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O ATAQUE A ANGOLA – 15 DE MARÇO DE 1961 

EVOCAÇÃO   

     15/3/21 

             INTRODUÇÃO 

                                                    “A soberania reside em a Nação”, 

                                                    “Tudo pela Nação, nada contra a Nação”. 

                                                     (Frases que consubstanciam o espírito fundamental 

                                                      da Constituição de 1933). 

 

     No próximo dia 15 de Março faz 60 anos que se deu início a uma acção em vasta 

escala para expulsar politicamente Portugal de África. Nesse dia ocorreu um verdadeiro 

genocídio no Norte de Angola que marca, de uma forma repugnante, o início do 

terrorismo e de acções de guerrilha (há quem lhe chame movimentos emancipalistas), que 

visava suprimir ao nosso país as suas parcelas territoriais fora do Continente Europeu e 

retirar aos nativos desses territórios a sua condição de portugueses. 

     Tal acção tinha começado no Estado Português da Índia, logo após a independência da 

União Indiana, da Grã – Bretanha, em 1947, a qual, a propósito de coisa nenhuma, 

resolveu reivindicar esses territórios para si. Reivindicação que carecia de qualquer base 

de legitimidade ou fundamento e que acabou com um brutal e infame ataque militar, 

seguido de ocupação e anexação, por ordem do miserável governo de Nova Deli, dos 

portuguesíssimos e centenários territórios de Goa, Damão e Diu. 

     Aqui fica uma evocação dos eventos ocorridos em Angola, na efeméride citada e uma 

homenagem a todos os portugueses de então que, altaneira e corajosamente, fizeram 

frente á barbárie internacional que se abateu sobre a Nação Portuguesa e levaram de 

vencida tão escabrosos actos. 

      

             ENQUADRAMENTO GEOPOLÍTICO 

 O MUNDO APÓS A II GUERRA MUNDIAL    

 

                                                                     “Não deixeis que ninguém toque no território 

                                                                      nacional. Conservar intactos na posse da na- 

                                                                      cão os territórios de além-mar é o vosso  

                                                                       principal dever. Não ceder, vender ou trocar 

                                                                       ou por qualquer forma alienar a menor par- 

                                                                       cela de território, tem de ser sempre o vosso 

                                                                       mandamento fundamental. Se alguém passar  

                                                                       ao vosso lado e vos segredar palavras de de- 

                                                                       sânimo, procurando convencer-vos de que  

                                                                       não podemos manter tão grande império, ex- 

                                                                       pulsai-o do convívio da Nação” 

                                                                                                       Norton de Matos 

                                                                          (“Exortação aos novos de Portugal”, 1953) 

        

 No fim da guerra Portugal era um país mais coeso e próspero do que no início da 

mesma e não perdera nada de seu. Apenas Timor tinha sido invadido e ocupado, primeiro 

por holandeses e australianos e, depois, por japoneses. Virtuosismo diplomático e firme 
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determinação do governo português, de então, fê-lo retornar à nossa soberania plena, em 

29 de Setembro de 1945, quando uma força militar portuguesa ali desembarcou, ida de 

Moçambique. 

           Terminada a guerra era preciso reorganizar o mundo. Nesse sentido foi assinada, 

em Julho de 1945, a “Carta” que criou a Organização das Nações Unidas, durante a 

Conferência de S. Francisco. 

 No fim da guerra emergiram duas super potências: os EUA e a URSS. 

 Com a Europa em ruínas e os exércitos desmobilizados a Oeste, veio o mundo 

ocidental a ser confrontado com a ameaça ideológica e imperialista da URSS e dos seus 

satélites. De facto este país, que tinha feito uma aliança contra - natura, primeiro com a 

Alemanha nazi e, depois, com as democracias ocidentais, manteve os seus exércitos, 

recusando-se a sair de todos os territórios que tinha ocupado na sua ofensiva sobre 

Berlim, ao mesmo tempo que manobrava para colocar regimes comunistas em todos os 

países de Leste.  

          A guerra civil na Grécia, entretanto deflagrada, foi desfavorável ao PC grego e os 

Aliados negociaram com os Soviéticos um acordo, ainda hoje algo obscuro, que levou a 

que todos abandonassem a Áustria em troca da sua neutralidade futura.  

            Deste modo foi criada a NATO, em 1949, para fazer face à nova ameaça militar, e 

deu-se início ao plano Marshall para ajudar a recompor a vida económica e social na 

Europa, que estava fora do jugo soviético. 

 Do outro lado desenvolveu-se o Pacto de Varsóvia, em 1955 e o COMECON. 

 A situação política militar entrou num impasse, com os diferentes exércitos 

alinhados frente a frente pois, entretanto, tinha surgido a arma atómica cujo efeito 

destruidor era de tal forma poderoso que, há partida, garantia a destruição mútua dos 

contentores. Entrou-se, deste modo, numa espécie de equilíbrio do terror. 

 Para obviar a este impasse desenvolveram-se diferentes estratégias indirectas de 

fazer a guerra, a mais importante das quais foi a capacidade de influenciar países 

terceiros. 

 Para tal tornava-se necessário obrigar à retirada política dos países europeus, ditos 

colonialistas, de todos os territórios que tutelavam fora da Europa. Tal desiderato foi 

facilitado por três grandes ordens de razões: primeiro porque as derrotas ocidentais no 

Oriente tinham quebrado o mito da invencibilidade do homem branco; depois porque 

quase todas as potências ocidentais fizeram promessas aos povos indígenas de autonomia 

progressiva, se estes os ajudassem contra as potências do Eixo; finalmente e mais 

importante, porque a saída dos europeus de África e da Ásia interessava, por razões 

diferentes mas confluentes no propósito, à URSS e aos EUA e, mais tarde, à China.   

 Na América Central e Sul o conflito entre as duas super potências prolongou-se 

através da política da canhoneira e protecção a ditaduras que defendiam os interesses 

capitalistas dos EUA, e à criação de movimentos subversivos por parte da URSS. Cuba é, 

ainda hoje, o expoente vivo deste confronto. 

 Estas posições vieram a confluir no movimento anti - colonialista e terceiro-

mundista que teve o seu ponto alto na conferência de Bandung, em 1955, onde 

pontificaram três líderes mundiais da causa: Nasser, do Egipto; Tito, da Jugoslávia e 

Sukarno, da Indonésia. 

 Começaram, assim, a surgir um pouco por todo o lado movimentos 

emancipalistas, normalmente liderados por naturais dos diferentes territórios, formados 
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na respectiva Metrópole. A esmagadora maioria deles era de inspiração marxista com 

pendor, estalinista, trotskista ou maoísta. A luta no terreno passou, também e 

progressivamente, para a ONU. 

