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RESUMO

Este estudo, intitulado “Análise global de uma guerra (Moçambique 1964-1974)”, está estruturado em 
três capítulos distintos mas interrelacionados.
O primeiro capítulo procura perspectivar o enquadramento histórico desde o encetar das disputas 
internacionais pelas soberanias nos territórios africanos, até à afirmação do Terceiro Mundo, após a 
Conferência de Bandung. Analisa também o desenvolvimento da acção das Nações Unidas e o papel 
das grandes potências no processo internacional de descolonização bem como a persistência política 
portuguesa em manter a soberania nos seus territórios Ultramarinos.
O segundo capítulo analisa a conflitualidade global permanente, como surge e se desenvolve o 
fenómeno subversivo a nível global, para depois passar para o caso específico português. O Poder 
português, desafiado na manutenção da sua soberania no territórios continentais africanos pelos 
movimentos independentistas, decidiu, não acompanhando o movimento descolonizador do pós-
Segunda Guerra, ficar e afirmar-se soberanamente.
A abordagem deste estudo descreve o modo como Portugal definiu e analisou a situação, privilegiando 
sobretudo a “resposta possível” ou as iniciativas portuguesas face à subversão no território de 
Moçambique, exercendo acções oportunas, internas e externas. Naquele território, o desafio ao Poder 
português no controlo e conquista da adesão das populações foi lançado principalmente pela FRELIMO, 
o único partido com capacidade actuante a todos os níveis.
Por fim, analisamos o comportamento dos povos de Moçambique, das sociedades de religião 
tradicional, das seitas cristãs nativas e das comunidades Cristãs e Muçulmanas, no confronto, quer nas 
suas relações com o Poder português quer com a subversão.
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PREFÁCIO 
Cresce o número de oficiais das Forças Armadas que procuram a consagração dos títulos académicos 
nas Universidades, ao mesmo tempo que se arrasta moroso o projecto, agora já antigo, de criar a 
Universidade das Forças Armadas. 
A natureza das coisas parece que assim vai traçando uma via pragmática que ultrapassa as 
perplexidades resultantes de não serem facilmente conciliáveis a liberdade académica com a cadeia de 
comando, aquela a dinamizar o fortalecimento da histórica autonomia, a última a encontrar melhor 
resposta no modelo das escolas de quadros, que são aliás inteiramente compatíveis com os padrões do 
ensino superior na área da formação. 
Na teoria da legitimidade universitária, esta veio historicamente de entidades exteriores, a Igreja ou o
Estado, e a actividade de formação foi a inicialmente privilegiada para transmitir e preservar as “ideas 
del tiempo” de que falava Ortega.
O facto de a natureza do ensino superior das escolas militares incitar à deriva para a carreira das 
honras académicas é um sinal animador de uma integração dos subsistemas, mesmo sem modelo 
assumido, que também vai ao encontro da profissionalização exigente da alta formação técnica e 
científica, da questão da empregabilidade que acompanha o avanço da contratualização, e da circulação 
das elites entre os subsistemas com identidade separada e igual dignidade.
No caso presente, a escolha da área da história para o Doutoramento, também pode contribuir para a 
visitação dos arquivos, incluindo os relatórios de análise, prospectiva, previsão, e execução das missões 
das Forças Armadas, sobretudo no que toca ao período da guerra colonial em que se esgotou o 
conceito estratégico secular português, a exigir profunda revisão no caso de a experiência ser 
considerada como alicerce da reformulação do conceito estratégico nacional.
O autor recolheu em missões subordinadas à Agenda para a Paz da ONU uma experiência profissional 
que lhe enriqueceu a perspectiva de análise das campanhas que estiveram a cargo da geração anterior, 
e que o ajudaram a identificar algumas das contradições com que nos deparamos para racionalizar um 
passado tão próximo, e todavia tão distantes da evolução em curso.
Sem pretender ser exaustivo na análise do texto, ficam chamados à discussão temas como os de saber 
se, no início da década de sessenta, o governo tinha uma clara noção da relação entre a política 
externa e a política interna, ou se ainda adoptou a perspectiva da acção policial; 
Quando o último governo da Constituição de 1933 tomou posse ao abrigo do desejado “mandato 
indeclinável”, é discutível se abriria uma perspectiva liberalizadora a uma oposição com planos 
estratégicos para conduzir a evolução, ou se apenas se alimentava da meditação interna do regime 
porque não existiam planos de oposição baseados em conhecimento da realidade colonial; 
A herança, se alguma, da intervenção do General Botelho Moniz é discutível se tinha em vista um 
pensamento e projecto da descolonização, ou antes e apenas um projecto de paz, sobretudo um 
projecto de não envolvimento de Forças Armadas deficientes em operações de guerra; 
Será de esclarecer se a Igreja que em 1940 abençoava a Nação evangelizadora a o Império, se 
reconhece na Igreja que em Moçambique quis “Repensar a guerra”, e invocou o “Imperativo de 
Consciência”, sendo problemática a consonância com a atitude do governo e da população; 
Continua duvidoso se a decisão marcelista de rever a Constituição, anunciando um ponto final na 
perspectiva salazarista, contribuiu para a decisão militar de intervir politicamente, ou esta foi antes 
consequência da longa espera por uma decisão política do conflito; 
É finalmente incerto se o fim do regime por acto militar teve em vista adoptar a descolonização, ou 
antes e apenas recuperar a paz pelo fim da intervenção, sem envolvimento programático no processo 
que se desenvolveu a seguir.
O percurso escolhido é difícil, a teoria de respostas não podia ser concludente, mas a primeira 
apreciável contribuição é a de proceder a uma sementeira de perguntas e de incertezas que ficariam 
omissas faltando esta incursão académica bem sucedida, e que a Universidade Portucalense consagrou. 
Entre mais razões porque se trata de um documento que dá testemunho de que já se vai ganhando 
distância suficiente para encarar os factos com a serenidade com que os países também precisam de se 
recolher em meditação e transparência.
Adriano Moreira

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out20014/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

INTRODUÇÃO 
A presente dissertação tem por tema “Análise global de uma Guerra (Moçambique 1964-1974)”. A escolha 
deste tema levanta três questões: porquê a análise global de uma Guerra, porquê Moçambique e porquê o 
período abrangido?
Portugal foi a primeira potência colonial europeia a chegar a África e a última a sair. Não acompanhando o 
movimento descolonizador do pós-Segunda Guerra Mundial, Portugal decidiu ficar, respondendo com um 
processo de guerra global, que envolveu actuações político-diplomáticas, operações militares e psicológicas 
e o apoio sócio-económico às populações. Esta decisão só se compreende cabalmente se entrarmos em 
linha de conta com as condicionantes diplomática, política, militar e social e com a análise das suas inter-
influências. A análise desta relação é esclarecedora da postura externa e da situação política interna. 
Temos os cenários de Guerra como um campo distinto da interacção entre aquelas condicionantes. A ora 
generalizadamente chamada “guerra colonial” teve na História Contemporânea um significado de destaque 
na memória e no imaginário português, excedendo largamente o campo estritamente militar e inscrevendo-
se na sociedade numa perspectiva global: a actividade politico-diplomática, os movimentos sociais, as 
repercussões económicas e mesmo o destino do regime vigente até 25 de Abril de 1974. 
Este trabalho procura desenvolver-se num espaço de cruzamento de várias perspectivas da análise histórica 
contemporânea; ou seja, procura estudar a Guerra enquanto contexto no período indicado, a Guerra não só 
no aspecto militar, mas enquanto problema político e social; pelo que o campo de actuação das Forças 
Armadas é analisado numa óptica em que se tenta demostrar o grau da sua importância no combate da 
contra-subversão, que é, em última análise, uma luta política. Assim, o papel daquelas não consistiu em 
procurar assegurar apenas a vitória no campo militar, mas sim ganhar o tempo necessário para que o 
confronto fosse solucionado politicamente. 
O papel de Moçambique é estudado tendo em conta o interesse pelos comportamentos de mecanismos 
políticos e sócio-religiosos que ultrapassavam as fronteiras das colonizações europeias, no contexto 
integrador daquele território, num dos períodos mais conturbados da História Contemporânea: o do processo 
internacional de descolonização, concomitante com o afrontamento estratégico indirecto Oeste/Este. 
Os limites cronológicos em que se insere o nosso estudo, situados entre 1964-1974, são condicionados ao 
período da confrontação armada entre o Poder português e os movimentos independentistas, 
nomeadamente a FRELIMO. 
Esta escolha justifica-se, em nosso entender, por duas razões distintas mas correlacionadas, cuja explicitação 
permite definir os propósitos que presidiram a este trabalho. 
Em primeiro lugar, procurou-se perspectivar o enquadramento histórico da guerra nas antigas Províncias 
Ultramarinas Portuguesas, tendo em conta a evolução da sociedade internacional, desde o início na questão 
da Baía de Lourenço Marques, das disputas pela soberania nesses territórios, até à afirmação do Terceiro 
Mundo após a Conferência de Bandung. Assim, interessou-nos fazer a análise do desenvolvimento da acção 
das Nações Unidas e o papel das grandes potências no processo internacional de descolonização bem como 
a persistência política portuguesa nos seus territórios Ultramarinos. 
Abordámos também a questão dos grandes poderes mundiais e das suas ambições em terras de África e 
como se definiram as esferas de influência e as fronteiras políticas. Sobre estas, é forçoso compreendermos 
quais os substratos sócio-religiosos anteriores e remanescentes, nomeadamente no que diz respeito ao 
território moçambicano, e quais as questões que esta situação levanta a um qualquer Poder estranho que 
pretenda exercer a sua soberania. 
A Guerra-fria e a luta por zonas de confluência de interesses das superpotências em competição, o emergir 
do Pan-africanismo, do Pan-arabismo e do Terceiro Mundo na cena internacional, e bem como o período em 
que o anti-colonialismo dominou as Nações Unidas são factores imprescindíveis para a compreensão do 
despertar e manter dos movimentos que procuraram a independência dos territórios sob soberania 
portuguesa. 
As questões coloniais devem, em nosso entender, ser analisadas de um ponto de vista em que a política 
interna e externa se inter-correlacionam, e não de uma forma isolada. Nesta ordem de ideias, salientamos 
as políticas que justificavam a continuação daquelas paragens como portuguesas e a evolução destas 
políticas, quer a nível do Governo quer da Oposição. 
Em segundo lugar, entendemos analisar a conflitualidade global permanente, como surge e se desenvolve o 
fenómeno subversivo a nível global, sendo abordada conceptualmente a subversão como técnica e a sua 
aplicação revolucionária no Teatro em análise. Posteriormente, passarmos a uma abordagem do despertar 
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dos movimentos independentistas e de quais as estratégias de penetração no espaço do Terceiro Mundo 
utilizadas pelos diversos interesses em presença. 
A génese do independentismo moçambicano, aprofundado no seguimento lógico de Bandung, 
nomeadamente dos principais movimentos (a FRELIMO e o COREMO) e respectivas composição, articulação, 
ideologia e práticas são igualmente abordados. Para sobreviver, estes movimentos careciam de apoio 
político, económico e logístico a nível internacional, pelo que a vertente dos apoios prestados, de quem e 
para onde, mas designadamente a quem serviam, foram alvo preferencial no trabalho. 
Com este estudo não é nossa intenção analisar a história das campanhas em Moçambique, no período em 
apreço, na perspectiva das Forças Armadas Portuguesas. A análise de vasta documentação oficial e a recolha 
de depoimentos de algumas personalidades, permitem-nos, sim, facultar uma visão original da génese, 
desenvolvimento e condução da “Guerra global em Moçambique”. Esta abordagem, apesar de poder ser 
considerada parcelar, procura descrever o modo como Portugal definiu e analisou a situação, destacando 
sobretudo a “resposta possível” ou as iniciativas portuguesas face à subversão, para a afirmação da 
soberania, exercendo acções oportunas, internas e externas. 
Ao nível da resposta psicológica, considerámos importante analisar a fissura entre os poderes civil e militar, 
nomeadamente na clivagem da Informação e na textura da Acção Psicológica, pois pensamos que ela 
afectou, em grande profundidade, o modo como a resposta global foi executada. Para uma melhor 
compreensão da actuação psicológica, no que se refere ao controlo e conquista da adesão das populações, 
analisamos as acções do Poder português e do principal movimento independentista no território, a 
FRELIMO. 
Mesmo antes da entrada da subversão em armas se afigurava assaz importante o papel a desempenhar 
pela população moçambicana, quer pela acção quer por omissão, pois as populações são um meio 
imprescindível para a subsistência e para a movimentação subversiva, e ao mesmo tempo o alvo desta. 
Parecia, assim, evidente a necessidade de se conhecerem as populações e os reflexos condicionadores dos 
seus comportamentos pelo que foi necessário ao Poder português, através dos diferentes órgãos de 
Informações, civis e militares, bem como da Acção Psicológica, efectuar estudos para difusão e posterior 
actuação aos vários escalões. Na nossa investigação privilegiámos a análise daquela documentação, 
procurando retratar o modo como aquele Poder tratava o problema. 
Pretendeu-se ainda interpretar a postura das comunidades cristãs, muçulmanas, das seitas nativas e das 
sociedades de religião tradicional, no contexto do desenvolvimento do confronto. Tais realidades 
preservaram poderosos macanismos “laterais” de comunicação, exponenciados naquele território pela 
impressiva massa muçulmana. 
Para a concretização do objectivo proposto neste estudo, tivemos presente que a História, pela pluralidade 
de perspectivas que podem ser chamadas a integrar temática que daquela Ciência se reclame, determinam 
o recurso a outras áreas das Ciências Sociais como, por exemplo, a Antropologia Cultural, a Sociologia, a 
Estratégia, as Relações Internacionais e o Direito. Esta confluência possibilitou, julgamos, uma maior 
precisão do campo de trabalho e maior nitidez quanto ao desenvolvimento do nosso plano. 
Na elaboração deste trabalho privilegiámos o método comparativo, procurando colocar em confronto 
versões diferenciadas dos acontecimentos e, por razões ressaltantes da própria temática, entendemos 
também ser necessário aquilatar a situação semelhante ocorrida na então Guiné-Portuguesa. 
O trabalho baseia-se, essencialmente, em quatro núcleos documentais, a saber: a documentação militar, a 
documentação diplomática, a documentação referente à ordem política interna e a documentação 
memorialística. 
No que diz respeito à primeira, atribuímos prioridade à documentação arquivística (referida em bibliografia) 
da Divisão de Informações Militares do Estado-Maior General das Forças Armadas, do Serviço de 
Documentação e História Militar e do Arquivo Histórico Militar. O primeiro é particularmente importante, pois 
possui inúmeros inéditos, nunca antes analisados ao nível universitário. Estes são importantes para o 
conhecimento, não só das relações entre o poder político e militar, mas também da situação das Forças 
Armadas e da sua actuação no terreno. 
Igualmente importantes são os documentos sobre as alterações de dispositivo das forças no Teatro de 
Operações e da organização e actuação das Informações Militares em proveito das operações sócio-
económicas e psicológicas, visando, em última análise, a conquista da adesão das populações. 
O fundo destes Arquivos revela-se ainda de grande importância para o conhecimento das relações 
internacionais e das ambições das grandes potências em África, das alianças entre Portugal e alguns países, 
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bem como sobre a composição, organização e actuação dos movimentos independentistas ao nível 
interno/externo. Revela-se ainda de extraordinária importância para o estudo e compreensão da actuação 
sobre as populações. 
Na documentação diplomática, considerou-se não só a impressa e publicada, mas essencialmente os fundos 
arquivísticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa. Estes são fundamentais para o 
conhecimentos das relações político-diplomáticas entre Portugal e as diversas potências e dos respectivos 
objectivos quanto aos territórios portugueses em África. Tal documentação é particularmente valiosa para a 
análise do período anti-colonial nas NU e das suas implicações para Portugal. 
No respeitante à política interna, consideramos também uma multiplicidade de fontes impressas e 
arquivísticas. Destacamos a legislação publicada em “Diário do Governo”, mas privilegiámos a análise de 
alguma documentação do Arquivo Oliveira Salazar, na Torre do Tombo em Lisboa, valiosa para a 
compreensão do modo como estavam articulados a Política e o Regime. 
A documentação de âmbito memorialístico reúne correspondências, memórias, depoimentos e outro tipo de 
informação dos principais intervenientes políticos e militares, portugueses e moçambicanos, com quem 
tivemos a singular oportunidade de privar. Estes contributos revelaram-se complementares da 
documentação oficial, sendo importantes na medida em que nos possibilitaram o acesso aos bastidores 
político-militares da época, permitindo contextualizar muitas das decisões e medidas adoptadas. 

