In Memoriam...
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20 de Abril de 1970
1970 – Abril.20 (2ªfeira)
Em Estrasburgo é encerrado um conclave antiportuguês, promovido pelo Comité dos Países
Europeus não-Membros do Conselho da Europa.
– «Para participar nas cerimónias que marcam [em 22Abr70] o centenário do nascimento de Lenine,
[Amílcar Cabral] viaja em Abril até Moscovo.»¹
– «Amílcar Cabral, durante a sua visita a Moscovo – por ocasião do centenário de Lenine –, em fins de
Abril de 1970 pediu aos funcionários com quem contactou, que lhe fossem fornecidos mais vinte
foguetões [122mm] de longo alcance e armas antiaéreas.»²
– «Em Abril [de 1970, Amílcar Cabral] participou nas comemorações do centenário de Lenine e no
“Simpósio de Alma-Ata” [onde proferiu uma alocução intitulada «Uma luz fecunda ilumina o caminho
da luta: Lenine e a luta de libertação nacional»].»³
– «Dois anos depois da chegada de Spínola, o PAIGC intensificara a guerra com o recurso de toda a
espécie de armas pesadas, incluindo artilharia, o que acelerou as baixas portuguesas, tanto em
homens, como em território.»4
– «O PAIGC tinha muitos apoios. Tinha o apoio da União Soviética, que não sei se cobrou a factura a
seguir.»5

Enquanto isso a norte de Bissau, durante a tarde comparecem na mata a cerca de 2km de
Jolmete, para a 9a reunião secreta com negociadores do PAIGC, os seguintes militares
portugueses: major de artilharia CEM Raul Ernesto Mesquita da Costa Passos Ramos 6, major
de artilharia Joaquim Pereira da Silva7, major de infantaria Alberto Fernão de Magalhães
Osório8, e alferes miliciano de cavalaria ‘ranger’ Joaquim João Palmeiro Mosca9, todos do
Estado-Maior do CAOP1 (Teixeira Pinto); acompanhados pelos guias guineenses Aliu Sissé,
Mamadu Laminé Djuare, e Patrão da Costa.

– «Embora os majores portugueses não procurassem obter informações de carácter militar, a verdade é
que nada avançaram na sua acção parlamentar. E, em vez de apresentarem propostas de
independência da Guiné-Bissau, apenas tentavam persuadir os combatentes da libertação a suspender
a luta. Assim o compreendendo, o Alto Comando determinou que se pusesse termo a tal contacto
parlamentar; e enviou os chefes intermediários – M’bana Cabra, Júlio [Biague] ... e ... Marquês –, que
os assassinaram à queima roupa.»10
– «Esses oficiais portugueses acabaram por ser mortos porque foram lá para assistir à rendição das
nossas tropas: isso não estava nos nossos planos; o plano era prender o general Spínola. Depois, a
malta convenceu-se que o general Spínola não vinha: como naquela área não tínhamos
abastecimentos regulares nem coisas para conservar esses oficiais, estávamos quilhados; ou
apanhávamos o general Spínola, ou então não saía ninguém daqui.»11
– «E, no último encontro dos majores, a nossa gente tentou [?!] capturá-los. Eles defenderam-se [?!]. Não
[?!] é verdadeira a versão [?!] segundo a qual os majores iam desarmados.»12
– «Aquela reunião iria ser a última, em termos operacionais, porque eles já tinham prometido várias
vezes a rendição e nunca se tinham rendido. Este grupo foi dizer-lhes que era a última conversa que
iam ter. Penso que, como era a última conversa que iam ter, os homens do PAIGC assassinaram-nos
nessa altura.»13
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Ao alvorecer de 21 de Abril de 1970, os corpos daqueles 4 militares portugueses e dos 3
guias, são encontrados, retalhados e com um tiro na nuca.

