América Latina, reunida em Havana, de 3 a 15 de Janeiro de 1966, com a 

presença de 83 Países, dos três Continentes, os objectivos desta assentavam em vários 

princípios de que se destaca o seguinte: “os Movimentos interessados devem recorrer a 

todas as formas de luta necessárias, incluindo a Luta Armada, para assegurarem a 

Independência Política” (Moreira, 1979: 377). Bandung, Cairo e Havana, tornaram-se 

marcos importantes para o Terceiro Mundo, e para a sua luta de Emancipação. E Bandung 

“apesar das divergências políticas e ideológicas dos seus membros (conflito entre Nehru e 

Chu En-Lai), estabeleceu o princípio da solidariedade dos povos de cor contra a dominação 

do Ocidente, e, desta maneira, assinalou o apogeu do Afro-asiatismo” (Thibault, 1982: 

206). E as nações industrializadas do Ocidente, a partir de agora, tinham de ter todo o 

cuidado, para lidar, com estas novas realidades políticas. 

É claro, que a separação era tudo uma questão de tempo, mas se tivéssemos actuado com 

mais oportunidade, do ponto de vista político e histórico, a separação teria sido menos 

dolorosa, menos “clivada”, menos “fracturante”, menos traumatizante”, para todos os 

intervenientes. E estes eram os colonos, as populações africanas vítimas da violência das 

autoridades coloniais, ou dos movimentos armados, os militares e combatentes africanos 

que ficaram inutilizados, as famílias que ficavam sem os seus de uma forma definitiva, os 

exilados políticos, e os opositores ao regime que ficavam por vezes anos a fio sem a sua 

liberdade. Se tivéssemos feito todo o trabalho de casa, a descolonização teria sido política e 



 

militarmente mais “macia”. Mas, já no seu tempo, o Imperador Adriano dizia: Ter razão, 

cedo de mais, é mau.  

E é difícil de aceitar, que Homens de grande envergadura e sensibilidade política, não se 

apercebessem de tudo isto, e não entendessem que só com negociações é que poderia haver 

uma paragem do Conflito Colonial, e consequente “margem de manobra” para ainda 

podermos “negociar” em posição de força. 

E quem se apercebe de tudo isto, é um militar, que só deu à estampa o seu pensamento para 

a resolução do Problema Ultramarino, tarde de mais, porque se o tivesse feito mais cedo, 

talvez os Movimentos Independentistas, não tivessem a força e o material militar de última 

geração, que possuíam em 1974, para nos obrigarem a “negociações” que afinal não 

acautelaram alguns “interesses” portugueses nos territórios ultramarinos, em especial da 

sua população originária do continente europeu. O militar de que falo, é evidentemente o 

general António de Spínola, e é este militar, que, quando escreve o seu livro “Portugal e o 

Futuro”, que o equaciona como “resposta a quantos, agitando a bandeira de princípios que 

fizeram história, mas que o tempo arquivou e o Mundo de hoje não aceita, acabarão por 

conduzir o País, à desintegração pela via revolucionária” (Spínola, 1974: 15). 

Foi pena, que Spínola, não se tenha apercebido, que o seu livro vinha tarde de mais, e que 

apenas caucionaria o Movimento Militar Revolucionário, que já há muito estava na forja. E 

também não reparou que a possível Autodeterminação e Via Federal que propunha, estava 

ultrapassada no tempo e pelo tempo. Spínola queria uma terceira via entre “os intolerantes, 

afinal destruidores da unidade nacional que pretendem defender” e os que “em nome de 

utopias, pretendem reduzir o País a um canto sem expressão no contexto das nações” E 

essa terceira via é a de “uma verdadeira comunidade lusa, aceite que não imposta e 

mantida pela firme vontade dos seus integrantes” (Spínola, 1974: 15). 

Mas um mérito teve, e tem, este General. É que sendo um Militar criado nos valores do 

Estado Novo, e muito admirado tanto dentro do País como externamente, reconhece como 

“evidente a impossibilidade de ganhar a guerra apenas no campo militar” (Spínola, 1974: 

48) e que “terá de desmontar-se o mito de que defendemos o Ocidente e a Civilização 

Ocidental” (Spínola, 1974: 125) e que é chegada a altura de verificar que “a situação da 

África de hoje, com o seu directo reflexo nas nossas províncias ultramarinas tem 

antecedentes suficientes para que pudéssemos ter perspectivado a sua evolução” (Spínola, 

1974: 78).  



 

Teria sido a Guiné que alterou o que pensava Spínola, ou foram as conversas com Senghor, 

que o alertaram para as novas realidades contemporâneas? É que na célebre conversa que o 

General tem com Caetano, este diz-lhe que ele tem a visão muito condicionada pela Guiné, 

e convida-o a percorrer Angola e Moçambique, com todo o apoio do Governo Central, e 

que só depois disso, é que devia publicar, o que anda a reflectir e a escrever. Spínola diz 

que vai pensar no assunto. Mas publica o livro (Caetano, 1974). E desta forma, não aceita a 

sugestão de Caetano.  

Marcelo Caetano é também Homem do Estado Novo, e dos mais Ilustres, só que evoluiu 

com o tempo politicamente, e uma e outra vez, faz questão de se demarcar de Salazar. Por 

exemplo, quando se demitiu de Reitor da Universidade Clássica de Lisboa em Abril de 

1962, no auge de Crise Académica, relacionada com o Dia do Estudante. Marcelo tinha 

também, verdadeira devoção pelo Ultramar. Ou não tivesse logo em 1933, quando fez o 

doutoramento, a regência do Curso de Administração Colonial. E faz questão de assinalar, 

e textualmente, que a República desde o seu início era “intransigentemente defensora do 

Património Ultramarino” (Caetano, 1974: 8). 

E quando em 1968, toma conta do lugar de Primeiro-Ministro, está convicto, que a 

situação militar, nas Províncias Ultramarinas, não era alarmante, salvo na Guiné. Aliás, 

Marcelo Caetano entendia, em 1968, que não se tratava de negociar com Povos sublevados 

ou de pôr termo a Levantamentos Nacionais, visto que os “bandos guerrilheiros” eram 

relativamente pouco numerosos e sem representatividade, e assim contê-los era uma 

questão de segurança interna. Mas da mesma forma que dizia isto, também acrescentava 

que “disse sempre que ninguém podia responder pelo futuro, pois não se é senhor das 

circunstâncias que ao longo dos tempos vão condicionando os factos e explicando o fluir 

da História” (Caetano, 1974: 34). E entendo, que é aqui, que por vezes vem ao de cima, a 

diferença de pensar e actuar, em relação a Salazar. Este governava de acordo com as suas 

convicções profundas, e daí assumia, perante o País, as consequências para o bem ou para 

o mal, das suas decisões. Embora também é verdade, na sua tomada de posse, Marcelo 

tenha afirmado, que a partir dali, o País tinha de se habituar, a ser governado por um 

Homem comum. E muitos viam que “os factores internos resultantes da incapacitação de 

Salazar e o acesso de Marcelo Caetano, era uma grande ocasião para a mudança, visto que 

era mais novo, mais orientado para a Europa, com gente mais «moderna» no governo e na 

Assembleia Nacional” (Maxwell, 2004: 4) e porque “a ligação entre modernização, 



 

convergência e interdependência joga a favor de uma mudança política interna”(Gaspar, 

2005). 

Mas Marcelo tinha também assumido perante o Presidente da República, o compromisso 

de defender o Ultramar. Esta, a única exigência do Chefe de Estado, pois que no resto, 

Marcelo teria “carta branca” para actuar. Se não se tivesse comprometido com a Defesa do 

Ultramar, então não seria nomeado, e isso foi-lhe expressamente transmitido (Caetano, 

1974). Marcelo aceitou essa condição, e a partir daí a sua manobra de mais abertura para a 

Sociedade Civil, fica condicionada por esse parâmetro. O Chefe do Governo estava 

comprometido com a Questão Ultramarina, e não podia deixá-la discutir na “praça 

pública”. Mas, com o fluir do tempo, vê que está entre os “ultras” e os “liberais”, e tem 

pouco espaço de manobra para actuar. A Presidência da República está muito atenta à 

abertura política, mas enquanto o Ultramar não for questionado, vai deixando andar, 

embora “o almirante Américo Tomás (presidente entre 1958-1974) tem um papel 

importante na pressão contra (e posterior derrota) da curta «Primavera» liberalizante 

marcelista” (Jalali, 2007: 227). 

Marcelo Caetano, agora com informação privilegiada, constata que os oficiais da Armada 

quando “em contacto frequente com o estrangeiro, começaram a ser sensíveis à 

argumentação com que por lá Portugal era atacado em razão da defesa do Ultramar” 

(Caetano, 1974: 178). E desta forma, começa a verificar, que este e outros “barcos” 

começam a sofrer rombos. Tem de ganhar tempo. Julga que é ouvido, e no seu íntimo sabe 

que a prazo, sobretudo a médio prazo, a Solução Ultramarina virá, não por desgaste e 

exaustão só da nossa parte, mas também por desgaste e exaustão do próprio adversário. 

Mas, por outro lado, verifica-se que a liderança política e militar não estudou como o devia 

ter feito, e até a própria oposição tradicional, também não o fez, o pensamento dos grandes 

ideólogos da luta anti-colonial, e fazê-lo com afinco, para depois tomar as decisões que se 

impunham. 

Refiro-me, entre muitos outros, a Frantz Fanon, a Aimé Cesaire e ao Dr. Agostinho Neto. 

O primeiro, com o seu livro “Os Condenados da Terra”, dá um contributo muito 

importante para a compreensão e ancoragem política, de um pensamento estruturado na 

defesa dos Povos Coloniais. E Frantz Fanon é muito claro, quando diz, que o primeiro 

contacto entre Colonizador e Colonizado, se dá sob o signo da Violência, e a sua 

Coabitação faz-se a poder de baionetas e de canhões. E temos de reconhecer, que esta 



 

afirmação se encontra perfeitamente documentada nos livros de História, mesmo antes do 

25 de Abril. Mas também refiro Aimé Cesaire. Este aprofundará uma noção, pela qual se 

baterá no terreno concreto. E essa noção é a do direito à Iniciativa Histórica dos Povos, ou 

seja, o Direito à Personalidade. Identifica que entre Colonizador e Colonizado, só há lugar 

para o trabalho forçado, a intimidação, a pressão, o imposto, as culturas obrigatórias, a 

desconfiança, a arrogância, a grosseria, onde as Massas Populares se encontram aviltadas. 

Assim, da Colonização à Civilização, a distância é infinita, sendo que a sua única 

consolação é que “as Colonizações passam, as Nações dormitam apenas uns momentos, e 

os Povos ficam” (Césaire, 1978: 27). Mas Aimé Cesaire também consegue escrever e 

reconhecer, “que a grande sorte da Europa é ter sido uma encruzilhada, e que o facto de ter 

sido o lugar geométrico de todas as ideias, o receptáculo de todas as filosofias, o ponto de 

acolhimento de todos os sentimentos, faz dela o melhor redistribuidor de energia” (Césaire, 

1978: 16). Para mim, quem critica o colonizador de forma tão contundente, mas consegue 

dizer isto da “velha” Europa, merece também ser escutado e estudado. 

Por último, cito o Dr. Agostinho Neto, que foi Presidente do MPLA e primeiro Presidente 

de Angola, quando ele afasta a questão do colonizado, em relação aos originários do 

Continente Africano. Para ele, o fenómeno da opressão colonial ou neo-colonial no 

Continente Africano, já não se pode pôr ao nível da cor dos indivíduos. Ou seja, a luta de 

Libertação Nacional é também um meio de quebrar todo um sistema injusto, de opressão 

existente no Mundo. Para Agostinho Neto, em toda a África, ainda havia que lutar pela 

independência política em algumas áreas, economicamente noutras, e cultural na sua quase 

totalidade. Este dirigente Africano era consequente com o que afirmava, porque o seu 

Movimento agregava nas suas fileiras, negros, mestiços e brancos, onde se exigia apenas, 

que todos se definissem na questão da Independência de Angola, sem base tribal ou étnica. 

Pergunto se estes Intelectuais Africanos, não teriam merecido um pouco mais de atenção. 

Até porque noutro Continente, na década de 40, um Homem franzino, apenas armado pela 

sua Palavra, Discurso e Exemplo, tinha levado à Independência a União Indiana. De seu 

nome, Mahatma Gandhi. Curiosamente, um Homem de grande Envergadura Moral e 

Intelectual, que não resiste à Clivagem Étnica e Religiosa, sendo finalmente vencido pelos 

fundamentalistas de um lado e do outro, que existem em todos os tempos e em todos os 

lugares.                        