I CAPÍTULO
OS GRANDES PODERES MUNDIAIS E AS SUAS AMBIÇÕES EM ÁFRICA 

1. Os grandes poderes mundiais e a África. O Acto Geral da Conferência de Berlim. A partilha de África.

Quando os Portugueses entraram em 1497 no Oceano Índico defrontaram-se com os árabes muçulmanos 
que se infiltravam para Sul, a partir do Mar Vermelho ou da Pérsia, apoiando-se na Costa Oriental da África 
em ilhetas adjacentes ou nas testas dos caminhos que da beira-mar largavam para o interior, e, 
assegurando o domínio da região a partir daí, detinham o controlo de todo o comércio com os nativos. Era 
intenção dos portugueses substituir a sua influência económica e política. Assim, navegantes exploradores 
portugueses depressa ocuparam enclaves e ilhas onde aqueles se encontravam, passando a garantir a sua 
supremacia naval na África Oriental pela presença em Melinde desde 1498, Quíloa, Mombaça e Sofala em 
1505, Ilha de Moçambique em 1506. Esta última era o principal ponto de apoio, naquelas paragens, das 
armadas com destino à Índia.
Nos inícios do século XVII, os domínios portugueses na África Oriental ao Sul do Rovuma resumiam-se às 
pouco numerosas povoações das ilhas costeiras de Quirimba, Moçambique e Sofala e às de Tete e Sena, 
com os seus prazos circunstantes e subsequentes até à foz do Zambeze (1). A esparsa colonização do 
território devia-se não à Coroa, mas aos feitos e ousadias dos colonos. O Governo Português, representado 
por um capitão-general da capitania de Moçambique e Rios de Sena, dependente do governador da Índia, 
estava sediado na Ilha de Moçambique, e a sua jurisdição abarcava Inhambane, Sofala e ilhas do Cabo 
Delgado. 
Moçambique estava tradicionalmente ligado às redes comerciais do Oceano Índico. Naquela Costa africana, a 
ligação com a Índia e o domínio comercial de Moçambique, Damão e Diu era assegurada pelos mercadores 
Baneanes de Cambaia, organizados na Ilha onde iniciaram a sua actividade em 1686, numa poderosa firma 
com o nome de Mazanes. Depois, foram passando à terra firme e alargando a sua presença e negócios. 
Toda aquela Costa - onde a presença portuguesa ainda não estava consolidada - era muito vulnerável. 
Nenhuma povoação estava segura; talvez, só a Ilha estivesse a salvo de algum ataque. No limiar do século 
XVIII, os ingleses desembarcaram nas vizinhanças de Sofala (1721) e os holandeses chegaram a levantar 
paliçada em Lourenço Marques ( 1721 a 1730) e a ocupar a baía de Inhambane (1725 e 1731). Os austríacos 
também aportam em Lourenço Marques, com a Companhia Asiática do Trieste (1777). Era forçoso contrariar 
aquela situação através de um processo de ocupação não só militar como comercial (2). 
A actividade portuguesa na África Oriental foi, assim, iniciada em princípios do século XVI, desejando a 
Coroa controlar o comércio do ouro entre a África Central e a Ásia, ouro que foi substituído pelo marfim e 
depois pelo tráfico negreiro, que ganhou destaque no princípio do século XIX, com as exportações para as 
possessões francesas do Índico, Brasil, Antilhas Hispânicas e América do Norte. 
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Pelo decreto de Sá da Bandeira de 10 de Dezembro de 1836, foi oficialmente abolido o tráfico escravo. A 
Inglaterra abolira-o em 1807 e, em 1815, por Tratado com Portugal, limitou-se este ao Sul do Equador. 
Diversas medidas posteriores foram tomadas para acabar de vez com o tráfico, como a promulgação de um 
decreto a 25 de Fevereiro de 1869 e, mais tarde ainda (1878), do Código do Trabalho. Todos estes decretos 
caíram no vazio, pois Moçambique, nomeadamente o extremo Norte do território, seria dos locais onde esta 
actividade persistiria até mais tarde em África, provavelmente até 1914, fosse ela assumida pelo Imã de 
Mascate ou, posteriormente pelo Sultanato de Zanzibar. 
Foi pelo acompanhamento do tráfico de escravos que os europeus foram penetrando com as suas 
autoridades, conhecimentos e planos económicos no interior de África. E foi o interesse nesse mesmo tráfico 
nos séculos que precederam a descoberta das minas de ouro, diamantes e cobre (fins do séc. XIX) que, em 
parte, estimulou as comunicações marítimas e terrestres com Moçambique. 
O tráfico levado a efeito ilegalmente originou diversos incidentes diplomáticos, do qual se destaca a 
apreensão em águas territoriais moçambicanas, a 29 de Novembro de 1857, da barca francesa “Charles et 
Georges”, acusada de transportar escravos de Angoche para a ilha de Reunião. Esta atitude das autoridades 
portuguesas originou um célebre ultimatum da França a Portugal, que este foi compelido a aceitar (1857). 
No início do séc. XIX, o Governo Português estava assoberbado de preocupações: eram as campanhas do 
Rossilhão, as invasões francesas e o Rei retirado para o Brasil. Depois, a independência deste território a 7 
de Setembro de 1821, a guerra civil e a implantação e sequente estabilização do Regime liberal. Assim, mal 
podia atender aos problemas Ultramarinos, onde, em Moçambique, na sequência da independência do Brasil 
- com quem tinha relações estreitas - , também surgiu um movimento de revolta contra as autoridades 
portuguesas e se manifestou o desejo de união com o Brasil (3). Por outro lado, os Angonis (Vátuas, na 
terminologia portuguesa oitocentista) de Sochangane (Manicusse), em fuga a Chaca, avassalaram todas as 
tribos até ao Zambeze, estabelecendo a sua Corte ou “Gasa” no Bilene. 
A estes elementos podemos associar outros, como a seca, o tráfico de escravos e o banditismo, que, 
inextrincavelmente ligados e “(...) potenciando-se mutuamente, formaram nas décadas de 1830 e 1840 
uma conjugação específica e explosiva que destruiu os sistemas políticos e sociais da área moçambicana. 
Daí resultou a profunda erosão do domínio informal exercido pelo Estado colonial na Zambézia; enquanto 
que ao longo da Costa, o contrabando de escravos, florescente, propiciou a autonomização dos xeques e 
régulos até então ligados por acordos tácitos às autoridades portuguesas (...)”(4). Nesta época, efectuavam-
se já acções de reconhecimento preparatórias para o assalto ao Continente, pelos “grandes da Europa”, no 
final do século. 
Após a instauração do Regime liberal, o domínio português nas Costas de África voltadas ao Índico traduzia-
se numa estreita faixa, ao longo do litoral, tendo início na baía de Tungue, ilhas Quirimbas, passando pela 
Ilha de Moçambique e Costa fronteira, com frequentes soluções de continuidade até Quelimane e barra do 
rio Zambeze, aqui penetrando pelo continente dentro, subindo o rio até Tete; da foz deste rio para Sul, 
encontrava-se Sofala, Inhambane e Lourenço Marques. 
No séc. XV, algumas nações europeias disputavam a consolidação de posições costeiras em África e não 
uma real e efectiva ocupação do hinterland desconhecido. O Continente Africano não era objectivo 
prioritário, organizando-se apenas a instalação, em certos pontos considerados estratégicos, de postos 
fortificados, que tinham como primordial função servir de escala, apoio e feitorias. A segunda metade do 
século XIX indica um novo rumo, passando aquele Continente, por motivos de diversa ordem, desde os 
religiosos e humanitários, aos económicos, estratégicos, de mera curiosidade científica, mas sobretudo 
devido a uma mutação do sistema internacional (5), a ser uma zona de confluência das potências europeias. 
Sob pressão da opinião pública, motivada pelas explorações dos viajantes como Stanley e Livingstone, que 
revelaram aspectos do interior do continente até aí geralmente ignorados, e sob o estímulo do 
desenvolvimento económico e tecnológico das definições subsequentes ao triunfo do Liberalismo e à 
Revolução Industrial, o Continente Africano passou assim a representar um cenário de rivalidades e 
interesses das grandes potências, às quais interessava o controlo das riquezas e de um mercado em 
território africano, mas sobretudo para impedir que os rivais se antecipassem e preenchessem o vazio (6). 
Nesta ordem de ideias, para fazer face às exigências de espaços de recurso e para alastramento, 
formularam a expansão Ultramarina como uma missão civilizadora. 
A redescoberta de África, depois das independências americana e brasileira, foi um fenómeno complexo, 
que não partiu dos governos nem obedeceu a grandes estratégias previamente definidas. A expansão para 
dilatação da Fé ou por motivos económicos levou os portugueses a colaborarem decisivamente no processo 
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de colonização. A França desenvolvia na África Ocidental e Central um metódico plano de acção “(...) em 
que as considerações de prestígio desempenhavam um papel mais importante que os interesses 
económicos (...)”(7). A Grã-Bretanha tinha interesses económicos e estratégicos um pouco por todo o 
planeta, embrenhava-se em todos os sítios, quer para proteger posições adquiridas, quer na procura de 
novos campos de acção. Na África do Sul, os seus planos eram dirigidos para as explorações diamantíferas e 
jazidas de ouro do Transval e Orange, ameaçando os interesses financeiros alemães, e para o cobre da 
Rodésia. Esta redescoberta de África provocou uma afluência de emigrantes europeus de espírito 
aventureiro na procura de realizar fortunas fabulosas (8). 
Leopoldo II da Bélgica, sob o explícito pretexto de promover a civilização na África Austral e procurando 
travar o plano de expansão inglês, convocou para Bruxelas, em 1876, uma conferência geográfica para a 
qual Portugal não foi convidado. Assim, no dia 12 de Setembro de 1876, com o aparente objectivo de 
penetrar em África com fins científicos e humanitários, fundou, em Bruxelas a Associação Internacional 
Africana, que acabou por servir o desejo belga de alcançar a posse do Congo. 
Os Franceses, por intermédio do explorador Brazza, também disputavam a exploração do Congo. A margem 
direita do Zaire, no Stanley Pool, foi alcançada por Brazza a 1 de Outubro de 1880, fundando um posto no 
local onde hoje existe Brazzaville. A Bélgica, através de Stanley, só aí chegou em 27 de Julho de 1881, 
ficando, assim, limitada à margem esquerda do rio. 
Bismark, nos seus quase vinte anos de Chanceler, praticou uma Realpolitik que transformou a política 
externa alemã numa competição de forças, mas não provocou qualquer desafio na Europa “(...) que 
originasse uma preocupação britânica pelo equilíbrio e manteve a Alemanha fora da corrida colonial 
(...)”(9). Todavia, a Alemanha, em 1883, entra na corrida para África, mas pela mão dos particulares. Estes 
pelo menos aparentemente, tomam a iniciativa de conquistar posições que o Governo Imperial acederá 
depois a reconhecer e proteger. Em pouco mais de um ano, adquire o Sudoeste Africano Alemão (actual 
Namíbia), estabeleceu protectorados no Togo e Camarões e, em apenas cinco semanas, funda a colónia da 
África Oriental Alemã (integrante da actual Tanzânia). 
A 10 de Novembro de 1875, cria-se em Portugal a Sociedade de Geografia de Lisboa, base principal do 
expansionismo português. Porém, os exploradores portugueses só em Julho de 1877 partem de Benguela. 
Separaram-se no Bié em duas missões que vão atravessar o continente. Serpa Pinto vai até Durban, e 
Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo seguem até Iaca, ao Norte. Destas explorações não resultou nenhuma 
ocupação efectiva. 
O ideário expansionista português contou com os apoios do movimento republicano, de algumas indústrias e 
empresas comerciais e financeiras interessadas em África “(...) propulsionadas pelo Estado e protegidas por 
pautas aduaneiras e privilégios de outra ordem (...)”(10), apesar de o pensamento colonial procurar mais a 
salvaguarda dos direitos históricos sobre o imenso sertão do que a construção de um império económica e 
moralmente forte. 
Os expedicionários foram seguidos pelas missões religiosas, nomeadamente as protestantes, que se 
instalaram preferencialmente nas colónias que eram controladas pelas suas nacionalidades de origem; 
porém, ao abrigo da liberdade religiosa, bem depressa se espalhavam nas colónias de outros países. Mas, 
sem dúvida que foram os militares, nomeadamente no século XIX e meados do século XX, que tiveram um 
papel de primazia no processo de colonização, ocupação e pacificação dos territórios Ultramarinos, 
predominância devida à ausência “(...) ou quase ausência de outras forças sociais do que propriamente a 
uma vontade deliberada por parte dos militares em assumirem esse papel de relevo (...)”(11). 
Portugal, com base num direito histórico, reivindica a posse do Congo, onde se encontrava concentrado todo 
o comércio da região, colocando-se em situação embaraçosa, face às iniciativas belgas. 
O Governo Português não possuía apoio diplomático capaz para fazer face aos ataques belgas, nem as 
colónias tinham acção militar e forças próprias; as ordens religiosas haviam desaparecido e a “(...) 
Propaganda Fidei, dirigindo com carácter internacional as Missões, já de si contrariava a acção portuguesa 
de carácter nacionalista, procurando não só reduzir a acção de Portugal no Oriente, como introduzir 
estrangeiros nas restantes colónias (...)”(12). 
A preocupação inglesa perante as atitudes desenvolvidas pelas outras potências europeias com interesses 
coloniais foi notória. Adoptando uma táctica de antecipação, Londres prontifica-se a negociar com Portugal 
um tratado no qual fosse encontrada uma solução quanto à região do Congo, estabelecendo-se na zona uma 
defesa para evitar a penetração de outras potências e, ao mesmo tempo, desta forma, retaliar a Alemanha 
e a França. 
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O Governo Britânico, que propôs negociações, face a pressões de outras potências, acabou por recuar. 
Portugal ocupou militarmente Ponta Negra. Esta situação conduziu ao abandono pela parte da Inglaterra de 
algumas das anteriores objecções e levou-a a aceitar a autoridade portuguesa nas regiões contestadas, 
assinando com Portugal, em 26 de Fevereiro de 1884, o Tratado do Zaire. 
Com a alegação de que os direitos históricos e antiquíssimos de Portugal naquela área eram desprezíveis, a 
assinatura deste Tratado foi, de imediato, contestada pelas opiniões públicas inglesa, francesa, alemã, 
holandesa, espanhola e, inclusivamente, pela norte-americana, levando a Inglaterra a condicionar a 
ratificação do Tratado até que as objecções desses países fossem ultrapassadas. Com o intuito de resolver a 
situação, Barbosa du Bocage, então Ministro dos Negócios Estrangeiros, lança a ideia da realização de uma 
conferência internacional entre as principais potências europeias (Maio de 1884). Mas é Bismarck quem, 
recusando-se a reconhecer o tratado do Zaire, apenas bilateral, vai tomar a iniciativa e, com o apoio da 
França, convoca uma conferência internacional para Berlim, nesse mesmo ano. 
Assim, consideramos que a revisão do Direito Internacional, referente à ocupação dos territórios coloniais, 
se deveu à pressão das potências que se tinham mantido alheias ao fenómeno colonial (Alemanha) ou que 
apenas procuravam afastar “embaraços jurídicos” à sua expansão (Inglaterra)(13). 
A Conferência de Berlim, realizada de 15 de Novembro de 1884 a 26 de Fevereiro de 1885 (16), marcou 
“(...) o início do arranque final para a completa submissão do globo ao governo ocidental (...)”(17); aqui, a 
Europa obteve autorização para «ocupar» a África. Entre outros assuntos, em Berlim introduziram-se nas 
relações internacionais regras uniformes relativas às ocupações que poderiam, no futuro, verificar-se nas 
Costas do Continente Africano. 
Durante a Conferência, que serviu para consagrar o advento da corrida a África, prevaleceu uma tese 
inovadora, que só reconhecia o domínio de quem mantivesse uma ocupação permanente e efectiva nas 
Costas do Continente. Aquela ocupação passou assim a substituir os direitos históricos, definindo-se desta 
forma um novo direito público colonial, como podemos confirmar no Cap. VI do Acto Geral de Berlim (18), 
de que constam as disposições mais bizarras. Assim refere o Artº. 34º : “(...) A Potência que de futuro tomar 
posse de um território nas Costas do Continente Africano situado fora das suas habituais possessões (...) e 
igualmente a Potência que num desses territórios vier a assumir um protectorado acompanhará o respectivo 
acto de uma notificação às outras potências (...)”, definindo o Artº. 35º a efectividade da ocupação pela 
“(...) existência de autoridade suficiente para fazer respeitar os direitos adquiridos e eventualmente a 
liberdade de comércio e de trânsito nas condições em que for estipulada (...)”. 
Subentendia-se que a ocupação exigida da zona costeira reservava, para a nação ocupante, o respectivo 
hinterland. Todavia, não era possível delinear fronteiras de um continente cujo interior, por falta de meios 
tecnológicos, se encontrava desprovido de um estabelecimento significativo de europeus, sendo, assim, 
praticamente desconhecido. 
A definição do novo direito público colonial da ocupação efectiva feita em Berlim acabou por se traduzir 
numa declaração de guerra da Europa a África, pois as potências europeias tiveram de recorrer a efectivos 
armados para fazerem valer os seus interesses e demarcarem as suas esferas de influência. Lembramos 
que, nesta época e circunstância, a luta que se travava em África era exclusivamente entendida entre 
potências coloniais europeias, dado que não eram tidos em linha de conta quer os interesses quer as 
estruturas africanas. 
Em Berlim, o interior da África não foi dividido pelas potências coloniais europeias, mas o direito colonial, aí 
aprovado, não possibilitou a concretização do tratado do Zaire. Portugal viu gravemente afectados os seus 
interesses em África. 
Perdeu não os direitos à margem Norte do Congo (onde ficou apenas com o enclave de Cabinda), mas a 
partilha da região feita paralelamente à Conferência e, através de um esforço hercúleo, enviou tropas e 
funcionários para todos os territórios que considerava seus por direito histórico. Se, em Tordesilhas, Portugal 
foi a delegação mais bem documentada para negociar, em Berlim, foi com certeza a mais deficientemente 
apetrechada, pois não possuía Informações estratégicas com capacidade de apoiar os órgãos decisores de 
então (19). 
O facto de estarem presentes na Conferência potências não coloniais e não europeias, como os Estados 
Unidos da América, denota que o problema colonial tendia cada vez mais a deixar de ser considerado como 
assunto cingido aos interesses das potências colonizadoras, para passar a ser encarado como matéria 
relativa à expansão cultural e comercial das nações civilizadas (20). Os EUA expressaram, aqui, o seu 
sentimento anti-colonial, ao pretenderem ver reconhecido o direito dos povos indígenas de disporem de si 
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próprios e do seu território, bem como de ser solicitado aos mesmos o consentimento para ocupação do 
território. Um século depois, isto reflectiu-se na posição anti-colonialista no seio das Nações Unidas e no 
apoio directo ou dissimulado a movimentos independentistas. 
Berlim não conseguiu pôr cobro à escravatura, e a intervenção livre dos missionários também foi ineficaz. 
Assim, reuniu em 1890 a Conferência Internacional de Bruxelas para, mais uma vez, se tentar pôr termo ao 
tráfico de escravos e regular o comércio de armas e bebidas alcoólicas em África (21). 
O resultado final de Berlim, pretendido pela Alemanha, no fundo, traduziu-se pela consolidação da sua 
presença no Continente Africano, mas sem entrar em conflitos com a Inglaterra. 
Uma segunda fase de explorações portuguesas (1884-1887) (22), coordenadas pelo Ministro da Marinha e 
Ultramar, Pinheiro Chagas, com o objectivo bem definido de reafirmar os direitos portugueses adquiridos na 
zona em disputa com a Inglaterra, foram de suma importância para a assinatura dos futuros tratados com a 
França e a Alemanha. Na realidade, as viagens de exploração deste período foram verdadeiras corridas aos 
tratados, pois era necessário definirem-se as fronteiras das diversas possessões com as confinantes, bem 
como das respectivas esferas de influência. 
Barros Gomes, Ministro dos Negócios Estrangeiros, apresentou à Câmara dos Deputados a consagração 
pública e oficial das pretensões portuguesas na África Austral, plano horizontal, contrário ao plano 
expansionista vertical, preconizado por Cecil Rhodes, de unir o Cabo ao Cairo. O ministro pretendia realçar o 
interesse português no país dos Matabeles, por forma a obter contrapartidas quando cedesse em 
negociações. 
Os Governos de Paris e Lisboa acordaram negociar a problemática das suas fronteiras comuns (Março de 
1885), nomeadamente do Congo com Cabinda, e delimitar bem a Guiné Portuguesa, fronteira com o 
Senegal e Guiné Francesa. 
O pensamento português de unir Angola a Moçambique, do Bié ao Zambeze, devia ocupar lugar cimeiro nas 
negociações efectuadas por Andrade Corvo com o governo francês (23). Os já tradicionais argumentos 
utilizados por Portugal de prioridade de descobrimento e de ocupação anterior e em permanência eram 
contestados pela França, dado que também esta considerava exercer sobre o rio Casamansa direitos 
efectivos de soberania de posse e de comércio (24), adquiridos por tratados com régulos ou através da 
conquista. 
Portugal transigiu face aos limites na Costa Ocidental, mas obteve em troca o reconhecimento de “(...) 
exercer a sua influência soberana e civilizadora nos territórios que separam as possessões portuguesas de 
Angola e Moçambique, sob reserva dos direitos anteriormente adquiridos por outras potências (...)”, e de 
que a França se obrigava, note-se, “(...) pela sua parte, a abster-se ali de qualquer ocupação (...)”(25). 
Com a Alemanha, as negociações começaram por definir as fronteiras Sul de Angola e, a partir da instalação 
de Berlim em Zanzibar, abarcaram também a fronteira Norte de Moçambique, conduzindo à Convenção 
Luso-Alemã de 30 de Dezembro de 1886. 
Em anexo à Convenção, vinha publicado um mapa da esfera de influência portuguesa, numa vasta faixa 
entre Angola e Moçambique - o Mapa Cor-de-Rosa (26)-, sonho que remontava ao séc. XVI, aquando do 
domínio filipino, com a intenção de ligar Angola ao Reino do Monomotapa. A esfera de influência do Mapa 
Cor-de-Rosa compreendia territórios (Terras dos Matabeles, da Machona e do Barotze e grande parte da 
região do Niassa) que impossibilitavam à Grã-Bretanha a ligação ferroviária do Cabo ao Cairo e a sequente 
hegemonia no domínio de toda a África. 
A Alemanha tinha a perfeita noção de que o texto afectava os interesses ingleses na região. Assim, apoiou 
as pretensões portuguesas, mas reduziu o seu impacto com a transformação do Tratado numa mera 
Declaração. O documento foi posteriormente assinado. 
A reacção inglesa é imediata. Na procura de conduzir os Ingleses a negociações, faltou a Portugal a 
prudência de não negociar simultaneamente com eles a composição do interesse dos dois países, evitando 
talvez com isso o malograr das suas intenções. 
A consolidação da soberania portuguesa era tentada pela ocupação efectiva e pelo reconhecimento dos 
régulos. Portugal parecia decidido a ganhar a competição de Cecil Rhodes. Apoiou-se no reconhecimento 
francês e alemão e enviou vários exploradores. 
Portugal ambicionava que a Inglaterra, tal como a Alemanha e a França, lhe reconhecesse o direito de 
soberania nos territórios compreendidos entre Angola e Moçambique e ainda sobre o Lago Niassa, pois já 
“(...) desde os começos do século XIX os portugueses cruzavam, ousadamente, o adusto sertão de entre as 
terras de Moçambique e Angola, domínios seculares da monarquia, com o objectivo de fazerem desse 
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imenso território um novo Brasil (...)”(27). Porém, todas estas expedições eram ignoradas do grande 
público. 
Barros Gomes gizara em 1888 um plano que incluía seis expedições em Moçambique. As zonas de Manica e 
o Sul do Zumbo foram cobertas em fins de 1888, princípios de 1889, por duas expedições de Paiva 
d´Andrada e uma de Victor Cordon. Com estas expedições Portugal considera que fica sob seu controlo 
teórico toda a zona Mashona. As outras três expedições visavam assegurar o controlo do Sul do Lago Niassa 
(28). 
A Grã-Bretanha considerava os territórios a Norte da República da África do Sul e do Protectorado da 
Bechuanalândia, a Sul do rio Zambeze, a Este de 20º Este e a Oeste da Província portuguesa de Sofala, como 
estando exclusivamente dentro da sua esfera de influência, disso informando, cautelarmente, o Presidente 
Kruger, a 25 de Julho de 1888. Em Outubro desse ano, Lord Salisbury ainda pensou em negociar com 
Portugal o limite de Sofala e, na Primavera de 1899, reagiu negativamente ao ter conhecimento das 
expedições de Paiva d´Andrada para consolidar o domínio português, nomeadamente no Zumbo (29). 
Por carta régia de 25 de Outubro de 1889, a Raínha Vitória concedeu personalidade jurídica e direitos 
majestáticos à British South Africa Company ou Chartered (B. S. A. C.); esta tinha poder para ocupar e 
colonizar territórios para a soberania inglesa. À frente da Chartered, Cecil Rhodes desenvolvia a sua 
influência junto de Matabeles e Machonas e introduzia emissários seus no Chire e no Niassa. Por decreto de
9 de Novembro, o Governo Português responde com a criação do Distrito do Zumbo, nele incluindo 
territórios em disputa a montante do Zambeze, procurando assim criar uma zona tampão. 
Com a construção do caminho de ferro de Lourenço Marques ao Transval (30), iniciada em 1887, o Sul do 
território do actual Moçambique adquire importância geopolítica. A expropriação do caminho de ferro, em 
Junho de 1889, é explorada na imprensa em Londres por Cecil Rhodes. Os ingleses reclamam uma 
indemnização, mas a sua moderada posição deve-se sobretudo ao facto de a manutenção da linha por 
Portugal ser mais segura do que se aquela estivesse nas mãos de privados ingleses, pois poderia ser 
vendida a capitais alemães, holandeses ou boers (31). 
A actuação armada do 1º Tenente João de Azevedo Coutinho, no vale do Chire a 8 de Novembro de 1889, é 
tida como um casus beli pela Grã-Bretanha, que, consciente do real isolamento português, deixa claro que 
não aceita qualquer tipo de negociação e efectua uma concentração de meios navais em pontos 
estratégicos. A 11 de Janeiro de 1890 formula um Ultimatum (32) a Portugal, exigindo o envio ao 
Governador de Moçambique de instruções telegráficas imediatas para que todas as forças actuantes, quer na 
região do Chire (Malawi), quer nos territórios que hoje integram a Zâmbia e o Zimbabwe (terras dos 
Macololos e Machonas), se retirassem. Sem estas instruções as seguranças dadas pelo Governo de Lisboa 
eram ilusórias. 
Portugal responde de imediato ao Ultimatum com a procura de apoio junto de outras potências europeias 
para conseguir um processo de arbitragem, ao abrigo do Artº. 12º do Acto Final de Berlim. 
O Ultimatum inglês provoca um sentimento de indignação e revolta e, ao mesmo tempo, vem “(...) inspirar 
a exacerbação do nacionalismo ferido dos portugueses (...)” (33), levando a um agravar do descrédito do 
liberalismo monárquico e a uma consequente adesão ao Partido Republicano. O Rei reage, conferindo 
esforço à presença efectiva em terras de África. 
A forte reacção anti-britânica por parte do povo português mais estimulou o esforço de defesa. Em Lourenço 
Marques apareceram cidadãos voluntários para restabelecer a soberania portuguesa em Manica. 
Porém, por insuficiente penetração no hinterland africano e “(...) por não ter sabido retirar a tempo, devido 
à leveza de critério dos governantes (...)”(34), Portugal acabaria por ceder, sem capacidade de resposta, ao 
Ultimatum de 1890. Assim, foi forçado a aceitar a argumentação de que nos territórios coloniais apenas a 
ocupação efectiva servia de título a direitos de soberania. 
Os Tratados de partilha do território pelas potências coloniais europeias, assinados posteriormente a Berlim, 
foram negócio exclusivo destas. A divisão e consequente definição de fronteiras foi arbitrária, de concepção 
europeia, sem significado para os africanos e com consequências (positivas e negativas) inesquecíveis, 
nomeadamente para as populações indígenas (35), delimitando as potências europeias as suas esferas de 
influência. 
A partilha de África foi conduzida em larga medida por diplomatas ansiosos por resolver a disputa africana 
antes que “(...) ela podesse perturbar o interesse vital dos Estados no resto do mundo (...)”(36), tendo 
resultado na partilha irrealista que conhecemos. A Portugal, segundo Gonçalves Martins, couberam apenas 
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os “(...) territórios e os direitos permitidos pela ambição e o equilíbrio existente nos poderes políticos 
europeus (...)”(37). 
A noção de esfera de influência introduzida no Tratado Germano-Britânico de 1 de Julho de 1890 (38), 
encontrava-se em contradição com a Acta Final de Berlim, sem contudo a violar. Esta apenas se referia às 
Costas do Continente e preconizava o “exercício de uma autoridade suficiente”, impedindo, assim, a 
partilha sobre a Carta Africana, sem ocupação concreta e efectiva, por aplicar às regiões interiores princípios 
opostos. As esferas não podiam ser delimitadas com rigor, pois os tratados que as repartiam encontravam-
se submetidos a eventuais revisões de pormenor (39). As esferas de influência apenas eram estabelecidas 
com segurança, quando definidas por tratado reconhecido pelos diversos Estados interessados. 
Pelo Tratado Germano-Britânico, assinado pelo governo do General Von Caprivi, a Inglaterra cede a ilha de 
Heligolândia, com algum valor estratégico, para salvaguarda das Costas alemãs de eventuais ataques 
navais, e definem-se as esferas de influência, bem como as fronteiras comuns, quer em África quer no 
Pacífico. No Tratado, a Alemanha recebeu a ligação do sudoeste africano alemão ao Zambeze, com a 
chamada faixa de Caprivi. 
De acordo com Marcello Caetano, “(...) por mais antigas e estreitas que sejam as alianças, não há pacto de 
amizade que leve as nações poderosas a sacrificar os seus interesses ou a moderar as suas cobiças perante 
uma Nação pequena se esta não for a primeira a ter a consciência, a inteligência e o zelo daquilo que lhes 
respeita (...)”(40); no caso particular da aliança entre Portugal e Inglaterra, a hegemonia inglesa em 
colónias fez daquela a primeira adversária de Portugal no Ultramar. Assim, e de acordo com Franco 
Nogueira, o Direito Internacional Público, por vezes, parece ser “(...) uma bela disciplina para deleite 
académico, fornecedora de fórmulas decorativas para convenções e tratados, que nenhum governo acata, 
doutrinadora de teorias que nenhum governo subscreve (...)”(41). 
Portugal atravessava grave crise financeira e necessitava de acelerar o desenvolvimento dos territórios 
africanos, mas, devido à escassez de fundos, encetou a 16 de Maio de 1896 negociações com Londres para 
a obtenção de um empréstimo, fornecendo em troca a garantia sobre as alfândegas coloniais. A Alemanha 
interveio, pois pretendia o empréstimo em comum e não que nenhuma das potências o fizesse em 
separado. Assim, propôs à Inglaterra, um empréstimo comum a Portugal, garantido pelos rendimentos das 
alfândegas coloniais, atribuídos a um e a outro país de acordo com uma divisão em esferas de influência. 
No caso hipotético de Portugal não pagar ou se houvessem distúrbios graves que levassem à queda do 
Império, cada país assumiria as respectivas responsabilidades dentro da sua esfera de influência. À 
Inglaterra não convinha ter a Alemanha como adversária, o que conduziu ao início das conversações em fins 
de Junho de 1898. Era urgente garantir a neutralidade alemã, dado que a Alemanha só deixaria de apoiar os 
Boers se o ministro Balfour assinasse o acordo para a redivisão da África Austral em esferas de influência. 
A 30 de Agosto de 1898, procedeu-se à assinatura entre Ingleses e Alemães de três documentos (42): Uma 
convenção sobre o possível pedido de empréstimo feito por Portugal; Uma convenção secreta (43) para a 
hipótese de Portugal não poder manter as suas colónias africanas ao Sul do Equador e a ilha de Timor; Uma 
nota secreta sobre concessões nas esferas de influência. 
As convenções assinadas a 30 de Agosto de 1898 forçam os dois países a um compromisso de empréstimo, 
apenas comum, dividindo os rendimentos das alfândegas de Angola, Moçambique e Timor. As convenções 
secretas não forneciam nada de novo aos ingleses, uma vez que estes já detinham o direito à preferência 
de todo o território a Sul do Zambeze, conferido pelo acordo com Portugal assinado em 1891. O Governo 
Britânico não pretendia a divisão do Império Português. Tal como em 1961/1974, o que estava em jogo 
excedia esse Império. Para a Inglaterra, urgia que os alemães não apoiassem os Boers e o Transval. 
Conseguido o isolamento boer, a Inglaterra tinha aberto o caminho que possibilitou a guerra com o Transval, 
sem provocar um conflito europeu. 
Portugal obteve auxílio financeiro junto da França, o que lhe permitiu recusar o “presente envenenado” dos 
ditos aliados. Consideramos importante referir que, quando Portugal tentou negociar um empréstimo com a 
França e surgiu a hipótese de o garantir com o rendimento da Alfândega dos Açores, os EUA revelaram, pela 
primeira vez, interesse por aquele arquipélago, ao que os ingleses se opuseram. 
Os Acordos secretos de 1898 conhecidos como o Tratado de Westminster, foram mais do que “(...) um 
simples exercício no papel para excluir os Alemães da África do Sul. Tinha o efeito de dividir as colónias 
portuguesas em esferas de influência com o propósito de actividades comerciais, investimentos e até 
actividade missionária, removendo assim a constante fonte de atrito causada pela suspeição mútua das 
grandes potências (...)”(43). 
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Apesar das posições adoptadas por Inglaterra, que punham em causa a aliança secular, Portugal 
comprometeu-se a não deixar passar armamento e munições destinados ao Transval e a não declarar 
neutralidade em caso de guerra entre este último e a Inglaterra, e esta garantiria a segurança das 
possessões coloniais portuguesas. É esta a base da declaração secreta Luso-Britânica de 14 de Outubro de 
1899 - indevidamente conhecida pelo Tratado de Windsor - obtida pelas conversações entre o Marquês de 
Soveral, ministro de Portugal em Londres, com Lord Salisbury e que veio reforçar os tratados de aliança de 
1642 e 1661. 
A Inglaterra, desde 1879, tinha por objectivo decisivo a anexação das riquezas das Repúblicas do Transval e
de Orange. Sempre foi importante para esta possuir o controlo directo/indirecto sobre a Baía de Lourenço 
Marques, disputando esse acesso com o Transval. Os interesses de domínio sobre os portos da Beira e de 
Lourenço Marques eram sobretudo pelo controlo conferido ao tráfego comercial e à possibilidade de, em 
caso de guerra, aí desembarcar forças. Veja-se o tratado com Portugal de 1879 e o forçar da assinatura de 
acordos que garantiam a proibição da importação de armamento e o direito de trânsito de tropas inglesas. 
Nesta ordem de ideias, o grande objectivo inglês na década de 90 do século XIX era impedir o apoio da 
Alemanha ao Transval e assegurar um isolamento diplomático dos Boers. 
A guerra anglo-boer que “forçou” a assinatura das convenções Anglo-Alemãs para a divisão do Império 
Ultramarino Português conduziu à reafirmação da velha aliança, ficando a Convenção com a Alemanha sem 
aplicação de momento. Note-se a habilidade da diplomacia inglesa que conseguiu conciliar as suas 
afirmações de lealdade à aliança com as combinações com a Alemanha. O conhecimento da postura a que 
Portugal fora submetido desencadeou internamente uma onda de críticas e graves acusações ao Governo e 
à Monarquia.
Apesar de reafirmada a “velha aliança”, como já vimos, se os interesses vitais da Inglaterra estivessem em 
jogo, esta não hesitaria em usar Angola e Moçambique como moeda de troca, desde que o resultado final 
salvaguardasse para si os dois corredores estratégicos de acesso ao Índico.
A Inglaterra em 1912 vai pôr em causa novamente a secular aliança. Numa época conhecida como “período 
da Paz Armada”, inicia uma revisão oficial do acordo secreto de 1898 com a Alemanha, procurando agravar 
a situação financeira de Portugal e provocando um empréstimo mútuo, com a garantia das alfândegas 
coloniais. Nesta altura, Portugal encontrava-se fragilizado pela conjuntura pós-revolucionária. Afonso XIII de 
Espanha revelava também intenções de entrar em Portugal, pois não lhe convinha a vizinhança de uma 
República anárquica. Não deixa de ser curioso que esta intervenção viesse a ser evitada pela Inglaterra (44). 
As promessas e facilidades oferecidas pela Inglaterra procuravam desencorajar os Alemães de prosseguirem 
o seu programa naval - que estes destinavam à participação na partilha da Ásia - desenvolvido na última 
década do séc. XIX, e que só poderia ser interpretado como um desafio directo a Inglaterra. 
No preâmbulo da Convenção, segundo a versão alemã, última a ser apresentada e aprovada, justificam as 
partes contratantes os motivos do acordo e que seriam: obviar as complicações internacionais de uma 
possível crise financeira em Portugal, nomeadamente mantendo a sua integridade e independência e 
preservando os interesses das colónias alemãs e inglesas contíguas às portuguesas. No que diz respeito ao 
território de Moçambique, era estipulado no Artigo 2º que o empréstimo inglês teria por garantia as receitas 
alfandegárias de Moçambique ao Sul da embocadura do rio Lukugu, acompanhando o seu curso até ao 
desembocar do rio Lugera, deste último até à sua origem, seguindo depois até ao paralelo 16 o Sul e, por 
fim, deste paralelo até à fronteira do Protectorado do Niassa (45). No fundo, uma repetição da atitude de 
1898, mas com novas bases de partilha. 
A revisão decorreu ao longo de todo o ano de 1913, nunca tendo sido definida uma data para a sua 
publicação, em virtude da existência de inúmeras negociações sobre uma diversidade e multiplicidade de 
áreas de interesse. Outros factos vieram provocar o adiamento da publicação, concretamente o 
conhecimento pela França das negociações. 
Seguiu-se a guerra, o que impediu a conclusão do acordo. Por conseguinte, a convençãosecreta de 1913 
constitui um nítido exemplo de como as tensões entre as grandes potências podem ser aliviadas, 
funcionando as colónias africanas portuguesas como moeda de troca entre aquelas que definiam o precário 
equilíbrio europeu; por outro lado, esta convenção “(...) vem reforçar o argumento contrário à opinião de 
que a rivalidade imperial contribuiu para criar as condições propícias ao eclodir da Primeira Guerra Mundial 
(...)”(46). 
Parece-nos importante salientar que as referências históricas a que nos reportamos só foram conhecidas 
após a I Guerra Mundial, altura em que foram publicados os documentos oficiais sobre a actividade 
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diplomática deste período, e que os diplomatas e governantes portugueses das gerações de 1898 a 1914 
sabiam apenas o que fora transmitido por Sir Arthur Balfour ao marquês de Soveral em 1898, pelo 
embaixador britânico em Lisboa, Sir Arthur Hardinge, ao Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Dr. Augusto de Vasconcelos, em 1912, e por Sir Eye Crow, então alto funcionário do Foreign 
Office, ao Dr. Teixeira Gomes, em 1913 (47). Daqui se conclui que as Informações externas portuguesas ao 
nível formal não existiam; apenas funcionavam informalmente, através das intervenções de D. Manuel II em 
Londres, e no que diz respeito a Inglaterra. O Rei actuava como “Embaixador incógnito” do Governo 
Português (48); e fá-lo-ia até à sua morte (1932). 
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(15) Moreira, Adriano, “Da Conferência de Berlim de 1885 ao moderno anticolonialismo”. In “Legado político do Ocidente: O Homem e o Estado”: 
Lisboa: Instituto Português da Conjuntura Estratégica, Estratégia, 1995. Vol. VIII, p. 148. 