 Portugal, que não tinha em rigor, nada a ver com tudo isto, foi apanhado na 

tormenta e sofreu-lhe as consequências.  

 Primeiro no sub - continente indiano, onde após a sua independência da 

Inglaterra, a União Indiana - sem qualquer razão da sua parte - começou a reivindicar a 

posse dos nossos territórios de Goa, Damão e Diu; depois, quando entrámos para a ONU, 

em 1955, e nos foi perguntado se, ao abrigo do artigo 73 da Carta, tínhamos a declarar 

algum território não autónomo sob a nossa administração. 

 A resposta negativa e pronta de Portugal desencadeou uma tempestade política e 

diplomática dentro daquela organização, que pretende ser a fonte principal do Direito 

Internacional, e que nunca mais parou até ao 25/4/1974. 

 

     A SITUAÇÃO EM PORTUGAL 

 

“Parta V. Exª descansado que eu não deixarei ficar 

mal a bandeira portuguesa!”. 

                    Aniceto do Rosário 

(Para o governador do Estado da Índia, antes da 

ocupação dos enclaves de Dadrá e Nagar-Aveli, 

pela União Indiana, em 20 de Julho de 1954)
1
 

  

     No período que antecedeu a ofensiva contra Portugal, os acontecimentos relacionados 

com a vida nos territórios ultramarinos portugueses estavam dominados, numa primeira 

fase, pelo Acto Colonial de 1930 e, depois, pela transformação do «Império» em nação 

pluricontinental e plurirracial.  

      O Acto Colonial criava para o Ultramar uma estrutura política e jurídica de império, 

como ainda era frequente entre os outros poderes coloniais. Todavia, devido à 

especificidade colonizadora dos portugueses, não se tratava de uma concepção clássica de 

império. Não havia senhores nem vassalos, nem conquistadores, nem conquistados.  

      Tentava unir através de vínculos morais uma vasta quantidade de territórios e 

populações que viviam à sombra da bandeira portuguesa. Populações a quem os 

portugueses «mais antigos» tinham oferecido a sua nacionalidade e a sua civilização, 

absorvendo também estes últimos alguns aspectos das culturas com que se depararam.  

     Esta vivência tinha séculos e era sentida tanto por reis e presidentes como pelo povo. 

Era esta mística, que vinha de longe, que o Acto Colonial pretendia avivar e reforçar. Eis 

alguns dos acontecimentos com que se pretendeu tornar efectivo esse propósito:  

 

– I Conferência dos Governadores Coloniais, em Lisboa, no ano de 1933;  

– Exposição Colonial no Porto, em 1934;  

– I Conferência Económica do Império e a II Conferência de Governadores Coloniais em 

1936;  

                                                 
1
 Disse e cumpriu! Pode considerar-se Aniceto do Rosário, o primeiro combatente a cair na defesa dos 

territórios ultramarinos, na campanha militar que encetámos em 1954 e que só terminou, tragicamente, em 

1975. Mas que irá deixar marcas para todo o sempre. 
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– Publicação da Carta Orgânica do Ultramar Português e a Reforma Administrativa 

Ultramarina, em 1936, que organizava o império num sentido unitário;  

– Libertação das colónias de servidões antigas, como foi o fim da concessão da 

Companhia do Niassa, em 1929; fim do regime de prazos, em 1930; fim dos poderes 

majestáticos da Companhia de Moçambique, em 1942; passagem da administração do 

caminho-de-ferro da Beira para a alçada do Estado, em 1948;  

– Visitas presidenciais aos territórios do ultramar: do Presidente Carmona a S. Tomé e 

Angola, em 1938 e a Moçambique, em 1939, e do Presidente Craveiro Lopes a toda a 

África portuguesa em 1954, 1955 e 1956;  

– Visitas ministeriais durante os anos em que durou a Segunda Guerra Mundial, onde se 

tratou sobretudo de problemas de defesa e comunicações. Motivado, por um lado, pelo 

fenómeno anticolonialista do pós-guerra, que levou à constituição do chamado «Terceiro 

Mundo», e, por outro, pelo objectivo de aprofundar o posicionamento tradicional 

português além-mar, o governo levou a cabo, em 1951/2, uma revisão do ordenamento 

jurídico relativamente aos territórios ultramarinos.  

     Nesse sentido, foram abandonados os conceitos de império e de colónia. Os territórios 

passaram a ser tratados por províncias e o ministério das Colónias passou a denominar-se 

do Ultramar. No fundo, retomou-se a nomenclatura do direito público português, que data 

do século XVII e sobretudo do século XIX, onde aquelas expressões já eram utilizadas. 

     Para além de reforçar o carácter unitário, a referida reforma foi mais longe e 

estabeleceu o princípio integracionista e paritário. Ou seja, Portugal passava a ser uma 

nação pluricontinental, em que todos os territórios são Portugal (integração) e constituem 

a nação a igual título (o princípio paritário). As visitas de Craveiro Lopes a África foram 

realizadas já dentro deste espírito. 
2
 

      A acção levada a cabo no Ultramar, desde a publicação do Acto Colonial de 1930, 

percorreu todas as áreas da vida colectiva, destacando-se:  

– Moralização e modernização da administração;  

– Reestruturação da vida financeira dos territórios;  

– Estímulo ao investimento;  

– Implementação de um novo Código do Trabalho para as populações indígenas;  

– Reorganização dos serviços de saúde;  

– Criação da Inspecção Superior dos Negócios Indígenas;  

– Desenvolvimento dos serviços públicos;  

– Expansão das comunicações e meios de transporte;  

– Alargamento do ensino primário, profissional e artesanal, em que foram parte 

importante as missões católicas;  

– Desenvolvimento do ensino liceal. Por outro lado, na parte metropolitana, fez-se um 

esforço para dar a conhecer à população a realidade ultramarina, remodelou-se a Agência 

Geral das Colónias, fundaram-se “casas” representativas das várias províncias 

ultramarinas, foram renovados o Instituto Superior de Estudos Ultramarinos e o Instituto 

de Medicina Tropical.  

                                                 
2
 Em abono da verdade, diga-se que alguns interesses económico-financeiros com sede na Metrópole, mas 

actuando no Ultramar, não reagiram bem a estas reformas – mesmo sendo apoiantes do regime – com medo 

que implicassem uma alteração nos métodos de actuação e nos lucros a que estavam habituados. A 

oposição que discretamente efectuaram veio atrasar algumas reformas que a evolução da sociedade e do 

ambiente internacional impunham. 
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     Entretanto, a vida nos territórios portugueses foi novamente abalada pelos 

desenvolvimentos da cena internacional. A partir de 1947, data em que obteve a 

independência da Inglaterra, a União Indiana começou a reivindicar os territórios do 

Estado da Índia portuguesa para a sua soberania. Perante a oposição do governo 

português, a União Indiana desenvolveu todo um conjunto de actividades que visavam a 

consecução desse objectivo, onde se destacavam as campanhas na imprensa e na ONU. 