    



 

Forças Armadas e Condição Militar Democrática 

 
Na questão ultramarina vamos encontrar também nas suas Forças Armadas, a vontade 

inequívoca de servir a Pátria e a Nação. Mas não se julgue que as Forças Armadas 

obedecem, sem questionar, o Poder Político. Este contou sempre, com umas Forças 

Armadas dispostas ao sacrifício, mas também aqui se podem encontrar profundas 

Clivagens, dentro da própria Estrutura Militar, e destas, com o regime político da altura.  

Mencionaremos, como das mais graves, o assalto ao quartel de Beja, por Oficiais das 

Forças Armadas, ajudados por Elementos Civis, na noite de 31 de Dezembro de 1961 para 

1 de Janeiro de 1962, em que na tentativa de recuperar o quartel tomado pelos Revoltosos, 

morre o Subsecretário de Estado do Exército, que chefia a operação de restabelecimento da 

ordem. Tudo foi do conhecimento público, ou não tivesse tombado, um alto elemento, 

tanto da hierarquia militar, como da hierarquia governamental. Aqui, a Censura nada pode 

fazer. Depois de tudo ter terminado, foram efectuadas várias prisões de Oficiais do 

Exército, que posteriormente foram julgados em Tribunais Militares. Apesar do Regime ter 

saído vencedor desta provação, e de muitos elementos militares desaprovarem esta acção, 

quando já tínhamos graves problemas em África, tudo isto reflectia um ambiente de mau 

estar no Sector Militar, não podendo mais ser escondido.  

Mas, este incidente “foi claramente identificado pela CIA como um acontecimento de 

influência comunista, e esta atitude não estaria presente um ou dois anos antes. O Congo, o 

episódio da Baía dos Porcos, a crise dos mísseis cubanos, endureceram a maneira de ver de 

todos. Outra vez as possibilidades foram perdidas” (Maxwell, 2004: 4). Mais uma vez, 

nada corria bem, para os sectores militares e civis oposicionistas mais activos.  

Mas antes, também tinha acontecido, o chamado Golpe de Botelho Moniz. Mas este, 

também, e pela sua maior gravidade, não pode ser apenas apresentado, como um “golpe” 

fracassado, de um general do Exército. Nada disso. O general Botelho Moniz era o 

Ministro da Defesa Nacional, de um Governo chefiado pelo Dr. Salazar. E isto não pode 

ser escamoteado, ou subtrair-lhe a sua real importância. A clivagem, entre um forte Sector 

Militar, personificado na pessoa de Botelho Moniz, e o Presidente do Conselho, era bem 

real. O general Botelho Moniz, Ministro de Salazar, quer que o Chefe do Estado demita o 

Presidente do Conselho de Ministros. É evidente que o chamado Golpe de Botelho Moniz, 



 

curiosamente também em Abril, só que de 1961, não teve êxito, mas deixou profundas 

sequelas e divisões no seio das Forças Armadas, e dentro destas com o poder político.  

Repare-se, que apesar da demissão do general Botelho Moniz, de Ministro da Defesa, dão 

a cara, abertamente, e estão do seu lado, o Governador Militar de Lisboa, general Silva 

Domingues, o Comandante da 1ªRegião Militar, com sede no Porto, general Valada 

Tavares, o 1º e 2º Comandantes da 2ªRegião Militar, com sede em Tomar, respectivamente 

general Meira e Cruz e brigadeiro Pires Barata e muitos outros Oficiais de alta patente, que 

depois são afastados, e outros são punidos, e outros ainda são transferidos, para outras 

Unidades Militares. O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea pede imediata passagem à 

situação de reserva, o que significa não concordância, com as políticas que estão a ser 

seguidas. Portanto, ao contrário do que se afirma, de que as Forças Armadas seriam 

abúlicas e que não reagiam, isso não é pura e simplesmente verdade. E, vamos mais longe. 

Não fosse o sentimento de muitos, que entendiam que o momento que o País vivia, era de 

extrema gravidade, não sabemos se este “Golpe”, ou qualquer outro, não teria tido êxito. 

Só que muitos também entendiam que tinha de haver uma solução para o Ultramar. Mas 

naquele momento, o sentido do dever apontava antes de mais, para um efectivo 

restabelecimento da ordem, e depois, logo se iria estudar, qual o sentido da resolução, deste 

conflito, em terras de África. 

Mas, em abono da verdade, após o 2º Conflito Mundial, vão acontecendo pequenas crises, 

mas nada que o poder político, não vá resolvendo de imediato. Se estivermos muito atentos 

ao que se foi passando, as Crises vão acontecendo, em especial nos momentos da escolha 

do Chefe do Estado, onde se verifica, que alguma Estrutura Militar deixa a pouco e pouco, 

de estar com o Chefe do Governo. Nada de muito preocupante, mas o suficiente, para 

começar a colocar de sobreaviso, o Partido Único, a “União Nacional”, e também os 

Militares, que entendem, que o tempo que passou, ainda não foi o suficiente, para dar a 

“Voz Democrática”, que se começa a reclamar, uma e outra vez, nas Ruas e nas Casernas.  

E, são já quadros, altamente respeitados e qualificados, que funcionam como porta-vozes, 

de um descontentamento Civil e Militar, que se começa a fazer sentir. Refiro os casos, dos 

candidatos Presidenciais Oposicionistas, que desafiam os candidatos oficiais Presidenciais 

do Regime, como o almirante Quintão Meireles, o general Norton de Matos, o general 

Humberto Delgado, e a nível de pronunciamentos graves, temos a tentativa de derrube do 

Regime, em 10 de Abril de 1947, por parte do almirante Mendes Cabeçadas, e outros de 



 

alguns Oficiais Superiores e Capitães, de que destaco o capitão Henrique Galvão, que de 

Conselheiro e apoiante de Salazar, passa a ser um dos seus mais ferozes adversários. E 

este, cometendo acções espectaculares, a nível revolucionário, como seja a do “assalto” ao 

Paquete Santa Maria, jóia da nossa Marinha Mercante. Portanto, não se pode dizer, que 

pelo menos parte das Forças Armadas, nunca mostraram ao Regime do Estado Novo, a sua 

oposição. 

Entretanto, a 15 de Março de 1961, depois de alguns sinais mais ou menos visíveis de 

instabilidade nas Colónias, a insurreição em Angola começa, sem ter havido da parte dos 

responsáveis, alguma preparação, para qualquer eventualidade. Provas? Indiscutivelmente, 

os incidentes de 4 de Fevereiro de 1961, foram o rebentar da “bolha insurrecional”, em que 

“elementos sublevados” assaltam a Cadeia de Luanda e a Casa de Reclusão, onde estavam 

os detidos por motivos políticos, provocando muitas vítimas, tanto do lado dos 

“assaltantes”, como do lado das forças policiais. Com este incidente muito grave, poderiam 

as Autoridades Provinciais e Nacionais, de imediato, colocar em estado de alerta todo o 

sistema de forças na Colónia, porque não podiam ignorar, que a este, outros incidentes se 

seguiriam. E, bastava reparar, no que aconteceu no Congo-Kinshasa, para tirar as ilações 

que se impunham, para aguentar um primeiro embate, que se avizinhava. Agora, o que se 

pode questionar, é quem não fez, o quê. Desta forma, e na data acima referida, o território 

ultramarino de Angola, sofreu no Norte, uma ofensiva sem precedentes da UPA, mas, com 

um grau de violência sobre negros e brancos, de que não havia memória.  

Com esta acção, os insurrectos queriam assustar o Poder Político Colonial, obtendo uma 

retirada imediata do território, o que não conseguiram, porque da parte Portuguesa, tanto os 

homens da Situação, como os da Oposição, condenaram inequivocamente o ataque 

perpetrado, de uma forma firme e forte, e apelando em conjunto à mobilização nacional, 

para fazer frente a esta insurreição, que tinha um lado tão violento na sua forma de actuar, 

que não havia outra solução, se não a resistência. 

O Exército Português soube estar à altura da conjuntura, que ao princípio foi extremamente 

penosa de contrariar, porque estávamos equipados para uma guerra convencional, e nunca 

para uma guerra de guerrilhas, em que o inimigo aposta em armas ligeiras, não 

pretendendo ocupar terras, mas sim obrigar os Africanos a terem que optar entre o 

Colonizador e o Nacionalista, que se batia pela Independência. O guerrilheiro quer 

desestabilizar, quer intranquilizar, quer desgastar. Nada mais. Ele tem do seu lado o tempo. 



 

Ele pode esperar. E no seu íntimo sabe também, que do outro lado estão militares, que de 

dois em dois anos, após cumprir a sua comissão de serviço, ou regressam à Metrópole 

Colonial, ou se tornam civis nos territórios, mas eles, a Guerrilha, aperfeiçoam o modo de 

actuar, ganham Consciência Política, não entendem a deserção, ou a retirada, a não ser por 

breve espaço de tempo, regressando depois. Aos que não combatem ou aos que desertam, 

darão tratamento adequado na altura própria.  

Mas também, muitos africanos se bateram ao nosso lado, talvez, por uma opção por outro 

tipo de evolução, que não aquela, por via armada. Mesmo hoje, em entrevista a muitos dos 

que lutaram pelo lado português, afirmam, que sabiam que mais cedo ou mais tarde, as 

colónias teriam a sua independência. Mas que também já sabiam, que do outro lado, pouco 

tinha mudado com aquele tipo de independência, sem um tempo de mediação razoável, 

para que o poder não fosse apenas uma transferência, de um colonizador europeu, para um 

outro colonizador, só que africano. Por isso se batiam. Deste estado de espírito, entre optar 

por uns ou por outros, sabendo que mais tarde ou mais cedo, tudo seria diferente, o teatro 

de operações militares e laboratório político da Guiné, é o mais paradigmático. 

A Guiné sendo território muito pequeno, com uma orografia e hidrografia muito 

complicada, é rodeado por dois países independentes, com lideranças muito diferentes. O 

Senegal, com uma liderança moderada, que perante o problema, se prontificava a ajudar a 

encontrar solução para o mesmo. Já a Guiné-Conacri tinha uma liderança radical, que não 

aceitava outra solução, que não fosse a saída imediata de Portugal da colónia da Guiné.   

Para resolver o problema que se colocava a Portugal, o Alto Comando Político e Militar 

Português “despachou” para o território, o brigadeiro António de Spínola, em Maio de 

1968, acumulando o governo da Guiné com o Comando Chefe das tropas ali aquarteladas, 

mas este, à medida que o tempo vai passando, começa a equacionar a possibilidade de 

acontecer na Guiné, o que aconteceu no Estado da Índia. E Estado da Índia, porquê? 

Porque Pandita Nehru, Primeiro-Ministro da Índia quis negociar a integração do Estado da 

Índia Portuguesa na União Indiana, e Salazar nunca atendeu esta reivindicação, porque 

entendia que este território era português, e assim sempre tinha sido considerado, ao 

contrário de outros territórios na mesma área, que pela Inglaterra e França eram 

considerados Colónias.  

E quando todos alertavam o Poder Político Português, tanto interna como externamente, 

para o perigo de uma tomada de posição unilateral, da Índia, em relação a este território, 



 

Salazar entendia, que Pandita Nehru, como era considerado a nível mundial, um Pacifista, 

não se atreveria a invadi-lo, porque não quereria perder, essa auréola. Mas Salazar, não 

teve em atenção, o jogo político indiano da altura, com um xadrez complicado, onde 

avultava a influência do Ministro da Defesa Indiano, Krisna Menom, que pressionava 

Nehru, para uma invasão, caso Portugal não cedesse. E quando em Dezembro de 1961, os 

Serviços de Informação do Governo-Geral da Índia Portuguesa, e os Serviços de 

Informação Paquistaneses alertavam Lisboa, para movimentos anómalos, de Forças 

Indianas, a tomarem posição nas fronteiras de Goa, Damão e Diu, o que indiciava uma 

invasão iminente, Salazar dá instruções para que na ONU, a Delegação Portuguesa consiga 

uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, o que efectivamente veio a 

acontecer. Só que, às deliberações do Conselho de Segurança, a URSS veio impor o seu 

veto, o que na prática inviabilizava, qualquer outra atitude, deste Fórum Mundial.  