(16) Declaração relativa às condições essenciais a preencher para que as novas ocupações das costas do continente africano sejam consideradas 
efectivas. 

(17) Cardoso, Pedro, “As Informações em Portugal”. Lisboa: Edição actualizada, Instituto de Defesa Nacional, 1992, p. 55. 
(18) Caetano, Marcello, “Portugal e a internacionalização dos problemas africanos - História duma Batalha: da Liberdade dos Mares às Nações 

Unidas”. 4ª edição. Lisboa: Ed. Ática, 1971, p. 110. 
(19) No Art.º 1º ressalta a preocupação de, nos territórios colocados sob soberania ou protectorado das nações civilizadas, criar estações fortemente 

ocupadas, por forma a que a sua acção protectora ou repressiva se possa sentir com eficácia. Nos N. os 1, 2 e 3 do Art.º 2º, há uma sequência 
lógica quanto ao controlo das populações; inclusivamente prevê-se a sua colocação em postos e estações em caso de perigo iminente, 
disposição que poderemos considerar antepassada da política portuguesa quanto ao reordenamento das populações e à autodefesa. O N.º 1 do 
Art.º 2º demonstra também e novamente uma convicção de superioridade das partes signatárias, uma vez que alude a “(...) trazê-las à 
civilização e a extinguir os costumes bárbaros (...)”. 

(20) Capelo e Ivens atravessam África de Angola à contra-costa, de Moçâmedes a Quelimane, passando pelo Humbe, Libomta. Daí inflectem para 
Bunkeeya, a Norte, Zumbo, no Zambeze a Sul, Tete, Sena e Quelimane. Serpa Pinto parte para o Niassa, Dias de Carvalho percorre o interior 
Norte de Angola. In Nowell, Charles, “The rose-colored map – Portugal´s attempt to build an African empire from the Atlantic to the Indian 
Ocean”. Lisboa: Junta de Investigação Científica do Ultramar, 1982, pp. 55-73. 

(21) Negociações que se iniciaram em 22 de Outubro de 1885 e acabaram com a assinatura de uma Convenção, a 13 de Maio de 1886. 
(22) Matos, Luís de, “A delimitação das fronteiras da Guiné”. In Separata de Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, curso de extensão 

universitária. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Ultramarinas, ano lectivo de 1965-1966, p. 16. 
(23) Artigo 4º da “Convenção Relativa à Delimitação das Possessões Portuguesas e Francesas na África Ocidental”. In Silva Cunha, Joaquim da, e 

Pereira, A. Gonçalves, ob. cit., pp. 171-174. 
(24) O Mapa foi concebido e colorido pela Sociedade de Geografia de Lisboa em 1881, então presidida por Barbosa Du Bocage, e foi publicado pela 

primeira vez no manifesto intitulado “Ao povo Portuguez en nome da Honra, do Direito, do Interesse e do futuro da Pátria, a Comissão do 
Fundo Africano creada pela Sociedade de Geografia de Lisboa para promover uma subscrição nacional permanente, destinada ao 
estabelecimento de estações civilizadoras nos territórios sujeitos e adjacentes ao domínio Portuguez em África”. 

(25) Selvagem, Carlos, “Portugal Militar”. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991, p. 584. 
(26) Telo, António José, “Lourenço Marques na política externa portuguesa 1875- 1900”, pp. 69-90. 
(27) Lovell, Reginald Ivan, “The Struggle for South Africa (1875-1899) - A Study in Economic Imperialism”. New York, Macmillan Company, pp. 204-

206. 
(28) Por contrato de 14 de Dezembro de 1883, foram outorgadas a construção e exploração, sendo a concessão atribuída ao Coronel Mac Murdo. 
(29) Telo, António José, “Lourenço Marques na política externa portuguesa 1875- 1900”, p. 101. 
(30) A esquadra inglesa do Cabo deslocou-se para Zanzibar e preparou-se para ocupar a Ilha de Moçambique; em Gibraltar, concentraram-se cinco 

couraçados da esquadra do Canal, reforçados por dois monitores da esquadra do Mediterrâneo, e um couraçado apresentou-se frente a S. 
Vicente, em Cabo Verde. 

(31) Caeiro, Joaquim Croca, “Os Militares no Poder”. Lisboa: Hugin Editores, Lisboa, 1997, p. 62. A este propósito devemos consultar “O Ultimatum 
Britannico - Correspondência expedida e recebida pela Sociedade de Geografia de Lisboa relativamente ao Ultimatum”. Lisboa: Imprensa 
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Nacional, 1890. Aqui se retratam as mais diversas opiniões dos diferentes quadrantes da sociedade portuguesa, todas elas de apoio à Sociedade 
de Geografia e de repúdio da atitude britânica. 

(32) Villas, Gaspar, “História Colonial”, p. 357. 
(33) Martins, Manuel Gonçalves, “A Expansão da Europa e a partilha de África (1870 - 1914)”. “Africana”. Porto: Centro de Estudos Africanos, 

Universidade Portucalense, N.º 13, (Março de 1994), p. 53. 
(34) Newitt, Malyn, “A History of Mozambique”. Bloomington: Indiana University Press, 1995, p. 356. 
(35) Martins, Manuel Gonçalves, “A ambição das potências europeias pelo Continente Africano e o esquartejamento do Império Português (1870-

1914)”. “Africana”. Porto: Centro de Estudos Africanos da Universidade Portucalense, N.º 10, (Março 1992), p. 187. 
(36) Hertslet, Sir E., “The map of Africa by Treaty”. 3ª Ed. Frank Cass & Co. Ltd, 1967. Vol. III, pp. 899-906. 
(37) Brunschwig, Henri “A partilha de África”. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1972, p. 60. Entre 12 de Janeiro de 1869 e 3 de Junho de 1907, a 

Inglaterra efectuou 30 Tratados de delimitação com Portugal; de 29 de Abril de 1885 a 11 de Junho de 1907, a Alemanha e a Inglaterra 
efectuaram 25 Tratados; entre 28 de Junho de 1882 e 25 de Fevereiro de 1908, 249 foram encetados entre a Inglaterra e a França sobre a África 
Central e Ocidental, mais 4 respeitantes a Marrocos, Zanzibar e Egipto. Muitos destes Tratados não foram ratificados pelos governos. Muitos não 
eram sequer válidos juridicamente. 

(38) Caetano, Marcello, “Portugal e a internacionalização dos problemas africanos - História duma Batalha: da liberdade dos mares às Nações 
Unidas”, p. 192. 

(39) Nogueira, Franco, “O juízo final”. Porto: Editora Civilização, 2º Ed., 1993, p. 186. 
(40) Almada, José de, “Convenções Anglo-Alemãs relativas às colónias portuguesas”. Lisboa: Estado Maior do Exército, 1936, p. 32. 
(41) A convenção secreta é constituída por cinco artigos. O Art.º 3º prevê a hipótese de Portugal perder as colónias e estas passarem para os 

signatários, havendo igualdade de tratamento para os súbditos das duas nações. Veja-se Almada, José de, “Convenções Anglo-Alemãs relativas 
às colónias portuguesas”, p. 34. 

(42) Newitt, Malyn, “A History of Mozambique”, p. 359. 
(43) Lavradio, Marquês do, “Memórias do sexto Marquês do Lavradio”. 2ª ed. Lisboa: Editora Ática, 1993, p. 185, 249-250. 
(44) Almada, José de, “Convenções Anglo-Alemãs relativas às colónias portuguesas”, p. 147. 
(45) Newitt, Malyn, “A History of Mozambique”, p. 360. 
(46) Os textos secretos destas conversações só foram dados a conhecer a partir de 1922, através: 
— dos «British War Documents», publicados em onze volumes; 
— do «Grosse Politik der Europä isc hen Kabinette», publicado em quarenta volumes, abrangendo o período de 1870 a 1914. Pedro Cardoso, 

“Necessidade de uma visão estratégica do ensino da História”. “Estratégia”. Lisboa: Instituto Português da Conjuntura Estratégica Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas e Academia Internacional da Cultura Portuguesa, Vol. X, (1998), p. 168. Havia a convicção generalizada de 
que a Alemanha iria intervir no conflito anglo-boer e que a França também interviria se Lourenço Marques fosse ocupada pelos ingleses. A 
Alemanha deu a conhecer a Portugal que o apoiaria se a su a neutralidade fosse violada. Em Dezembro de 1900, vem a Lisboa a esquadra 
inglesa do Canal, e a situação estabiliza-se sob o signo da incerteza das combinações secretas anglo-alemãs e das atitudes diplomáticas da 
Alemanha e da França. Veja-se ainda José de Almada, “ Convenções Anglo-Alemãs relativas às colónias portuguesas”, pp . 19- 21, 32, 75, 92, 
113, 121, 124. 

(47) Lavradio, Marquês do, ob. cit., p. 254, e Rebello, José Pequito, “Tradição e Ultramar”. Lisboa: Tipografia Portuguesa, 1961, p. 62