Como essas iniciativas não obtiveram qualquer resultado, além de ter contra si a força do 

direito, a União Indiana acabou por recorrer ao uso da força, invadindo brutalmente, em 

1961, os territórios portugueses.  

     Após a adesão de Portugal à ONU, no final de 1955, uma das primeiras iniciativas 

daquela organização foi questionar se Portugal administrava algum território no âmbito 

do artigo 73 da Carta das Nações Unidas. Portugal respondeu negativamente. A resposta 

do governo português, perante o estatuto e a prática da ONU, era da maior gravidade, 

embora tenha passado desapercebida nos meios nacionais.  

     Aquela resposta caiu como uma bomba nas Nações Unidas e provocou indignação, 

sobretudo no bloco afro-asiático, que via toda a sua política anticolonial posta em causa, 

além de que outros países ocidentais poderiam mesmo rever a sua posição, até então 

submissa, no que dizia respeito a essa questão. O Governo Português tinha consciência 

daquilo que o esperava e dos ataques que iria sofrer quando participasse nos trabalhos da 

assembleia, porém, o assunto só voltou a ser abordado em Janeiro de 1957, nos trabalhos 

da quarta comissão.  

     O ataque foi desferido pelo delegado iraquiano, que resumidamente argumentou:  

– Todos os artigos da carta eram vinculativos para os Estados - membros e, portanto, 

Portugal não podia eximir-se ao seu cumprimento;  

– O artigo 73 obrigava, sem qualquer sombra de dúvida, os Estados - membros a prestar 

informações sobre os territórios não autónomos;  

– Como era do conhecimento geral, Portugal possuía colónias e caso se recusasse a 

fornecer informações estaria a violar um artigo da Carta;  

– Não se pretendia discutir a Constituição Portuguesa, nem estava em causa a soberania 

de Portugal, mas a verdade é que a própria lei portuguesa admitia a existência de 

população, sob o nome de «indigenato», que não usufruía de cidadania plena, como 

acontecia em Angola, Moçambique e Guiné;  

– Visto isto, o governo português tinha o dever moral de prestar à Assembleia - Geral os 

esclarecimentos sobre a forma como administrava tais populações, tendo de submeter-se, 

neste ponto, à censura internacional.  

     Na réplica, o delegado português respondeu da seguinte maneira:  

– Concordava que todos os preceitos da carta eram obrigatórios para todos os Estados-

membros e que Portugal não tinha a mais pequena intenção de eximir-se das suas 

responsabilidades;  

– Que o artigo 73 estava subordinado a um capítulo intitulado «Declaração sobre 

territórios não autónomos» e que estávamos, por isso, perante uma «declaração» cujo 

conteúdo e teor pertenciam em exclusivo ao critério discricionário e soberano de cada  

Estado-membro. Portugal fez essa declaração;  

– A ONU, desde a sua fundação, nunca impugnara ou discutira qualquer declaração, 

limitando-se a «tomar nota». Ora, o procedimento diverso, além de violar a Carta e a 
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jurisprudência da Assembleia, constituía uma discriminação contra um Estado-membro, 

algo que Portugal considerava inaceitável;  

– Sendo reconhecida, na Constituição de Portugal, a unidade da soberania portuguesa, 

cuja interpretação cabia apenas ao governo de Lisboa, não eram permitidos estatutos 

internacionais diferentes para os diversos territórios portugueses. De outra forma, estaria 

a ser desrespeitado tanto o nº 1 do artigo 2 da Carta, que afirmava a igualdade de todos os 

Estados-membros, como o nº 7 do mesmo artigo, que proibia à ONU qualquer 

intervenção em assuntos internos, além do próprio artigo 73, que sujeitava a transmissão 

de quaisquer informações aos preceitos constitucionais de cada Estado-membro, de que 

este era juiz exclusivo.  

     Em todo o tempo de existência da ONU, jamais se tinha assistido a uma atitude 

semelhante, pelo que a posição portuguesa causou surpresa. Em consequência, os 

governos ocidentais começaram a limitar as informações que prestavam. Os países latino-

americanos, que por norma alinhavam com os afro-asiáticos, dividiram-se, com o Brasil a 

liderar a facção favorável a Portugal e o México a contrária. Apoiados pela URSS e pela 

União Indiana, os afro-asiáticos não desistiram e apresentaram um projecto de resolução, 

que tinha de ser aprovado pela Assembleia - Geral. Portugal conseguiu que fosse seguida 

a regra dos 2/3 e, após a votação, a resolução foi reprovada.  

     Era uma vitória do governo português e em Portugal houve manifestações de júbilo e 

de desagravo. No final de 1957 os inimigos de Portugal na ONU voltaram à carga, mas 

agora com outra estratégia. Pretendiam que fosse constituída uma comissão de seis 

membros para estudarem e proporem à Assembleia - Geral uma definição de territórios 

não autónomos.  

Esgrimiram-se argumentos e quando o projecto foi votado, acabou por sair novamente 

derrotado.  

     Entretanto, novos países da Ásia e África obtiveram a independência e ingressaram 

nas Nações Unidas, o que veio alterar, a favor do bloco afro-asiático, o equilíbrio de 

votos existente, deixando Portugal de contar com 1/3 dos votos, o suficiente para 

bloquear as votações.  

     Os ataques intensificaram-se, passando-se em certos casos do exclusivo terreno 

legalista e processual e assumindo, inclusivamente, alguma violência. Na XIV 

assembleia, em fins de 1959, os opositores de Portugal conseguiram finalmente aprovar 

os textos que lhes permitiam continuar na senda dos ataques e até mesmo alargá-los. Para 

o «Comité dos Seis» foram eleitos o México, Marrocos, União Indiana, Inglaterra, 

Holanda e EUA.  

     Na assembleia de 1960, foram dados passos decisivos, tendo a URSS apresentado um 

projecto de «Declaração sobre a Concessão de Independência aos Países e Povos 

Coloniais», que depois de uma longa justificação terminava com a necessidade «de pôr 

um termo rápido e incondicional ao colonialismo em todas as suas formas e 

manifestações». Os blocos afro-asiáticos e comunista, à sombra deste documento, 

lançaram violentos ataques contra o colonialismo, o racismo e o imperialismo. O texto foi 

aprovado sem votos contra. Portugal não votou contra. A posição portuguesa era 

delicada, mas se Portugal não tinha colónias, se os seus territórios eram independentes 

com a independência da Nação, e se não praticava colonialismo, qual o problema em 

aprovar o documento? O texto, porém, levantava dois pontos novos e importantes: ligava 

o que era considerado como “colonialismo” a uma ameaça à paz mundial e afirmava que 



7 

 

a independência era um fenómeno político que sobrelevava os demais, sendo irrelevante 

o estado de desenvolvimento em que qualquer povo se encontrasse.  