O Chefe do Governo Português, mesmo assim, não acredita numa invasão, mas considera 

que se a mesma se verificar, então as Autoridades do Estado da Índia Portuguesa têm de 

“organizar a defesa pela forma que melhor possa realçar o valor dos portugueses, segundo 

velha tradição na Índia. É horrível pensar que isso pode significar o sacrifício total, mas 

recomendo e espero esse sacrifício como única forma de nos mantermos à altura das nossas 

tradições e prestarmos o maior serviço ao futuro da Nação” (Nogueira, 1984: 365). Ou 

seja, Salazar pede uma resistência total e sem limites, o que implicava o sacrifício da 

própria vida.  

Curiosamente, apesar de muito criticada esta mensagem, pelo que ela implicava, a mesma 

tem antecedentes na II Guerra Mundial, quando Churchill, em mensagem para o Comando 

Militar de Hong-Kong, perante o avanço japonês determina: “Não pode haver qualquer 

ideia ou pensamento de rendição. Há que travar luta por todos os recantos da ilha” 

(Nogueira, 1984: 367). E, em relação à invasão de Singapura, o Chefe do Governo Inglês 

vai mais longe, nas ordens que dá, ao Comandante Militar de Singapura: “Não pode haver 

qualquer pensamento de salvar tropas ou poupar população. A batalha tem de ser travada a 

todo o custo até ao seu fim amargo. Os comandantes e oficiais superiores devem morrer 

com as suas tropas. Está em causa a honra do Império Britânico e do Exército Britânico” 

(Nogueira, 1984: 367).  

Só que aqui existe uma diferença. No primeiro caso, só Portugal se batia pelo seu território 

indiano, no segundo caso era uma coligação das maiores Potências Mundiais, que acima de 



 

tudo, se batiam pelo chamado Mundo Livre. Assim, a 18 de Dezembro de 1961, dá-se a 

invasão dos territórios de Goa, Damão e Diu, e apesar de alguns actos dignos do maior 

respeito e admiração, o Governador e Comandante-Chefe, ao fim de pouco mais de um dia 

de combates, pede um cessar-fogo, que foi aceite, terminando assim, a nossa viagem por 

aquelas terras, iniciada cerca de 500 anos antes.  

Mas aqui, o Governo de Lisboa teve toda a culpa, não entendendo a razão, das nossas 

tropas não terem resistido durante mais tempo, porque o seu armamento, e o seu número, 

nada tinham a ver com o armamento sofisticado indiano, e com a imensa reserva de 

soldados, que também possuíam. E também aqui, Salazar e os seus Conselheiros não 

entenderam que o Mundo estava a mudar, e os paradigmas eram outros. Aquele que obriga 

os Governados ou os Comandados, a cumprirem as obrigações, têm de lhes proporcionar 

as “ferramentas” necessárias, à execução da tarefa. Caso contrário, ninguém é obrigado a 

cumprir tarefas, para as quais não está preparado. E muito custa saber, que depois do 

regresso à Pátria, nem um gesto nem uma palavra, para quem, com maior ou menor 

sacrifício, tentou fazer, ou dar o seu melhor. Assistiu-se a punições e a expulsões das 

Forças Armadas, abrindo-se uma clivagem entre o Poder Militar e o Poder Político, que 

ainda é objecto de estudo ou de análise, por que se entende que esta fractura acompanhou 

sempre, também, a Guerra de África. 

E de repente, a mente militar foi de novo assombrada, de que o mesmo poderia ocorrer na 

Guiné. E porquê? Porque a partir de determinada altura, a Força Aérea que ia a qualquer 

lado deste território ultramarino, em apoio de civis e militares, foi surpreendida pelo uso 

por parte dos insurrectos do PAIGC, de mísseis terra-ar que abateram vários aviões 

militares portugueses, que para África eram de última geração, criando ao poder aéreo, o 

receio de passarem a ser abatidos, quando em missão no território. Mas não se pode 

esconder que “em Dezembro de 1970 o general Spínola organizou um ataque à Guiné-

Conacri, com o objectivo de derrubar o Presidente Sekou Touré e liquidar a liderança do 

PAIGC….Tal como na Baía dos Porcos, a operação foi um fiasco, os objectivos não foram 

cumpridos, e a expedição foi um desastre para os Portugueses. O ataque revelou a 

vulnerabilidade da Guiné-Conacri, de que resultou uma escalada na ajuda a Sekou Touré e 

ao PAIGC por parte de Cuba e da União Soviética” (Maxwell, 2004: 5-6). Aqui, Spínola 

tem algumas culpas no “cartório”, porque deu um pretexto para o endurecimento da luta 

armada.  



 

Temendo um possível colapso, o Alto Comando Militar da Guiné, na pessoa do general 

António de Spínola, começa a tomar consciência do princípio do fim, e resolve começar a 

explorar, aquilo a que chamo “manobra política”, para que em apoio da “manobra militar”, 

possa constituir o início de uma solução do Problema Ultramarino, ou pelo menos, de uma 

solução, para a Guiné. Para isso, contava com a compreensão e apoio do Presidente do 

Senegal, Léopold Senghor, que ajudaria no que fosse preciso. Recorde-se, que Senghor foi 

o primeiro deputado francês originário do Continente Africano, sendo também 

reconhecidamente, um ilustre académico. Desta forma, o general Spínola, encontra-se com 

o Presidente Senghor, em 1972, para encontrar uma solução que honrasse o combate 

político-militar de ambos os lados. Depois deste contacto, o Governador da Guiné vem dar 

conhecimento a Marcelo Caetano, do que está a fazer para solucionar a Guerra da Guiné, e 

pedir-lhe a respectiva autorização, para a “manobra política”, que estava já em marcha, a 

fim de se conseguir uma plataforma de entendimento aceitável, em que ninguém perderia a 

face. Marcelo Caetano ouve atentamente o Governador da Guiné, não autorizando a 

continuação das conversações, porque no seu entender, a cedência na Guiné, implicaria a 

cedência em Angola e Moçambique, o que ele entendia, que não era de todo possível.  

O general Spínola, embora não concordando com a analogia, e porque já tem uma visão 

muito firme, do ponto de vista político e militar, sobre o rumo do Ultramar Português, 

refere, que face à cada vez maior sofisticação do armamento do PAIGC, e ao sucedido com 

a Força Aérea, que corria o risco de perder o domínio dos ares, e com isso não poder 

desempenhar o importante papel que até aqui tinha tido, podia haver, um colapso militar da 

Frente Guineense, o que de todo havia de evitar. Perante esta afirmação, o Professor 

Marcelo Caetano afirma novamente, que não autoriza a continuação dos contactos, e que 

para além disso, prefere uma derrota militar na Guiné, do que pôr em causa com essas 

conversações, o futuro das duas maiores Províncias Ultramarinas Portuguesas (Caetano, 

1974: 191).  

O General fica siderado. O colapso da Índia surge-lhe na mente até porque “o precedente 

em Goa, em 1961, indicava que as responsabilidades de uma derrota militar, mesmo em 

situação em que esta era inevitável, recairiam sobre os militares e não no governo” (Jalali, 

2007: 57). Naquele momento, para ele, já nada mais era possível, com este poder político. 

Sem o saber, ou sabendo-o, o Professor Marcelo Caetano tinha criado uma fractura de tal 

ordem, que já nada mais seria possível entre os dois, a não ser, e disso não se duvida, 



 

qualquer colaboração posterior, que só seria feita, pelo grande apego que qualquer deles, 

tinha pela Nação Portuguesa. Para o general Spínola “Portugal vive hoje, sem dúvida, uma 

das horas mais graves, senão a mais grave, da sua História, pois nunca as perspectivas se 

apresentaram tão nebulosas como as que se deparam à geração actual” (Spínola, 1974: 19). 

E, mais escreve, que “às Forças Armadas apenas compete, pois, criar e conservar pelo 

período necessário, naturalmente não muito longo, as condições de segurança, que 

permitirão soluções político-sociais, únicas susceptíveis de pôr termo ao conflito” (Spínola, 

1974: 45) e “…encontrando-se os quadros permanentes das Forças Armadas, em crescente 

desequilíbrio, pois o seu prematuro envelhecimento físico e psicológico, não é de forma 

alguma compensado, pela natural renovação…parece, assim, evidente a impossibilidade de 

ganhar a guerra, apenas no campo militar” (Spínola, 1974: 48).  

Mais à frente retomaremos outras reflexões, deste militar, com uma das carreiras mais 

brilhantes das Armas Portuguesas. Por isso, quando sai do gabinete de Caetano, já duvida 

do Poder Político que comanda os destinos de Portugal. E tem a sensação, de que pode 

ocorrer uma derrota militar, ainda mais grave, da que aconteceu no Estado da Índia. É que, 

na Índia eram dois Exércitos frente a frente, e o da União Indiana, com uma reserva de 

centenas de milhares de soldados, todos eles bem armados. Portugal, no Oriente, não tinha 

sofrido uma capitulação, ou derrota que desonrasse as Armas Nacionais, visto que, o 

adversário era infinitamente mais numeroso e poderoso, e as nossas linhas de 

abastecimento, a milhares de quilómetros de distância, enquanto as da potência agressora, 

estavam todas posicionadas, no terreno do Conflito.  

Ora, no caso da Guiné, o problema era outro. O Exército Português, em circunstância 

alguma poderia aceitar, a mesma situação, tendo à sua frente, apenas, um Movimento 

Guerrilheiro, embora bem armado e determinado. O general Spínola não poderia aceitar, o 

que aconteceu ao Exército Francês em 1954, na célebre batalha de Dien Bien Phu durante 

o conflito na Indochina, em que a guerrilha vietnamita cercou, e capturou, centenas de 

militares franceses, dando início, assim, à derrota das Armas Francesas na Indochina, e sua 

consequente retirada. 

Em Bissau, Spínola relata o sucedido ao seu Estado-Maior e seus Oficiais de confiança, 

desencadeando o início de uma Clivagem Político-Militar sem precedentes, entre o Poder 

Militar aquartelado na Guiné, e o Poder Político, em Lisboa. Para os oficiais em serviço 

neste território, a posição do Presidente do Conselho era inaceitável, e do seu ponto de 



 

vista inqualificável. Não era admissível, que o Primeiro-Ministro de Portugal, perante a 

gravidade de uma situação, apontasse apenas, como caminho, que era preferível um 

colapso militar real na Guiné, do que um possível entendimento, entre as forças em 

presença. As Forças Armadas, não podiam aceitar em circunstância alguma, a atitude 

política de Marcelo Caetano, nem queriam ser os culpados, da ausência de uma política, 

que não dava uma saída digna, a todos os envolvidos no Conflito Ultramarino.  

E constata-se, que só Políticos extremamente traquejados na Arte têm possibilidades de 

sair quase incólumes destas Clivagens, pois, mesmo em Ditadura, não são fáceis de 

resolver estas situações. Mesmo que esses políticos se chamem Salazar ou Marcelo 

Caetano, embora este último, já tivesse só as rédeas do Poder em fase final política, não lhe 

tendo sido permitido, ou ele não queria arriscar, ensaiar as Manobras Políticas 

Constitucionais e Administrativas, de que era também, um profundo conhecedor e mestre. 

Mas reconheça-se, que no último caso, talvez a saúde e a idade, já não lhe permitissem 

determinadas jogadas, num País já muito dividido, mesmo ao nível dos Situacionistas entre 

os Europeístas que queriam a adesão ao Mercado Comum, e os Ultramarinistas que 

entendiam, que o nosso espaço económico, devia ser encontrado em fortes laços, com uma 

África Portuguesa. Quer isto dizer que “os primeiros anos do último quartel do século XX 

assistiram ao fim do difícil compromisso entre o império colonial e a integração europeia, 

que caracterizara a sociedade portuguesa durante o terceiro quartel do século XX” (Mata, 

et  al, 1994).  

Quanto a Angola, a situação parecia mais calma e mais controlada. Dois factores se podem 

equacionar. Um deles, o factor demográfico, em que avultava uma população de origem 

europeia em número considerável, e bem espalhada pelo território desta Colónia, em 

especial em cidades do litoral, que eram ao mesmo tempo, excelentes portos de mar, como 

por exemplo, Luanda, Lobito, Benguela e Moçâmedes, com ligações imediatas ao interior, 

e no caso de Benguela, com um caminho-de-ferro que chegava aos Países limítrofes, 

escoando as mercadorias em ambos os sentidos. O outro é um factor político, isto é, em 

vez de existir apenas um único Movimento Separatista, haviam três, e a própria génese 

destes Movimentos, e respectivos apoios, faziam com que não houvesse possibilidades, de 

haver um entendimento conjunto, entre eles.  