2. Moçambique: linhas de fronteira e substratos sócio-religiosos anteriores e remanescentes.

As fronteiras de Moçambique permaneceram indefinidas durante séculos. Se em Angola se registou alguma 
penetração no hinterland, em Moçambique apenas o Zambeze serviu de via de penetração, ficando o resto 
do sertão praticamente indiferente à presença portuguesa. A ocupação inicial limitava-se à zona costeira e 
foi de iniciativa estatal, penetrando sertão adentro apenas alguns comerciantes, aventureiros e missionários. 
Lembramos as incursões de D. Gonçalo da Silveira em 1561, ou as do Governador Francisco Barreto em 
1573, para explorar as minas do Monomotapa. Porém, progressivamente, os Portugueses da Ilha de 
Moçambique, com a nítida intenção de fortalecerem o comércio com o gentio, entraram no Continente e 
ocuparam as Cabaceiras e o Mossuril, até aproximadamente uma légua para o interior. Nos finais do século 
XVI, princípios de XVII, a política portuguesa preconizava já o alargamento das zonas de influência, não pelas 
conquistas militares, mas através de tratados com os potentados nativos (1). 
Até 1752, Moçambique era administrado a partir de Lisboa e de Goa, altura em que, para tentar minorar os 
efeitos da decadência do governo local, é criada a Capitania-Geral de Moçambique, rios de Sena e Sofala, 
dependente directamente de Lisboa. Apesar de lhe competir a administração de toda a costa, desde 
Lourenço Marques a Cabo Delgado, os territórios a Sul de Inhambane foram, podemos dizer, de certa forma, 
abandonados de presença portuguesa. 
Já então os Holandeses, e depois os Austríacos, se haviam instalado na baía de Lourenço Marques, 
desafiando a soberania portuguesa. Ambos foram expulsos, respectivamente, em 1730 e 1781. A partir 
destas datas, nunca mais vieram contestar a soberania portuguesa, consolidada com a construção de um 
presídio e respectiva fortaleza (1786). Assim, foi no Sul do actual território de Moçambique onde primeiro 
surgiu a necessidade de uma delimitação fronteiriça. 
No século XIX, a soberania sobre os territórios de além-mar foi diversas vezes posta em causa, e um dos 
motivos prende-se com a escravatura e o tráfico de escravos. Sob o pretexto de reprimir este tráfico, e para 
fazer face às limitações impostas ao comércio regular pela Administração Portuguesa, a Inglaterra arrogou 
para si o domínio de diversos territórios portugueses. Para se resolverem estas situações, recorria-se ao uso 
da diplomacia e, por vezes, à ameaça ou mesmo ao uso da força. As questões da ilha de Bolama, dos 
territórios de Molembo, Cabinda, Ambriz e da baía de Lourenço Marques são disso exemplo. Esta última era 
disputada quer pelos boers quer pelos britânicos estabelecidos na cidade do Cabo. 
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Contrariando o estabelecido no N.º 1 do Artº. 2º da Convenção Adicional ao Tratado de 22 de Janeiro de 
1815, assinada em Londres a 28 de Julho de 1817, relativa à proibição do comércio ilícito de escravos, onde 
estava explícito que a Coroa portuguesa possuía na Costa Oriental os territórios compreendidos entre Cabo 
Delgado e a baía de Lourenço Marques (2), a Grã-Bretanha vai, em 1822, atraída pelas dimensões da baía, 
enviar um oficial da Royal Navy em missão de reconhecimento, o capitão William Fitz Owen. Este, com 
liberdade suficiente de actuação, efectuou explorações no local, conseguindo firmar tratados com alguns 
régulos do Sul da baía, nomeadamente, Tembe e Maputo, submetendo-os assim, formalmente à Coroa 
inglesa. Numa tentativa de criar condições para que no futuro a Inglaterra se pudesse apoderar de Lourenço 
Marques, Fitz Owen esteve por três vezes na baía de Lourenço Marques, instalado nas Ilhas de Inhaca e 
Elefantes, em 1822, 1823 e 1825 (3). 
Em 1833, Manicusse, o fundador do Estado de Gaza, destrói o presídio de Lourenço Marques e mata António 
Ribeiro, seu governador, sendo posta em causa a soberania portuguesa naquelas paragens. Nesta data, a 
Metrópole deparava-se com a guerra civil, no rescaldo da independência do Brasil. 
Os Boers, agricultores calvinistas descendentes de antigos senhores holandeses, foram rivais dos 
portugueses na penetração pelos sertões da África Austral. Desde meados do século XVIII, procuraram 
sempre uma passagem para o mar. Não aceitando o domínio inglês, partiriam em direcção ao Norte, 
formando as repúblicas independentes do Transval, Orange e Natal. 
Os primeiros contactos luso-boer estabelecem-se em 1838, quando o Boer Louis Trichardt chega a Lourenço 
Marques, após descer o Zoutpansberg e atravessar o Drakkensberg. A partir de então, por diversas ocasiões 
posteriores, procuram restabelecer o contacto. Apesar dos receios demonstrados pelos portugueses, o 
governador de Lourenço Marques é autorizado em 1855 a encetar negociações formais com os Boers, que 
conduzem à assinatura de um primeiro convénio de comércio a 14 de Agosto do mesmo ano, 
reconhecendo-se já nas bases desse tratado de aliança e amizade a necessidade de definir a fronteira 
Moçambique / Transval. 
Em 1843, depois de anexar o Natal, a Inglaterra tenta obter o controlo sobre os Boers. Em 1852, reconhece 
a independência ou autonomia do Transval (anexado depois em 1900), e, em 1854, é criado o Estado Livre 
do Orange, adoptando Londres a política oficial de não se envolver a Norte deste rio (4). 
Em 1861, com o receio de que os Boers se estabelecessem na baía e daí expulsassem os Portugueses, o 
Capitão Bickford entra ali ao comando de um navio de guerra, declarando a anexação daqueles territórios à 
colónia do Natal. A bandeira inglesa é içada nas Ilhas de Inhaca e dos Elefantes, lembrando os tratados de 
Owen de 1823. Mas a ocupação é de pouca dura, pois, após reclamação do governador de Distrito, Tenente-
Coronel Onofre Lourenço Duarte, e da sequente troca de notas com o Governo Inglês, estes retiram, 
voltando a situação à normalidade. 
O Poder inglês procurou sempre cercar as repúblicas boers, mantendo o controlo sobre as possíveis saídas 
para o mar ou visando os territórios que permitissem o seu crescimento para o interior. Para quebrar este 
cerco Marthinus Pretorious, Presidente do Transval, pressiona Portugal em Abril de 1868, decretando 
unilateralmente a anexação de uma faixa com a largura de uma milha de cada lado do rio Maputo até à foz, 
a poucos quilómetros de Lourenço Marques (5). 
Proucurou-se definir a fronteira Sul com os Transvalianos da República da África Meridional, através do 
Tratado de paz, amizade e limites, de 29 de Julho de 1869, ratificado em 10 de Julho de 1871, com os 
limites: “(...) desde um ponto em 26º e 30´ de latitude Sul em linha recta para o oeste até ás montanhas de 
Le Bombo; dali ao longo do cume das ditas montanhas até ao rio Comafte, onde aquele rio corre entre as 
montanhas de Le Bombo; dali para nordeste até ao monte chamado Pokiones-kop, que fica a norte do rio 
Oliphant, onde ele corre naquelas vizinhanças; dali para o nordeste até ao ponto mais próximo da serra de 
Chicundo, onde corre o rio Umbovo; dali em linha recta até à junção dos rios Pafuri e Limpopo (...)”(6). Este 
Tratado era válido por seis anos, pelo que se entendeu ser conveniente celebrar um outro, que viria a ser 
assinado a 2 de Dezembro de 1875, em Lisboa, e ratificado a 7 de Outubro de 1882. Moldado no de 1869, 
este último Tratado manteve os limites que aí foram fixados. 
Em 1870 e no ano seguinte, a Inglaterra, argumentando com as chamadas cessões do capitão Owen, opõe-
se ao limite Sul constante do Tratado entre Portugal e a República da África Meridional. O Governo 
Português insiste nos seus direitos tradicionais de soberania sobre a baía de Lourenço Marques e, invocando 
o Tratado de 1869 com o Transval, ocupa em 1870 as ilhas de Inhaca e de Bengalana. Nestas condições, 
acordam, em 1872, em submeter o caso à arbitragem internacional. Portugal invoca os tradicionais 
argumentos para justificar a posse dos territórios, nomeadamente a descoberta e exploração, no séc. XVI, a 
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ocupação efectiva, durante três séculos, a doação do Imperador Monomotapa, no início do século XVII, a 
natureza da própria baía e o “(...) reconhecimento expresso dos régulos, ou chefes das tribos respectivas, 
de Tembe e Maputo (...)”(7) e de nações europeias, onde se incluía a Grã-Bretanha. Saliente-se que os 
povos quer de Maputo quer de Tembe pertencem a grupos etno-linguísticos com projecções no vizinho 
território do Natal, que na época se encontrava sob influência britânica. 
O diferendo foi assim submetido em 1872 à arbitragem do presidente francês Adolfo Thiers, sendo a 
sentença pronunciada por Mac-Mahon, já presidente da França, a 24 de Julho de 1875. Aí fixou-se como 
coordenadas da fronteira meridional de Portugal as mesmas do Tratado de 1869, ou seja, 26º e 30´ de 
latitude Sul. A Inglaterra, por nota de 27 de Agosto de 1875, reconheceu os limites assim definidos. 
Todavia, a linha deste paralelo (26º e 30´ latitude Sul) dividia o indivisível. Assim, fixou-se a latitude nos 26º 
e 52´ Sul, “(...) ou a linha da Ponta do Ouro até à junção dos rios Pongola e Usuto, seguindo este para o 
Norte até encontrar as cordilheiras dos Lebombos (...)”(8). Os Portugueses ganharam assim 22´ de latitude 
entre a Suazilândia e o Índico e libertaram-se da pressão britânica envolvente de Lourenço Marques, ficando 
ainda com a soberania sobre Tembe e, principalmente, sobre o Norte do Maputo. Esta definição figurará no 
Tratado de 11 de Julho 1891 com a Inglaterra. 
De 1885 a 1888, dez anos após a delimitação definida nos Libombos, o Régulo Umbandine da Suazilândia 
protestou “(...) afirmando que o seu território se estendia até às vertentes orientais destes montes, numa 
extensão de cerca de dezasseis milhas além da cumeada (...)”(9), desde o tempo de seu pai, Unsuasie. Por 
outro lado, não tinha sido ouvido no processo de arbitragem e não havia tradição de os portugueses 
ocuparem aquela montanha. Em 1888, uma comissão mista entretanto nomeada assentou a definição da 
fronteira pela linha de cumeada dos Libombos. 
Os sucessores de Umbadine, até 1974, mantiveram sempre reivindicações reportadas a zonas onde existiam 
núcleos de população suazi (10). 
Menos de cinco anos passados sobre Berlim e o conflito anglo-português, verificou-se que a Conferência não 
conseguiu evitar os conflitos a que pretendeu pôr termo. As costas estavam quase todas ocupadas, pelo que 
de pouco servia estabelecer regras de ocupação (11). Era importante sim, mas delicado, legislar sobre os 
territórios do interior. 
Ao contrário da fronteira Sul, as fronteiras ocidentais, de Pafúri para o Norte, não eram aceites pelas 
pretensões expansionistas de Livingstone com o apoio britânico. Aquele explorador, por diversas vezes, quer 
directamente quer por interpostos indígenas, desafiava a soberania portuguesa, como no caso dos contactos 
com as populações do reino dos Matabeles na Machona. Numa tentativa de pôr travão a estas intenções 
expansionistas, o Marquês de Sá da Bandeira ainda publica em 1861 um mapa da Zambézia e Sofala (12), 
sendo aí considerado o rio Sanhate o extremo dos territórios portugueses a Sul do Zambeze, seguindo a 
fronteira até ao Limpopo, através das montanhas da Machona que ficavam em grande parte dentro dos 
domínios portugueses. 
Em 20 de Agosto de 1890, é assinado, à pressa, um primeiro tratado com Londres, para resolver o litígio 
que esteve na origem do Ultimatum. O Tratado não chegou a ser aprovado em Portugal e podemos dizer 
que foi mesmo abandonado pela Inglaterra, tendo havido necessidade de negociar outro acordo, que 
versou, essencialmente, sobre limites. 
A ideia de negociar outro tratado foi aceite pelas partes, predispondo-se Portugal a negociar um modus 
vivendi (13), até à entrada deste em vigor. Em 14 de Novembro de 1890, foi assinado em Londres um 
modus vivendi ao qual Rhodes não ligou. Através da B. S. A. C., era seu objectivo apoderar-se das minas e 
territórios, mas também dos povos a Norte do Transval e a Leste da Bechuanalândia, “(...) repelindo os 
Portugueses para o Oceano Índico ou mesmo eliminando-os por completo, se tal fosse possível (...)”(14). 
Ainda para mais, as Cortes portuguesas não tinham ratificado o Tratado que o mantinha afastado do Índico. 
Nos meses subsequentes ao Ultimatum, Portugal não teve intervenção nos territórios em disputa; contudo, 
a actividade de Cecil Rhodes não foi controlada. Sob as ordens de Rhodes, o Capitão Forbes da B. S. A. C. 
apoderou-se de Macequece a 15 de Novembro de 1890. Esta localidade foi recuperada pelos portugueses a 
30 de Maio de 1891, perdendo Rhodes de forma definitiva a cidade da Beira. 
A 28 de Maio de 1891, Portugal assina um novo Tratado com Inglaterra, ratificado em 11 de Julho de 1891, 
que vem regular definitivamente a delimitação das respectivas esferas de influência na África Austral. A 
Inglaterra reservou para si todo o hinterland produtivo, abandonando Portugal o planalto de Manica, em 
troca de uma área maior entre o Tete e Zumbo, a Norte do Zambeze. Na região do Niassa, ficou para 
Portugal a margem ocidental, que compreendia o Chire, e a margem oriental. Pelo Tratado de 1891 Portugal 
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“(...) tinha motivos para estar satisfeito por o Reino de Gungunhana ter sido finalmente reconhecido com 
estando na esfera portuguesa (...)”(15). Contudo, o novo Tratado foi mais desfavorável a Portugal (16). Com 
a sua aceitação, as fronteiras ocidentais de Moçambique ficaram fixadas. 
O traçado das fronteiras, resultante dos tratados entre ingleses e portugueses, teve origem no 
conhecimento razoável do terreno; “(...) apenas no nordeste da Zambésia a fronteira não foi marcada 
correctamente até 1930 (...)”(17). 
Na delimitação da fronteira Norte intervieram a Inglaterra, a Alemanha, a França e Zanzibar. 
A baía de Tungue era considerada território português desde a ocupação portuguesa em 1510. Pela 
convenção adicional de 1817 com a Inglaterra, a fronteira fora demarcada em Cabo Delgado, logo 
abrangendo Tungue. O tratado de comércio com o Imã de Mascate, em 1828, também estabelecia “(...) que 
os limites do território português terminavam na povoação de Tungue, que incluíam (...)”(18). 
A decadência da presença portuguesa nos séculos XVII e XVIII, coincide, no leste africano, com o incremento 
de potentados árabes e negro-islâmicos, destes se destacando a influência do Imã de Mascate, cujos 
domínios, após a independência em 1730, se estendiam às costas de Ormuz e Kischen à entrada do Golfo 
Pérsico, às ilhas de Zanzibar, Juba, Melinde, Mombaça, Mogadoxo, Pemba, Pate e outros, que até aí 
reconheciam a soberania portuguesa.
No princípio do século XIX, a Norte, a soberania lusa era limitada, na região de Cabo Delgado, pela zona de 
Tungue (depois Palma), cujo Xehe (dignitário islâmico) era a autoridade portuguesa local em exercício, com 
uma remuneração da fazenda nacional, tal como o eram outros funcionários públicos mais a Sul.
Em 1826 o Capitão-General Chavier Botelho chega a Moçambique e, aproveitando o pedido de protecção e 
as saudações do Imã de Mascate, propõe àquele soberano um Tratado de nove artigos, onde, entre outras 
estipulações, se incluía a definição exacta da fronteira em Cabo Delgado, na zona de Tungue. Apesar do 
bom acolhimento, este documento nunca foi firmado pelo Imã (19). 
Em Tungue, os diversos Xehes que se foram sucedendo até 1844 acataram sempre a autoridade portuguesa. 
Esta autoridade também reconhecia tacitamente uma alfândega aí mantida por Mascate (20). Porém, o 
Xehe Amade Sultane, na sequência de litígios com a Administração Portuguesa no Ibo e em ligação com o 
representante de Zanzibar, entregou a Mascate a zona até ao rio Maningani. Em 1854, o território foi 
ocupado por tropas zanzibaritas (21). 
Foram diversas as diligências diplomáticas portuguesas durante mais de trinta anos para recuperar a baía, 
quer ao Imã de Mascate, quer, a partir de 1862, ao Sultão de Zanzibar, já autónomo. Estas foram 
infrutíferas, dado que Zanzibar nunca reconheceu quaisquer direitos sobre as terras a Norte da margem 
direita do Maningani, que o Sultão entendia como o limite setentrional de Moçambique. 
As ambições fronteiriças zanzibaritas iam ao encontro das pretensões alemãs. Em 4 de Dezembro de 1886, a 
Alemanha e Inglaterra reconhecem a fronteira reivindicada, ou seja, a Sul de Cabo Delgado, onde se incluía 
o Maningani (22), situação difícil de conciliar com o Tratado luso-alemão de 30 de Dezembro do mesmo ano 
e que definia a fronteira setentrional com a foz do Rovuma (23). Contudo, em 1887 era ainda Zanzibar que 
possuía a soberania desta baía. Assim, o Governador-Geral Augusto de Castilho formula um ultimatum ao 
Sultão Said Bargash, e a 27 de Fevereiro o Tenente-Coronel Palma Velho ocupa Tungue. 
A Inglaterra reclama de imediato e dá a entender que a questão poderia ser resolvida por arbitragem da 
Holanda, situação recusada pelo Governo Português. Com a morte do Sultão Said Bargash, o caso fica 
resolvido a favor de Portugal, conseguindo este na baía de Tungue o que em Janeiro de 1885 não tinha 
conseguido na foz do Zaire. 
A posição britânica neste diferendo é explicitada no n.º 1 do Art.º 1º do Tratado de 28 de Maio de 1891, já 
referido a propósito das fronteiras a ocidente. Aí, reconhece a referida potência os territórios compreendidos 
no domínio de Portugal, limitados “(...) ao Norte por uma linha que, subindo o curso do rio Rovuma, desde 
a sua foz até ao ponto de confluência do rio M´singe, daí segue na direcção do Oeste o paralelo de latitude 
do ponto de confluência destes dois rios até à margem do Lago Niassa (...)”(24). 
A Alemanha, por sua vez, assinara a 1 de Julho de 1890 um Tratado com a Inglaterra, onde ficara definido, 
com a adesão do Sultanato, a cedência ao Reich das possessões no Continente compreendidas pelas 
existentes concessões à German East African Company e suas dependências, assim como a ilha de Mafia 
(25). 
A ocupação de posições junto à foz do Rovuma em Setembro de 1893, para obstar às posições germânicas, 
quanto à fixação de fronteiras, assinala o início de um rastilho de pólvora que acaba com a ocupação de 
Quionga em Julho de 1894. Contudo, só a 10 de Setembro desse ano é oficalizada a perda do “triângulo de 
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Quionga” para a Alemanha, sendo a fronteira demarcada pelo paralelo de Cabo Delgado (26), 10º 40´ Sul, 
formando pelo seu traçado geográfico a figura geométrica triangular com 450 Km2. 
O império africano alemão, constituído pela actual Namíbia, Togo, Camarões e Tanganica (27), teve sempre 
intenções sobre o território de Moçambique. Desde 1913 que os Governadores, esclarecidos e informados 
com regularidade, previam ameaças alemãs e o abandono a que seriam votados pelos seus aliados em caso 
de ataque, preparando-se, de acordo com as possibilidades locais, para não deixarem ocupar qualquer 
parcela do território. 
Seguindo um rumo diferente dos seus aliados europeus, Portugal envia forças expedicionárias para o 
território. O decreto que mandou organizar as primeiras expedições militares para Moçambique e Angola 
data de 18 de Agosto de 1914. A primeira expedição para Moçambique, constituída por 1527 homens sob o 
comando do Tenente-Coronel Massano de Amorim, desembarcou em Porto Amélia a 1 de Novembro de 
1914 e guarneceu a linha de fronteira com postos militares ao longo do Rovuma. Mas o ataque ao posto de 
Maziúa, na fronteira daquele rio, verificara-se já na noite de 24 para 25 de Agosto. Este incidente de 
fronteira provocou a morte dos soldados da guarnição da Companhia do Niassa, tendo as autoridades 
diplomáticas alemãs apresentado desculpas ao Governo Português pelo ataque a um posto de fronteira de 
um país neutral. Em Outubro do mesmo ano, surgem os primeiros confrontos no Sul de Angola. Abriam-se 
assim duas frentes de guerra em território africano. 
Em Portugal, houve consenso nacional para a defesa e manutenção da soberania portuguesa no Império 
Colonial, o que permitiu a entrada na guerra em teatro africano (28), correspondendo esse sentimento ao 
forte imaginário colonial. Em Moçambique, o objectivo era duplo: recuperar Quionga e conseguir a 
passagem para a margem Norte do Rovuma. 
A intervenção no Teatro africano não era decisiva quer do ponto de vista diplomático quer militar. Aquele 
era um Teatro secundário e periférico, que não obrigava a uma declaração de guerra nem sequer à 
beligerância (29). Visavam-se objectivos mais latos, pelo que o fundamental era marcar presença no teatro 
europeu; este sim, poderia trazer frutos ao nível internacional e interno. Apesar de tudo, não era 
despropositado que em Lisboa se encarasse a possibilidade de, no rescaldo da guerra, Ingleses e Alemães 
voltarem a negociar a partilha das colónias portuguesas. 
Com a intervenção europeia, Portugal, além de cumprir os seus deveres de aliado da Inglaterra, libertava-se 