     O “Comité dos Seis” apresentou à Assembleia Geral o relatório, incluindo as 

conclusões a que chegara, no qual se podia ler, entre outras coisas, o que se entendia por 

colónia: “em princípio, um território geograficamente separado e étnica e culturalmente 

diferente do país que o administra”; além destes outros elementos de natureza 

administrativa, política, jurídica, económica ou histórica, poder-se-ia considerar como 

colónia um território que estivesse arbitrariamente colocado numa posição de 

subordinação.  

     O relatório foi aprovado. Portugal registou-o e votou contra. Faltava apresentar um 

texto aplicando a Portugal aquilo que acabava de ser votado. Este não tardou e foi, desde 

logo, aprovado. Nele constavam todos os territórios portugueses fora da Europa. 

Logicamente, Portugal rejeitou o documento e afirmou que não o iria cumprir.  

     O Ocidente perdeu o controlo da ONU em 1960, ano em que foi desencadeado o 

ataque final contra Portugal, que visava os seguintes objectivos:  

– Portugal tem territórios não autónomos e tem obrigação de informar a Assembleia 

sobre eles;  

– O destino de tais territórios é a independência e negá-lo constitui uma ameaça à paz 

internacional.  

Eis o cenário em que o governo português teria que enfrentar o futuro.  

     Em 1961, a situação era a ideal para dar início aos ataques armados contra Portugal, 

tanto em termos externos, como internos. De facto:  

– Passou a haver uma maioria afro-asiática socialista e comunista na ONU contra 

Portugal; passaram a ser aprovadas moções de censura e de condenação contra Portugal, 

tanto na Assembleia - Geral das Nações Unidas como no respectivo Conselho de 

Segurança.  

– Portugal era a única potência que resistia à vaga de anticolonialismo que se abatera 

sobre o mundo, desde o final da Segunda Guerra Mundial;  

– Tinha-se dado tempo suficiente para que os movimentos independentistas dos 

territórios portugueses, nomeadamente de Angola, se tivessem organizado minimamente;  

– Os EUA tinham uma nova administração, a qual abandonou a política anterior de apoio 

(embora não ostensivo) ao “status quo” ultramarino português;  

– O crescendo anticolonialismo tinha o amplo apoio da Rússia, da China e seus satélites, 

e em relação ao caso português secundavam especialmente as reivindicações e acções da 

União Indiana no caso de Goa, Damão e Diu;  

– O Brasil, com a subida ao poder do cripto – comunista, Jânio Quadros, passou a ter uma 

atitude hostil contra o governo português;  

– Perante o parlamento sul-africano, o Primeiro-Ministro inglês Harold Macmillan 

proferiu um discurso (em 13 de Novembro de 1960) onde referiu a «consciência nacional 

africana e o vento de mudança» que se abatia sobre África;  

– No Cairo, realizou-se a quarta conferência dos povos africanos em que, mais uma vez, 

Portugal foi «eleito» como alvo número um dos ataques;  

– Em Casablanca, decorreu a Conferência das Colónias Portuguesas;  

– A confrontação Este-oeste – a chamada Guerra - Fria – subia de tom com o 

levantamento do muro de Berlim e o fracasso da invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, 

com o intuito de derrubar Fidel de Castro;  
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– Existia contestação interna em Portugal, que se arrastava desde as eleições 

presidenciais de 1958; deu-se o assalto ao paquete Santa Maria, uma tentativa de golpe de 

estado institucional (a “Abrilada”) e o desvio de um avião da TAP.
3
  

     Foi com este pano de fundo, aqui sintetizado de forma não exaustiva, que tiveram 

início os ataques subversivos em Angola, o primeiro no mês de Janeiro, e logo depois a 4 

de Fevereiro e a 15 de Março; a ocupação do Forte de S. João Baptista de Ajudá, pelo 

Daomé, a 1 de Agosto, e a invasão militar do Estado da Índia, pela União Indiana, a 17 de 

Dezembro. O mundo parecia ter desabado sobre a nação portuguesa!  

 

         OS MOVIMENTOS SUBVERSIVOS EM ANGOLA 

 

“O inimigo atira pela porta da capela paroquial. 

Salvem-nos. Morremos portugueses.” 

(Apelo pela rádio dos heróicos defensores de 

Mucaba antes de serem salvos pela acção da Força 

Aérea, 30 de Abril de 1961). 

 

     Eram dois os principais partidos clandestinos que actuavam em Angola: por um lado, 

a antiga União dos Povos de Angola (UPA), mais tarde denominada Frente Nacional de 

Libertação de Angola (FNLA), que formou o governo provisório da República de Angola 

no Exílio (GRAE); por outro lado, o Movimento Popular de Libertação de Angola 

(MPLA).  

     À volta destes dois grupos giravam outros de menor importância, quer interna quer 

externa. Alguns deles desapareceram, como a NGWIZAKO, a NTOBAKO e o MDIA. A 

ALIAZO juntou-se à UPA, formando-se então a FNLA. A acção do Movimento de 

Libertação do Enclave de Cabinda (MLEC) pouco se fez sentir, o mesmo acontecendo 

com outros grupos que advogavam também a independência do enclave, no que eram 

contrariados tanto pela FNLA como pelo MPLA.  

Finalmente, a União Nacional para a Independência de Angola (UNITA) era um grupo 

dissidente da antiga UPA e actuou exclusivamente no leste angolano e apenas a partir de 

1966.  

     Ao MPLA foram atribuídos os distúrbios de Luanda, em Fevereiro de 1961, e a antiga 

UPA declarou-se responsável pelos massacres que, a partir de 15 de Março de 1961, 

assolaram o Norte de Angola e que levaram ao abandono de numerosas povoações e 

fazendas agrícolas.  

     No que se refere à evolução da actividade política dos movimentos independentistas 

angolanos, note-se, em primeiro lugar, a manutenção da violenta rivalidade que desde o 

início caracterizou a sua relação. Uma rivalidade que gerou grande preocupação em 

quase todos os Estados africanos que se sentiam divididos entre o MPLA, chefiado por 

Agostinho Neto (depois do abandono voluntário de Mário de Andrade), e o GRAE, 

dirigido por Holden Roberto.  