O MPLA, com base mais urbana, com intelectuais e quadros com elevadas habilitações 

académicas, que foram conseguidas na Metrópole, e com uma vivência e horizontes mais 



 

cosmopolita, do que deve ser um novo Estado. Dos outros dois Movimentos e os mais 

fortemente armados, temos a FNLA que começa por ser um movimento Separatista, mas 

só do Norte de Angola, com forte apoio da etnia Bacongo, e só à “posteriori” é que 

reafirma a sua vontade, no todo angolano, e a UNITA, com uma implantação sem margem 

para dúvidas, mais na etnia Ovimbundo, e que mesmo depois da Independência, foi o que 

disputou durante muitos anos, a primazia, ao poder Angolano, do MPLA.  

Porque eram três Movimentos, eles não toleravam entre si, uma actuação nas respectivas 

áreas de influência, e caso isso acontecesse, combatiam, para expulsar os elementos, que 

disputavam o seu poder, nas suas respectivas áreas. E desta forma, o Exército Português 

aproveitava as profundas divergências entre estes Movimentos, beneficiando do desgaste 

militar das Guerrilhas, provocado pelo combate entre elas, dando também combate às 

mesmas. E eram muitas vezes, estas forças independentistas, que forneciam informações 

vitais, sobre os seus respectivos adversários, permitindo às Forças Nacionais, que 

actuassem em conformidade. 

E, na verdade, Basil Davidson reconhece que a Guerra de Angola estava a correr 

favoravelmente a Portugal. Mas isso, não significaria, que Angola ficasse nesta situação 

eternamente, ou seja, com o estatuto de território português, chamando-se Província, 

Colónia ou Estado. Quer isto dizer, que além dos Movimentos Independentistas, face à 

riqueza deste território, em matérias-primas, o que lhe conferia grande autonomia 

económica, o resto da população, tanto a africana, como parte da europeia, queriam uma 

autonomia cada vez mais ampla, que se traduziria depois, em independência.  

E quando o petróleo foi o último achado, Salazar, quando soube da novidade pelo Ministro 

do Ultramar, que lhe comunica também, que fontes nacionais e internacionais afirmam que 

o mesmo dava para abastecer todo o espaço económico português, e ainda para exportar, a 

dizer que “só nos faltava mais essa desgraça” (Nogueira, 1984: 474). Ele também sabia, 

que com esta descoberta, sectores importantes dos colonos portugueses, e não só, 

entendiam, que tinha chegado a altura de, em Angola, se fazer um novo Brasil.  

Ou seja, as Forças Armadas cumpriram o papel que lhe foi destinado em 1961. E durante 

13 anos, deram ao poder político, o tempo necessário, para que este encontrasse uma 

Solução para o mesmo. E esta não podia ser combates e mais combates, sempre o 

combater. Teria de haver Negociações. E novamente volto a Spínola, quando este afirma 

que “nem tão pouco pode aceitar-se, que se encaminhe a Solução do Problema 



 

Ultramarino, para um desfecho no Campo Militar, por maior que seja, o heroísmo das 

Forças Armadas” (Spínola, 1974: 236) e “com riscos ou sem riscos, não vemos, porém, 

outra via para a salvação do País que, de outro modo, caminhará para a desagregação por 

amputação, uma a uma, das suas parcelas africanas” (Spínola, 1974: 230). Queria com isto 

Spínola dizer que “parece, portanto que na defesa dos interesses nacionais, teremos de ser 

acima de tudo realistas e positivos, governando-nos pelas resultantes e pelos factos 

inelutáveis” (Spínola, 1974: 134). Ou seja, tal só era possível, como escrevo mais acima, 

só com negociações. E novamente cito o General do “monóculo” quando “deixámo-nos 

atrasar na corrida pela África, onde estamos implantados com mais solidez do que outros, 

mas de onde um dia seremos sacudidos se nos mantivermos surdos ao fenómeno africano” 

(Spínola, 1974: 240). 

Mas, com o decorrer do tempo, começam a surgir nos espíritos, as interrogações sobre 

como solucionar o conflito, em especial ao nível dos jovens Oficiais, vindos da Academia 

Militar, que de comissão em comissão no Ultramar, não tinham vida familiar, e não 

entendiam de todo, que não fosse encontrada uma solução, para a situação (Caetano, 1974: 

175). Por outro lado, não só eles, como até Oficiais Superiores das Forças Armadas, ao 

contactarem com jovens Oficiais, vindos das Universidades, começavam a receber intensa 

politização, dos mesmos, que lhes abria outros horizontes.  

O general Vasco Gonçalves refere que “os Milicianos tiveram muita importância na 

politização dos Militares do Quadro Permanente” (Cruzeiro, 2002: 74). Isto, porque muitos 

dos jovens Oficiais não profissionais, ou milicianos, como se queira, interromperam os 

seus estudos, por razões políticas ou outras, e estavam ao serviço do Exército. Mas, como 

tinham discordância em relação ao seu estatuto militar, que contrariava os seus ideais 

políticos, difundiam as suas opiniões, que primeiro eram contrariadas, até porque a isso 

obrigava a disciplina militar, mas a pouco e pouco, eram aceites, não sofrendo agora 

qualquer tipo de retaliação, antes pelo contrário. Estes oficiais milicianos, em conversas 

com os oficiais do quadro permanente, questionavam o sentido desta guerra ultramarina, 

dizendo-lhes abertamente que a solução militar não tinha qualquer viabilidade, e que o 

Regime mais cedo ou mais tarde cairia, porque já não tinha qualquer credibilidade, tanto 

interna como externamente (Caetano, 1974: 176).  

E tudo isso, fazia “mossa” na vontade de continuar, levando muitos a questionar, se afinal 

os oficiais milicianos não teriam razão, até porque, a França e a Inglaterra, grandes 



 

Potências Militares e Económicas, não tinham conseguido conservar os Impérios. E, se o 

queriam ter feito. Depois, comissões militares atrás de comissões militares, nas diversas 

parcelas de África, levaram a que muitos, mesmo acreditando no Combate que travavam, 

começassem a vacilar, na vontade, porque não tinham tempo para a família, fosse no 

Continente, ou nos Território Ultramarinos, porque nalguns casos, isso não era possível, 

não havia condições para a mesma, e a pouco e pouco, muitos dos laços familiares foram-

se destruindo. Para além disso, a sucessão de comissões, nalguns casos cinco ou seis, 

contando com o Estado da Índia, com os inerentes riscos e responsabilidades acrescidas, 

desencadearam problemas de saúde muito graves, nestes elementos das Forças Armadas, 

diminuindo o seu rendimento militar, e a pouco e pouco, foi-se instalando a desmotivação, 

e a apreensão, pelo rumo que as “coisas” estavam a tomar.  

Julga-se que Caetano, se não fosse a sensação, de ter de abandonar nas Colónias, as 

centenas de milhares de Colonos Portugueses, verdade seja dita, e mais, mas mesmo 

muitas mais, centenas e centenas de milhares de Africanos, que começavam a ver outra 

solução para o problema, que não a entrega pura e simples dos territórios, aos Movimentos 

Independentistas, então Caetano, não teria qualquer problema, em ceder aos “ventos” da 

História (Caetano, 1974: 191). Só que Marcelo Caetano tinha visitado Angola e 

Moçambique, e tinha ficado verdadeiramente impressionado com o que viu, e desta forma 

custava-lhe o abandono. E assim, o Presidente do Conselho recusava-se a ser o “mestre-de-

cerimónias” do abandono de todas aquelas multidões, que o tinham aplaudido, multidões 

que eram verdadeiramente multirraciais.  

E, julga-se que Spínola sabendo do estado de espírito de Marcelo, perante as multidões que 

o tinham ovacionado, escreveu antes do 25 de Abril, que “não nos deixemos iludir a este 

respeito com pretensas adesões, pois há uma grande diferença entre o que as massas 

aplaudem e o que cada cidadão sente na sua secreta intimidade” (Spínola, 1974: 107). 

Julgo que o Professor Marcelo Caetano não entendeu o recado que lhe era dado, mas se o 

entendeu, preferiu ignorá-lo, até porque teria outra solução. 

 E isto, porque se “fala”, que afinal, Paris teria sido local de encontro, para determinadas 

conversações políticas, que entroncariam naquilo, que o general Spínola preconizava. 

Apenas conjecturas, ou factos? Não sabemos. Mas o que sabemos, e por Marcelo Caetano, 

é que ele conhecia pessoalmente o Presidente do Senegal Léopold Senghor, que teria 

demonstrado interesse, em conhecer melhor, o pensamento político português sobre a 



 

Guiné. E assim, em 1971, com credencial do próprio Marcelo Caetano, e um exemplar 

encadernado das obras completas de Fernando Pessoa, como oferta pessoal a Senghor, foi 

enviado a Dacar, o Dr. Alexandre Ribeiro da Cunha, Director do Gabinete dos Negócios 

Políticos do Ministério do Ultramar, tendo este conversações com Ministros senegaleses, 

que deveriam continuar em Lisboa, mas que depois não tiveram qualquer seguimento 

(Caetano, 1974: 190).     

Mais ainda: se é verdade que alguns Chefes de Estado Africanos eram inimigos de 

Portugal, outros, pela sua sensatez, ajudariam o nosso País a sair o melhor possível, desta 

situação. No Senegal, Léopold Senghor, no Malawi, o Presidente Kamuzu Banda, e mesmo 

o Presidente Julius Nyerere, da Tanzânia, na altura, qualquer deles, com peso e prestígio no 

Mundo Africano, poderiam ajudar no encontro de soluções, até porque tinham influência 

suficiente, junto dos Movimentos Insurrectos Independentistas. Se hoje, com uma certa 

distância, podemos de certa forma perceber, que não havia outra solução que não passasse 

pela negociação, temos muita dificuldade em entender, uma “teimosia” que queimou vidas, 

fazendas e capitais.  

E isto, porque a Conferência de Bandung em 1955, na Indonésia, tinha mesmo acontecido. 

E tinha tomado decisões relativas, ao que se convencionou chamar Terceiro Mundo. E os 

seus participantes foram inequívocos, no sentido de que a África tinha direito a ter “voz”, e 

não continuar como apenas, um conjunto de “povos mudos”, como lhes chamou o 

Presidente Soekarno da Indonésia, que presidiu à Conferência, até porque era o anfitrião. 

Ora Bandung foi o despoletar de cada vez mais reivindicações, para a emancipação dos 

Povos Africanos, tendo em vista a Autodeterminação e Independência. É ali afirmado, que 

a Conferência é “um tornado na história do mundo” e que foi “a tomada de consciência da 

sua eminente dignidade, pelos povos de cor; a morte do complexo de inferioridade”. E foi 

o que aconteceu, em especial na década de 60, com o surgimento de várias dezenas de 

Países Independentes.  

E no Palácio das Necessidades tínhamos diplomatas, e políticos extremamente argutos, que 

entendiam o significado de tudo isto. E de Bandung à Conferência do Cairo, em 1957, foi 

um passo, e às nossas respostas, foi o cortar de todas as relações diplomáticas com 

Portugal, e a interdição do sobrevoo do espaço aéreo africano, e a não possibilidade de 

utilização dos portos de mar, das novas Nações. A tudo isto, havia que juntar uma ofensiva 



 

cada vez maior nas Nações Unidas, que só uma Diplomacia Portuguesa muito 

experimentada conseguia conter. Valeu-nos isso. Mas não chegava. 

E nos anfiteatros da ONU, eram aprovadas Resoluções, atrás de Resoluções, que 

condenavam a presença de Portugal nos Territórios Ultramarinos, ou seja, exigiam a 

imediata Independência dos mesmos, fosse o que fosse o que Portugal cedesse, para 

justificar a sua presença. Em 1955, a Resolução 1514, da Assembleia-Geral da ONU, 

declara ilegal a prática colonial e a Resolução 1542 do mesmo órgão é taxativa ao 

considerar “as províncias ultramarinas portuguesas” como “territórios não autónomos” 

(Santos, 2006a: 121). Por mais que Portugal fizesse, e fez muito em todos os domínios, 

para desenvolver os seus territórios africanos, a ONU e a OUA, não viam outra saída, que 

não a Autodeterminação, considerando que os “nossos” territórios eram “Territórios não 

Autónomos”. Ou seja, por mais que o País e as suas Forças Armadas fizessem, para os 

manter na esfera Portuguesa, todos os “sacrifícios” seriam sempre em vão, porque ao 

contrário do que muitos pensam, mesmo resolvendo e cedendo em quase tudo, o que o 

Terceiro Mundo queria era a independência dos territórios. 