dos propósitos tutelares daquela por meio de uma decisão que o creditaria perante todo o mundo e 
assegurava ainda a presença na conferência de paz, onde poderia fazer-se ouvir em defesa da 
inviolabilidade dos seus domínios Ultramarinos. Porém, apesar da transição do Regime, numa conjuntura 
internacional desfavorável, ter sido internacionalmente preparada pelo Partido Republicano, Portugal sofria 
ainda do constrangimento do reconhecimento oficial da nova República, um processo moroso e complexo 
que decorreu ao longo de onze meses, em três distintas fases (30). Assim, foi também a necessidade de 
legitimidade e de consolidar politicamente o Regime que acabaram por levar a República para a guerra na 
frente ocidental europeia, na Flandres. 
A 10 de Outubro de 1914, o Governo Inglês pedia ao Governo Português o abandono da sua atitude de 
neutralidade para se colocar activamente ao lado da Inglaterra. Mas a Alemanha só declarou guerra a 
Portugal na Europa a partir de 9 de Março de 1916. O período intermédio é de uma longa indefinição 
diplomática entre a neutralidade e a beligerância (31). Isto no teatro europeu, onde os destinos da guerra 
eram jogados, pois, mesmo antes da declaração de guerra e da entrada em teatro europeu, as operações 
tinham já sido iniciadas e continuadas em solo africano. 
As campanhas de 1914-1918 travadas em África diferem em muito da que se desenrolava ao mesmo tempo 
na Europa. Ali, a guerra era de movimento, pertencendo a vantagem a quem tomasse a iniciativa. O 
exército colonial alemão, constituído por askaris e alemães, organizados em companhias, nunca foi vencido 
nem reabastecido do exterior, entre 1914-1918. As tropas de von Lettow-Vorbeck, Comandante-Chefe da 
Schutztruppe, quando se renderam, desfilaram armadas e municiadas perante o um inimigo em “apresentar 
armas”! 
A 10 de Outubro de 1916, após evacuação alemã, a segunda expedição portuguesa reocupava Quionga. 
Entre Setembro e Dezembro, tenta invadir o Tanganica. 
No primeiro semestre de 1917, partiu para Moçambique uma quarta expedição portuguesa (32). Aquelas 
forças, então comandadas pelo Coronel Sousa Rosa, tiveram que enfrentar, a partir de 25 de Novembro, von 
Lettow-Vorbeck, que invadiu Moçambique e, posteriormente, veio a infligir uma série de desaires às tropas 
portuguesas, que sofreram em toda a campanha, em combate e por doença, cerca de 4.800 mortos, entre 
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europeus e africanos (33). As expedições de tropas europeias foram dizimadas principalmente pela doença 
(34). 
Lettow-Vorbeck acabou por ser expulso da África Oriental Alemã, que estava agora em mãos britânicas. 
Contudo, a campanha não acabara. Os King´s African Rifles Britânicos, em número muito superior, 
enfrentaram a Schutztruppe na Ostafrika alemã e, no seu encalce, introduziram-se em Moçambique, onde, 
apoiadas por algumas tropas portuguesas, os perseguiram e combateram até à retirada destes, a 28 de 
Setembro de 1918 (35).
No período 1914-1918, Portugal contou em Moçambique, entre as forças desembarcadas e o recrutamento 
local, com um efectivo, grosso modo, de 20.000 homens europeus, e aproximadamente 12.000 africanos, 
sem contabilizar as dezenas de milhar de carregadores (36). 
Em 1919, através de deliberação do Tratado de Versalhes, Portugal obtém o reconhecimento, pelos aliados, 
da incorporação de um território de que se considerava o proprietário legítimo, o Triângulo de Quionga. 
Sobre as fronteiras assim definidas, a soberania portuguesa exercia-se de forma ténue e não abrangia a 
totalidade do território. A presença portuguesa face à ocupação efectiva, princípio base de Berlim, não era 
nada confortável, pois apenas quase assentava na linha costeira; de Norte a Sul da Província não faltavam 
territórios onde a soberania efectiva dos portugueses não era reconhecida. 
Já em 1883 Andrade Corvo salientava: “(...) falamos muitas vezes nas conquistas dos nossos antepassados. 
Mas é preciso dizer a verdade; a conquista está por fazer (...)” (37). 
António Enes dez anos mais tarde (1893) também é esclarecedor sobre o estado do território: “(...) As 
minhas primeiras impressões foram desanimadoras. Tendo passado dias sobre dias, apesar dos impulsos 
vigorosos da hélice, a olhar para a costa e a dizer para comigo: isto é nosso, ainda é nosso; avistando de 
madrugada o mesmo Distrito (...) considerando que aquele interminável traço sombrio, que separava os 
tons azuis do céu e os do mar, apenas era orla de um território tão estranhado pelo continente dentro (...) 
não pude ter-me que não perguntasse a mim próprio se tanta terra tão distante não era demasiada esfera 
de expansão para nós, que ainda não pudemos povoar o Alentejo e esgotamos para o Brasil as energias 
colonizadoras (...). Depois pareceu-me que Moçambique tinha muito maior capacidade para absorver 
capitais do que faculdade para os reproduzir (...)”(38). 
Mouzinho de Albuquerque acrescenta no seu relatório, “Moçambique 1896- 1898” que Moçambique “(...) 
era uma Província a conquistar em grande parte e a organizar; infelizmente em Lisboa nunca o governo se 
convenceu d´esta verdade (...)”(39). Para ele era indispensável “(...) que em toda a extensão do território 
que os tratados nos deixaram não fiquem vastas regiões inexploradas e desconhecidas, povos selvagens em 
completa independência; d´ahi só nos podem advir dificuldades ou, como já tem sucedido, irremediáveis 
desastres, humilhações vergonhosas (...)”(40). 
A ocupação do território fez-se de combinação com as autoridades gentílicas e, quando assim, 
pacificamente, se não pôde fazer, impôs-se em campanhas militares, como a levada a cabo contra o 
Gungunhana (1895-1897), a dos Namarrais (1896-1897,1906 e 1913) e as do Barué (1902 e 1917-1918). 
A Sul, as lutas foram com os Vátuas, que faziam a guerra africana com formidáveis mangas, saindo a campo 
e procurando envolver as colunas portuguesas. António Enes caracterizava assim a situação: “(...) Na 
população da Província há de tudo. Há especialmente um povo, o vátua, que a civilização há-de tratar como 
inimigo irreconciliável, porque estiriliza o chão que pisa. É o fidalgo da selvegeria, para quem o trabalho é 
desdouro, glória o assassínio e a rapina direito (...)” (41). 
E Mouzinho justificava: “(...) comecei a ocupação do território pelo Distrito de Moçambique. Afigurava-se-me 
desairoso, impolítico e perigoso para a nossa soberania permitir que, em frente da capital e sob as vistas do 
governador geral, houvesse tribos e chefes aos quais não se podia dar uma única ordem, exigir o mínimo 
serviço e em cujo território não se podia sequer garantir segurança ao viajante isolado ou às caravanas 
portadoras de artigos de exportação (...)”(42). 
O último Rei de Gaza, Gungunhana, continuou a política predatória e agressiva dos seus antecessores. 
Tentou, em repetidas incursões, vencer os Manicas, que se encontravam refugiados nas montanhas. Mandou 
cobrar tributos, entre outros, a Chonas e Carangas. Todavia, “(...) a sanguinária hostilidade de Gungunhana e 
a escravização sistemática de grande parte dos Chopes teve, para os Portugueses, a vantagem de 
conseguirem, durante a campanha de ocupação, aliados tão numerosos como decididos (...)”(43). 
Mouzinho de Albuquerque prende Gungunhana a 28 de Dezembro de 1895 em Chaimite. Este acabaria por 
morrer em 1906, nos Açores, para onde fora exilado. 
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A carga simbólica adquirida pela campanha de Gaza, como prova decisiva da afirmação da posição 
portuguesa em África, naquela época, ultrapassou em muito o efeito local (44). Um último sobressalto, a 
revolta militar de Maguiguana, assolou ainda a região do Sul de Moçambique em 1897, após o que a 
“pacificação” seria definitiva. 
Na zona central, na Zambézia, com a decadência dos Prazos da Coroa, por volta de 1850, teve início um 
período de rebelião e sublevação que se prolongou até Outubro de 1918, altura em que foi dada por finda a 
revolta do Barué (45), revelando-se assim a fraqueza da ocupação efectiva e mantendo-se a região num 
permanente estado de crise/tensão. Começaram também as lutas pela ocupação, domínio efectivo e 
unificação dos sertões da terra firme e subordinação das autoridades islâmicas, dependentes do Sultão de 
Zanzibar. Contudo, ainda em 1963 se fazia sentir “(...) a manipulação do poder político zanzibarita, das 
faixas sócio-religiosas costeiras do Rovuma até à Ilha de Moçambique e da foz daquele Rio até ao Ocidente 
do Niassa, com alguns afloramentos no interior (...)”(46). Até esta data, os dignitários islâmicos e/ou 
autoridades tradicionais (muçulmanas) de maior relevo, na faixa referida, só se consideravam em funções 
legítimas ou abalizados em decisões de alcance comunitário lato a partir do momento em que de Zanzibar
lhes chegasse o instrumento de investidura ou ratificação identificado com a autoridade do Sultão. 
Eliminado em 1964 o pólo de Zanzibar pela revolução personificada do “Marechal” Okello, o tecido das 
comunidades muçulmanas de Moçambique reorganizou-se, e as Comores entram, em seu lugar, na 
articulação da Ilha de Moçambique (e por via dela, os Distritos do Norte) à Arábia Saudita (47). 
A Sul, já, as populações se tinham submetido desde 1897. No Distrito de Moçambique, a última campanha 
dos Namarrais terminou em Fevereiro de 1913, com a colaboração de africanos; no Norte, os Macondes 
foram praticamente “pacificados/submetidos”, como se queira ver, em 1918. 
A ocupação efectiva exigida em Berlim foi assim levada a cabo por comandos e sub-comandos de 
administração militar, posteriores circunscrições e postos de administração civil (organização administrativa 
de 1907) ou então por Companhias Majestáticas, como a de Moçambique e do Niassa. 
Estas surgem devido à falta de meios financeiros, aliada a uma necessidade imperiosa de desenvolvimento 
dos territórios africanos. Portugal seguia o exemplo de outras potências coloniais da época, cativando 
capitais através de companhias de colonização com direitos majestáticos de administração e exploração. 
Numa conjuntura difícil, além de fornecerem apoio às posições portuguesas a nível internacional, deviam 
em princípio manter a ordem pública nos territórios que lhes tinham sido atribuídos, libertando parcialmente 
o Estado de um encargo que com dificuldade suportaria. 
A Companhia de Moçambique, com poderes majestáticos por cinquenta anos, foi fundada por Paiva de 
Andrada em 1888 e cobria a área correspondente às actuais Províncias de Sofala e Manica. 
O Estado Português teve um aparecimento tardio nos Distritos do extremo Norte do território, pois, entre 
1894 e 1929, a administração do território nessas paragens estava por conta da Companhia do Niassa, 
criada em Setembro de 1891 com capitais maioritariamente britânicos e dotada de privilégios por 35 anos. 
Esta cobria as áreas do Niassa e Cabo Delgado. 
A Companhia da Zambézia, fundada em Maio de 1892, constituída por 126 dos 134 prazos existentes no 
Distrito de Tete, não possuía privilégios majestáticos, mas era antes de tudo “(...) uma máquina de 
conquista das terras insubmissas dos Distritos de Tete (em especial a norte do Zambeze) e depois de 
Quelimane (...)”(48), com a finalidade de explorar o mussoco e o trabalhador local. Assim, não será de 
estranhar que a FRELIMO interprete estas como companhias que “(...) fizeram a exploração económica e 
política do povo moçambicano durante os anos das suas concessões e mesmo depois (...)”(49). 
Esta retrospectiva histórica ilustra que, no actual território de Moçambique, as relações diárias entre 
portugueses e indígenas nem sempre foram as melhores, sendo muitas vezes pautadas por lutas 
sangrentas, dada existir resistência da parte de alguns povos rebeldes e sublevados à afirmação da 
soberania portuguesa, assim o comprovando o elevado número de acções armadas desencadeadas para 
imposição ou restabelecimento da mesma (50). 
Por forma a ultrapassar os problemas levantados por uma população das mais diversas origens e etnias, era 
fundamental para o Poder português conhecer os povos que habitavam o vasto território sobre o qual 
tinham, mas não exerciam de facto, direitos de soberania. 
A população autóctone moçambicana situa-se na área geográfica dos povos bantos, apesar de nem todos os 
seus indígenas lhe pertencerem (51), considerando-se a sua divisão em 10 ou 11 grupos étnicos principais 
(52), os quais se subdividem em agrupamentos menores, nem sempre com razões suficientes de 
diferenciação. 
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Neste estudo, adoptamos por base a divisão utilizada pelas autoridades portuguesas no planeamento e 
condução das operações/actuações, nomeadamente pela 2ª repartição do Quartel-General da Região Militar 
de Moçambique e pelos Serviços de Centralização e Coordenação de Informações de Moçambique (53), pois 
a sua documentação é largamente utilizada neste estudo. Aquela divisão tem em consideração o princípio 
de que o estudo étnico de qualquer país não conduz a uma linha de acção estratégica clara, pelo que se 
torna necessário associar ao factor étnico o elemento linguístico. Isto, porque quase todas as etnias em 
África têm associada uma língua nativa, sendo que os grupos étnicos falam normalmente a língua do grupo, 
razão pela qual se designam por grupos etno-linguísticos. Esta opção é enquadrável numa sociologia de 
“etnicidade estratégica ou politizada” definida pelo Prof. Doutor Carlos Serra (54). 
Assim, consideramos: 
Grupo Suaíli (tribo única), numa extensa faixa no litoral Norte, do rio Rovuma até ao concelho de Moma; 
Marave (15 tribos), ao Norte do Zambeze na Província de Tete, faixa na margem Leste do Lago Niassa e 
também na Província da Zambézia na região de Milange-Tacuane; 
Macua-Lomué (21 tribos), aproximadamente entre o rio Lugenda e a linha Morrubala-Quelimane; “(...) os 
macuas (...) estendem-se desde Cabo Delgado até Angoche, (...) desde o mar até ás nascentes do Lugenda, 
ao longo do Lúrio; matambu, ao sul do Rovuma; mavia no extremo NE do território e medo no vale do 
Messalu (...)”(55), constituem o grupo mais numeroso; 
Chona (11 tribos), entre o Rio Save e Zambeze, nas Províncias de Manica e Sofala; 
Chope (3 tribos), na área de Inhambane; 
Tonga (9 tribos), a maioria da população a Sul do Save, com pequenas ilhas em Manica, Sofala e Tete; 
Angoni (6 tribos), resultantes das diversas migrações e expedições Zulu, numerosos no Sul (Município da 
Namacha e Magude), dispersos em pequenos grupos nas Províncias de Tete, Niassa e Cabo Delgado; 
Maconde (4 tribos), na Província de Cabo Delgado, margens do Rovuma e no planalto Maconde (Mueda e 
Macoima). Os Macondes são agricultores alérgicos “(...) a toda e qualquer forma de autoridade e de 
influência estrangeira (...)”(56); 
Ajaua (tribo única), grande parte da Província do Niassa, ou como diria Mendes Corrêa, “(...) vivem entre o 
Nhassa, o Lugenda e o Rovuma, mas teen-se pouco a pouco desviado para sudoeste para as montanhas do 
Chire (...)”(57); 
Povos do Baixo Zambeze (10 tribos), estendendo-se ao longo das margens do Zambeze, constituindo apenas 
um grupo de tribos heterogéneo. 
No que se refere à conquista da adesão das populações, ao Poder português interessou esta divisão, na 
medida em que fosse passível de “(...) movimentação, com vista à manutenção do equilíbrio das forças que 
actuam no seio da população global (...)”(58), interessando sobretudo os grupos que se encontravam 
diferenciados, tendo por finalidade conhecer os seus antagonismos, com possibilidades de serem avivados, 
revividos ou fomentados. Naquela conjuntura, e noutras posteriores, os antagonismos eram passíveis de 
facilitar a manutenção da liderança pelo Poder instituído, sendo o inverso também verdade. Este fenómeno 
foi compreendido pelos movimentos independentistas, que procuraram promover a coesão, facilitadora da 
sua actuação (59). 
Numa perspectiva maximalista da estratégia, será irrealismo grave menosprezar as cadeias de comunicação 
que transcendem os espaços de identificação considerados clássicos. Estas cadeias funcionam como “(...) 
elementos integradores e, logo, como condicionantes ou indutoras de comportamento (...)”(60). Assim, será 
importante a análise dos grupos etno-linguísticos com projecções transfronteiriças. 
No que diz respeito à Tanzânia, têm projecção relevante os Ajauas (islamizados, com significativa 
representação na área de Nangade e entre o Negomano e a confluência do Messinge), Macondes (cristãos 
e/ou de religião tradicional, áreas de Nangade), Macua (islamizados, área de Nangade e entre o Negomano 
e a confluência do Messinge) e Suaílis (islamizados, na área de Quionga), e um pequeno núcleo de Nianjas 
(grupo Marave, cristãos e/ou de religião tradicional, entre o Lago e a confluência do Messinge) (61). No 
Distrito do Niassa, circunscrição do Lago, existiam dois núcleos de Angonis que viam a sua importância 
acentuada em função dos cerca de 150.000 elementos que em 1965 viviam na Tanzânia (62). 
É notável a coesão entre as populações do Distrito da Zambézia com o Malawi, verificando-se mesmo a 
duplicação das autoridades tradicionais, como resposta a subordinações administrativas distintas, 
predominando, contudo, as fixadas naquele território, exceptuando os Lomués, que, apesar da sua grande 
representação além-fronteira, identificam-se com Moçambique. Para o Malawi, estendem-se ainda de forma 
significativa os Ajauas (63), os Angonis e os Maraves, se exceptuarmos alguns núcleos de outras etnias 
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como Nianjas (ao longo dos lagos Niassa e Chirua)(64); também os Atumbas (grupo Marave, na parte 
oriental da Circunscrição da Angónia), os Senas, os Atongas (ambos do grupo de povos do Baixo Zambeze) e 
os Nianjas (área da Circunscrição de Chemba) estão ligados por laços familiares entre si e com populações 
do Malawi (65). 
Em relação à Zâmbia, o grupo Marave é mais representativo nesta do que em Moçambique, residindo nesse 
país o comandamento étnico (dinastia Hundi). Os Sengas (grupo dos Maraves, concentrados na região de 
Zumbo entre o Zambeze e a fonteira com a Zâmbia e o NE da Circunscrição de Marávia) estendem-se para a 
Zâmbia, e os Cheuas e Azimbas (grupo dos Maraves), ocupam a restante área do Distrito de Tete, entre o 
Zambeze e a fronteira, até ao Moatize (exceptuando a Angónia) e têm continuidade para o Malawi e para a 
Zâmbia (66). 
Os Chonas, que se estendem em Moçambique entre o Zambeze e o Save, são a maioria da população no 
Zimbabwé e a este país continuam ligados com fortes laços políticos e étnicos. Os Tauaras (grupo dos Povos 
do Baixo Zambeze localizado entre o Zambeze e a Zambézia) identificam-se com os de território 
zimbabweano, considerando-se um único povo (67). Os Tsua (os quais se inserem com Rongas e Changanes 
no grupo Tonga), entre o Pafúri e o Save, também foram separados pelo artificialismo das fronteiras (68). 
Os Vandau (grupo dos Chona), que se estendem para a Zambézia (entre o Save e Búzi) identificam-se uns 
com os outros, não reconhecendo significado na linha de fronteira definida, encontrando-se mesmo quer 
política quer economicamente, integrados na antiga Rodésia do Sul (actual Zimbabwé), sendo o Clã principal 
das subdivisões em Matombodji e Vadanda dos Vandau o Nkomo, ao qual pertencia o líder independentista 
com o mesmo nome. Entre o Dombe e Changara, são os Manicas (tribo Chona) que ocupam a linha de 
fronteira, estendendo-se para o actual Zimbabwé (69). 
Finalmente, a Sul, as fronteiras traçadas pelo acordo luso-boer separaram populações dos grupos etno-
linguísticos Tongas e Angonis, nomeadamente, alguns núcleos de Zulus e Swazis (área de Magude), Vandaus 
(área de Guijá) e Tsuas (área de Pafúri) (70), Rongas (grupo Tonga) do paralelo de Moamba ao de Sabié e 
dali até ao Pafúri, Changanes (grupo Tonga) (71). Estas ligações transfronteiras asseguraram a passagem de 
imigrantes clandestinos não só para as minas de Ouro do Transval (72), como, entre 1964-1974, para 
centros de recrutamento e instrução subversiva no exterior (73). 
Segundo o Supintrep N.º 22, “Populações de Moçambique”, 47% da população (estimada no ano de 1967 
em 7.500.000 habitantes) tinha prolongamento para além do artificialismo das fronteiras definidas pelos 
diversos tratados de delimitação, e dessa apenas 20% aí tinha comandamento, nomeadamente nos Nianjas, 
Niassas, Chewas, Mureas, Angonis, Suazis, Zulus, Sengas, Barués, Tauaras, Matombodjis, Vandandas, Manicas 
e Mateves. Esta situação permitiu que durante a guerra civil vastas massas populacionais se refugiassem 
nos países fronteiros sem dificuldade de circulação. O comandamento da restante população é interno, 
também segundo aquele documento militar (74). 
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3. A globalidade da “guerra-fria”. O Pan-Africanismo e o Pan-Arabismo. O período anti-colonial na 
Organização das Nações Unidas.