     A Organização de Unidade Africana (OUA), criada em 1963, resolveu em 

determinada altura reconhecer o GRAE como único movimento representativo de 

Angola. Este reconhecimento, porém, não teve o acordo dos Estados ditos 

                                                 
3
 É curioso notar que, tanto o assalto ao “Santa Maria”, como o desvio do Caravelle da TAP, anteciparam o 

terrorismo moderno, que tantos problemas têm provocado em diversos pontos do globo. 
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revolucionários, os quais, na Conferência Afro-Asiática de Acra, realizada em Maio de 

1965, resolveram, por proposta de Amílcar Cabral, reconhecer o MPLA também como 

único representante angolano. Aliás, esta decisão quase se justificava numa altura em que 

o GRAE parecia estar a desintegrar-se de dia para dia. Elementos preponderantes 

abandonaram o partido de Holden Roberto, enquanto outros causaram distúrbios em 

Léopoldville, obrigando as autoridades congolesas a intervir e a proibir as actividades do 

GRAE.  

     A queda do primeiro-ministro congolês, Tshombé, e a subida de Mobutu ao poder, 

favoreceram o GRAE. No entanto, embora apoiasse Holden Roberto, o general Mobutu 

compreendeu que a existência do MPLA, como movimento rival e reconhecido por 

diversos Estados africanos, não contribuía para tornar mais eficaz a actuação dos grupos 

subversivos em Angola. Por tudo isto, o Presidente Congolês fez um grande esforço no 

sentido de congraçar os dois principais partidos clandestinos angolanos. Os resultados, 

porém, foram nulos. 

     Idêntico esforço, embora também sem sucesso, foi desenvolvido pela OUA e pela 

ONU, por intermédio da sua comissão de descolonização. Esta comissão reuniu-se no 

princípio de Junho de 1967, em Kinshasa, com elementos dos dois movimentos, mas não 

obteve os fins desejados.  

     O ódio entre os dois movimentos manteve-se, com cada um tentando apresentar uma 

«folha de serviços» que demonstrasse, aos olhos da comunidade internacional, qual deles 

era o movimento representativo de Angola. Foi essa ânsia de «mostrar serviço» que fez 

com que o MPLA começasse a actuar no Leste angolano, o que implicava ganhar as boas 

graças do governo da Zâmbia. Foi também esse desígnio que obrigou Holden Roberto a 

tentar “recuperar” a UNITA para as suas fileiras e que fez com que esta lançasse o ataque 

suicida a Teixeira de Sousa no Natal de 1966. As autoridades portuguesas foram avisadas 

do ataque pelos seus serviços de informação e os guerrilheiros, que arremeteram 

frontalmente contra a povoação, deixaram um rasto de cerca de 500 mortos sem terem 

atingido qualquer um dos objectivos a que se tinham proposto.  

     Foi ainda essa ânsia que provavelmente esteve na origem do incremento da actividade 

dos grupos armados dos dois movimentos, actividade essa dirigida não só contra as forças 

portuguesas mas também contra o grupo rival.  

     O MPLA instalou a sua sede em Brazzaville, capital do antigo Congo Francês, cujo 

governo, então presidido pelo esquerdista Massamba Débat, lhe dispensava importante 

ajuda. Dispunha de técnicos cubanos como instrutores militares e recebia ainda apoio da 

China, da Rússia, do Mali, da República Árabe Unida, da Etiópia, da Argélia e da Guiné.  

     O GRAE, por seu lado, sempre amparado pelo ex-Congo belga, recebia auxílio (pelo 

menos moral) da Tunísia, do Gana e de outros países africanos considerados moderados. 

Aliás, Holden Roberto chegou a declarar-se disposto a receber ajuda dos países 

comunistas, por estar decepcionado com o apoio concedido pelo Ocidente e pela OUA. A 

UPA e o FNLA beneficiaram da protecção política da Administração Kennedy e 

receberam apoio material de algumas fundações americanas (como a Ford), um apoio que 

diminuiria nas administrações seguintes.  

     Sublinhe-se que, enquanto o MPLA estabeleceu contactos com outros movimentos 

revolucionários do ultramar português (o PAIGC da Guiné e a FRELIMO de 

Moçambique), o GRAE parecia inclinado a aliar-se aos partidos tidos por moderados, 

como a FLING guineense e a COREMO moçambicana. Mas enquanto estes últimos 
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jamais se reuniram, os primeiros (MPLA, PAIGC e FRELIMO) realizaram alguns 

«encontros de coordenação», em especial sob a égide da Conferência das Organizações 

Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP), dirigida por Mário de Andrade. 

Embora esses «encontros» não tenham tido resultados práticos significativos, o MPLA 

adquiriu maior relevo internacional que o GRAE. Mais a mais, o MPLA sairia sempre 

beneficiado com a aproximação ao PAIGC guineense, cujo chefe, Amílcar Cabral, foi 

considerado um dos principais dirigentes dos partidos emancipalistas africanos e 

desfrutava do correspondente prestígio entre muitos países socialistas, comunistas, afro-

asiáticos e sul-americanos.  

     Porém, enquanto se mantiveram as rivalidades entre o MPLA e o GRAE, nenhum dos 

partidos reuniu condições para ser internacionalmente considerado o representante do 

“nacionalismo” angolano. 

 

 O ATAQUE A ANGOLA  

 

                                 “À população do Bungo:  

 

                              Vai-se acumulando, de dia para dia, uma expectativa maior e,  

                               ao mesmo tempo, um aumento de nervos e de impaciência que  

                               pode levar a sérios desmandos e desatinos o que, aliás, já se tem  

                               verificado. Peço, portanto, a todos que se mantenham calmos, que  

                               não saiam da área dos seus postos e que, em caso de alarme, os  

                               ocupem rapidamente em vez de se juntarem à minha volta.  

                               Também se vai criando um movimento de desconfiança, que  

                               a todos prejudica. O momento actual não é de se porem problemas;  

                               proponha-se soluções, mas que não firam susceptibilidades.  

                                A situação é de guerra e ninguém a ignora. Medo todos nós sentimos,  

                               o que precisamos é saber dominá-lo no devido momento.  

                              Aqueles que se não sentirem com condições físicas e principal- 

                               mente morais, que se retirem, pois aqui só prejudicam os que  

                               sabem o que querem. Aqui não há lugar para cobardes, esses  

                               que retirem também, que nós apenas os olhamos com piedade.  

                               Se tivermos de cair que caiamos de pé, pois nas nossas veias corre  

                                sangue português, o mesmo de há oito séculos.  

 

                               A bem da defesa do território português, em qualquer parte do  

                               mundo.»
4
  

 

                                                     Manuel Jorge Mota da Costa  

                                                          Alferes paraquedista  

 

     Angola possuía uma dimensão enorme com 1.264.314 Km2 (14,5 vezes a Metrópole), 

com 4837 km de fronteira terrestre e 1650 de orla marítima. Luanda estava a 7300 km de 

Lisboa e para se atingir Lourenço Marques era preciso percorrer mais 3000 km. 