Por isso, pergunto, e é a razão de ser desta Dissertação: foram ou não determinantes, as 

Clivagens Políticas e Sociais, no Processo de Descolonização? Sim ou Não? Foram ou não 

determinantes, como dizia o general Spínola, para a amputação dos nossos territórios, em 

relação ao Continente Português? E, ainda não querendo dar resposta definitiva à Tese da 

Dissertação, fico-me por agora, que as Clivagens foram muito importantes, no acelerar de 

todo um processo de afastamento. Mas, teriam sido a causa e o efeito, para o desfecho 

final, ou seja, a Independência?  

É que as Forças Armadas, depois de treze anos de Guerra, apercebem-se, que podem ser 

utilizadas mais cedo ou mais tarde, como “expiação” de outros “pecados” e de outras 

“visões”, para que não tinham sido chamadas a pronunciarem-se ou “de modo crescente, 

segmentos das forças armadas receavam tornar-se os bodes expiatórios dos insucessos da 

política governamental em relação aos territórios coloniais” (Jalali, 2007: 57). As Forças 

Armadas, apenas cumpriram as decisões do Poder Político, mas o Poder Político não pode 

pedir ás suas Forças Armadas, um sacrifício contínuo, para missões que se sabe, que não 

têm resolução, apenas militar. E veja-se, que Exércitos mais poderosos em todos os 

aspectos, tiveram que retirar, porque o Poder Político que os enviou em Missão, só se 

apercebeu, demasiado tarde, que não há solução só militar, para os problemas 



 

internacionais. Aos Exércitos deve pedir-se apenas tempo suficiente, para conseguir-se 

uma Solução Política, caso contrário, são guerras intermináveis, com custos muito altos 

para todos. Para não ir mais longe, aponto os casos, dos dois Estados mais poderosos do 

Mundo. Os EUA, que tinham uma estrutura militar muito poderosa no Vietname do Sul, e 

teve de retirar, e a URSS, com o que tinha de mais poderoso no Afeganistão, e teve de 

retirar também.  

E assim, e desta forma, como a solução política não aparece, e não se pode repetir o que 

aconteceu na Índia, e poderia acontecer na Guiné, então os jovens Oficiais começam a 

reunir-se, em Movimento Revolucionário, que possa ao intervir, solucionar, o que o Poder 

Político não consegue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descolonizar: um dos 3 D’s 

 

O Poder Político Marcelista vai-se apercebendo, dos sinais contraditórios, que começam a 

aparecer, não só da Sociedade Civil, como das próprias Forças Armadas.  

Da Sociedade Civil, só já a Oposição constituída por velhos Monárquicos e Republicanos, 

é que continua, embora tecendo muitas críticas ao Regime, a defender, que há que 

encontrar uma fórmula, que permita a nossa presença em África. A Oposição constituída 

pelos mais jovens, como António Barreto, Medeiros Ferreira, Sottomayor Cardia, Jaime 

Gama, Alberto Martins, Celso Cruzeiro, bem experimentada nas “lutas académicas”, e 

também por António Guterres, Augusto Mateus, Francisco Ramos da Costa, Joaquim 

Aguiar, Manuela Silva entre outros, é já cosmopolita, mais aberta às Ideias que sopram da 

Europa, e entende, que não há outra solução, a não ser a autodeterminação, e consequente 

independência, dos territórios ultramarinos.  

Por outro lado, para melhoria do nível de vida ou para evitar o Ultramar, com autorização 

ou sem ela, muitos jovens partem para trabalhar em França, na Alemanha, no Luxemburgo, 

na Holanda e em muitos outros Países. E quando se deparam com dificuldades na obtenção 

da permanência, por vezes por falta de documentação adequada, solicitam “asilo político”, 

com base na recusa de prestarem o serviço militar, e este, é prontamente concedido, pelo 

menos pela Suiça, Holanda, Suécia, Noruega e Dinamarca. As Forças Armadas começam 

então, a ter dificuldades no recrutamento militar obrigatório, e já não são só os oficiais do 

quadro permanente, a terem que ir várias vezes ao Ultramar, mas também antigos oficiais 

milicianos, que não cumpriram comissões em África, são chamados, e agora, como 

Capitães Milicianos terão que fazer mais uma Comissão Militar, mas no Ultramar. 

Mas impressiona, que face a tudo isto, homens com uma craveira e dimensão de nível 

muito elevado, como o Embaixador Franco Nogueira, que exercia o cargo de Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, afirmasse: “outros homens, com uma visão só nacional, entendiam 

que aos interesses portugueses nenhuns outros se poderiam sobrepor, ainda que estes 

fossem apoiados na força, e que cumpria resistir-lhes até à exaustão, se necessário…” 

(Nogueira, 1979: XXIII). Sublinho “resistir até à exaustão”. E assim, volto a sublinhar, que 

as Forças Armadas poderiam ter como longínquo o drama de Alcácer Quibir, mas tinham 

como bem recente, o drama da Índia Portuguesa. 



 

Marcelo Caetano, um pouco debilitado por razões de saúde, apercebe-se de tudo, e pede, 

para continuar com a sua política, um sinal de determinação inequívoco, de que pode 

contar com as Forças Armadas. Da Sociedade Civil, se encarregaria ele de a motivar, 

embora sabendo, que não era fácil a tarefa. Nas “Conversas em Família” trataria desse 

assunto.  

Mas da Autoridade Militar, queria saber melhor, com o que podia contar. Marcelo 

Caetano, perante o que lhe chega, de grandes Clivagens e Fracturas no seio das Forças 

Armadas, pede um sinal vindo das mesmas, que lhe permita continuar. E o sinal é dado em 

14 de Março de 1974. Os Oficiais Generais, e Comandantes Militares das principais 

Unidades Militares Metropolitanas, comparecem em São Bento, para testemunharem a sua 

lealdade e vontade, na defesa dos valores ultramarinos.  

Mas notam-se faltas. E essas são a do Chefe do Estado-Maior General das Forças 

Armadas, e do respectivo Vice-Chefe. São eles, os Generais Costa Gomes e António de 

Spínola, respectivamente. Marcelo não hesita. Demite-os. Ou seja, ao País e ao Mundo, dá-

se a conhecer a “decapitação”, dos dois Comandantes Supremos das Forças Armadas. É 

certo, que para os substituir, são nomeados Oficiais Generais de grande prestígio, mas os 

dois que são exonerados, são os únicos, praticamente, a quem a Oficialidade, ainda 

obedece, quase sem discussão. Por outro lado, um desses Oficiais Generais, já tinha escrito 

um livro, onde equacionava rumos, para o destino do País. O livro “Portugal e o Futuro”, 

apresentado em Fevereiro de 1974 pelo general Spínola, foi lido e discutido, sem 

problemas, nas “Casernas Militares”. E tinha saído, com a autorização do General Costa 

Gomes, e com a anuência, do Ministro da Defesa Nacional. 

A exoneração dos dois Oficiais, com mais prestígio no meio militar, foi considerada a 

“25ªhora”. E disso se apercebeu o Presidente do Conselho, quando convoca os mesmos em 

22 de Fevereiro de 1974, e lhes diz frontalmente, que tomassem o “poder” no país, o que 

foi prontamente recusado. Mas, já não tinha ilusões (Caetano, 1974: 196). 

A “via revolucionária”, a que tanto se referia o general Spínola, já estava em marcha. Os 

Oficiais mais jovens, já não viam saída para a “crise”. As Comissões Militares 

continuariam indefinidamente, a africanização do Exército no Ultramar não era feita com a 

rapidez necessária, e a Metrópole receava que a prazo, o “feitiço se voltasse contra o 

feiticeiro”. Não havia maneira, de dar a volta a tudo isto. Decisões teriam que ser tomadas. 

E foram. E assim sendo, um grupo de Jovens Oficiais, debaixo da “sigla” MFA, 



 

Movimento das Forças Armadas, na noite de 24 para 25 de Abril, toma a iniciativa, de 

depor o Poder Politico, que sustentava o Estado Novo, e que não resistiu à ausência do seu 

Arquitecto, o Dr. Salazar. E, como diria Adriano Moreira: Reformas adiadas tornam as 

Revoluções inevitáveis. Logo a “transição para a democracia deu-se em 25 de Abril de 

1974, com um golpe militar chefiado por um grupo de «capitães». Tendo eclodido em 

plena guerra-fria, numa altura em que não havia grandes pressões internacionais pró-

democráticas, a ruptura política provocou uma crise evidente do Estado, confrontado em 

simultâneo com o duplo desafio da democratização e da descolonização” (Pinto, et al, 

2006: 29).  

O País, não tinha conseguido, escolher outros caminhos. Estava atrasado, e pobre, 

comparado com o espaço geográfico, onde estava inserido. Pouco industrializado, com um 

sector primário obsoleto, e com elevado número de trabalhadores mal pagos, e assim, foi 

mais fácil, ao Poder Militar, reunido no MFA, derrubar o Estado Novo, e provocar a 

adesão, de largos sectores populacionais. Este “pronunciamento militar” queria, em última 

instância, reunir vontades, para executar aquilo, que ficou conhecido, como o cumprimento 

dos 3D’s, ou seja, Democratizar, Desenvolver, Descolonizar. De todos os 3D’s, o último, 

era aquele, que parecia reunir maiores dificuldades, pelos interesses em jogo, e pelas 

pressões que surgiam de todo o lado.    

E se no final do século XIX, e princípio do século XX, as Metrópoles tinham todo o poder 

de ditar os “cenários políticos” seguintes, na segunda metade do século XX, o Mundo tinha 

mudado imenso, e o poder de Londres, Paris e Lisboa, já não tinha a mesma força, para 

ditar, o que quer que fosse. Já nas vésperas da Conferência de Yalta, Roosevelt, Presidente 

dos EUA, advertia Churchill “quanto à necessidade de se rever o Problema Colonial”, e 

colocava sob essa reserva, a concepção de uma futura Comunidade de Nações. E, por 

muito que lhe tivesse custado, Londres tinha perdido a sua “jóia da coroa”, que era a Índia. 

Paris, também tinha a sua “jóia”. Era a Argélia. Também foi. 

No caso português, a única diferença que havia de ter em conta, era a forma que tinha de 

ser encontrada, para que com base na ruptura, ou clivagem política, de Portugal com os 

seus territórios Ultramarinos, não se sucedessem a seguir, e por causa disso, violentas 

clivagens, dentro da sociedade civil, dentro da família militar, ou dentro de uma e de outra.  

Como resolver? Um sector pretendia negociar, mas de uma forma, em que os “danos 

políticos e sociais” fossem devidamente controlados, para que ninguém saísse, como 



 

derrotado. Era uma negociação mais dilatada no tempo, e que contemplava o sentir, dos 

sectores mais moderados, políticos e militares portugueses, ou seja, a ala militar 

“spinolista” e os políticos que a apoiavam, nomeadamente alguns que tinham pertencido à 

chamada Ala Liberal no Marcelismo. O sector negocial mais “radical” do MFA, escudado 

no Major Otelo Saraiva de Carvalho e Almirante Rosa Coutinho, e apoiado pelos sectores 

políticos mais à esquerda entendia que, apesar de tudo, e para que não se perdesse o ímpeto 

de resolver o que se queria, achava que as negociações políticas teriam que ser rápidas, 

tendo em vista uma Descolonização, que não contemplasse um Neocolonialismo. Por outro 

lado, este sector desejava um rápido regresso do Exército Português à Mãe Pátria, 

conforme se pretendia, em certa visão do Programa do MFA. E estas duas maneiras de 

resolver o problema ultramarino, também reside no facto de que “a crise portuguesa 

decorre na transição entre a estratégia norte-americana de «détente» e a estratégia soviética 

de «détente» e é parte integrante dessa viragem internacional” (Gaspar, 2005).  

E achavam, os que advogavam uma rápida descolonização, que por exemplo, no caso da 

Guiné, pouco mais restava que retirar as tropas, porque segundo argumentavam, e 

argumentava o PAIGC, a Independência da Guiné tinha sido proclamada, de forma 

unilateral em 1973, é certo, em Madina do Boé, mas que foi imediatamente reconhecida, 

por quase todos os Países do 3ºMundo, e do Bloco de Leste. Logo, pouco havia que 

negociar. E daqui, não podia haver recuo. Portanto o PAIGC, só tinha que manter a sua 

posição, e esperar de Portugal, um “timing” ajustado, para a transferência de Soberania, e 

consequente Governo, de todo o território Guineense.  