No terminus da II Guerra Mundial, após o colapso das potências do Eixo e da ruptura da grande aliança que 
ganhara a guerra afirmaram-se na cena mundial duas grandes potências, os EUA e a URSS, dois Estados em 
movimento, sem fronteiras definitivas (1); os EUA, a liderar progressivamente todo o Ocidente 
democrático/parlamentar, e a URSS, marxista-leninista, a controlar, após Yalta, toda a Europa Oriental. Com 
elas, definiram-se dois blocos e as respectivas zonas de influência, que vão disputar o controlo das áreas 
geopoliticamente importantes, bipolarizando a sociedade internacional. É o início da Guerra-fria, expressão 
de Walter Lippmann, generalizada a partir de 1947. 
Através da Resolução Vandenberg, é impulsionada a criação da maior aliança política e militar dos tempos 
de paz, a OTAN, acabando, assim, os Estados Unidos da América com a política isolacionista consagrada por 
Monroe. A criação e emprego da OTAN encontraram legitimidade, internacionalmente, no Art.º 52º da Carta 
das Nações Unidas, onde se prevê a existência de “(...) acordos ou organizações regionais, destinados a 
tratar de assuntos relativos à manutenção da paz e da segurança internacional (...)”, que, de acordo com o 
Art.º 53º, o Conselho de Segurança pode utilizar “(...) para uma acção coercitiva sob a sua própria 
autoridade (...)”. 
A URSS, juntamente com os seus Estados satélites, cria uma organização semelhante, consubstanciada pela 
assinatura, em 14 de Maio de 1955, do Pacto de Varsóvia, institucionalizando-se deste modo uma política 
de equilíbrio de forças entre os dois blocos. 
Quando das negociações para a assinatura do Tratado do Atlântico Norte, coexistiam várias correntes de 
opinião e esperanças de incluir território africano na sua zona de defesa. No entanto, o representante do 
Canadá opôs-se à inclusão de qualquer território que pudesse dar origem a possíveis dificuldades coloniais, 
ficando a amplitude do acordo limitada ao Art.º 4º do Tratado, onde é prevista a consulta entre as partes 
sempre que, “(...) na opinião de qualquer delas, estiver ameaçada a sua integridade territorial, a sua 
independência política ou a sua segurança (...)”. Ficou, assim, “(...) generalizadamente entendido que o 
Artigo não dizia respeito a interesses fora da Europa (...)”(2). Porém, no Art.º 6º, estão incluídos os 
Departamentos Franceses da Argélia, apesar de a zona defensiva da organização se situar exclusivamente a 
Norte do Trópico de Câncer. 
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No quadro da Aliança, África era apenas considerada uma área útil para manobras. Contudo, nos primeiros 
anos de existência, surgiram repetidos apelos para a incluir nos planos de contingência ou no perímetro de 
defesa da Aliança, batendo-se Portugal - cujo Governo acreditava que a África era um complemento da 
Europa e que a Europa podia ser batida em África (3)- pela integração dos seus territórios africanos no 
respectivo quadro de responsabilidade geo-estratégica. 
Com Estaline, inicia-se a guerra-fria. Após a sua morte em Março de 1953, o seu sucessor, Kruchtchev, no XX 
Congresso do Partido Comunista da União Soviética dá os primeiros passos no sentido de reduzir as 
contingências da mesma (4), enveredando pela doutrina da coexistência pacífica entre os dois blocos. 
Durante a guerra-fria, eclodiram ou desenvolveram-se numerosos conflitos regionais, onde os adversários se 
defrontavam, por nações interpostas, em regiões de vital importância estratégica e económica para a 
Europa, situação desencadeada pela primeira vez durante a Guerra Civil da Grécia. Mas, na lógica desta 
guerra, que implicou uma organização em blocos, estava implícita a conquista de posições em áreas 
geográficas exteriores aos mesmos. Estas zonas cinzentas, cujo domínio se disputava, serviriam de periferias 
de desempate, sendo Cuba o primeiro exemplo da confrontação directa entre as duas grandes potências 
(1962). A doutrina Truman, que procurou conter a URSS dentro de limites bem definidos, fora ultrapassada. 
Ao mesmo tempo que se delineava a possibilidade de diálogo Leste/Oeste, os povos afro-asiáticos 
tomavam consciência da situação colonial que enfrentavam. Assim, procuravam organizar-se num 
movimento anti-colonialista de carácter universal. Contudo, estes povos eram aproveitados pelos «novos 
impérios» que exploravam em seu favor “(...) o movimento anti-colonialista e a ideia política e psicológica 
da descolonização (...)”(5). A URSS cedo apoia e fomenta as reivindicações daqueles países. Na disputa das 
superpotências estavam em jogo mais do que os princípios; os mercados, as posições estratégicas e o 
acesso às matérias-primas eram o objectivo final. 
Em Bandung «os povos mudos do mundo», na expressão de Sucarno, foram reunidos por iniciativa das 
chamadas potências de Colombo (6). Esta Conferência foi o motor de arranque para modificações profundas 
e irreversíveis da própria estrutura da Sociedade Internacional. Bandung será o marco do aparecimento 
formal do Terceiro Mundo como uma unidade ideológica. 
Três homens vão desempenhar um importante papel, diremos mesmo que decisivo, no emergir do Terceiro 
Mundo, em plena guerra-fria: o Marechal Tito, o Coronel Gamal Nasser e Pandita Nehru. Tito foi forçado a 
abandonar o Bloco Leste, após a ruptura Belgrado/Moscovo, e, numa recusa de se identificar com o bloco 
oposto, cria o não-alinhamento. Nehru, apesar de o Terceiro Mundo e o Bloco Leste se aproximarem de uma 
forma nítida, insistiu sempre numa atitude de independência. E Nasser concebe o «neutralismo positivo» 
como instrumento de pressão alternativo sobre ambos os Blocos, com a finalidade de obter o máximo de 
vantagens diplomáticas (7). 
A transposição da ideologia terceiro-mundista para a acção prática originou o neutralismo africano. Esta 
política, orientadora dos povos afro-asiáticos, recém-nascidos para a vida internacional, estabelecia o seu 
anti-colonialismo. 
Podemos considerar que não existem países não alinhados, pois em Bandung evidenciaram-se os pró-
ocidentais, os pró-orientais e os neutros (8) e que o neutralismo foi uma atitude “(...) oportunista e 
pragmática que lhe permitia tomar, em cada momento, a posição que mais conviesse aos seus interesses 
imediatos, o seu apoio era moeda de troca por concessões a extorquir (...)”(9) e, apesar de advogar o 
princípio da não intervenção na vida interna dos Estados, considerava que era seu direito interferir na vida 
interna dos territórios que ainda qualificava de colónias, mesmo em países reconhecidos como 
independentes pela comunidade internacional. Porém, o facto destes povos se terem apercebido do seu alto 
valor pela adição a qualquer um dos blocos parecia indicar a ultrapassagem da anterior situação de 
equilíbrio da impotência (10). 
A consolidação, em paralelo, do terceiro-mundismo, do neutralismo e do não-alinhamento, após a II Guerra 
Mundial, assentou sobre uma consciência de subdesenvolvimento, aliada à da potencialidade virtual em 
matérias primas e/ou em posições geo-estratégicas, sobre consciências culturais ou sobre a progressiva 
constatação destas e dos decorrentes esboços de alternativa (11). 
Os objectivos desta primeira Conferência do Terceiro Mundo, já definidos no ano anterior em Bogor, são 
conjunturais (12). No entanto, subsistia um objectivo comum: a necessidade de afirmação da 
independência, dado que esta representava uma tomada de consciência dos povos da Ásia quanto ao seu 
valor e ainda o reconhecimento da necessidade de uma solidariedade activa com os povos de África. 
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No comunicado final da Conferência é consagrado o dever de todos os povos libertados ajudarem os ainda 
dependentes a alcançar a soberania. Foi aí também considerado o colonialismo como um mal ao qual era 
preciso pôr fim rapidamente, uma vez que a sujeição dos povos à exploração estrangeira constituía uma 
negação dos direitos humanos elementares e era contrária à Carta das Nações Unidas (a que a Conferência 
aderira inteira e plenamente), bem como à Declaração Universal dos Direitos do Homem (13).
A complexa tarefa da política soviética encontrou plena expressão em Bandung, residindo o principal 
aspecto desta Conferência no facto de ter fornecido à URSS a possibilidade de estabelecer contactos 
«afectivos» e «passivos» entre os países comunistas, anticomunistas e neutrais e na circunstância de, assim, 
ter assegurado uma influência directa sobre o pensamento e o comportamento dos referidos países (14). 
Mas a Conferência de Bandung é ainda o marco do regresso da China ao primeiro plano da cena asiática. 
Chou En-Lai, então Ministro dos Negócios Estrangeiros, aproveitando-se da ausência da URSS, apresentou-se 
como o expoente máximo dos povos oprimidos, disponibilizando-se para apoiar os povos africanos no 
combate ao imperialismo e ao capitalismo (15). A Conferência findou num ambiente anti-ocidental e sob o 
claro signo de êxito do grupo comunista. 
Bandung previa, no seu encerramento, a realização de uma Conferência no Cairo. Esta realizou-se entre 26 
de Dezembro de 1957 e 1 de Janeiro de 1958 e serviu, essencialmente, para Nasser reforçar a sua liderança 
sobre os países árabes, pois não esqueçamos que foi com o factor “Nasser” que o nacionalismo árabe 
emergiu poderosamente nas décadas de cinquenta e sessenta. 
Nasser desafiou todas as objecções ocidentais (16), sendo a mais importante, sem dúvida, o combate ao 
Pacto de Bagdad e o propagar de ideais socialistas que, ao introduzirem reformas diferenciadas, 
possibilitavam uma maior aproximação às “massas” da população árabe (17). 
Para Nasser, a unidade árabe não podia ser imposta, uma vez que se identificava com a própria existência 
árabe, bastando para tal a subsistência de um mesmo idioma. Assim, a República Árabe Unida, parte 
integrante da Nação Árabe, sentia por dever apoiar todo o movimento nacional e popular, progressista e 
nacional do mundo árabe, pelo que a política externa daquela República se orientava por três princípios 
apoiados na luta nacional, sendo o primeiro o da guerra ao imperialismo e à dominação colonialista, sob 
qualquer forma e pretexto e em qualquer lugar (18). 
A Conferência do Cairo marca ainda a primeira grande afirmação da presença do neutralismo. A URSS, que 
fora condenada em Bandung pelo seu colonialismo, vai aparecer na Conferência do Cairo bem posicionada 
para manejar todo o mundo emergente, alcançando notório prestígio. O neutralismo traduzia uma 
aproximação ao sovietismo, dado que nessa altura o Egipto era caucionado por Moscovo. 
No Cairo, o neutralismo, ao aproximar-se da África, muda de técnica, deixando as conferências de Estados e 
adoptando o método das conferências dos Povos, o que possibilitava a mobilização das forças 
revolucionárias contra as soberanias de raiz estranha a África, permitindo ao movimento de união a 
assinatura de um objectivo que dispensava o princípio nacionalista, pois, na África Negra, a luta contra a 
raça branca representava “(...) o princípio da definição política dos territórios (...)”(19). 
Tendo por base o princípio da autodeterminação, o movimento afro-asiático articula-se com o sentimento 
anticolonialista, procurando encaminhar para a emancipação imediata todos os povos de cor politicamente 
vinculados à Europa. 
Ao movimento e ao sentimento com ele articulado podemos ir buscar as origens de vários acontecimentos 
em África e na Ásia, assim como a sua actuação, em bloco, na ONU. Podemos, então, ligar a este 
movimento o Pan-Africanismo, introduzido por Henry Silvester Williams, no início do século, e cuja influência
se manifestou, sobretudo, depois da Conferência de Bandung. 
Apesar de poder apresentar uma pluralidade de manifestações, o Pan-Africanismo não deixa de revestir 
uma certa unidade, no tocante à sua coerência de pensamento (20). A primeira tónica será a do Pan-
Africanismo, de cariz racista, com expressão no chamado “sionismo negro”, que, através da ideia de 
completa igualdade entre brancos e negros, deveria conduzir a uma emancipação total dos povos africanos 
do jugo colonial, encontrando no demagogo Marcus Garvey o seu expoente máximo. Por outro lado, o Pan-
Africanismo, antes de assumir uma forma predominantemente política, passou por uma fase cultural, 
associado, indiscutivelmente, ao haitiano Prince Mars. A manifestação mais vigorosa desta vertente do Pan-
Africanismo encontra-se no conceito de “Negritude”, lançado em meados dos anos trinta por Leopold 
Senghor e Aimé Césaire e cujo corpo de teoria lhe foi atribuído por Jean-Paul Sartre. O Pan-Africanismo 
cultural “(...) tinha uma expressão puramente intelectual e não tinha efeito imediato nas pretensões de 
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elevação social e política (...)” (21). E a Negritude, como uma recusa de assimilação cultural, é um dos 
elementos que transmitem força à vontade de afirmação da personalidade política de África (22). 
O Pan-Africanismo de Du Bois, considerado o pai do Pan-Africanismo político, que frequentou Harvard e foi 
Professor de Sociologia na Universidade de Atlanta, era teorizado, amadurecido no pensar, seguro nas 
intenções, pugnando por uma igualdade racial, pela autodeterminação nacional, pela liberdade individual e 
por um socialismo democrático. Era um movimento estruturado, consciente da sua oportunidade e da 
necessidade de transbordar para África e para os africanos, opondo-se à utopia de repatriar dos EUA os 
negros ou de os acantonar em alguma região. Repudiava a segregação racial, batia-se pela igualdade e 
promoção dos africanos até à condução dos seus próprios destinos políticos. 
Marcus Garvey difere completamente de Du Bois. Entre uma pluralidade de manifestações rácicas, defendia 
não só o envio dos negros norte-americanos para África, como a existência de um Cristo e uma Virgem 
Maria negros, vindo a fundar a Universal Negro Improvement Association com o objectivo de unir todos os 
Negros num só povo (23). 
Após a assinatura do armistício da guerra de 1914-1918, tendo por base os princípios formulados por 
Woodrow Wilson, Du Bois apresenta uma petição às potências vencedoras do conflito para a adopção de 
uma Carta dos Direitos Humanos destinada aos Africanos e, baseando-se na igualdade entre raças, promove 
a realização de cinco congressos entre 1919 e 1945. 
Blaise Diagne, o primeiro deputado africano do Senegal, aproveitando a circunstância de cerca de 100.000 
negros africanos terem vindo combater na Europa e de ele próprio ter conseguido mobilizar em apenas três 
meses 80.000 africanos para lutarem ao lado de Clemanceau, secundando os esforços de Du Bois, obtém 
ordem para a organização do I Congresso Pan-Africano durante a Conferência de Paz em Paris (24). 
Assim, ajudado por Blaise Diagne, Du Bois organizou em 19 e 20 de Fevereiro de 1919 o primeiro Congresso 
«Pan-Africano para a Protecção dos Indígenas da África e dos Povos de Origem Africana». Portugal esteve 
representado pelo Coronel Freire de Andrade (25). Como resultado desta reunião, foi elaborada uma petição 
dirigida às potências aliadas visando colocar sob controlo internacional, em regime de mandato, o Togo, os 
Camarões, o Sudoeste Africano e o Tanganica. 
O II Congresso, realizado em 1921, foi repartido por Londres, em 28 e 29 de Agosto, Bruxelas de 31 de 
Agosto a 2 de Setembro e Paris em 14 e 15 de Setembro. Portugal, representado pelo Dr. José de 
Magalhães e por Nicolau Santos Pinto, da Liga Africana de Lisboa, só esteve presente nas sessões de 
Bruxelas e de Paris. Em Londres, o Pan-Africanismo político era encarado com simpatia pelos trabalhistas, e 
pelos socialistas em Paris e Lisboa (26). 
No final da 1ª Sessão, foi aprovada uma “Declaração ao Mundo” redigida por Du Bois, que, na sua essência, 
reclamava para os negros iguais direitos aos dos brancos (27). A 2ª Sessão realizou-se em Bruxelas, sob um 
clima de animosidade da maioria da imprensa, que, convicta da filiação bolchevista deste, incitava o 
Governo a não permitir a realização do evento (28). 
O Congresso acabou por ratificar a declaração e as resoluções adoptadas em Londres, findando com os 
congressistas divididos e transferindo-se para Paris, para a 3ª e última Sessão presidida por Blaise Diagne, a 
assinatura de um Manifesto final. Naquele Manifesto, fez-se um «Apelo ao Mundo» pela igualdade e 
cooperação de todas as raças e pela justiça e solidariedade universal e analisou-se a situação de todos os 
territórios coloniais (29). Uma das decisões mais importantes foi a criação da «Associação Internacional 
Africana», cujo conselho directivo integraria os dois delegados portugueses. No final do Congresso, seria 
enviado à Comissão dos Mandatos da Sociedade das Nações uma petição que insistia na igualdade absoluta 
das raças humanas. 
No Verão de 1923, realizava-se em Londres a 1ª Sessão do III Congresso Pan-Africano, com as simpatias, 
mais uma vez, dos trabalhistas. As críticas à situação dos trabalhadores dos territórios Ultramarinos 
portugueses projectou o problema para a atenção internacional. Estas críticas, por enquanto, estavam na 
proporção do moderado Pan-Africanismo expresso a nível internacional. Du Bois transfere para Lisboa o 
Congresso, onde se realiza uma segunda sessão, com a pretensão de “agitar” os dirigentes da Liga 
Africana, que, possuindo no seu seio alguns intelectuais, constituíam um grupo de interesses que apoiava as 
diligências de Du Bois no sentido de conseguir do Governo Português uma moderação do regime de 
trabalho indígena em Angola e em São Tomé. O Manifesto deste Congresso formula reivindicações para o 
tratamento dos negros como homens, caminho condutor para a paz e para o progresso, e, ao referir-se ao 
desarmamento mundial e à organização do comércio e indústria, assume já uma visão global do mundo 
(30). 
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Em 1927, contando com 208 delegados provenientes de 22 Estados americanos e de uma dezena de países 
europeus, realizou-se em Nova York o IV Congresso, começando aí a doutrina Pan-Africana a tomar forma. 
Aqui reivindicou-se a representação e participação dos negros nos governos que os representam, a justiça 
adaptada às condições locais, a extensão do ensino primário gratuito e um desenvolvimento do ensino 
técnico, bem como o fim do comércio de escravos e do tráfico de álcool. Ao preconizarem o desarmamento 
mundial e a supressão da guerra (31), o Congresso demonstrou uma continuidade de pensamento universal, 
que a partir da II Guerra Mundial virá a ser consagrado em todas as reuniões (32). 
Os primeiros quatro Congressos tiveram um impacto limitado, denotando uma conformação com a situação 
colonial estabelecida, não reivindicando a autonomia administrativa e muito menos a independência e não 
produzindo assim nenhuma realização concreta (33). 
Do V Congresso emanaram pela primeira vez reivindicações para uma independência imediata, completa e 
absoluta dos povos de territórios dependentes. O recrutamento de bases deu um novo impulso ao Pan-
Africanismo, deixando este para trás a moderação e o idealismo, para entrar nos caminhos da acção directa, 
através de métodos de resistência não violenta. Neste Congresso, em Manchester, o quadro da África Negra 
aparece ultrapassado, reivindicando os congressistas também a independência da Argélia, Tunísia e 
Marrocos (34). 
Quanto ao caso português, emergindo da Junta de Defesa dos Direitos de África (1912), surgiu em Lisboa no 
ano de 1919 a “Liga Africana” (ligada aos conceitos de Du Bois). Em 19 de Março de 1921, a Junta de 
Defesa dos Direitos de África transforma-se no “Partido Nacional Africano”, cujos estatutos se inspiravam 
nas ideias preconizadas por Marcus Garvey. Mas só no ano de 1931 foi possível fundar o “Movimento 
Nacional Africano”, com o objectivo de unir todos os africanos portugueses. Até aí, “(...) apesar das 
divergências e do maior radicalismo do Partido Nacional Africano, existiu sempre unanimidade em lutar pela 
causa africana dentro da Nação Portuguesa e nunca pela separação de qualquer parcela Ultramarina 
(...)”(35). 
Podemos considerar que, até ao início dos anos sessenta, o “africanismo” foi rebocado pelo “asiatismo”. 
Mas o seu ímpeto, apesar de refreado, não desapareceu. Kwane Nkrumah, lider ganês, vendo inicialmente 
em Nasser um papel útil para o suporte na luta anti-colonial, apoia-o; todavia, retomando a ideia da 
Negritude, procura depois distanciar-se e transferir para a África Negra a direcção surgida e tutelada em 
Bandung, mantendo um papel duplo: o de líder pan-africano e em simultâneo associado a Nehru, Sukarno e 
Nasser na liderança do grupo afro-asiático (36). Assim, em Abril de 1958, realizaram-se duas conferências, 
uma em Tânger e outra em Accra. Da primeira destacamos o facto de o princípio da luta subversiva ter sido 
admitido, ainda que os comunicados o não expressem (37). A segunda - a 1ª Conferência de Estados 
Africanos Independentes, que decorreu entre 15 e 22 de Abril de 1958, sob a iniciativa de Nkrumah e de 
George Padmore, seu conselheiro - reuniu representantes da África do Norte e da África Negra. Em Accra, 
figuravam na ordem do dia a discriminação racial, a planificação industrial, as actividades subversivas 
desenvolvidas por potências estrangeiras, a colaboração económica e técnico-cultural entre os países 
independentes do continente negro, a manutenção da paz mundial e a criação de um organismo pan-
africano permanente (38); mas o Presidente do Gana cedo marcou o objectivo anticolonialista. 
Destacam-se as duas moções votadas referentes à política africana: a primeira moção, de política geral, 
reafirmava a fidelidade à Carta das Nações Unidas, à Declaração Universal dos Direitos do Homem e à 
Declaração da Conferência de Bandung, denotando, deste modo, um forte sentido de unidade em relação ao 
Ocidente, unidade assente na própria unidade do Continente que tinha em comum a sujeição colonial no 
passado e a não-adesão a qualquer bloco. Todavia, a segunda moção votada preconizava que deveria ser 
marcada uma data precisa para a independência de cada um dos territórios ainda sob domínio colonial e 
lançou um convite a todas as potências administrantes para que se furtassem a qualquer tipo de repressão 
ou medida arbitrária nesses mesmos territórios (39). Em Accra, nada de concreto foi referido em relação aos 
territórios portugueses. 
De 25 a 27 de Julho de 1958, realizou-se o Congresso de Cotonou, que reuniu com a intenção de constituir o 
Partido do Reagrupamento Africano. O slogan «procurai primeiro a independência e o resto vos virá por 
acréscimo», aceite unanimemente, expressava quais os verdadeiros propósitos dos quinhentos delegados ao 
Congresso em que as palavras de ordem acabaram por ser “independência imediata” e “Estados Unidos de 
África”(40). Os delegados daquele partido reclamaram “(...) a supressão de todas as fronteiras 
estabelecidas após o Congresso de Berlim de 1885, para que os povos africanos pudessem unir as suas 
«complementaridades» (...)”(41) e manifestaram vontade de concretizar a união do Cairo a Joanesburgo. 
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Neste Congresso, o conceito de Pan-Africanismo não se exprimiu justaposto ao de “Negritude”. O que 
estava em causa eram “(...) eixos estratégicos, interesses multinacionais que flanqueavam os antigos 
poderes formais e, com isso, projectos de assimilação ou hegemonia política a situar fora dos limites 
culturais da Negritude, como ela se definira e na prática recusara, por via de assimilação cultural, ao 
Ocidente colonizador (...)”(42).
Julius Nyerere, presidente do Tanganyka Africa National Union (TANU), conjuntamente com Kenneth Kaunda, 
presidente da United National People´s Party (UNIP), e com Tom Mboya, do Kenya National African Union 
(KANU), convocaram uma reunião de dirigentes políticos da África Oriental, por forma a decidirem uma 
acção conjunta na futura Conferência, a realizar em Accra. Da realização desta Conferência, entre 15 e 18 de 
Setembro de 1958, resultou a criação do movimento de libertação PAFMECA (Pan African Freedom 
Movement for East and Central Africa), com o objectivo de independência dos territórios africanos, que, a 
partir de 1962, passou a denominar-se PAFMECSA (integrando também a Africa do Sul). Este movimento 
reuniu-se em seis conferências anuais. Da orgânica destacamos o Conselho Coordenador de Libertação e os 
Comités Regionais de Libertação (43). A razão de existir deste movimento caducou com a criação da 
Organização da Unidade Africana, consentindo os seus membros na sua dissolução, em 24 de Setembro de 
1963. 
Na segunda Conferência de Accra, realizada de 6 a 13 de Dezembro de 1958 e agora designada por “1ª 
Conferência dos Povos Africanos”, estiveram representados elementos dos movimentos independentistas do 
Congo, da África do Sul e de Angola. O Presidente Nkrumah explicitou aí as quatro fases a serem observadas 
na luta por uma África unida: obter a liberdade e a independência, consolidá-las, criar a unidade e a 
comunidade dos Estados livres de África, proceder à reconstrução económica e social do Continente Africano 
(44). 
Na ordem do dia figuravam o exame dos projectos de reagrupamento dos Estados Africanos Independentes, 
que seguiam os princípios de ajustamento das fronteiras artificiais, fusão ou Federação sobre uma base 
regional, Federação progressiva ou Confederação (45). 
No final da Conferência, foram adoptadas quatro resoluções que, com base no direito dos povos de 
disporem de si mesmos, visavam encorajar os movimentos independentistas em toda a África. 
A primeira resolução condenou o imperialismo e colocou África de sobreaviso contra a actividade das 
potências colonialistas; a segunda resolução recomendava a todos os Estados africanos independentes a 
ruptura de relações diplomáticas com países que praticassem a segregação racial, visando-se aqui os 
territórios portugueses, através da contestação a Portugal do direito de assimilar os territórios africanos à 
Metrópole. Aí ficou também claramente expresso que a Conferência reconhecia todas as formas de actuação 
pacífica para alcançar a independência, dando no entanto todo o apoio aos que eram obrigados a empregar 
meios violentos para fazer face à brutalidade a que eram submetidos (46). A terceira resolução 
recomendava a formação de agrupamentos regionais de estados independentes. E a quarta preconizava a 
luta contra o tribalismo e o separatismo religioso e, de um modo geral, contra todas as instituições 
reaccionárias. 
Mas a decisão mais importante foi a da criação de um secretariado permanente, com a finalidade de 
acelerar a libertação de África e desenvolver um sentimento de solidariedade Pan-Africano (47). Estava 
assim lançada a semente da futura Organização de Unidade Africana. 
Nesta segunda Conferência de Accra, dominada pelo sindicalista queniano Tom M´Boya, acentuaram-se as 
profundas diferenças entre o Pan-Africanismo e o Pan-Arabismo. Após estas duas Conferências em Accra, a 
discussão passa a pôr em causa a própria presença do homem branco no Continente. 
A 2ª Conferência de Estados Africanos Independentes decorreu de 4 a 8 de Agosto de 1959, em Monróvia, 
tendo sido adoptada a proclamação ao direito à autodeterminação dos territórios coloniais (48). Monróvia 
reivindicava, a par de Accra, a ambição de liderar a África Negra. 
Em Tunes, de 25 a 31 de Janeiro de 1960, realizou-se a 2ª Conferência dos Povos Africanos, que contou com 
a presença de Holden Roberto, presidente do movimento independentista “União dos Povos de Angola”
(UPA). Este reivindicou a independência para Angola num quadro africano, solicitando ainda que fosse 
inscrito na XV sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas o problema do Ultramar Português. 
Uma outra Conferência se afigura do maior interesse para o tema em análise: A 3ª Conferência dos Povos 
Africanos, realizada em Março de 1961, no Cairo, onde foi aprovado o recurso à força para liquidar o 
imperialismo e foi reclamada a “(...) independência de todas as possessões portuguesas (...)”(49), o que 
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denota uma evolução em relação a Bandung, onde nada de concreto fora deliberado em relação aos 
territórios portugueses. Note-se que neste mês começou oficialmente a luta armada em Angola. 
A materialização de unidade africana, tentada por Nkrumah em 1959, com a Comunidade de Estados 
Independentes de África, e em 1960, através da criação da União dos Estados Africanos, cujo principal 
objectivo era auxiliar os Estados ainda coloniais a conquistar a independência, não impede o emergir de 
divergências africanas, que se manifestaram em três grandes grupos, com tendências difíceis de conciliar. 
Com a Conferência de Brazzaville, realizada de 15 a 19 de Dezembro de 1960, nasceu o designado «Grupo 
Brazzaville» ou da «África Moderada». Integrado pelo Congo-Brazzaville, Senegal, Chade, República Centro-
Africana, Costa do Marfim, Níger, Alto Volta, Mauritânia, Gabão, Benin, Camarões e Madagáscar, este 
“Grupo” procurava manter boas relações com as ex-colónias. No final da mesma Conferência, foram 
enunciados quatro grandes princípios: o primeiro referente à procura obstinada da paz; o segundo, ao 
problema da não ingerência nos assuntos internos de cada Estado, onde a questão da prevenção subversiva 
vem bem expressa; o terceiro, à necessidade de uma cooperação económica e cultural em bases iguais; e 
por fim, o quarto, a utilização de uma diplomacia concertada no desenvolvimento de uma política 
internacional comum (50). 
Em 4 de Janeiro de 1961, por oposição ao grupo da «África Moderada», iniciaram-se, em Casablanca, por 
iniciativa de Mohammed V, os trabalhos da Conferência criadora do chamado «Grupo Casablanca» ou da 
«África Revolucionária» (Gana, Guiné-Conacri, Marrocos, Mali, Egipto e a Frente de Libertação Argelina), a 
qual se procurou que tivesse um cunho afro-asiático. Desta Conferência, que findou a 7 do mesmo mês, 
resultou a publicação da «Carta Africana de Casablanca», que estabelecia uma Assembleia Consultiva 
Africana e um Alto Comando Africano. Nela fazia-se ainda um apelo a todos os Estados Independentes de 
África para que se associassem em acção comum, por forma a edificar a unidade e segurança do Continente. 
Este grupo era hostil ao Mercado Comum Europeu e a toda a espécie de cooperação das antigas colónias 
com os novos Estados. 
Organizada pela Libéria, Camarões, Nigéria e pelo Togo, de 8 a 13 de Maio de 1961, a Conferência de 
Monróvia reuniu uma vintena de delegações com o grande objectivo de servir de elo de ligação entre as 
duas anteriores Conferências. Este outro grupo de países define a tendência do denominado «Grupo de 
Monróvia». Ao líder Ganês, que pretendia, em primeiro lugar, uma união política e, a posteriori, uma união 
económica, opunham-se assim os países deste grupo (51). Aqui foram adoptados os «seis princípios de 
Monróvia», dos quais se destacam: o reclamar de uma igualdade absoluta para todos os Estados africanos, a 
não ingerência em assuntos internos e o respeito pela soberania. Tal como em Casablanca, – e mais tarde 
também em Addis-Abeba – , a preocupação subversiva foi aqui expressa como condenação formal da 
manutenção de focos de subversão dirigidos contra outros Estados (52). 
Em Lagos, na Conferência dos Estados Independentes, realizada de 25 a 30 de Janeiro de 1962, procurou-se 
mais uma vez fazer as pazes entre o Grupo de Brazzaville e o de Casablanca. Contudo, os Estados da África 
do Norte não estiveram representados. Aqui foi solicitado a Portugal a independência dos seus territórios 
em África e foi aceite o princípio da criação de um novo mecanismo para a cooperação interafricana (53). 
Apesar de os meios a utilizar serem diversos, todas estas Conferências tinham o mesmo propósito da de 
Casablanca: procurar uma forma de unidade africana e a criação de um organismo regulador da cooperação 
intergovernamental, pois a continuada existência de graves problemas de subdesenvolvimento, miséria, 
fome, doença, injustiça social, corrupção, fracos índices de desenvolvimento humano, etc., revelava a cruel 
realidade de que a libertação do “opressor colonial” não era a solução para todos os males da África Negra. 
Para Arnold Toynbee, os povos das duas Áfricas mantinham-se ainda unidos pelo problema comum de se 
libertarem dos seus antigos dominadores europeus (54). Todavia, nem sempre a independência política foi 
acompanhada por uma independência económica, subsistindo uma nova forma de dependência: o 
neocolonialismo. Assim, a necessidade de se ultrapassarem estas dificuldades e o desejo de consolidação de 
uma unidade africana manteve-se, levando os chefes de Estado e de Governo africanos a assinar, durante a 
Conferência Pan-Africana de Addis-Abeba, a 26 de Maio de 1963, a Carta da Organização da Unidade 
Africana. 
A aspiração dos povos afro-asiáticos à independência não foi realizada só pelas Conferências Africanas; um 
valioso suporte jurídico assim como um importante apoio político foi conseguido nas Nações Unidas. 
O emergir para a vida internacional de um conjunto de países e forças situadas na África, na Ásia e na 
América Latina, “(...) que até então sempre tinham sido mudos porque por eles falava a potência 
colonizadora (...)” (55), levou à constituição de um grupo de pressão que, com a sua expressão permanente 
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na ONU e com uma conduta política internacional submetida a padrões comuns, se bateu por abolir no 
mundo aquilo que subsistia de situações coloniais. 
A composição da Assembleia Geral foi grandemente alterada com a admissão dos novos Estados recém-
independentes. Os seus votos influíram, de acordo com os interesses do momento, nas decisões tomadas 
pela Assembleia Geral, com todas as consequências daí advindas (56). O emergir do neutralismo africano, 
que trouxe mais benefícios aos novos Estados do que o alinhamento declarado, proporcionou-lhes, assim, 
uma importância política, a nível internacional, que passou a ser crescente e decisiva. 
O princípio da autodeterminação dos povos, explicitado no N.º 2 do Art.º 1º e no Art.º 55º da Carta das 
Nações Unidas, só tem paralelo na sua relevância na política internacional com a proclamação da 
independência dos Estados Unidos da América, a 4 de Julho de 1776. É importante salientar, sem embargo, 
que a Carta faz referência a um princípio e não a um direito. O ideário da autodeterminação apenas foi 
impulsionado com o desejo de libertação dos territórios subjugados pela Alemanha na II Grande Guerra, e 
com o consentimento de uma “livre escolha” de instituições e forma de governo. Este ideal rapidamente se 
generalizou e passou a ser reclamado para territórios situados fora da Europa. Para dar virtualidade ao 
conceito de autodeterminação dos povos, recorreu-se a sucessivas interpretações da Carta da ONU (57). 
O apoio das Nações Unidas às independências foi dado expressamente em 14 de Dezembro de 1960, 
quando a Assembleia Geral, através da Resolução A/1514 (XV), adoptou a assim intitulada “Declaração 
sobre a concessão da independência aos países e povos coloniais”, segundo a qual deviam ser tomadas 
“(...) medidas imediatas nos territórios sob tutela, não autónomos, e em todos os outros que ainda não 
tenham obtido a independência, para transferir todos os poderes para os povos desses territórios, sem 
nenhuma condição nem reserva, conforme a sua vontade e os seus votos livremente expressos e sem 
nenhuma distinção (...)”, acrescentando, “(...) toda a tentativa que vise a destruição parcial ou total da 
unidade nacional e da integridade territorial de um país é incompatível com os objectivos e os princípios da 
Carta da ONU (...)”(58), trecho que Salazar interpretava como abrangendo o caso português, mas que fora a 
paixão que dominava aqueles assuntos que não permitira que se fizesse “(...) justiça conforme os textos 
(...)”(59). Foi a passagem de princípio ao direito, ligando-se de forma definitiva a ideia de 
autodeterminação ao processo de descolonização. 
A interpretação da Carta, e nomeadamente do Art.º 73º, sofreu alterações de fundo com esta Resolução, 
que veio assim determinar a prática descolonizadora da ONU. Para Salazar, o Art.º 73º não aludia à 
independência dos territórios de que se ocupava, mas apenas à possibilidade de governo próprio, o que se 
lhe afigurava significar administração autónoma exercida pelos naturais e compatível com muitas formas de 
enquadramento num Estado (60). Para ele, o mal não residia no fornecimento de informações; fornecê-las 
ao abrigo do Art.º 73º sim, poderia ser prejudicial, pois, assim, aceitava-se imperativamente a orientação aí 
definida para determinadas soluções políticas, que colidiam ou podiam colidir com a doutrina constitucional 
portuguesa (61). 
A Resolução A/1514, visando o fim do colonialismo sob todas as formas e em todas as suas manifestações 
e entendendo que a sujeição dos povos ao jugo, dominação e exploração colonial é contrária aos Direitos 
Humanos fundamentais e à Carta da ONU, colocando mesmo em perigo a paz e segurança internacional, 
procura a liberdade para todos os povos ainda dependentes. Aquela Resolução afirma ainda que assiste a 
todos os povos o direito inalienável de exercício da soberania e da integridade no seu território nacional, de 
autodeterminação e de livre escolha da Constituição política, identificando no entanto a liberdade com a 
independência ou independência absoluta e esclarecendo inequivocamente a respectiva aplicabilidade a 
territórios não autónomos como os territórios sob tutela (62). 
Inicialmente, na Carta, autodeterminação não se identificava com independência, contudo através da 
Resolução 1514 (XV) foi consagrada a exigência que a resultante da autodeterminação fosse a 
independência; “(...) mas, em bom rigor, deixamos de estar aqui perante o livre exercício do direito de 
autodeterminação pelo povo colonizado para estarmos perante uma heterodeterminação pelas Nações 
Unidas do futuro desse povo (...)”(63). 
O princípio das nacionalidades ocidentais não tem coincidência com o nacionalismo inspirador do 
anticolonialismo e da autolibertação, pois nos territórios onde se desenvolveu e onde se reclamava a 
independência, onde se mantinham as fronteiras definidas pelas soberanias europeias, não existe 
correspondência do conceito de Nação ocidental. A elite africana ocidentalizada, que apreendera estes 
conceitos na Europa, procurou importá-los e aplicá-los nos seus territórios de origem. Porém, o sentimento-
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suporte para a mobilização “(...) foi mais o da reprovação da colonização, o ataque à supremacia étnica 
branca (...)”(64), do que um sentimento comunitário nacional. 
Para a Organização das Nações Unidas, todos os povos tinham o direito à livre determinação. Contudo, a 
ONU nunca conseguiu definir o que entende por “povo”. Não tendo em linha de conta referenciais 
objectivos, ignorou a preparação e o grau de maturidade (tendo por padrão a cultura ocidental) das 
populações abrangidas, nos territórios em causa, para a independência. Em nenhum território se procedeu 
em conformidade com a resolução A/1541 (XV) (65), onde a Assembleia Geral estabeleceu a obrigação de 
informar, quando o território fosse geograficamente separado e distinto, étnica e culturalmente, da potência 
administrante. Se este estivesse em posição de subordinação, também era obrigatória a transmissão de 
informações. Admitia-se ainda a integração como resultante da vontade expressa com o completo 
conhecimento e por vontade democrática, conduzido imparcialmente e por sufrágio universal. Mas, não se 
reclamou qualquer consulta democrática às populações para averiguar sobre as suas intenções. 
Desencadearam-se as independências, praticando-se a transferência do Poder directamente para um dos 
movimentos independentistas. No caso concreto de Moçambique, após os acordos de Lusaka, aquele foi 
entregue à FRELIMO. Assim, é muito difícil sustentar outra conclusão que não a de que foram os territórios e 
não os povos que constituíram a preocupação motora do processo e que o objectivo não foi a livre 
determinação, mas sim a expulsão das soberanias europeias(66). 
Sendo as superpotências as grandes vitoriosas de 1945, todo o movimento das autodeterminações anti-
coloniais do século foi função do interesse dominante destas. Convém ainda notar que a política de 
descolonização inscrita na Carta da ONU teve a definição que foi imposta por essas superpotências, mas não 
foi aplicada naquela parte do mundo que não pertencesse, “(...) de acordo com as intenções iniciais, à zona 
de exclusiva influência e expansão de cada uma delas (...)”(67), motivo fundamental para que não se 
levantasse nunca a questão da autodeterminação dos povos em territórios com relevante importância 
geoestratégica na Ásia Central, em regime de “telecomando” colonial da URSS, assim como não nunca se 
contestou que o Hawai e o Alasca fossem integrados nos EUA. 
Quer os EUA quer a URSS eram “anti-colonialistas”: Os primeiros, “(...) por tradição histórica e por motivos 
de ordem ideológica (...)”(68), económica e política. Mas o anti-colonialismo americano não é uma ideia 
geral, revela-se apenas em face de cada caso concreto. A segunda, por questões doutrinárias e de táctica 
política; contudo, a sua posição também não é geral e podemos dizer que converge com a posição 
americana, obedecendo a diferentes paradigmas conforme se examina o problema colonial. Assume uma 
posição em relação a territórios sujeitos à soberania da Rússia, e outra em relação a territórios sujeitos à 
soberania de outras potências (69). 
No entanto, na Assembleia Geral, existiam mais grupos anti-colonialistas: os Escadinavos por razões 
económicas; os Afro-Asiáticos, porque são acima de tudo anti-ocidentais (70); os Latino-Americanos, porque 
ex-colonizados por Espanha e Portugal e pelo facto de a Europa ainda possuir alguns territórios coloniais na 
América Latina; e outros, ainda, por disciplina de blocos. 
No fundo, o anti-colonialismo surgiu por motivos rácicos e económicos ou em virtude de ressentimentos 
com origem em submissões seculares, forjando-se, assim, a política anti-colonial nas Nações Unidas. 
De acordo com a visão oficial da época, o cerco a Portugal desencadeou-se em 14 de Dezembro de 1955, 
quando da sua admissão nas Nações Unidas, sendo questionado se possuía algum território ao abrigo do 
Art.º 73º. A resposta do Governo Português foi negativa, uma vez que, segundo opinião dos governantes 
portugueses, Portugal não possuía territórios dependentes ou não autónomos. Estes eram independentes 
com a independência da Nação (71). Em Janeiro de 1957, a IV Comissão contra-ataca ao abordar novamente 
o problema dos territórios não autónomos e, excedendo o espírito e a letra da Carta (72), procurou provar a 
existência de territórios coloniais. 
Perante a resistência portuguesa, oficialmente assumida como fundamentada nos textos constitucionais (73) 
e na própria Carta (74), a Assembleia Geral, através da Resolução A/1467 (XIV), de 12 de Dezembro de 
1959, decidiu criar uma comissão especial de seis membros (75), destinada a estudar os princípios em que 
se deveriam basear todos os membros para elaborarem os relatórios solicitados no Art.º 73º da Carta. 
Esta comissão redigiu o que ficou conhecido por «Relatório dos Seis» no qual foi enunciado a 
obrigatoriedade de prestar informações sobre todos os territórios declarados pela Assembleia como 
territórios não autónomos, sendo, apriori, não autónomo todo aquele que estivesse separado 
geograficamente e possuísse uma distinção étnica e cultural da do país administrante. Atente-se que a 