                                                 
4
 Citação do Alferes Mota da Costa retirada de Revista Mais Alto, ano III, nº 28/29,  

Ago/Set de 1961, p. 14. 
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            A maioria da fronteira terrestre era permeável à guerrilha que se movimentava 

livremente no Congo, no Zaire e na Zâmbia. Só as fronteiras da Rodésia e da República 

da África do Sul eram seguras para nós.  

            Angola era escassamente povoada, apenas com 4.800.000 habitantes (cerca de 

4H/Km2), dos quais 95,5% eram negros, 3,5% brancos e 1,1% de mestiços. Existiam 94 

etnias diferentes, contando nove grupos étnico - linguísticos. 

           No fim do conflito o número de combatentes portugueses contabilizava cerca de 

70.000 homens e o inimigo cerca de 11.000.                                

     No final de 1960, deram-se os incidentes na baixa do Cassange e em Catete, que 

foram duramente reprimidos por forças militares, mas que podem ser considerados como 

um ensaio para acções mais vastas. A 4 de Fevereiro do ano seguinte, grupos conotados 

com o MPLA atacaram, em Luanda, a cadeia de S. Paulo (na tentativa de libertar os 

presos resultantes, nomeadamente, dos incidentes acima citados; a Companhia de Polícia 

Móvel e a Casa de Reclusão Militar. Nessa acção morreram numerosos atacantes e seis 

polícias. Os tumultos e as agressões prolongaram-se por vários meses, sobretudo nos 

musseques (bairros periféricos de Luanda).  

     A partir de 15 de Março, a UPA, apoiada pela etnia bakongo, que estava espalhada em 

ambos os lados da fronteira, atacou inúmeras fazendas no Norte de Angola, chacinando 

(com requintes de crueldade) cerca de 1.200 europeus e seis mil africanos de etnia 

bailundo, que trabalhavam na cultura do café. Nunca foi determinado ao certo o número 

de vítimas que este ataque provocou e que fora planeado e organizado no ex-Congo 

Belga. Para além das zonas fronteiriças, os ataques incidiram especialmente numa zona 

interior, os Dembos, região com cerca de 40 mil km2, muito acidentada e arborizada e 

uma das principais áreas produtoras de café. O ataque, segundo o que estava previsto, 

devia durar dez dias.
5
  

     Este ataque foi precedido por:  

– Um vasto conjunto de acções a nível mundial contra a política ultramarina portuguesa, 

cujo epicentro se situava na ONU;  

– Uma pressão acentuada da nova Administração Kennedy para que Portugal mudasse a 

sua política e concedesse a independência aos territórios do ultramar;  

– Apoio político da administração americana à UPA e apoios materiais por parte de 

organizações não-governamentais;  

– Uma campanha nos “média” internacionais contra as posições portuguesas;  

– Agitação político-social em Portugal, por parte da oposição e de elementos das Forças 

Armadas;
6
 

– Um pedido urgente, por parte da Libéria, para se convocar uma reunião do Conselho de 

Segurança da ONU a fim de condenar Portugal (o debate teve início a 13 de Março e a 

votação ocorreu a 15 do mesmo mês). Embora não tivesse obtido a maioria necessária, os 

EUA votaram, pela primeira vez, contra Portugal;  

     O ataque militar, por seu turno, visava:  

                                                 
5
 Ver Pedro Cardoso, «Evolução do Conceito Estratégico Nacional no Século XX», Revista Estratégia, Vol. 

IV, p. 64, Instituto de Relações Internacionais, Lisboa, 1992. 
6
 Ainda está por aclarar as conexões eventualmente existentes entre determinadas acções (dada a sua 

proximidade temporal e objectivos específicos) lançadas pela oposição interna ao governo português. Por 

exemplo, o objectivo inicial do desvio do paquete Santa Maria era chegar a Luanda para participar numa 

revolta, tomar o poder naquele território e desencadear outras acções subversivas. 
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– Aterrorizar os europeus para que debandassem (como tinha acontecido no Congo 

Belga);  

– Convencer pelo medo a população que se disponibilizava a dar apoio aos fazendeiros;  

– Comprometer perante a autoridade legal os autores dos massacres, para gerar acções de 

retaliação como as que foram praticadas na Baixa do Cassanje;  

– Mostrar à opinião pública internacional que a população de cor se opunha à 

administração portuguesa;  

– Atingir Luanda;  

– Paralisar toda a actividade económica das zonas atingidas. Exceptuando este último 

objectivo (que durou apenas poucos meses), nenhum dos outros foi atingido.  

     No entanto, devemos realçar o falhanço total das autoridades portuguesas no campo 

das informações, as quais foram totalmente surpreendidas pelo ataque de 15 de Março. O 

falhanço foi ainda maior se pensarmos que tinham chegado às autoridades civis e 

militares, em Luanda, diversas notícias que davam conta da preparação do ataque. As 

mesmas terão sido ignoradas por não terem sido consideradas verosímeis, ou porque 

ninguém quis ser o “portador de más notícias”.
7
  

     Para além da chacina praticada, os elementos que conduziram o ataque tentaram 

obstruir as vias de comunicação e desenvolveram uma intensa campanha de acção 

psicológica junto das populações autóctones. O primeiro ataque a colunas militares só se 

deu, porém, a 5 de Abril, nos Dembos, na região do Cólua. Sucederam-se depois os 

ataques a povoações isoladas, sendo o armamento utilizado muito rudimentar.  

     Em finais de Maio, a subversão estendeu-se a quase todo o Norte de Angola, acima do 

paralelo de Luanda, numa área cerca de duas ou três vezes superior à Metrópole. Estima-

se que cerca de 170 mil elementos da população dos distritos do Uíje e Zaire terão 

fugido, voluntariamente ou não, para o Congo, e cerca de 39 mil refugiaram-se nas matas. 

     Em Cabinda, porém, só a 12 de Abril é que se deram os primeiros ataques subversivos 

ordenados pela UPA. De qualquer modo, não se registaram actos de barbaridade, muito 

em parte devido à acção da unidade militar destacada no distrito, que desenvolveu intensa 

actividade preventiva. À medida que o tempo ia passando e que a actividade das tropas 

portuguesas se foi fazendo sentir, as acções dos agentes subversivos começaram a ficar 

confinadas às zonas mais recônditas e inacessíveis do terreno, passando a ser mais 

frequente o recurso à táctica da guerra de guerrilha. Em contrapartida, o seu armamento 

começou a melhorar substancialmente. Em meados de 1962, as áreas de maior actuação 

da guerrilha abrangiam, sobretudo, as regiões de Noqui-Lufilo, Bessa Monteiro, Quicabo,  

Camabatela, Mucaba e Maquela.  