Os sectores moderados, Políticos e Militares, entendiam que o processo de Autonomia não 

poderia acontecer dessa forma, visto que a 25 de Abril, o PAIGC não dominava todo o 

território, e por outro lado, havia compromissos assumidos anteriormente, com importantes 

Chefes tribais e religiosos, que no Processo Independentista, teriam de ser sempre ouvidos, 

e as suas expectativas não poderiam ser defraudadas. Esta posição era a da maioria da 

Junta de Salvação Nacional, que liderava o País em nome do MFA. Era a posição do 

general Spínola, que bem conhecia a problemática guineense. Mas não era a posição do 

PAIGC, que não entendia outra solução, que não fosse a entrega do Poder Político 

Guineense, a quem tinha estado no terreno de Combate. E daqui não abria “mão”. Até 

porque, a Independência já tinha sido declarada, e reconhecida em 1973, por grande parte 

da Comunidade Internacional.  



 

Logo, ou Portugal o entendia assim, ou o Partido Armado iniciaria de novo Operações 

Militares. Face a esta posição, o Exército Português estacionado na Guiné, informa que não 

está disposto a continuar qualquer tipo de operação militar, visto que ninguém está 

receptivo, a um sacrifício, que quer se queira, ou não, iria terminar da mesma forma: a 

Independência do território. E é neste momento, que da mesma maneira, que não se 

entendia qual a Solução Ultramarina do Estado Novo, também não se entendia as Soluções 

apontadas pelo general Spínola, no seu “Portugal e o Futuro”, já que não eram exequíveis, 

porque ultrapassadas no tempo político. Aqui, Caetano ganhara nitidamente a Spínola. Ele 

sabia que na situação política em que tudo se encontrava, as teses de Spínola tinham tanto 

cabimento, como as do Estado Novo. Caetano sabia de antemão, que no estado em que 

tudo se encontrava, ao abrir-se a mais pequena brecha, o lado que a abrisse, perdia. E 

assim, o sector mais “radical” do MFA, exigiu uma solução rápida para a Guiné, 

considerando que era já um facto consumado, e portanto só nos restava sair, até porque não 

havia, uma presença europeia significativa, para repatriar. E os interesses económicos, não 

eram de elevada monta.  

Assim aconteceu. Portugal reconhecia a Independência da Guiné. O general Spínola 

apercebe-se pela primeira vez, que não controla mais este Processo Político. Nem o 

controla no Ultramar, e nem o controla em Lisboa. Parte então, para um controle de danos. 

Mas mal sabe, que a cartada que sonhou, para Portugal e Ultramar, estava também perdida. 

E mais grave. Ele que tinha caucionado com as suas posições, a aceitação quase sem 

discussão por todo o País, do Movimento das Forças Armadas, já não tinha a força política 

ou militar que julgava ter. E sai de cena.         

Quanto a Angola e Moçambique, o problema era agora mais complicado. O poder político 

instalado em Lisboa, após a saída do general Spínola da Presidência da República, era 

francamente a favor de uma solução rápida, para o problema das duas maiores Colónias 

Portuguesas. Ou seja, também conceder a Independência, num prazo relativamente curto. 

Desta forma verifica-se que “as divisões que surgiram em consequência da descolonização 

– a causa inicial do conflito entre os capitães que lideravam o golpe e os generais 

conservadores – acentuaram o papel político desempenhado pelo Movimento das Forças 

Armadas…” (Pinto, et al, 2006: 29). E era muito complicado tudo isto, porque se gritava 

nas ruas de Lisboa, “nem mais um soldado para o Ultramar”. Por outro lado, ninguém está 

a ver qualquer soldado a morrer, por uma causa que estava a entrar em colapso. Mesmo 



 

assim, e apesar de tudo, foi possível a retirada faseada de Portugal destes dois territórios, 

com a colaboração dos Movimentos Independentistas.  

O caso mais fácil foi o de Moçambique. Porque apenas havia um interlocutor válido, e o 

único que era reconhecido pela OUA, sendo esse Movimento a FRELIMO. Depois de 

conversações em 1974, em Lusaka, capital da Zâmbia, entre Altos Representantes do 

Governo Português, como o Dr. Mário Soares e Major Melo Antunes, e a Direcção da 

FRELIMO, é assinado o Acordo de Lusaka, onde se reconhece o direito à independência 

de Moçambique. O Governo Português nomeia um Alto-Comissário para o território, o 

Contra-Almirante Vítor Crespo, constitui-se um Governo de Transição chefiado por 

Joaquim Chissano, um dos principais responsáveis da FRELIMO, e que integra elementos 

moçambicanos e portugueses, que preparam a colónia de Moçambique, no processo de 

passagem à Independência em 1975.   

O caso mais “bicudo” foi o de Angola, visto que Lisboa e a Diplomacia Internacional, 

lidava não com um, mas sim com três Movimentos de Libertação, dois dos quais, com 

lideranças muito carismáticas. Era o caso de Agostinho Neto com o MPLA, e de Jonas 

Savimbi com a UNITA. A FNLA tinha também a sua importância, mas os seus líderes, 

além de não dominarem bem a língua portuguesa, até porque praticamente viveram quase 

sempre do outro lado da fronteira, comandavam Guerrilheiros na mesma situação, ou seja, 

mal sabiam falar o Português. E sempre que Portugal manifestava o desejo de conversar 

com eles em separado, logo os outros dois sentiam-se como que enganados, enveredando 

por actuações de muita violência, para mostrar a sua importância.   

No que respeita a São Tomé e Príncipe, não houve qualquer dificuldade, tirando um ou 

outro incidente, mais ou menos grave, mas tudo chegou a bom porto. Quanto a Timor, face 

à agitação crescente, e temendo um “foco” extremista, que ia desestabilizar aquela zona, a 

Indonésia, com “luz verde” americana e australiana, invadiu o território, declarando o 

mesmo parte integrante da sua jurisdição. Mas a Comunidade Internacional, leia-se ONU, 

nunca o considerou indonésio, e hoje conseguiu recuperar, o estatuto de Nação 

Independente. 

No caso de Angola, como os interesses eram muito grandes, o problema da transferência 

de poderes foi complicadíssimo. Porque qualquer dos três Movimentos não aceitavam o 

modo como estava a ser preparada a entrega do Poder Político, e como também, qualquer 

deles tinha apoio fortíssimo de potências mundiais e regionais, não levou a que se chegasse 



 

a um consenso. Assim sendo, Angola, logo após a retirada de Portugal, entrou de imediato 

em Guerra Civil, que durou mais de duas décadas, com consequências terríveis para as 

suas populações, vítimas indefesas de mais este conflito. 

O MPLA era apoiado pela URSS e por Cuba, e no caso desta última, com militares e com 

conselheiros. A FNLA era apoiada pelo Congo ou Zaire, e pelos EUA, que não queriam, 

que este território caísse na esfera de influência soviética. Quanto à UNITA era apoiada 

pela República da África do Sul, e República Popular da China.   

A única solução seria portanto, um Governo de Coligação, como existem e existiram em 

tantos países, só que todos desconfiavam de todos e de tudo, e a situação de Angola, no 

que se refere à Paz Social, transformou-se num autêntico caos. Desta forma, Portugal, 

manteve a data da Independência, para 11 de Novembro de 1975, e retirado do território, 

de uma forma nada aceitável, do ponto de vista democrático. Foi uma retirada 

perfeitamente embaraçosa, para quem tinha a obrigação de velar por tudo, até à 

Independência, deixando atrás de si um País em guerra. E um conflito fratricida é dos 

piores conflitos, que se podem imaginar. 

Instalado o caos político e o caos militar, o MPLA consegue, com o apoio e ajuda de Cuba, 

aguentar o controlo da capital Luanda, perante a investida da FNLA, que não consegue 

entrar na mesma, apesar do auxílio congolês ou zairense. A UNITA proclama também, e 

ao mesmo tempo, a Independência na antiga cidade de Nova Lisboa, que foi rebaptizada de 

Huambo, com o apoio da RAS. Com tremendas Clivagens Políticas, Sociais e Étnicas, o 

território fica “balcanizado” e pensa-se que irremediavelmente retalhado. 

Aqui, são três “players”, e qualquer deles, com bons apoios internos e externos. Mas, 

apesar de tudo, e sem qualquer preconceito ideológico, de todos os Movimentos 

Independentistas de Angola, o MPLA, era o mais consistente em termos ideológicos, o 

melhor estruturado politicamente, e o que tinha o conceito mais “arrumado” de Partido 

Armado. Era o “player” mais indicado, para tomar conta, pelo menos na primeira fase, do 

Governo de Angola, não fosse um excessivo alinhamento com o Bloco de Leste, e 

principalmente com Cuba, o que à partida era intolerável, no clima de “guerra-fria”, para a 

Potência Americana.  

Dos outros “players”, a FNLA foi pouco a pouco perdendo influência e força, 

principalmente por dois motivos. O primeiro foi o de que teve sempre uma implantação, 

mais regional do que nacional, visto que a sua zona de combate foi sempre, só a Norte, 



 

junto da etnia Bakongo, ou seja, na área do antigo Reino Africano do Congo, o lhe 

dificultava apoios na própria Comunidade Africana. O segundo motivo, foi que o seu 

Estado Regional Protector, o Congo ou Zaire, entrou num processo de grave decomposição 

política, o que significava mais atenção para os seus problemas internos, do que para 

outros problemas, também graves, mas passados além fronteiras. Ainda hoje, o Congo ou 

Zaire continua a ser uma “dor de cabeça” para a Comunidade Internacional, em especial na 

Região ou Zona dos Grandes Lagos, que no dizer da antiga Secretária de Estado 

Americana, Madeleine Albright, protagonizou a Primeira Guerra Mundial Africana, tantos 

os intervenientes e os interesses em jogo (Revista Visão, nº 820: 84).  

A UNITA, também, pouco a pouco, foi perdendo a sua influência no território Angolano, 

porque caído o Bloco de Leste em 1989, Luanda moderou o seu discurso, aceitou a saída 

do Corpo Expedicionário Cubano, e viu com bom grado, o início de contactos com os 

Americanos, que aliás estiveram sempre presentes, através das grandes Companhias 

Petrolíferas, e na extracção e comércio, em conjunto com a RAS, na indústria diamantífera.  

Com a Independência do Sudoeste Africano em 1990, e a entrega do poder político à 

SWAPO liderada por Sam Nujoma, Partido Armado que iniciou uma guerra de guerrilhas 

em 1966, e que visava a conquista do Poder Político em relação à RAS, tornando-se na 

República da Namíbia, a UNITA, deixou de dispor do apoio Sul-Africano na fronteira sul 

de Angola. Desta forma, perdeu as suas linhas de infiltração, de onde vinham todos, ou 

quase todos os abastecimentos, que lhe permitiam dar uma forte combatividade, em relação 

ao MPLA.  

Logo, de todos os territórios, a “ferida” mais grave foi mesmo Angola, onde a 

representação diplomática portuguesa, só mais tarde se instalou, porque Portugal não 

reconhecia a legitimidade do poder instalado em Luanda. Daqui, saiu, o último Alto-

Comissário Português, com a Bandeira Nacional debaixo do braço, embarcando em 

seguida numa fragata da Armada Portuguesa, que o aguardava na Baía de Luanda. 

 

 

 

 

 



 

Já Agora… 

 

A designação deste capítulo, fui descobri-la a um livro do Dr. Almeida Santos, escrito na 

década de 60, e um dos três, entre os muitos que escreveu, que foi proibido pela Censura. 

Volto a falar nele, porque também foi em livro do mesmo autor, que li “está por escrever 

uma tese académica sobre as razões que terão levado Salazar a proceder assim” (Santos, 

2006a: 59), na política colonial. É evidente, que esta Dissertação não tem esse objectivo, 

mas talvez contribua, ainda que modestamente, para a clarificação da questão, que ele, e 

muitos portugueses, “teimosamente” continuam a equacionar. Porquê, essa “teimosia” de 

Salazar?  

O “orgulhosamente sós”, não explica tudo, nem explica uma Guerra, que começa em 1961, 

e termina em 1974. Contas bem feitas, 13 anos de guerra, e muitos mais de lembranças e 

sofrimentos, para todos aqueles, que num lado ou noutro, se bateram, e bem, pela sua 

Causa. Mesmo até, para aqueles que não querendo bater-se, em qualquer dos campos em 

presença, passaram anos a fio nos caminhos do exílio, sem ver família e amigos. Os 

nascidos nas décadas de 40 e 50, os chamados filhos do “baby-boom”, mal imaginavam, 

que para além de irem desfrutar, condições únicas do ponto de vista económico e social, 

com níveis de conhecimento e vida, a que nenhuma geração tinha tido acesso, iam ter 

também problemas, e muito complicados. E estes estavam relacionados com os desejos de 

Autodeterminação e Independência, dos Povos da Ásia e África. 