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out200134/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

diferenciação étnica e cultural ainda hoje existe em muitos outros Estados Independentes, como admite a 
Organização Internacional do Trabalho, na sua Convenção N.º 107. 
Através da resolução A/1541 (XV) veio reafirmar-se a obrigatoriedade de fornecer informações de acordo 
com o Art.º 73º e a aceitação dos princípios do Relatório dos Seis para determinar a aplicabilidade do 
mesmo Artigo, sendo considerados como não autónomos pela Resolução A/1542 (XV) (76) os territórios sob 
Administração Portuguesa: Cabo-Verde, Guiné, Angola, Moçambique, S. Tomé e Príncipe, S. João Baptista de 
Ajudá, Goa, Macau, Timor e dependências. Ambas as resoluções vieram clarificar a classificação de 
colonialismo, aplicável aos territórios portugueses em África. 
Com o claro objectivo de administrar e de vigiar uma execução rápida da Resolução A/1514 (XV), a 
Assembleia cria a 27 de Novembro de 1961 o designado Comité dos Dezassete (77). Este insistia na 
necessidade de se entender o direito à autodeterminação no contexto colonial, podendo, assim, fazer 
imposições às potências colonialistas da aplicação das medidas que estas não tomassem por iniciativa 
própria. No caso concreto de Moçambique, a União Soviética apresentou um ante-projecto de resolução ao 
Comité dos 17 nos seguintes moldes: 
“(...) 
1) Affirms the inaleanable right of the people of Mozambique to self-determination and national 
independence and supports the demands of African political parties in Mozambique for attainment of 
independence by the end of 1962; 
2) Recommends to the Government of Portugal 
a) to put an end to repressions and terror, to grant immediately a total and complete amnesty of political 
prisioners, to remove all limitations and prohibitions on the activities of African political parties, 
b) to withdraw from the territory of Mozambique all military and para-military forces, to liquidate all 
military bases, to supress completely the portuguese colonial administration, to take imediate measures 
with a view to transferring full powers to the people of Mozambique in accordance with resolution 1514 
(XV), 
c) not to permit the entry en masse into Mozambique of persons who do not belong to the indigenous 
population (...)” (78). 
Num relatório sobre a 1ª parte dos trabalhos do Comité dos 17, de 8 de Março de 1962 - enviado pela 
delegação portuguesa junto das Nações Unidas -, é relatada a posição britânica e a prioridade atribuída ao 
território de Moçambique (a seguir às Rodésias), bem como a inclusão de Angola no grupo de territórios a 
considerar, depois dos casos mais urgentes. 
Parece oportuno verificar a posição da Inglaterra, potência que então era responsável por 42 territórios 
dependentes com uma população estimada em 30 milhões de habitantes. A Inglaterra colaborava com o 
Comité encarregado de recolher informações sobre os territórios não autónomos, pelo que não via a 
necessidade da criação de outro Comité. Contudo, colaborava desde que “(...) Subject to the understanding 
that it could not accept any form of intervention in the administration of the territories for wich it was 
responsible (...)”. Qualquer tentativa nesse sentido acarretaria a retirada da colaboração que o Governo de 
sua Majestade entendia poder dar ao Comité, sendo de descolonização a política quanto aos territórios 
sobre administração britânica. Todavia não desconhecia o perigo de declarar uma independência prematura 
por falta de bases sólidas, acreditando em quatro preposições básicas a respeito desses territórios: 
1) Responsabilidade exclusiva; 
2) Eficácia da política seguida até esse momento; 
3) Maior rapidez possível na concessão de independência; 
4) Necessidade duma sólida preparação (79). 
O Comité transformou-se num local privilegiado para os representantes dos movimentos independentistas 
poderem ter voz internacional (80) e assim serem reconhecidos como legítimos representantes dos povos 
dos territórios sobre domínio colonial. 
Pela Resolução A/1807(XVII), de 14 de Dezembro de 1962, a Assembleia Geral deplorava o contínuo 
desrespeito de Portugal pelas legítimas aspirações da imediata autodeterminação e independência 
expressas pelas populações por si administradas, e manifestou a sua preocupação pela intensificação de 
medidas de opressão sobre os indígenas dos territórios, sendo Portugal convidado com carácter de urgência 
a adoptar as medidas aconselhadas pelo Comité especial para os territórios sob sua administração (81); 
admitindo assim o Presidente do Conselho português, Oliveira Salazar, que o único objectivo seria o de 
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permitir a divisão de territórios sem unidade sólida, ou o anexar, por outros países, dos territórios 
portugueses, como acontecera com Goa (82). 
Portugal foi por diversas vezes convidado a participar nos trabalhos do Comité (83). A resposta portuguesa, 
como seria de esperar, conservou sempre a mesma orientação de recusa (84). O Comité insistiu também 
para que o Governo Português recebesse em território nacional uma delegação sua (85). Mas face às 
Nações Unidas, o Governo Português sustentou a mesma resposta: o “Ultramar já era independente com a 
independência da Nação”(86), durante 19 anos. 
Após definir como principal inimigo a URSS, e da criação do sistema defensivo Ocidental com a criação da 
OTAN, podemos considerar que a política africana dos EUA consistia num apoio insignificante aos 
pensamentos independentistas, uma vez que a África de colonização europeia desempenhava um papel 
seguro, ao lado do entendido por estes como mundo livre, no combate ao bloco Leste. 
Com os problemas do Suez, em 1956, os EUA optam por condenar a política dos seus parceiros europeus 
para o continente africano. Aqui, o Governo Português, que colocou à disposição da Aliança as bases de Beja 
e do Montijo, numa procura de demonstrar ser o seu contributo indispensável para a Aliança e que o seu 
interesse por esta consistia na procura de apoios tendentes a negar o acesso soviético a toda a costa 
Ocidental de África, onde se incluía o importante aeroporto da ilha do Sal, adia ao mesmo tempo as 
negociações para a renovação do acordo dos Açores (87). 
A forte erupção de nacionalismos a desenvolver-se em processo típico de bola de neve conduz a um 
progressivo isolamento de Portugal, perdendo este, a par e passo, os já ténues apoios dos países ocidentais 
aliados. Relacionado a um nível global com o crescente anti-colonialismo das Nações Unidas “(...) and with 
the cold war positioning of United States policy towards the growing Afro-Asian bloc in world politics (...)”
(88), denotava-se um notório contraste entre as políticas descolonizadoras desenvolvidas nos impérios 
ingleses e franceses e o evidente compasso de espera destas em Portugal. Aqueles haviam aprendido que a 
sua resistência na procura de evitar as independências apenas atrasava o processo uns anos e acabava por 
“(...) lançar os movimentos nacionalistas nos braços dos comunistas (...)”(89). 
Ao não aceitar ou ao não se aperceber das alterações profundas no sistema internacional, o que levou a um 
reposicionar estratégico, Portugal caminhava para o “orgulhosamente sós”, na expressão de Salazar. Era o 
início do cerco e posterior ataque, na segunda metade da década de 50 (90), que conduziram àquela que 
ficaria conhecida pela mais longa linha de batalha do mundo (91). 
A ascensão de Kennedy veio romper com “(...) 15 anos de benevolência protectora dos Estados Unidos, e 
Portugal ia debater-se com as pressões desestabilizadoras da superpotência aliada (...)”(92). Além do mais, 
Kennedy, a 20 de Outubro de 1961, em audiência ao Ministro dos Negócios Estrangeiros Português, declarou 
considerar o problema de África como fundamental e que os EUA apoiariam a autodeterminação, por forma 
a impedir que o continente africano caísse em domínio soviético (93). Assim, a mudança da política africana 
dos EUA, no final da década de 1950 tornada pública por posições de Kennedy, empurra Portugal para um 
isolamento internacional praticamente completo. 
Os europeus encaravam o continente africano como um complemento económico da Europa e a salvaguarda 
militar de todo o seu flanco meridional. Mas para os norte-americanos este era encarado como um eventual 
mercado (muito reduzido) para colocação dos seus produtos excedentários, e tinha, sobretudo, a 
potencialidade de servir de fornecedor de matérias – primas, nomeadamente de minérios estratégicos, 
persistindo a ideia de que, onde fosse eliminada a influência europeia, ganhar-se-ia um novo campo de 
influência norte-americana. Para a URSS, a África apareceu como indispensável na corrida para o domínio do 
mundo através do envolvimento da Europa. 
Sem efectuar formalmente uma renovação no acordo da Base das Lages e mantendo as facilidades nos 
Açores, Salazar, através de relações bilaterais com os EUA, conseguiu que, secretamente, estes se 
comprometessem a que o equipamento militar da OTAN pudesse ser utilizado nos territórios africanos (94) e 
conduziu-os para uma política de moderação em relação a Angola. 
Os EUA, que no Comité dos 24 consideravam o princípio da autodeterminação aplicável aos territórios 
portugueses e acreditavam que a autodeterminação poderia ser possível através da cooperação e meios 
pacíficos (95), sugeriam, em privado, que Portugal não deveria “(...) slam or close the door (...)” ao Comité, 
mas que deveriam encontrar-se formas de a deixar aberta; se tal acontecesse e se fosse mostrada 
flexibilidade, Portugal não deveria preocupar-se com problemas de prazos (96). 
Eduardo Mondlane, em declarações perante o Comité dos 24 em Dar-es-Salam, acusou Portugal de plano 
sinistro, pelo qual mercenários brancos da África do Sul se encontravam no Exército Português em 
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Moçambique, apelando ainda à ONU para que esta encontrasse uma fórmula que forçasse as potências da 
OTAN a retirarem o seu apoio a Portugal. Por outro lado, a política norte-americana expressa nesta data e 
neste local reforça o nítido afastamento da política Ultramarina portuguesa (97). 
A Organização utilizou como instrumento fundamental a IV Comissão que, ocupando-se da descolonização, 
“(...) sustentou que lhe pertencia identificar e extinguir todas as relações de dependência colonial (...)”(98), 
travando-se no seu seio polémicas que chegavam a atingir a violência. 
Dentro do contexto da época, a situação que se vivia era de equilíbrio pelo conflito mútuo assegurado 
(sendo o medo um dado fundamental de toda a conjuntura) e de despique para a dominação mundial entre 
as superpotências. Estas, baseadas no anti-colonialismo, com a pretensão de alargar as respectivas zonas de 
influência pelo esboroar do Euromundo, iniciado no já distante Tratado de Tordesilhas (99), orientaram os 
esforços da competição para os territórios Ultramarinos portugueses situados na zona de confluência dos 
seus poderes políticos. Assim, a totalidade dos restos do Império Português foi vítima desta transformação 
do mundo numa zona única de confluência daqueles poderes políticos e, em particular, da competição e da 
luta que, entre si, travavam para o seu domínio exclusivo (100), que, no caso da África Austral, se traduzia 
fundamentalmente no controlo da linha de união do Índico ao Atlântico. As superpotências vieram, assim, a 
apoiar os movimentos independentistas que se mostraram dispostos, mal a vitória fosse alcançada, a 
incluírem-se na zona de influência da superpotência apoiante. 
Os países cujos movimentos independentistas receberam apoio externo - independentemente do sinal da 
concreta procedência ideológica -, após a independência, sofreram as consequências já referidas no séc. XVI 
na obra “O Príncipe” de Maquiavel (101): saírem de uma dependência e caírem numa nova forma de 
dependência. Neste caso, o neocolonialismo. 
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(65) Resolução da Assembleia A/1541 (XV), aprovada em 15 de Dezembro de 1960, por 69 votos a favor, 2 votos contra e 21 abstenções. 
(66) Moreira, Adriano, “Ciência Política”, p. 356. 
(67) Idem, “Da Conferência de Berlim de 1885 ao Moderno Anticolonialismo”, p. 155. 
(68) Cunha, Joaquim da Silva, “O Ultramar, a Nação e o 25 de Abril”. Coimbra: Atlântida Editora, 1977, p. 11. 
(69) Moreira, Adriano, “Política Ultramarina”, p. 167. 
(70) Nogueira, Franco, “Portugal Ultramarino perante a ONU”, p. 63. 
(71) Salazar, Oliveira, “Apontamentos sobre a situação internacional”. p. 13; Franco Nogueira, “Salazar - O Ataque (1945-1948)”, p. 426. 
(72) Martins, Manuel Gonçalves, “A Descolonização Portuguesa (as responsabilidades)”, p. 94. Para Adriano Moreira, “ (...) quer pela prática 

adoptada de perguntar aos Estados se administram territórios não autónomos, quer pela atitude assumida ao tomarem simplesmente nota dos 
territórios que os Estados declararam estarem nessas condições, implicitamente se admitiu que só cada Estado é competente para determinar a 
natureza dos seus territórios e para averiguar se se encontram em condições de prestar as informações previstas no capítulo XII (...)”. In 
“Portugal Ultramarino Perante a ONU”, pp. 90-91. Franco Nogueira acrescenta: “(...) A constituição portuguesa não reconhecia a existência de 
territórios não autónomos, e não era lícito que algumas partes dessa Nação tivessem um determinado estatuto internacional e outras partes um 
estatuto diferente. Ora apenas os Governos podiam interpretar e aplicar as suas próprias constituições, e o Governo Português negava às Nações 
Unidas a menor competência na matéria. (...) As Nações Unidas não tinham competência para analisar as constituições nacionais, nem discuti-
las (...) O Art.º 73º, ao prever a prestação de informações pelos países que quisessem ou pudessem fazê-lo, fora cauteloso, e dispusera que em 
todos os casos tal prestação teria de se subordinar às limitações da ordem constitucional (...). Só Portugal, na sua qualidade de Estado-membro, 
poderia saber quais as limitações que a sua Constituição lhe impunha. (...)”. In “As Nações Unidas e Portugal”, pp. 100-105. 

(73) Nos números 2º a 5º do Artigo 1º da Constituição de 1933, são definidas quais as parcelas do território português, nele se incluindo Cabo-Verde, 
Guiné, Angola, Moçambique, S. João Baptista de Ajudá, Goa, Macau, Timor. 
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(74) Para Franco Nogueira, Portugal não devia prestar informações às Nações Unidas porque estas, querendo considerar os territórios Portugueses 
não autónomos, não só violavam a Carta como também “(...) a prestação de informações equivaleria a admiti-lo (...)”. In “Salazar - a 
Resistência (1958.-1964)”, p. 340. E, acrescenta o referido analista, a resposta do Governo Português “(...) indicou que as Províncias 
Portuguesas não tinham vocação para uma independência separada; que se arrogava a exclusiva competência para interpretar e aplicar a sua 
própria ordem jurídica interna, e que não prestaria informações sobre a sua administração Ultramarina; que não se submetia ao regime de 
censura internacional da comunidade das Nações (...)” e, acrescenta ainda, “(...) entendia de aplicar rigorosamente a letra e o espírito do Art.º 
73º da Carta, rejeitando a prática e a jurisprudência, que à sombra daquele e infringindo-o, a sociedade internacional desenvolvera e 
estabelecera (...)”. In Nogueira, Franco, “As Nações Unidas e Portugal”, p. 83. Mas, pela Constituição de 1933, Portugal era uno e indivisível, do 
Minho a Timor, além do mais, o Ultramar Português, segundo Salazar “(...) já era independente com a independência da Nação (...)”. In 
Nogueira, Franco, “Salazar - a Resistência (1958-1964)”. Porto: Livraria Civilização Editora, 1984. Vol. V, p. 171. Podemos consultar ainda 
Moreira, Adriano, “A Jurisdição Interna e o Problema do voto na ONU (Documentos)”. Lisboa: Estudos de Ciências Políticas e Sociais N.º 5, Centro 
de Estudos Políticos e Sociais da Junta de Investigações do Ultramar, Ministério do Ultramar, 1958. 

(75) A comissão era constituída pelos representantes dos EUA, União Indiana, México, Marrocos, Holanda e Inglaterra. 
(76) Resolução da Assembleia A/1542 (XV), aprovada em 15 de Dezembro de 1960, por 68 votos a favor, 17 abstenções e 6 votos contra. 
(77) Alargado para 24 membros em 1962. O Comité dos 24, como era conhecido, no desempenho das suas funções, examinava os obstáculos que, 

em determinado território, se opunham à descolonização e recebia e analisava as petições que lhe eram enviadas. 
(78) Em telegrama datado de 3 de Agosto de 1962. In AHD, POI 89. 
(79) AHD, Processo WE-Geral, POI 87, Comité dos 17, 1º. volume. 
(80) Entre outros exemplos, o Comité dos 17, reunido em Addis Abeba, ouviu a 6 e 7 de Junho de 1962 dois peticionários de Moçambique: o 

primeiro, José Baltazar, residente da UNAMI, pediu a autodeterminação para aquela província e a liberdade das organizações políticas, e o 
segundo, Uria Simango da UDENAMO, pediu a independência de Moçambique, não depois do mês de Dezembro, bem como a retirada das tropas 
portuguesas e estrangeiras de Moçambique, e a sua substituição por forças da ONU. Pediu ainda sanções económicas contra Portugal, 
apresentando também um memorandum sobre as condições na província. E a 8 de Junho de 1962, em Dar-Es-Salam, Chiuabu Mondlane, pediu o 
estabelecimento de um governo responsável perante o povo. In AHD, Processo WE-Geral, POI 87, Comité dos 17, 2º. volume. 

(81) Medidas essas : “(...) 
- Immediate recognition of the rights of the peoples of the Territories to self-determination and independence; 
- Immediate cessation of the acts of repression and withdrawal of all military and other forces employed for that purpose; 
- Promolugation of an unconditional political amnesty and establishment of conditions allowing the free functioning of political parties; 
- negotiations with the authorized representatives of the political parties within and outside the Territories - on the basis of recognition of the right 

of self-determination - with a view to the transfer of power to freely elected and representative institutions; and 
- Immediate granting thereafter of independence to all the Territories, in accordance with the aspirations of the peoples (...)”. 
In, Reference paper N.º 1, das Nações Unidas de 4 de Fevereiro de 1963, “UN Tasks and Responsabilities in Attainment of Independence by Colonial 

Countries and Peoples”. In AHD, POI 88 - Colonialismo e anti-colonialismo - Comité dos 24 (alargamento do Comité dos 17) 1º. Volume. 
Estas medidas vinham no seguimento de diversas resoluções da Assembleia Geral: da Resolução 1603 (XV), onde se solicitava a Portugal que 

considerasse com urgência a introdução de medidas e reformas em Angola com vista à implementação da Declaração anti-colonial de 1960; e 
da Resolução de Junho do Conselho de Segurança, a Resolução S/4835, na qual “(...) deeply deplored the large scale killings and the severly 
repressive measures in Angola (...)”. Pela Resolução 1699 (XVI) de 1961, a Assembleia Geral notou com grande pesar o facto de Portugal 
continuar a negar-se a submeter informações relativas aos territórios não autónomos ou de participar no comité de informação sobre esses 
territórios. In AHD, POI 88 - Colonialismo e anti-colonialismo - Comité dos 24 (alargamento do Comité dos 17) 1º. Volume. 

(82) Salazar, Oliveira, “Discursos e notas políticas”. Coimbra: Coimbra Editora, 1967. Vol. VI, p. 323. A posição da União Indiana atinente à política 
colonial portuguesa, nomeadamente quanto ao território de Moçambique, é bem expressa em documento proveniente de Washington a 9 de 
Agosto de 1962, com extracto de discurso de dia 3 de Agosto de 1962 do delegado indiano no Comité dos 17. Natwar Singh referia: “(...) urged 
the UN to take the challenge of Portuguese colonialism and warned the Lisbon Government that it was courting a “holocaust” by refusing to 
heed the demands for independence in Mozambique (...)”, acrescentando que este povo não podia esperar “(...) helplessly, hopelessly and 
indefinitely (...)”, e ainda “(...) if Portugal refuses to read the writing on the wall and it continues to flaunt the authority of the UN and above 
all to ignore the rights and the demands of the indigenous people of Mozambique, and persists on blocking the door of peaceful change, then 
change through violence, upheaval revolution and conflict is not unlikely; it is perhaps inevitable (...)”. In AHD, POI 88 - Colonialismo e anti-
colonialismo - Comité dos 24 (alargamento do Comité dos 17) 1º. Volume. 

(83) Telegrama para a representação permanente de Portugal junto da ONU, datado de 6 de Março de 1963, no qual Sori Coulibaly; o embaixador 
maliano, então Presidente do Comité dos 24, endereçava um convite à delegação portuguesa junto da ONU, nos seguintes termos: “(...) The 
special committee decided to extend an invitation to the representative of Portugal to attend the meetings of the special committee at which 
the situation in the territories under Portuguese administration is considered in order to hear my statements he might wish to make on this 
question and receive any other information the members of the special committee might seek (...)”. In AHD, POI 88 - Colonialismo e anti-
colonialismo - Comité dos 24 (alargamento do Comité dos 17) 1º. Volume. 

(84) A recusa de Portugal em participar nos trabalhos do Comité dos 24, foi feita nos seguintes moldes: Portugal (sic) “(...) não é membro. Não 
havendo justificação legal só poderia entender-se a participação como espécie de favor político nos era concedido ou então na qualidade 
arguidos se vão defender acusações. Inaceitável qualquer das posições. (...)”. Telegrama do MNE para a delegação portuguesa junto da ONU, 
com a data de 6 de Março de 1963. In AHD, POI 88 - Colonialismo e anti-colonialismo - Comité dos 24 (alargamento do Comité dos 17) 1º. 
Volume. 

(85) Em 20 de Março de 1963, por carta ao Embaixador Vasco Garin, Sori Coulibaly solicitava que o Governo Português recebesse uma delegação sua 
por forma a “(...) entammer avec lui des discussions dans le cadre du mandat donné par l´Assemblée Générale au Comité spécial (...)”. In AHD, 
POI. 88 - Colonialismo e anti-colonialismo - Comité dos 24 (alargamento do Comité dos 17) 1º. Volume. 

(86) Fórmula encontrada por Salazar ao comentar o conceito de território não-autónomo, quando pela primeira vez se desencadeou o ataque contra 
Portugal na ONU. A este propósito, ver Nogueira, Franco, “Salazar - a Resistência (1958/1964)”, p. 171. A resposta portuguesa ao convite feito 
por Sori Coulibaly foi dada a 31 de Março de 1963 nestes moldes: “(...) definiu o meu Governo a sua posição perante o Comité Especial para a 
Descolonização (...) reservas quanto à criação do mesmo e (...) carácter unilateral do mandato que lhe foi atribuído e que, no parecer do 
Governo Português, constitui uma indubitável infracção à Carta das Nações Unidas (...). Não lhe seria viável, por consequência, admitir a 
legalidade da acção do Comité Especial nem reconhecer a sua competência em matérias que, para o Governo Português constituem assunto de 
jurisdição interna. (...) O Governo Português não interpreta o Artigo 73º como contendo uma definição de territórios não-autónomos, nem 
considera que aquele preceito atribui à Assembleia Geral a faculdade de impôr ou sequer de solicitar aos Governos membros a prestação de 
informações sobre territórios cujo regime e estatuto jurídico apenas os Governos membros e responsáveis e só estes, podem decidir e declarar 
no plano internacional. Esta interpretação não é aliás exclusiva do Governo Português (...) durante doze anos foi ela acatada pela Assembleia 
Geral. (...) por outro lado, e porque contrariam o Artigo 73º no seu espírito e na sua letra, não julga o Governo Português que sejam 
precedentes as Resoluções que em anos recentes, e sob invocação daquele preceito, têm sido aprovadas por uma maioria da Assembleia Geral. 
Refere-se o Governo Português, em particular, às Resoluções 1514 (XV), 1541 (XV), 1542 (XV) e 1699 (XVI). (...) Não se estranhará, assim, que o 
Governo Português formule a mais forte reserva perante o procedimento que tem sido adoptado e que parece consistir em atribuir-lhe 
responsabilidades e obrigações, enquanto outros Governos estão livres e impunes de agirem contra a lei internacional, os princípios da Carta e 
os textos aprovados (...)”; e justifica a recusa de informações sobre os territórios Ultramarinos como “(...) apenas no que respeita à aplicação 
que algumas delegações desejam fazer do Artigo 73º da Carta, e isso porque, fora de tal contexto nunca o Governo Português se eximiu nem 
exime à prestação das mais amplas e completas informações sobre os territórios Ultramarinos (...)”. In AHD, POI 88 - Colonialismo e anti-
colonialismo - Comité dos 24 (alargamento do Comité dos 17) 1º. Volume. 

(87) Telo, António José, “Economia e Império no Portugal Contemporâneo”. Lisboa: Ed. Cosmos, 1994, p. 251. 
(88) MacQueen, Norrie, “The decolonization of Portuguese Africa - Metropollitan revolution and dissolution of the Empire”, Londres: Longman, 1997, 

p. 17. 
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(89) Telo, António José, “Economia e Império no Portugal Contemporâneo”, p. 250. 
(90) Nogueira, Franco, “Salazar - O Ataque (1945-1948)”, pp. 325-534. 
(91) Moreira, Adriano, “Teoria das relações internacionais”, p. 443. 
(92) Antunes, José Freire, “Os Americanos e Portugal (1961). Kennedy e Salazar: o Leão e a Raposa”, p. 68. 
(93) Nogueira, Franco, “Diálogos interditos”. Lisboa: Intervenção, 1979. Vol. I, p. 64. 
(94) Antunes, José Freire, “Os Americanos e Portugal (1961). Kennedy e Salazar: o Leão e a Raposa”, p. 32. 
(95) Em telegrama de 13 de Março de 1963 da delegação portuguesa junto da ONU para o MNE é referido que o Embaixador Yates, representante 

dos EUA para as questões Ultramarinas, defendia a posição de que os EUA consideravam o princípio de autodeterminação aplicável aos 
territórios portugueses e que acreditavam que a autodeterminação poderia ser possível através da cooperação e meios pacíficos. AHD, POI 88 -
Colonialismo e anti-colonialismo - Comité dos 24 (alargamento do Comité dos 17) 1º. Volume. 

(96) Em telegrama de 18 de Março de 1963, da Delegação de Portugal junto das Nações Unidas, é referida a posição do Embaixador Yates, expressa 
em reunião desse dia na Missão Portuguesa junto da ONU. In AHD, POI 88 - Colonialismo e anti-colonialismo - Comité dos 24 (alargamento do 
Comité dos 17) 1º. Volume. Elbrick (Embaixador norte-americano em Lisboa) foi recebido a 7 desse mês em audiência por Salazar e, 
posteriormente, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Elbrick exprimiu a opinião do seu Governo: Portugal deveria “(...) iniciar envio de 
informações sobre Províncias Ultramarinas, consoante lhe era solicitado pelas Nações Unidas (...)”; expressou ainda graves preocupações e “(...) 
entendia necessário clarificar as relações entre os dois países acerca do problema do Ultramar Português, afigurando-se-lhe ser indispensável 
uma declaração da nossa parte quanto ao destino daquele com base no direito à autodeterminação e objectivo eventual de estabelecimento de 
uma commonwealth entendendo o Governo americano que uma declaração nesse género seria muito proveitosa (...)”. A resposta do Governo 
Português, no respeitante ao fornecimento de informações, considerava o assunto por demais debatido e dispensava maiores explicações, pois, 
se se fizessem, tal significaria aceitar a tese do Artigo 73º (...)” e, “(...) portanto, renunciarmos a prazo mais curto ou mais longo à soberania 
portuguesa sobre tais territórios (...) também não compreendíamos o pedido que nos era feito de uma declaração cujo conteúdo se fosse 
adoptada sugestão americana provocaria mais graves repercussões opinião pública e Ultramar num momento em que mais sérios perigos de 
subversão comunista ameaçam não só Províncias Ultramarinas como Metrópole e Península Ibérica. Estávamos convictos de que as nossas 
posições fundamentais eram do interesse dos próprios EUA (...) não era legítimo nem realista qualquer paralelo entre atitudes inglesas e 
francesas, perante a África e nossa própria (...)”. In telegrama de 13 de Março de 1961 do MNE para a Embaixada de Portugal em Washington. 
AHD, POI 89. 

(97) A delegada norte-americana explicou que o “(...) seu país proibira a exportação de armas para Portugal para uso nos territórios Ultramarinos de 
harmonia com a resolução do Conselho de Segurança Julho de 1963. Os Estados Unidos não apoiam a política colonialista de Portugal -
favoreciam a independência e a autodeterminação de todos os povos (...)”. Telegrama de 26 de Maio de 1966 de Missão Permanente junto da 
ONU, In AHD, POI 91-92-12º volume. 

(98) Moreira, Adriano, “ A Comunidade Internacional em mudança”. São Paulo: Resenha Universitária, 1972, p. 51. 
(99) Idem, “Tratado de Tordesilhas”, p. 97-118. 
(100) Martins, Manuel Gonçalves, “A Descolonização Portuguesa (as responsabilidades)”, p. 136. 
(101) Maquiavel é esclarecedor na seguinte passagem: “Júlio (...) contra Ferrara, recorreu às armas auxiliares (...): este género de armas pode muito 

bem ser bom e proveitoso em si-mesmo, mas é quase sempre prejudicial àqueles que a ela recorrem; se se perde fica-se vencido, se se ganha 
fica-se prisioneiro delas (...)”. In ob. cit., pp. 73-74. 