     Apesar das orientações da política nacional e do facto das Forças Armadas, desde as 

reformas militares de 1958-1959, terem reforçado o exército do ultramar e preparado as 

tropas para actuar em combate de guerrilha, quando a subversão armada deflagrou em 

Angola em larga escala, as forças portuguesas disponíveis no norte da província para lhe 

fazer frente contavam apenas com mil militares europeus e 1200 de origem africana, num 

total de 1500 portugueses e cinco mil africanos para o conjunto da província.
8
  

                                                 
7
 Um exemplo dos intervenientes que fez chegar notícias da sublevação que se preparava, foi o então 

administrador do distrito do Uíge, Custódio Ramos. (Ver artigo saído na revista «Única», do semanário 

Expresso, de 30/08/08. 
8
 Ver CECA, «Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África» (1961-1974), Vol. I, 2ª Edição, pp. 

166-167, Estado - Maior do Exército, Lisboa, 1988. 
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     Em 1961, o dispositivo militar em Angola era o seguinte:  

– Quartel-General da 3ª Região Militar – Luanda  

– Da Guarnição Normal:  

– Comando Territorial do Norte:  

O Regimento de Infantaria de Luanda, com duas companhias de caçadores em Henrique 

de Carvalho e Santo António do Zaire;  

Um comando de batalhão em Malange;  

Um batalhão de Caçadores de Carmona, com duas companhias de caçadores em Noqui e 

em Maquela do Zombo;  

Grupo de Artilharia de Campanha, em Luanda;  

Batalhão de Engenharia;  

Departamento de Material de Guerra;  

Departamento de Material de Intendência;  

Centro de Recrutamento;  

Departamento Disciplinar;  

Casa de Reclusão;  

Tribunal Militar.  

– Comando Territorial do Centro:  

Escola de Aplicação Militar em Nova Lisboa;  

Regimento de Infantaria de Nova Lisboa, com uma companhia de caçadores no Lobito;  

Grupo de Reconhecimento de Silva Porto, com um esquadrão de reconhecimento, em 

Luanda;  

Grupo de Artilharia de Campanha em Nova Lisboa;  

Centro de Recrutamento.  

– Comando Territorial do Sul:  

Regimento de Infantaria de Sá da Bandeira, com uma Companhia de caçadores em Vila 

Roçadas;  

Grupo de Artilharia de Campanha, em Sá da Bandeira;  

Centro de Recrutamento.  

– Circunscrição militar de Cabinda:  

Batalhão de Caçadores de Cabinda, com duas Companhias de Caçadores no Dinge e em 

Chiaca:  

– Em reforço:  

Quatro Companhias de Caçadores Especiais;  

Uma Companhia de Polícia Militar.  

– Quartel-General / II Região Aérea (RA)  

Base Aérea nº 9, em Luanda;  

Aeródromo Base (AB) nº 3 no Negage;  

Aeródromo Base nº 4, em Henrique de Carvalho;  

– Comando Naval de Luanda.  

 

     De salientar, no entanto, que a generalidade das unidades, algumas delas formadas por 

pessoal indígena, estavam desfalcadas, escassamente armadas e eram apoiadas por uma 

estrutura logística deficiente. O reforço imediato vindo de Lisboa era constituído por uma  

Companhia de Paraquedistas e por uma Companhia de Caçadores Especiais, uma gota de 

água no oceano de todas as necessidades.  
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     Com estas forças e os poucos aviões da Força Aérea presentes, mas que 

desempenharam um papel fundamental, o Comando-Chefe em Angola desencadeou de 

imediato todas as acções possíveis na defesa e evacuação de numerosas povoações, 

protecção de itinerários e, quando possível, a punição dos sublevados responsáveis.  

     Face à evidente gravidade da situação, e após a tentativa de golpe de Estado ter ficado 

resolvida, em que o seu principal mentor tinha sido precisamente o Ministro da Defesa, o 

General Botelho Moniz, foram enviados para Angola reforços por via marítima.
9
 

     A 1 de Maio, chegou finalmente o primeiro grande contingente de tropas. Tal facto só 

foi possível porque as Forças Armadas tinham preparado meios e planos nos anos 

anteriores para tal eventualidade.  

     Até lá a maioria das povoações das zonas afectadas só puderam contar consigo 

próprias ou com magros reforços, mas defenderam-se valentemente, havendo a registar 

inúmeros casos de heroísmo em situações verdadeiramente dramáticas. 

     Em meados do mês de Maio, começaram a organizar-se colunas que, a partir de 

Luanda, se dirigiram para norte e ocuparam os principais centros, para daí avançarem em 

todas as direcções. Em cerca de quatro meses, no meio de dificuldades tremendas de toda 

a ordem, as forças locais reforçadas com as metropolitanas levaram de vencida todos os 

obstáculos e posições inimigas, reocuparam todas as povoações e permitiram que a vida 

voltasse à quase normalidade na esmagadora maioria das áreas afectadas. Além disso, 

conseguiram ainda o regresso de 200 mil angolanos às suas antigas povoações.  

     Ali foram escritas páginas de grande valentia e abnegação tratando-se, sem dúvida, de 

um dos momentos altos da já longa história do povo português.  

     A organização da subversão foi desarticulada através de três grandes operações 

militares envolvendo forças conjuntas: a ocupação de Nambuangongo, e os ataques à 

Pedra Verde e à Serra de Canda.  

     A 7 de Outubro, o Governador-Geral e Comandante - Chefe já podia afirmar: «Pouco 

a pouco, a máquina militar foi desenvolvendo o esquema da reocupação previamente 

traçado e hoje podemos anunciar que apenas não só todas as povoações e postos 

administrativos estão de novo ocupados, como também não existem quaisquer limitações 

aos movimentos que dentro do território nacional se decida executar.»  

  

         CONCLUSÃO 

 

“Não Senhor, tudo isto foi feito pelos portugueses; nós não 

fizemos nada, nós só estragámos” 

             Coronel Celestino de Carvalho 

                                        (CEMFA da República da Guiné-Bissau – 1996, para o autor). 

 

 Portugal sofreu entre 1954 e 1974 o maior ataque à escala mundial – o que 

implicou uma estratégia global de resposta - como já não assistia desde a Guerra da 

                                                 
9
 O General Botelho Moniz tinha alertado o Professor Salazar, através de carta pessoal, da situação crítica 

das Forças Armadas, face aos desafios globais que se abatiam sobre os territórios portugueses, dizendo a 

certa altura: «A situação destas é angustiosa e caminhamos para uma situação insustentável, onde 

poderemos ficar à mercê de um ataque frontal, com forças dispersas por quatro continentes, sem meios 

bastantes e com uma missão de suicídio da qual não seremos capazes de sair, uma vez que a política não 

encontra soluções nem parece ser capaz de encontrar.» Franco Nogueira, Salazar, Vol. V (p. 227). 
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Restauração (que até já quiseram apagar da memória colectiva ao terem acabado com o 

feriado do 1º de Dezembro, felizmente reposto…). 