Em Portugal, o problema ainda foi mais agudo, porque às tantas, o País estava envolvido 

em três frentes militares. O que não era previsível para ninguém. Não era possível, que um 

país pouco industrializado, e sem grandes recursos de fazenda pública, pudesse aguentar 

tanto e em tanto tempo. Do lado Português, as suas Forças Armadas resistiram, e 

reorganizaram-se rapidamente, porque preparadas para uma Guerra Convencional, não o 

estavam para uma Guerra de Guerrilhas. O Exército, ao dizer sim à luta no Ultramar, sabia 

que a mesma, não podia ser uma luta sem fim. Reconhecer estes e outros factos é muito 

importante. 

Do lado da Guerrilha Insurrecta, dos Nacionalistas Africanos, ao entrarem nesta Guerra 

Independentista, assumiam que fosse qual fosse o tempo necessário, ficariam no terreno 

para cumprirem esse objectivo. E para isso, nem seria necessário o testemunho de Joaquim 

da Silva Cunha, penúltimo Ministro do Ultramar e último Ministro da Defesa Nacional, e 



 

citado por Marcelo Caetano. E desse testemunho, Marcelo Caetano concluía, que Silva 

Cunha “numa pesquisa paciente, inteligente e tenaz, palmilhando as terras de Angola de 

lés-a-lés, conseguira fazer um levantamento consciencioso dos Movimentos Associativos 

da África Negra. E as sociedades, geralmente secretas, onde os nativos se filiavam, tinham 

quase sempre um fundo religioso, do qual se destacava a promessa messiânica da 

libertação do Continente, pela expulsão do branco” (Caetano, 1974: 25). E assim sendo, 

mais tarde ou mais cedo, a agitação política iria fatalmente acontecer.  

Mas o curioso foi que uma Guerra tão prolongada, apesar de tudo, não quebrou os elos de 

ligação, dos Povos das Colónias com o Povo Português. E a frase mais lapidar de que isto é 

verdade, foi a do Presidente da Guiné, Luís Cabral, em que afirmava que “travámos esta 

guerra sem ódio ao Povo Português, e terminamo-la sem ódio” (Davidson, 1978: 16). E 

isto pode ser constatado, através dos textos ideológicos de qualquer dos Movimentos, 

escritos só e só na língua de unidade, o Português, onde chamavam sempre a atenção, que 

a luta era contra o Colonialismo, e não contra o Povo Português. 

E a Independência veio. E veio para ficar. Mas nem por isso a Paz. Dizia o Dr. Mário de 

Andrade, do MPLA, que “Portugal chegou aos nossos dias estruturalmente incapaz de 

realizar uma Política Neo-Colonial…” (Andrade, 1975: 23), logo, outros interesses mais 

vastos e poderosos, se infiltravam de todos os lados. E se a Independência aconteceu, a Paz 

foi tão ou mais difícil de acontecer. Por causa desses interesses.  

Em Angola, já o referimos, foi o grande embate, muito desgastante para todos, entre as 

grandes e médias potências, que se digladiavam na “guerra-fria”, por interpostos “players”, 

que levaram mais de 20 anos, para se sentarem à mesa das negociações. Quanto a 

Moçambique, apenas com um Partido Político que tudo controlava, desde o Funcionalismo 

às Forças Armadas Revolucionárias, e Vida Económica, também foi deveras complicado.  

Moçambique assume-se como República Popular, ao estilo das Repúblicas do Leste 

Europeu, com um modelo económico de economia planificada, e modelo militar à Pacto de 

Varsóvia. E tomando por sua, a luta dos Nacionalistas Africanos que contestavam o 

Governo minoritário da Rodésia do Sul, de Ian Smith, concede as bases militares de treino 

aos mesmos, e respectivo refúgio quando perseguidos, o que originou, que a Rodésia de 

Governo de minoria branca, reagisse de forma tal, que as infra-estruturas e vida económica 

de Moçambique ficassem em estado de total desarticulação.  



 

Por outro lado, o único Partido que governava o território, a FRELIMO, não tolerava 

outras organizações políticas em actividade, o que significou que a Oposição Política que à 

data da Independência da Colónia já existia, reuniu com os dissidentes da FRELIMO, 

procurando apoios do outro lado da fronteira. E encontrou-os na RAS, e na Rodésia, 

qualquer deles com Forças Armadas, que para os padrões Africanos, tinham um nível 

muito elevado nas suas capacidades. E desta forma nasceu a RENAMO, que combateu o 

regime de Partido único em Moçambique, e que hoje está presente na Assembleia Nacional 

Popular, via eleições, depois de muitas negociações, principalmente em Roma, através dos 

elementos que integram a Comunidade de Santo Egídio.  

E por aqui, ao contrário do que muitos pensavam, as Clivagens Políticas, Sociais e 

Militares, surgiram quase de imediato nestas duas antigas Colónias, e disso, somos os 

menos culpados. E é aqui que muitos entendem, também, que foi um erro a 

Descolonização, ter sido feita como foi. Mas, pergunta-se: será que tantos anos de Conflito 

Ultramarino, não chegaram para equacionar outra solução? Onde encontrar o recrutamento 

necessário para manter o combate? Respostas precisam-se. Em teoria, mas que também na 

prática exequíveis.  

Na Guiné, alguns anos após a Independência, um Golpe de Estado depõe o Presidente Luís 

Cabral, um dos fundadores do PAIGC, que depois pediu asilo político a Portugal. As elites 

guineenses, militar e civil, não suportavam na Presidência do País, um descendente de 

Cabo Verde, mesmo que fosse um dos elementos que mais se bateu pela independência da 

Guiné. Depois, e infelizmente, razões étnicas contribuíram para a deposição de outros 

Presidentes, que também se refugiaram na antiga Potência Colonial, e lamentavelmente, a 

Guiné, começa a par de outros Estados Africanos, a ser considerado, um Estado falhado. 

Ou melhor, está na “fronteira ténue que separa um País transitório de um Estado falhado” 

(Revista Visão, nº 851: 84). Espera-se que o Mundo Lusófono tenha uma palavra a dizer, e 

acção a fazer, para que isso não aconteça. 

Mas um ponto tem de ser esclarecido. Porque na própria Sociedade Portuguesa, ainda se 

tem dúvidas, e muitas, sobre o actuar político das Elites Civis e Militares, que poderiam ou 

não, levar a outro desfecho na “Questão Colonial”.  

Actuou a Monarquia, a 1ª República e o Estado Novo, de forma a manter-se o Ultramar, 

como parte integrante da Nação Portuguesa?  

Poderíamos manter o Ultramar, com uma concepção de Estado Unitário?  



 

E manter o Ultramar, num Estado Federal?   

E manter o Ultramar, argumentando com a defesa dos Valores Ocidentais?  

E manter o Ultramar, argumentando com a defesa de Rotas Marítimas, tão necessárias ao 

abastecimento, das Economias Industrializadas do Ocidente?  

Era possível manter o Ultramar, porque assim o determinava, a Constituição da República 

Portuguesa?  

Era possível, finalmente, manter o Ultramar, porque se corrigiram todas as Clivagens, que 

contra nós eram esgrimidas, nos Areópagos Internacionais? 

Ora estamos convencidos, que o resultado do 2º Conflito Mundial, não foi compreendido 

pelas Elites Políticas e Militares dos Países, com Impérios Coloniais. Os EUA e a URSS, 

as grandes potências vencedoras que surgiram deste conflito, após um “preço” muito 

elevado em vidas e fazenda, não tolerariam, que amplas zonas geográficas do Globo 

continuassem nas mãos, das “velhas” Potências Coloniais Europeias. É certo, também, 

com a ajuda dos “ventos de mudança”, na expressão feliz de Harold Macmillan, antigo 

Primeiro-Ministro Inglês. Até porque, as regiões coloniais eram depositárias de vastos 

recursos de matérias-primas, absolutamente necessárias às suas economias de Super-

Potências, que a partir de agora iam policiar o Mundo. É certo que dividido, como dizia 

Churchill, por uma “Cortina de Ferro” ou por uma “Cortina de Bambu”. Mas esta era a 

realidade. Que não foi compreendida. 

E da Ásia e da África vinha o clamor, e o pedido de autodeterminação e independência, e 

da Assembleia-Geral da ONU, e do seu Conselho de Segurança, resoluções que instavam 

as potências coloniais, a negociarem as independências, com os povos das colónias. E as 

Chancelarias iam sendo alertadas, para reacções muito violentas dos Colonizados, caso 

isso não acontecesse. E daqui, desta “ancoragem política” nas Resoluções da ONU, era 

muito difícil argumentar, ou fazer o contrário. Na realidade, só uma Diplomacia bem 

experimentada, como a nossa, é que conseguia, ainda, que determinados Países se 

abstivessem, em determinadas circunstâncias, de votar contra nós. Talvez 

compreendessem, que era necessário, mais “tempo político”, para que Portugal arranjasse 

uma “sua” saída, neste “compasso de espera”. E muito “tempo” nos foi concedido.  

Mas, apesar do que se passava à vista de todos, e no caso dos Governos, com informação 

política privilegiada do mais alto nível, custa a acreditar, que não se tivessem dado passos 

muito firmes, do ponto de vista político, para uma Descolonização mais “macia”, sem 



 

grandes convulsões políticas e sociais. E hoje, com a informação política e militar a que 

tivemos acesso, não se acredita como tudo foi possível ou aconteceu. Mesmo a França, 

depois do colapso na Indochina, teve a “teimosia” da Argélia, que só não redundou numa 

Guerra Civil dentro da própria França, porque os Generais revoltosos da Argélia, não 

conseguiram os apoios necessários, contra o Presidente De Gaulle. A própria Inglaterra, 

também teimou no caso do Quénia, e só depois condescendeu, numa Independência aos 

Nacionalistas Quenianos.  

E Portugal? Não se percebe porque teimámos, com todos estes exemplos bem à vista, de 

insucesso na manutenção de determinados estratégias coloniais, e mesmo assim, quisemos 

contrariar a tendência para a Descolonização, que por todos era reconhecida. E diga-se, que 

aqui, Situacionistas e alguns Oposicionistas queriam o mesmo, só que por vias diferentes. 

Ou seja, manter o Ultramar. Seria possível na segunda metade do século XX, Portugal 

manter o seu Império Ultramarino? Face ao desenvolvimento dos territórios ultramarinos, 

as suas elites locais, com o passar do tempo, iriam exigir a separação, até porque na altura 

do 25 de Abril, os dois maiores territórios, Angola e Moçambique, já não eram Províncias 

mas sim, tinham a designação de Estados. E, daqui à Independência, era um passo.  

Aliás, Marcelo Caetano, já prevenia que “nunca aceitei o Integracionismo. Além de me 

parecer uma Doutrina errada, por ser contra a natureza das coisas, a fórmula de unidade 

por ela visada, nunca poderia obter a compreensão e a adesão da Comunidade 

Internacional” (Caetano, 1974: 33). E mais dizia, que propunha “uma via que definia como 

de Autonomia Progressiva” e que “levaria esta política à Independência das Províncias? 

Talvez” (Caetano, 1974: 34). Mantenho, que era possível na década de 50, uma negociação 

com as elites, que despontavam pouco a pouco nos territórios coloniais portugueses, para 

que a Independência não fosse tão traumatizante, para todos os “players”, como veio a 

acontecer. Como afirmou o Dr. Agostinho Neto, fundador do MPLA, que “o pior mal que 

nos fizeram os portugueses, é o de nos obrigarem a fazer a Luta de Libertação a partir do 

exterior” (Neto: 15). Talvez, se temesse, que os novos estados Africanos pudessem cair na 

órbita de influência soviética. Teria sido isso? 

Aliás, o continente africano está a ser sensível, ou melhor, obrigado a ser sensível, ao 

chamado “Consenso de Washington”, ou seja, uma rápida abertura à Democracia e à 

Economia de Mercado. Os Países mais difíceis de convencer, então sabem, que não podem 

contar para o seu desenvolvimento e aconselhamento, com a ajuda do FMI e do BM, para 



 

saírem das suas crises económicas e financeiras, o que se reflecte nos seus níveis de 

pobreza, e consequente instabilidade social. 