– «Na véspera [de lua-cheia, domingo 19Abr70] à noite, o major Osório esteve comigo em Bula. Saiu
de lá. Disse-me, sem entrar em pormenores, que ia fazer esse contacto com eles. Era o nono contacto
com o PAIGC e nesse foram assassinados, na zona do Pelundo mais exactamente. Pensámos que com
essa emboscada terão querido apanhar o general, embora ele normalmente não se deslocasse de
viatura mas de helicóptero. Soubemos que alguém na área política do PAIGC, que era contra esta paz
no terreno, teria: ou infiltrado um grupo naquela zona, não controlado pelo poder local; ou alguém do
PAIGC, que se queria opôr à paz. Foram esses tipos que, com o tal grupo, montaram a emboscada e
mataram os majores que iam desarmados; e foram mortos com requintes de barbárie exactamente
para tentar provocar a continuação da guerra. Donde veio a ordem, não se sabe. O próprio general
[Spínola] encarou essa possibilidade: que a ordem teria vindo do Pedro Pires. Sei é que não houve
cobertura, a um nível mais elevado, destas tentativas de paz, que passavam de certo modo pela paz
entre os combatentes, e não negociado ao nível das chefias. E ao nível destas já tinha falhado. Não
sei bem os pormenores dessa triste história, mas morreram os três: Passos Ramos, Osório e Pereira da
Silva. [...] O coronel [i.e, tenente-coronel] pára-quedista Alcínio [Pereira da Fonseca Ribeiro] era o
comandante do CAOP, tendo ido depois para lá, à pressa, o coronel Morgado e o [cmdt da PM no
CAOP1 capitão de infantaria António dos Santos Ramalho] Eanes. [...] Posteriormente [a 30Mai74],
deparei sempre com uma parede de silêncio por parte deles [os novos dirigentes do PAIGC]»14
– «Naquele dia foram lá, estavam à espera de um grupo que vinha entregar material mas encontraram
um grupo do André Gomes, que tinha vindo de Jolmete fazer patrulha e que, sem saber [?!] o que é
que se passava, mataram-nos. Depois do André Gomes matar aqueles 3 majores, o Exército avançou
com a guerra. Eu andei 4 dias a seguir as pegadas do André Gomes. Acabei com o acampamento
deles mas não apanhei o André Gomes. Havia um rio, o Cacheu, e eles quando se viam apertados
pegavam nas pirogas e fugiam.»15
– «Os três majores acabam por ser mortos à queima-roupa, quando se apresentam naquele que se
previa fosse o encontro decisivo. [...] Ramalho Eanes foi um dos capitães designados para os substituir:
“As negociações tinham avançado muito, falava-se mesmo na integração de elementos do PAIGC nas
nossas Forças Armadas”.»16
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Posteriormente, a versão circulada é de que «Amílcar Cabral, ao ter conhecimento dessas
reuniões feitas à revelia da direcção do PAIGC, decidiu marcar com firmeza a sua posição,
apenas aceitando negociações directas e às claras, entre o Governo português e
representantes credenciados» do movimento de libertação da Guiné-Bissau; no entanto a
responsabilidade da acção pertence exclusivamente ao comando militar do PAIGC, com
especial relevância para os mandantes pró-moscovitas, da facção guineense liderada por
Nino Vieira.

__________________________________
¹ (José P. Castanheira, in “Quem mandou matar...”, pp.67);
² (info CIA para a DGS);
³ (António E. Duarte Silva, in “A Independência da Guiné...”, pp.93);
4
(Norrie MacQueen, in “A Descolonização...”, pp.63);
5
(Carlos Fabião, em 30Jan95 a Freire Antunes);
6
(nascido em Boror na freguesia de Mocuba, concelho de Quelimane; chefe do EM do CAOP1; seu primo direito Fernando Rui Mesquita da Costa Passos
Ramos, em 18Mai70 tenente-coronel de artilharia nomeado para integrar o futuro Estado-Maior do Comando da ZML em Angola);
7
a
a
(nascido
em 05Out31 na freguesia de Galegos, concelho de Penafiel; em 3 comissão ultramarina (2 na Guiné), mobilizado pelo DGA-Lisboa; chefe da
2aRep-Inf do CAOP1);
8
(nascido na freguesia do Baraçal, concelho de Celorico da Beira; comandante da CCac169 Jul61-Out63 noroeste de Angola, agraciado com uma CG.3acl;
comandante da CCac1487 Out65-Jul67 Bissau-Fulacunda-Nhacra, agraciado com uma medalha de Valor Militar de Prata com palma; tal como o
a
a
a
antecedente, também em 3 comissão ultramarina (2 na Guiné), mobilizado pelo DGA-Lisboa; chefe da 3 Rep-Op do CAOP1; agraciado em 01Ago69
com o grau de Oficial da Ordem da Torre e Espada);
9
(natural da vila alentejana do Redondo; mobilizado pelo RC7 integrado no BCav2868 chegado a Bissau em Mar69; comandante do PelCacNat59
(aquartelado em Jolmete), acumulando funções de adjunto do oficial de informações do CAOP1);
10
(Luís Q. Sambú, in “Ordem para Matar”, pp.37);
11
(Luís Cabral, em 13Jan95 a Freire Antunes);
12
(Manecas em 11Mar95, idem);
13
(Fabião, dep.cit);
14
(Manuel Monge, em 01Jul92 a Manuel Bernardo);
15
(Marcelino da Mata, em 21Jul94 a Freire Antunes);
16
(Castanheira, op.cit pp.63)
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