 Tal ataque, nada teve a ver com questões de Regime Político ou de situação 

político-social em Portugal. 

 A Nação portuguesa combateu vitoriosamente em três teatros de operações 

distintos; a milhares de quilómetros da sua base logística principal, que era a Metrópole, 

apenas com as suas forças, sem alianças militares, sem generais ou almirantes importados 

- o que já não acontecia desde Alcácer Quibir. 

     Chegando a ter cerca de 230.000 homens em armas, espalhados por quatro continentes 

e outros tantos oceanos, com três teatros de operações de contra guerrilha, em simultâneo. 

Um feito que não teve igual em todo o mundo! 

           E isto sem alteração de ordem pública, disrupção das actividades económicas ou 

sociais, ao passo que se obtinha um crescimento económico na Metrópole como em 

nenhuma outra época e se fez mais no Ultramar do que nos quatro séculos anteriores. 

 Foi a melhor campanha que os portugueses fizeram desde os tempos do grande 

Afonso de Albuquerque e nós em vez de nos orgulharmos disso, apoucamo-nos! 

 Só não conseguimos fazer frente à força bruta da União Indiana, pela 

desproporção dos meios em presença e pelo pouco empenhamento dos nossos aliados. 

Tal configurou uma agressão militar execrável, que a Moral, o Direito e a convivência 

entre os povos condena. 

            Mas o direito da força não conferia a força do Direito, que nós alienámos em 

1975, quando um governo português, numa acção que nada justificava, protagonizada 

pelo então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Mário Soares, reconheceu “de jure”, 

aquela ocupação “manu militari”. De qualquer modo Portugal conseguiu resistir a todas 

as malfeitorias indianas durante cerca de 14 anos. Não foi coisa de somenos! 

        Quando as operações militares terminaram as forças portuguesas tinham sofrido um 

total de 8.831 mortos, sendo 8.290 do Exército, 346 da Força Aérea e 195 da Armada. 

Feridos e mutilados contam-se 27.917. Não devem ser esquecidos! 

        Não existem números, sequer aproximados, quanto a guerrilheiros mortos, feridos 

ou capturados, e penso que nunca irá haver (embora os números contabilizados pelas 

nossas tropas apontem para pelo menos o triplo de mortos do lado inimigo. 

    A União Indiana nunca, até hoje (vá lá saber-se porquê), revelou as suas baixas durante 

a invasão de Goa, Damão e Diu, acção que vitimou 25 portugueses. 

 

 SINTESE FINAL 

 

“A guerra é de facto uma coisa má. Mas existe algo 

ainda pior do que a guerra: é perdê-la”. 

                                                                                          Do autor 

 

       Durante 600 anos, os Portugueses lutaram em quase todos os continentes e mares do 

planeta na defesa dos seus objectivos nacionais e dos princípios em que acreditavam. Um 

combate que foi travado contra diversos Estados, contra as populações gentilícias e 

contra os interesses instalados, e que sempre implicou muitos e dolorosos sacrifícios. Em 

várias ocasiões, a força dos inimigos e/ou a incúria e debilidades nacionais, fizeram com 

que os Portugueses tivessem sofrido algumas derrotas, levando, consequentemente, à 
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perda de territórios e populações. Porém, tudo se fazia vendendo cara a pele e toda a 

Nação, por inteiro, sofria com esses acontecimentos tão perniciosos. Noutros momentos 

foi necessário alienar território por razões de natureza estratégica e/ou financeira, como 

foi o caso de algumas praças do Norte de África, durante os reinados de D. João III e de 

D. José I. Ou ainda por razões políticas de grande interesse nacional, como a inclusão de 

Tânger e de Bombaim no dote de D. Catarina, futura rainha de Inglaterra, pelo seu 

casamento com o rei Carlos II.  

     No mais, as disputas travavam-se através das vias económica, diplomática, psicológica 

ou militar.  

     Todavia, o que nunca tinha acontecido na História de Portugal foi a rendição 

incondicional, a meio de um conflito de baixa intensidade (que ainda por cima 

controlávamos e do qual estávamos a sair vitoriosos), com a entrega precipitada e leviana 

de todo o património, interesses e ideais que sucessivas gerações de Portugueses se 

haviam batido por defender durante tantos anos. E tudo isso no meio de um clima geral 

de aparente contentamento e euforia! A desorientação foi (e é) tanta que, numa atitude 

nunca vista, assumimos oficialmente a esmagadora maioria dos argumentos defendidos 

pelos nossos inimigos...  

     Não me parece que seja benéfico continuar nesta senda, até porque a nossa luta era 

justa, legítima e de Direito!  

     Por isso é necessário assumir a verdade dos factos históricos e as verdadeiras 

intenções dos seus protagonistas; colocar no seu devido lugar, gente de mau porte que se 

alcandorou a posições e pedestais a que não tem direito e mudar radicalmente o que está 

escrito nos livros da história “oficial” e no discurso público actual, por errado e 

difamador dos nossos antepassados e de nós próprios. É anti nacional português. É contra 

a Pátria Portuguesa! 

     É uma espécie de uma monumental e pavorosa mentira de Estado… 

      O povo português – que é capaz do melhor e do pior (atente-se no PREC) conforme a 

liderança que tem, ou falta dela - a quem foi feita uma verdadeira lavagem ideológica ao 

cérebro, após o “25 Abril 74”, tem de começar a acordar da sua letargia moral e ganhar 

carácter para assumir a verdade das coisas e lutar por elas. 

     Aos combatentes que souberam lutar pelo bom combate e salvaram Angola em 1961, 

pelos altos e relevantes serviços prestados à Pátria fica o meu, 

“Apresentar Armas!” 

 

 

 

       João José Brandão Ferreira 

              TCor/Pilav (Ref.) 

 

NOTA. Para informações mais detalhadas e abrangentes sobre os assuntos ora 

explanados, favor ler (passe a publicidade), os meus livros “Evolução do Conceito 

Estratégico Ultramarino Português”, Da Conquista de Ceuta á Conferência de Berlim de 

1884/5 (Ed. Atena), e (com o mesmo titulo) da Conferência de Berlim à Descolonização 

(Ed. Hugin); “Em Nome da Pátria” (Ed. Oficina do Livro-Leya) e “Guerra d’África – 

1961-1974 (Ed. Fronteira do Caos), em co - autoria com Humberto Nuno de Oliveira. 

 