E neste “Já agora…”, também é justo salientar, que os líderes dos PALOP reconhecem que 

as lideranças Portuguesas, depois de Abril de 74, muito fizeram, para que as relações entre 

Portugal e os novos Países Africanos fossem as melhores possíveis, e também, às 

lideranças Africanas é reconhecido por Portugal, que muito contribuíram para ultrapassar o 

“passado” recente. As boas relações, ao nível de Governos, entre Portugal e os Países que 

integram os PALOP, assim o demonstram.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusão 

 

A Dissertação que neste momento apresentamos, “As Clivagens Políticas e Sociais na 

Descolonização. O Caso Português” tem como Questão de Investigação, verificar se as 

Clivagens Sociais e Políticas foram ou não determinantes, para o Acto de Descolonização, 

dos Territórios Ultramarinos Portugueses.  

E dentro desta investigação, Objectivar de forma muito precisa, que o Processo de 

Descolonização tinha a sua verdadeira Ancoragem Política, não nas Clivagens Sociais e 

Políticas que poderiam, e deviam ter sido corrigidas, mas num processo irreversível de 

Autodeterminação e Independência, resultante do 2º Conflito Mundial que, esse sim, 

determinava esse direito, para todos os Povos Coloniais. 

Mas o Estado Novo afirmava, que Portugal, nada tinha a ver com isto. Até porque, os 

territórios eram considerados integrantes da Nação Portuguesa, e assim estava determinado 

constitucionalmente. Mas Portugal também sabia, que a Carta das Nações Unidas, assinada 

em S. Francisco a 26 de Junho de 1945 inclui “o direito de todos os Povos à Igualdade e à 

Autodeterminação”. E nesse mesmo ano de 1945, o Congresso de Manchester celebra o 

Pan-Africanismo, apresentando como objectivo a Independência dos Povos Colonizados, 

através da Organização das Massas Africanas, e aplaudindo ao mesmo tempo, os dirigentes 

da nova geração africana, como Kwame Nkrumah e Jomo Kenyatta.  

E não se pense, que este Movimento de Pan-Africanismo é tardio. Ele nasce nos EUA, no 

final do século XIX, e exprime sobretudo as reivindicações dos Negros dos EUA e das 

Antilhas (África Negra, EDMA, 1981). E tem consequências, visto que antes do Congresso 

de Manchester, em que o Pan-Africanismo ganha mais força reivindicativa, e se exprime 

ainda com mais ousadia, temos os Congressos Pan-Africanos de Paris em 1919, os 

Congressos de Londres em 1921 e 1923, e o Congresso de Nova Iorque de 1927. E em 

todos eles, o denominador comum era a Igualdade Racial, e a luta contra o Colonialismo.  

Sabemos, é verdade, que depois dos acontecimentos se verificarem, é mais fácil equacionar 

os outros caminhos políticos, que deviam ter sido prosseguidos, mas quem detém as 

lideranças Políticas tem a obrigação, de ler os sinais Políticos que se vão aproximando. E 

dessa forma, apresentar propostas, que têm de ser desencadeadas, pelo aproximar dos 

Ventos de Mudança, que são perceptíveis nos horizontes. E se a Inglaterra, e 

principalmente a França, não o entenderam logo, Portugal, com o que tinha acontecido na 



 

Ásia e África, a estes Países, devia ter acautelado por antecipação, a realidade que se 

estava a aproximar.  

E essa realidade, como constatamos acima, vem de finais do século XIX, recomeçando 

logo em 1919, com o final da 1ª Guerra Mundial. E Adriano Moreira clarifica que “a 

autodeterminação anti-colonialista do século XX é portanto, mais uma separação das 

antigas metrópoles, do que um movimento nascido de um sentimento comunitário 

nacional” (Moreira, 1979: 351). E no nosso caso, os primeiros Nacionalistas das Colónias 

Portuguesas, afirmaram-se pela palavra e pela escrita, já no século XIX, desfrutando de 

uma liberdade de expressão relativamente grande. E a própria ONU, já em 1955, na 

Resolução 1514 da Assembleia-Geral, declara ilegal a prática colonial e que “…será posto 

fim a toda a acção armada e a todas as medidas de repressão, qualquer que seja a sua 

espécie, dirigidas contra os Povos Dependentes, para permitir a esses Povos exercerem 

pacifica e livremente o seu direito à Independência completa, e a integridade do seu 

Território Nacional será respeitada” (Moreira, 1979: 356). E recorro outra vez a Adriano 

Moreira, para descodificar o que quer dizer Bandung, com o considerar os Povos 

Coloniais, como “Povos Mudos”, e no seu entender, estes “durante séculos não 

participaram na definição da Política Mundial e que os seus interesses, quando expressos, o 

eram pela voz das Potências Ocidentais Colonizadoras” (Moreira, 1979: 371). Bandung 

colocava um ponto final, neste estado de coisas.  

E sabendo isto, as elites políticas e militares teimaram em não compreender. Ou melhor, 

algumas elites civis e militares, mesmo situacionistas e até ultramarinistas, entenderam e 

avisaram a tempo e com tempo, mas não foram escutadas. E a angústia de não terem sido 

escutadas, originou casos, como o do capitão Henrique Galvão, que de “indefectível do 

Regime”, passa a oposicionista, que desencadeia determinadas acções, que nunca estariam 

com certeza, alguma vez, nos seus horizontes. Mas quem diz Henrique Galvão, diz general 

Norton de Matos, almirante Mendes Cabeçadas, almirante Quintão Meireles, general 

Humberto Delgado, general Botelho Moniz, almirante Tierno Bagulho e outros Oficiais 

Generais.  

Mesmo a própria Igreja, através dos seus mais eminentes representantes, ia também 

prevenindo sobre o que aí vinha. É de recordar, na sua “ala progressista moderada” os 

Bispos D. Eurico Dias Nogueira e D. Manuel Vieira Pinto, o primeiro em Vila Cabral, hoje 

Lichinga, e o segundo em Nampula, Moçambique, e na “ala mais radical” D. António 



 

Ferreira Gomes, no Porto e D. Sebastião Soares de Resende, em Moçambique. E cito-os, 

porque não se pode pôr em dúvida, a generosidade de todos eles, perante Portugal e os 

Portugueses.  

Pergunta-se: então quer dizer que todos os outros estavam errados? E quando digo os 

outros, quero dizer todos os Políticos, Militares, Religiosos, que de igual forma, se bateram 

pela continuação de Portugal em África. De forma alguma. Temos de assinalar também, 

Oficiais Generais e restante Corpo Militar, Grandes Políticos e Embaixadores do Corpo 

Diplomático, Religiosos de todos os Credos, que entendiam, convictamente, ou pelo menos 

aguardavam por “melhores tempos”, para que os “ventos de mudança” passassem, para se 

equacionarem outros caminhos de Futuro. Merecem também respeito. Só que o Futuro que 

pensavam era um Futuro irremediavelmente ultrapassado. Mas também tem que se dizer, 

que os outros “Caminhos de Futuro”, só poderiam ter sido equacionados, antes dos 

Partidos Políticos dos Nacionalistas Africanos, se terem transformado em Partidos 

Armados, com apoio das Massas Africanas.  

Não esqueço, que o general Spínola afirmava, que “à luz do rigorismo teórico da Ciência 

Política talvez sejamos levados a reconhecer que não somos uma Nação, mas um complexo 

de Nações” (Spínola, 1974: 157). E quando muitos se referem ao que se passa em África, o 

mesmo Militar acrescenta “aquilo que designamos por Caos Africano não é mais do que 

uma Crise de Amadurecimento como a que, durante séculos, foi o Caos Europeu” (Spínola, 

1974: 236). E depois de muito reflectir, escreve “deste modo se chega à contradição bem 

perigosa, contida na afirmação de que o Ultramar já é parte integrante da Nação, porque 

assim o determina uma lei” (Spínola, 1974: 124).  

Mas, aqueles como Marcelo Caetano, que eram a parte visível da determinação de 

“continuar” iam deixando cair afirmações como “Portugal, pelo contrário, encontrava os 

maiores obstáculos para adquirir material de guerra ou susceptível de utilização militar” 

(Caetano, 1974: 172) e “este era o grande problema: a fadiga dos quadros permanentes. A 

carreira de oficial do exército fora durante muitos anos calma e serena” (Caetano, 1974: 

173). E quem escreveu o Portugal e o Futuro é outra vez muito claro, quando afirma “nem 

tão pouco pode aceitar-se, que se encaminhe a solução do Problema Ultramarino, para um 

desfecho no Campo Militar, por maior que seja o heroísmo das Forças Armadas” (Spínola, 

1974: 236).  



 

E esta transcrição era o sentir da esmagadora maioria dos militares, que actuavam ou 

actuaram nas três frentes africanas, fossem eles do quadro permanente ou da incorporação 

obrigatória. E 1974, já não era 1961. O Mundo Político e Social, também mudaram muito. 

Marcelo Caetano reconheça-se, já não dispunha das “cumplicidades”, ao dispor de Salazar. 

Apesar de tudo, este, contava ainda com as elites políticas estrangeiras da “velha guarda”, 

que não o apoiavam abertamente, mas compreendiam-no discretamente. E Caetano sabia 

disso.  

Lembro o homem forte da Baviera, o político alemão Franz Josef Strauss, que chegou a 

Ministro da Defesa da Alemanha Federal, e que como tal em 1962, escrevia a Salazar 

“quaisquer que sejam as dúvidas que possa suscitar a sua Política de África, o Chefe do 

Governo Português pode contar com o respeito fiel, e o apoio do Governo Federal e a 

ajuda das Forças Armadas Alemãs” (Nogueira, 1984: 420). E em 1963, o Almirante 

Dennison, Comandante-Chefe das Esquadras Aliadas do Atlântico, vem a Lisboa em visita 

oficial, e com empenho pede a Salazar, que não altere a sua política em África.  

O Palácio de S. Bento, com o seu morador em 1962, sabia que não havia lugar, para o 

“colapso” do Exército em África. E Salazar também sabia, através de fontes muito bem 

informadas, que “o Departamento de Defesa Norte-Americano, impunha com pressões 

crescentes, a moderação e parcial abandono das políticas radicais da Casa Branca e do 

Departamento de Estado” (Nogueira, 1984: 434). E, vai sabendo, da “… visão que os 

militares de Paris e de Bona possuem da Política do Governo Português em África: 

consideram esta essencial, para a defesa dos interesses ocidentais europeus” (Nogueira, 

1984: 566). 

Porque ainda em 1965, Salazar recebe e conversa no seu Gabinete, por mais de uma hora, 

com o Ministro da Defesa Alemão, von Hassel, que lhe assegura que a República Federal 

Alemã, compreende Portugal, e fornecerá ao nosso País, todo o material militar de que 

necessitássemos. Também no mesmo ano, o Ministro da Defesa Francês, Pierre Messmer, 

informou o Presidente do Conselho, de que o General de Gaulle, Presidente da França, 

continuava a apoiar política e militarmente o nosso País. E mesmo antes, em 1955, o 

Secretário de Estado norte-americano John Foster Dulles, em relação à Índia Portuguesa 

declarou “que Goa era uma província portuguesa e não uma colónia” (Wallerstein, 1974: 

9). Ou seja, Salazar continuava no xadrez político internacional, a contar com as suas 

“velhas”cumplicidades.  



 

Mas todos, mesmo assim, deviam ter tomado, em maior consideração, Pensadores, 

Políticos e Estudiosos, que dissertavam sobre a Negritude e o Pan-Africanismo, desde há 

muito tempo. Refiro Frantz Fanon, Aimé Césaire, Kwame Nkrumah, Basil Davidson, ou 

Nacionalistas como Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Mário de Andrade, estes, entre muito 

outros. E se os tivessem lido e escutado, com mais atenção, não teríamos ainda hoje, 

grandes clivagens na Sociedade Civil e Meio Militar, no entendimento da resolução do 

Problema Ultramarino, ou da Questão Colonial. Nem muitas Vidas, e Fazenda de ambos os 

lados, se tivessem perdido, ou irremediavelmente ficassem comprometidas. 

Hoje, Portugal e o Mundo que fala o Português, parecem ter-se reencontrado, na CPLP, 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e nos PALOP, Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa, e desta forma, com saber e razão, podem construir, se o entenderem, 

objectivos e destinos Comuns, num Mundo Pós-Colonial e Globalizado.  

Desta forma, e concluindo, considero que as Clivagens Políticas e Sociais tiveram extrema 

importância, no agudizar da Crise Colonial ou Ultramarina, mas a Autodeterminação e 

Independência, era uma realidade independente das mesmas Clivagens, visto que à 

semelhança da Descolonização Latino-Americana e Asiática, a Descolonização Africana, 

também chegaria.  

Mais cedo ou mais tarde. Mas chegaria. 
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