4. A política interna portuguesa e as ópticas quanto ao Ultramar. 

Ao longo de toda a II Guerra Mundial não encontramos intenção declarada das democracias europeias 
estabilizadas, possuidoras de impérios tropicais, de prescindirem das suas fronteiras; antes pelo contrário. A 
16 de Julho de 1943, o Governo Britânico efectuou um pedido formal a Portugal para utilização das bases 
nos Açores a fim de facilitar a cobertura total do Atlântico, sendo garantida, em troca, a manutenção da 
soberania sobre todas as suas colónias (1). Estas garantias foram asseguradas com a concordância da União 
da África do Sul e da Austrália e, a 25 de Outubro, pelos Estados Unidos da América (2). O Acordo foi 
assinado a 17 de Agosto de 1943 (3), declarando as partes aceitar e assumir os compromissos dele 
resultantes, a começar em 8 de Outubro desse ano. Ao mesmo tempo, também as autoridades norte-
americanas pretendiam a cedência de mais facilidades nos Açores, fornecendo em troca apoio às pretensões 
portuguesas de participar na libertação de Timor (4). As negociações conduziram à assinatura de um acordo 
a 28 de Novembro de 1944 (5). Destes acordos resultou a construção de uma base militar na ilha de Santa –
Maria, destinada a facilitar movimentações americanas para a Europa, ou desta para os EUA. 
Após o desfecho formal da guerra, foi o Reino Unido a primeira potência a aperceber-se do evoluir da nova 
situação mundial pelo que, após a repressão inicial, procurou uma resposta que se pode considerar flexível, 
efectuando gradualmente a sua retirada colonial. Mas, apesar de tudo, teve os seus reveses na crise do 
Canal do Suez.
Seguiu-se-lhe a França. Só que esta já foi mais renitente, respondendo com repressões na Argélia, 
Madagáscar, Costa do Marfim, Tunísia, Marrocos e Indochina, entre outras. A Itália nada conseguiu fazer para 
evitar a independência da Líbia e da Somália, e a Bélgica cedeu perante o Congo. 
Na Carta da ONU, a linha de evolução controlada, assim entendida, foi rapidamente ultrapassada pelos 
factos, favorecendo a retirada quase simultânea das soberanias coloniais. 
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Portugal, Estado fundador da Ordem dos Pactos Militares que vigorou até 1989, pelo simples facto de não 
ter entrado na II Guerra Mundial, esteve alheio ao processo colonial das potências que combateram a 
Alemanha, logo, longe de um desafio revisor e reformador interno, assumindo desde a guerra de Espanha 
uma posição de anti-comunismo soviético. O sistema de equilíbrio de poderes pelos Pactos Militares ficara 
já estabelecido. Para Salazar, que entendia a comunidade internacional como um xadrez cujas pedras 
estavam dispostas e cujo jogo ele conhecia, “(...) não havia cataclismos; para ele, lidar com os problemas 
da comunidade internacional era quase uma sabedoria académica (...)”(6). 
Portugal era um país multicontinental. Até ao início dos anos sessenta, as suas fronteiras eram rodeadas 
apenas por países aliados e cooperantes; todas elas eram exclusivamente com soberanias ocidentais, pois 
era esta a estrutura do euromundo em que se vivia. Contudo, nenhuma dessas fronteiras era filiada no 
mesmo sistema cultural europeu. 
O sistema colonial português entra em crise em plena guerra-fria. A presença da Administração Portuguesa 
em territórios africanos constituía, com toda a evidência, um entrave para a construção de zonas de 
influência que permitissem assegurar posições vantajosas na luta entre as superpotências. Assim, porque 
urgia para uns e bem podia servir a outros, era necessário eliminar essa presença. Mister, apenas, o onde e 
como se processaria a tomada técnica do Poder. No período em análise, as pressões internacionais, para 
Portugal ceder surgiram a 14 de Dezembro de 1955, através do inquérito realizado pelas Nações Unidas, nos 
termos do Artigo 73º da respectiva Carta. 
Todos os regimes portugueses procuraram (apesar de muitas vezes pressionados para ceder) manter, 
desenvolver e defender o Ultramar. São disso exemplo variados acontecimentos ao longo dos séculos, 
alguns deles já referidos no presente estudo. 
O Governo Português tomou a decisão de ficar. A resistência portuguesa, face às suas responsabilidades 
pela segurança das populações e pela preservação dos seus bens, era justificada como um imperativo de 
justiça e de legítima defesa, pelo que esta devia ser uma atitude colectiva (7). Face às Nações Unidas, o 
Governo Português sustentou a mesma resposta durante 19 anos. 
Os valores históricos da Nação Portuguesa tinham como conceito estratégico nacional a missão colonizadora 
e evangelizadora, pois os portugueses, nos séc. XV e XVI, consideravam-se “(...) mandatários da cristandade 
para levar o Evangelho aos povos mergulhados nas trevas do paganismo (...)”(8), preocupando-se com a 
conversão dos naturais ao catolicismo. Apesar de ultrapassado o fervor missionário, para Marcello Caetano 
“(...) ficou sempre nos métodos coloniais portugueses o interesse pelas almas, o desejo de conquistá-las, a 
ânsia de tornar os colonizados semelhantes aos colonizadores (...)”(9). 
Os princípios e mesmo os métodos da acção colonial portuguesa deste século são o resultado da longa 
experiência colonial de Portugal, que remonta ao século XV, e que se formou em todas as partes do mundo 
onde chegou a influência lusa. 
Em períodos anteriores à Revolução de 1820, a organização dos territórios Ultramarinos, para efeitos de 
governo e administração, não obedecia a um modelo único. Para cada caso, os portugueses encontraram 
uma fórmula própria, respeitadora da índole de cada povo (10). 
Embora possuindo cada um dos territórios uma organização própria, observava-se um certo número de 
princípios comuns. Com a instauração do regime liberal, os revolucionários dominados pelos ideais, entre 
outros, de Jean Jacques Rousseau, enveredaram por uma política de assimilação uniformizadora, 
abandonando as orientações anteriores. A Constituição de 1822 não continha em si nenhuma disposição 
especial para as colónias, pois procurava-se aplicar à administração Ultramarina as mesmas disposições 
constitucionais da Metrópole.
O primeiro texto constitucional em que é definido um regime especial para o Ultramar é o da Constituição 
de 1838, obra de «setembristas». O Título X - “das Províncias Ultramarinas” - expressa no seu Artigo 137º 
(único) um contraste com as orientações dominantes de assimilação uniformizadora, pois nele se reconhece 
a necessidade de uma política administrativa diferente para as colónias. Porém, em 1842, cai o regime 
setembrista, voltando-se ao «liberal silêncio», na expressão de Almeida Garret. A política de elaboração de 
disposições constitucionais especiais para o Ultramar foi retomada apenas em 1852, com a publicação do 
primeiro Acto Adicional (11). 
Atitude diferente era, no entanto, a adoptada no Direito Privado, onde, desde cedo, a política 
uniformizadora não foi rigorosamente seguida. Aqui, o ideário da Revolução Francesa cedia face às 
especificidades locais, pois a tendência foi conservar o direito consuetudinário vigente nas sociedades 
indígenas (12). 
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Nos fins do século XIX, António Enes enceta a reacção contra a assimilação uniformizadora. Era ideia central 
dos seus escritos abandonar essa política, em prática desde 1820. António Enes divulgava e defendia uma 
política de base francesa, que correspondia à adopção de uma doutrina, a doutrina colonial (13). 
Aquela época, como já verificámos, pautava-se pela ausência de acção directa das autoridades sobre as 
populações indígenas além de um limite dos estabelecimentos interiores e fortalezas costeiras. Vivia-se em 
administração indirecta, escapando a acção das autoridades indígenas à direcção e fiscalização das 
autoridades portuguesas (14). 
A primeira medida tomada pelos republicanos ao assumirem o Poder, foi a criação do Ministério das 
Colónias em 1911. Todavia, na Constituição desse ano, a designação de Províncias Ultramarinas mantém-se. 
As disposições referentes ao Ultramar são apenas duas: os Art. os 67º e 85º (15), mantendo-se uma política 
descentralizadora. Em 1914, deu-se preceito ao disposto na Alínea c) do Art.º 85º da Constituição de 1911, 
pela publicação das primeiras leis de base da administração Ultramarina (16). A 7 de Agosto de 1920, é 
publicada a lei de revisão constitucional, Lei N.º 1005, que veio substituir o Art.º 67º, passando este a 
designar-se “Das Colónias Portuguesas” e a contar com vários artigos onde eram definidas as bases gerais 
do regime político Ultramarino. A nova lei instituiu o sistema de Altos Comissários, aplicável aos territórios 
de Angola e Moçambique. 
O Comandante João Belo assumiu a pasta das Colónias após a revolução de 28 de Maio de 1926, sendo 
aprovadas a 2 de Outubro de 1926, pelo Decreto N.º 12421, as novas bases orgânicas da administração 
colonial, cujos princípios, expressos no seu preâmbulo, referem a unidade política do território colonial. 
Passados apenas quatro anos, é publicado o Decreto N.º 18570, de 8 de Junho de 1930, que aprova o Acto 
Colonial (17). Este representa um marco de uma nova fase da vida política colonial portuguesa, pois aí se 
procuram “(...) definir as bases gerais da política Ultramarina coordenando o princípio da unidade política 
com o da descentralização administrativa, de modo a permitir uma acção eficaz dos órgãos de soberania no 
comando da evolução dos territórios do Ultramar, sem tolher a estes a autonomia necessária ao seu 
progressivo desenvolvimento (...)” (18). Durante a sua adopção, fazendo apelo ao ideal mobilizador da 
“missão histórica de colonizar e de civilizar”, remetendo para uma ideia federadora - a do renascimento da 
grandeza nacional graças ao império -, a mística imperial revelou-se como factor de consenso (19). 
A missão histórica portuguesa estava nitidamente expressa no Art.º 2º do Acto Colonial, ao referir “(...) 
possuir e colonizar domínios Ultramarinos e de civilizar as populações indígenas que neles se compreendam 
exercendo também a influência moral que lhe é adstrita pelo Padroado do Oriente (...)”, referindo o seu 
Art.º 3º que os domínios Ultramarinos portugueses se denominavam de colónias e que estas constituíam o 
Império Colonial Português. No Art.º 7º do Acto Colonial, foi fixado que o Estado não alienaria, por nenhum 
modo, qualquer parte dos territórios e direitos coloniais de Portugal. O título II cobriria todo o normativo 
constitucional sobre os “Indígenas” e o título III, o “Regime Político e Administrativo”, que “garantia às 
colónias descentralização administrativa e autonomia financeira”. 
O texto da Constituição, publicado em Diário do Governo de 22 de Fevereiro de 1933, nos termos do 
Decreto N.º 22241 dessa data, submetido a plebiscito em 19 de Março de 1933, entrou em vigor a 11 de 
Abril de 1933 com a publicação no Diário do Governo da acta da assembleia geral de apuramento dos 
resultados do plebiscito. 
A definição do território português na Europa, África, Ásia e Oceânia era contemplada no Art.º 1º (20). Por 
seu turno o Art.º 133º considerava matéria constitucional as disposições do Acto Colonial e determinava a 
nova publicação deste, que passava a ter dignidade de norma constitucional. Em 1933, proclamou-se ainda 
a Carta Orgânica do Império Colonial Português e a Reforma Administrativa Ultramarina. 
A Constituição de 1933 institucionalizou o Estado Novo, que retomou como “(...) valores permanentes e 
seus símbolos: o apostolado em nome da Igreja Católica, a função histórica de colonizar as terras dos 
Descobrimentos, a afirmação do Império, a família como base da estrutura social, a exaltação das grandes 
figuras e da gente lusíada (...)” (21) e procurou firmar um Estado forte, conduzido por um governo forte, 
com capacidade para conjugar actividades em nome do bem comum e igualmente capaz de arbitrar com 
independência e equilíbrio os conflitos entre a liberdade individual e de consciência e os fins colectivos 
superiores (22). Mas esta Constituição foi “(...) um documento mais preocupado com a imagem do que com 
a realidade do sistema político (...)”(23), pois, segundo Adriano Moreira, era “(...) uma Constituição 
semântica (...)”(24). A sede do Poder estava constitucionalmente na Presidência da República, cujo 
Presidente era eleito por sufrágio directo dos cidadãos eleitores. Contudo, na realidade, a sede do Poder 
pertencia ao Presidente do Conselho de Ministros, dependendo dele praticamente tudo o que fosse 
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institucionalmente relevante. A Constituição não tinha nenhuma espécie de autenticidade na aplicação, 
cultivando Salazar o critério “(...) da legitimidade pelo exercício, não o da origem (...)”(25). 
Pela lei N.º 2048, de 11 de Junho de 1951, aditou-se à Constituição o Título VII, sob a epígrafe “Do Ultramar
Português”, consignando-se assim uma orientação mais assimiladora do que no Acto Colonial e mantendo-
se os princípios da descentralização, da autonomia administrativa e financeira e da especialidade do Direito. 
Aqui reformulou-se a terminologia: de Império passou-se a Ultramar e de Colónias (terminologia 
republicana) a Províncias (na boa tradição monárquico-liberal), que, como parte integrante do Estado, eram 
solidárias entre si e com a Metrópole. A integração do Acto Colonial na Constituição em 1951, formando um 
só diploma, não implicou alterações: tudo se mantinha inalterável como se houvesse dois diplomas 
constitucionais distintos. A Câmara Corporativa, que nesta data era liderada por Marcello Caetano, 
considerava politicamente perigosa e prematura a assimilação dos territórios Ultramarinos à Metrópole (26). 
O objectivo principal desta reforma terá sido a afirmação determinada do princípio da unidade nacional (27). 
Ainda em 1951, e num contexto político marcado pelas mortes e pelos funerais nacionais do Marechal 
Carmona e da Rainha D. Amélia, realiza-se em Coimbra o III Congresso da União Nacional. Aí veicula-se a 
hipótese de uma eventual restauração da Monarquia. Porém, Salazar no discurso inaugural afasta 
claramente essa possibilidade. Não obstante tal posição, os monárquicos persistem nos seus intentos. Mas é 
após o discurso de Marcello Caetano advogando a continuação do Estado Novo que as manobras 
monárquicas são inutilizadas (28). 
A revisão constitucional de 1959 ocorreu logo após as perturbações provocadas pelas eleições presidenciais 
de 1958 e o factor General Humberto Delgado. Nesta revisão, o Art.º 134º teve nova redacção (29). Na 
primeira parte contemporizava com o princípio da especialidade das leis, da administração e do governo 
para as Províncias Ultramarinas, ou seja, contemporizava com o regime colonial, mas, na segunda parte 
estatuía que o regime geral para as Províncias Ultramarinas tinha um carácter provisório e tenderia para a 
integração no regime geral de administração dos outros territórios nacionais. 
Destaca-se nesta revisão constitucional o facto de, relativamente ao sufrágio para a eleição presidencial, o 
preâmbulo da Lei suprema referir que o sufrágio popular, por poder “(...) provocar agitações, não era, 
doutrinariamente, nem por isso o mais aconselhável (...)”(30), passando, assim, a eleição a ser feita “(...) 
por intermédio de um colégio eleitoral constituído pelos membros da Assembleia Nacional e da Câmara 
Corporativa em efectividade de funções e pelos representantes municipais de cada Distrito ou de cada 
Província Ultramarina não dividida em Distritos e ainda pelos representantes dos conselhos legislativos e 
dos Conselhos de Governo das Províncias de Governo-Geral e de Governo simples, respectivamente 
(...)”(31). 
No Conselho Ultramarino de 1962, transpareceram as clivagens das teses que estiveram em confronto: uma, 
uniformizadora e integracionista e outra, reformista, apologista de uma autonomia progressiva e 
irreversível. O projecto elaborado nessa reunião do Conselho Ultramarino era seguramente descentralizador; 
contudo, quer a Câmara Corporativa quer a Assembleia Nacional foram contrárias à descentralização (32). 
Uma nova Lei Orgânica é entretanto publicada, entrando em vigor em 1963. Com ela substitui-se a 
autonomia progressiva e irreversível de todos os territórios, aceite em 1961, pelo projecto de integração 
económica do mercado português. 
Em 1971, o Governo Central propôs uma revisão da Constituição, sendo esta aprovada a 16 de Agosto do 
mesmo ano (33). A nova Constituição integrou a figura de Região Autónoma no contexto do Estado 
Português unitário (34) e consagrou o princípio da autonomia das Províncias em termos mais expressivos, 
bem como da sua especialidade político-administrativa, confinando-se-lhe carácter de princípio geral da 
organização do Estado, aplicável a outras zonas do território (35). Esta revisão foi segundo Adriano Moreira 
ainda mais semântica (36). Com ela revogou-se o título VII da Constituição. Assim, “(...) aconteceu que o 
Governo desistiu discretamente da missão nacional e não apreciou que se desse por isso (...). As disposições 
constitucionais que se referiam a tal missão nacional desapareceram sem explicação nem discussão, e sem 
que se anunciasse uma nova motivação. Deste modo, (...) declarava esgotadas as várias contraditórias 
motivações que foi enunciando para continuar a resistência em África (...)”(37). Adriano Moreira colocou a 
interrogação a Marcello Caetano (já Presidente do Conselho): “(...) Quer dizer que o senhor revoga o 
conceito estratégico nacional e as forças armadas não sabem. O que é que vai acontecer à cadeia de 
comando? Então, eu tenho um sujeito a combater na linha de combate mais longa do mundo, dou-lhe um 
conceito estratégico, digo-lhe que até vem na Constituição e, de repente, revogo-lhe aquilo e não digo e, 
dali a nada, eles estão a combater a favor de quê? (...)” (38).
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Esta resposta política de rever a Constituição pode ser considerada cautelosa, mas é com toda a evidência 
oposta à revisão levada a cabo em 1959, pois, nessa revisão constitucional, o Artigo 134º, como vimos, 
consagrava o princípio tendencial para uma política de integração da organização político-administrativa das 
Províncias Ultramarinas no regime geral da administração, ao passo que a Constituição de 1971 entendia as 
Províncias Ultramarinas dotadas de autonomia politico-administrativa, podendo, quando o progresso do seu 
meio social e a complexidade da sua administração permitissem, designarem-se, honorificamente, por 
Estados. Mas o essencial desta revisão constitucional “(...) residiu não no que ela inovou, mas antes naquilo 
que ela omitiu (...)”(39). 
A autonomia era definida em termos amplos. Contudo, o Governo de Lisboa detinha a autoridade final sobre 
todas as decisões tomadas nas Províncias Ultramarinas respeitantes à representação e política externa, à 
definição dos respectivos estatutos e ainda quanto à fiscalização das suas actividades financeiras. Com a 
revisão da Constituição, em 1971, o sistema político abria brecha com o advento da chamada «ala liberal», 
esboroando-se, desta forma, na Câmara Legislativa, o dogma da integração (40). 
Após a revisão da Constituição, seguiu-se necessariamente a da Lei Orgânica (esta distinguia os regimes 
para Angola e Moçambique, e outro para os restantes territórios), bem como dos estatutos político-
administartivos de todas as Províncias, procurando, assim, assegurar-se a execução dos princípios 
introduzidos na Constituição. Foram ainda criados órgãos de governo próprio e procurou-se alargar a 
participação da população na gestão da causa pública. 
Este pano de fundo da política constitucional do Estado Novo, preconizada pelos governos de Salazar e 
Marcello Caetano, tinha por base a defesa e o desenvolvimento dos territórios portugueses em África. A 
partir do Ultimatum Inglês de 1890, as manifestações patrióticas impulsionaram a defesa das possessões 
coloniais, aproveitando os Republicanos ao máximo as circunstância para moverem rígido ataque à 
Monarquia. 
Os governos portugueses, também a partir da implantação da República e por diversas ocasiões, 
defenderam a integridade territorial de aquém e de além – mar. Foi o caso da I Guerra Mundial e, 
posteriormente, da candidatura à Presidência da República do General Humberto Delgado. As críticas 
republicanas à política Ultramarina do Estado Novo só viriam mais tarde. 
No pós II Guerra Mundial, não era apenas Portugal que tinha preocupação de defesa dos territórios 
africanos. Franco Nogueira é esclarecedor ao referir: “(...) crescem as preocupações com a vaga de anti-
colonialismo que vai alastrando. Congregam-se alguns países para organizar uma colaboração em África, 
sendo criada a Comissão de Cooperação Técnica em África ao Sul do Saara, que engloba a Inglaterra, a 
França, a Bélgica, a África do Sul e Portugal, e o governo de Lisboa resolve assumir papel cada vez mais 
destacado na organização; e agora os mesmos países, preocupados por questões de segurança, lançam a 
Conferência de Defesa de África que, em sucessivas reuniões, estuda providências militares e logísticas para 
defesa daquele continente (...)” (41). 
Salazar, em 1957, a propósito de colonização, entendia que em Portugal o caminho seguido se definia por 
“(...) uma linha de integração num Estado unitário, formado por províncias dispersas e constituído por raças 
diferentes (...) trata-se (...) de uma tendência secular alimentada por uma forma peculiar de convivência 
com os povos de outras raças e cores que descobrimos e aos que levámos, com a nossa organização 
administrativa, a cultura e a religião comum dos portugueses; os mesmos meios de acesso à civilização 
(...)” e acrescentava: “(...) a equiparação dos territórios a Províncias, a representação de estas diversas 
parcelas na única Assembleia representativa e a intercomunicação dos elementos da administração pública 
por todos os territórios, independentemente da origem e da raça, são traços dominantes do sistema 
(...)”(42). Mas cometera um erro, cujos frutos amargos colheria mais tarde, quando desafiou Pandita Nehru, 
a propósito da autodeterminação de Goa, ao referir: “(...) quando um povo, pela sua base territorial e 
desenvolvimento demográfico, pelos laços e produtos do sangue, por essa misteriosa criação e uma alma 
colectiva, representa profunda diferenciação, senão antinomia de interesses, e atinge pela existência de um 
largo escol responsável, o que se pode chamar a maturidade política - a autodeterminação traduz-se pela 
Constituição reconhecida de um Estado independente. Não negamos, pois, o facto nem o princípio, e quem 
aceitou, depois de três séculos de íntima história comum, a separação amigável e passou a rever-se na 
independência do Brasil, pode discutir problemas desta ordem (...)”(43), o que não seria em seu entender o 
caso de Goa. 
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Ao nível universitário, ensinava-se que as colónias eram como filhos e que um dia sairiam da casa paterna, 
dando-se o exemplo do Brasil (44). Salazar manifestara esta crença no discurso da assinatura do importante 
Tratado Luso-Brasileiro de Amizade e Consulta, a 6 de Dezembro de 1954 (45). 
Em Portugal, verificou-se uma espécie de contradição curiosa. Todas as pessoas eram partidárias da unidade 
nacional, era essa a herança. Era também pensamento comum que a independência do Brasil era uma glória 
portuguesa, denotando esta posição, no entender de Adriano Moreira, “(...) uma linha de coerência, uma 
vez que o Brasil foi tornado independente por Portugal. As mudanças na comunidade internacional na época 
forçaram a situação, mas Portugal soube e pôde dar uma resposta portuguesa (...)”(46). 
Apesar do apego ao Ultramar, a contradição anteriormente referida não a seria de facto se o objectivo fosse 
manter sociedades do tipo brasileiro; “(...) quando as pessoas reflectiam sobre o Ultramar e imaginavam, 
nos anos de sossego, que aqueles territórios iriam ter uma evolução e que um dia como os filhos sairiam da 
casa de seus pais, pensavam no Brasil (...)”(47). 
O apego ao Ultramar deve-se também a razões de ordem cultural. Portugal não era um país pequeno, 
referiam os slogans publicitários que formaram a mística imperial, impulsionada por Armindo Monteiro. No 
Estado Novo, fizera-se em três décadas (1930-1960) a passagem do discurso impregnado de darwinismo 
social, para a contrastante mística luso-cristã de integração, inspirada pelo sociólogo brasileiro Gilberto 
Freyre. 
Tardia e ambiguamente o salazarismo apropriar-se-ia do luso-tropicalismo de Gilberto Freyre. A aproximação 
entre o luso-tropicalismo e o salazarismo, justifica-se pelo facto de Salazar andar à procura de uma “(...) 
justificação ideológica e de uma legitimação científica para a sua nova política Ultramarina (...)”(48) - pelo 
menos no que diz respeito ao exterior -, adoptada com a revisão da Constituição em 1951. 
O sentimento da maioria do povo português de multicontinentalidade e plurirracialidade permaneceu 
quando do início dos acontecimentos em Angola. Nunca a população da Metrópole e a europeia, residente 
em África, acreditou que a subversão armada se instalasse nas Províncias Ultramarinas, à semelhança do 
que acontecera em alguns territórios coloniais. Em teoria, esse sentimento tinha fortes motivos para ser 
sustentado, visto que os fundamentos do luso-tropicalismo de miscigenação, fusão cultural e ausência de 
preconceito racista eram identificados com o papel histórico de Portugal, apresentado como a missão 
evangelizadora e civilizadora (49). Além do mais, nos territórios Ultramarinos (assim se designavam), apesar 
de alguns elementos explorarem em proveito próprio as populações locais e da prática do trabalho 
forçado/compelido, não existia regime de apartheid. A nível legislativo, procurara-se já corrigir 
disparidades, pois - pelo Art.º 141º da Lei N.º 2048, de 11 de Junho de 1951, que alterou a Constituição - o 
Estado garantia, por medidas especiais, como regime de transição, a protecção e defesa dos indígenas, nas 
Províncias onde os houvesse, de acordo com os princípios de humanidade e soberania, impedindo e 
castigando as autoridades e os tribunais, nos termos da lei, todos os abusos contra a pessoa e bens dos 
indígenas. Porém a aplicação prática nem sempre correspondia ao labor legislativo. 
Uma década depois, e já sob a pressão da guerra, Adriano Moreira acabaria com o Estatuto do Indígena, 
“(...) e as Forças Armadas, no terreno, procuravam corrigir eventuais situações, porque uma coisa é a lei e a 
outra a forma como ela é cumprida, dado que tinham indicações expressas nesse sentido (...)”(50). 
Na generalidade, o colonizador português também não assumia posturas rácicas contra as populações 
autóctones. Vejam-se o Regimento de Simão da Silva (1509-1511), onde se espelha a atitude portuguesa 
para com o novo fenómeno de contactos raciais e o exemplo do primeiro Bispo negro, D. Henrique, filho de 
D. Afonso I (Rei do Congo). Esta postura colonial portuguesa é ainda hoje enaltecida pelo Papa João Paulo II 
que, em 8 de Junho de 1992, em M´Banza Congo referiu: 
“(...) Angola tem quinhentos anos de encontro de culturas, situação que a maioria dos povos de África não 
conhece. Isso faz de vosso país um povo distinto, que não se pode incluir simplesmente numa determinada 
corrente que arrasta os países da África Austral. Nuns, os colonizadores viveram entre colonizados. Aqui, os 
colonizadores, apesar de tudo, conviveram com os povos que encontraram. Daí a diferença específica que 
distingue o povo angolano (...)”(51). 
Franco Nogueira, que nas Nações Unidas era todo partidário da adesão completa aos seus critérios, cada vez 
que se falava em gradualismo, entendia-o como um reaccionarismo inaceitável, “(...) transformando-se no 
líder mais sólido do imobilismo, com o critério de que quem ganha a guerra não faz reformas, porque era 
um sinal de fraqueza (...)”(52). Franco Nogueira terá sido o grande dinamizador da paralisação do projecto 
que esteve na reunião do Conselho Ultramarino de 1962. 
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A resposta ao toque de reunir de Salazar para enviar soldados para Angola, “rapidamente e em força”, foi 
dada pela grande maioria da população. Salazar já justificara em 1959 qual seria a posição portuguesa, face 
a eventuais interferências externas na política interna portuguesa: “(...) Habituados como Nação desde 
séculos, a mandar em nossa casa, não julgamos possível serem bem sucedidas interferências estranhas que 
apoiam anti-nacionais do interior. Aguentar! Aguentar! e nada mais é preciso para que amaine a 
tempestade e se nos faça justiça (...)”(53), acrescentando, quando dos acontecimentos em Angola: “(...) 
sejam quais forem as dificuldades que se nos deparem no nosso caminho e os sacrifícios que se nos 
imponham para vencê-las, não vejo outra atitude que não seja a decisão de continuar. Esta decisão é um 
imperativo da consciência nacional que eu sinto em uníssono com os encarregados de defender lá longe 
pelas armas a terra da Pátria. Esta decisão é-nos imposta por todos quantos, brancos, pretos ou mestiços, 
mourejando, lutando, morrendo ou vendo espedaçar os seus, autenticam pelo seu martírio que Angola é 
terra de Portugal (...)”(54). 
Assim, quando do despoletar da subversão activa, na baixa do Cassange e em Catete, em Angola, a resposta 
militar só foi possível porque os Generais Botelho Moniz e Beleza Ferraz já tinham iniciado a alteração do 
dispositivo das Forças Armadas em 1959 (55). Informações veiculadas pela CIA (classificadas de muito 
seguras) de que a UPA, com o objectivo de chamar a atenção para a questão de Angola nas Nações Unidas, 
decidira provocar incidentes no Distrito do Congo, na noite de 15 de Março, foram passadas ao gabinete do 
Ministro da Defesa Nacional. O Quartel-General da Região Militar de Angola terá sido imediatamente 
avisado. Porém, o texto é arquivado com a justificação de que o assunto já era do conhecimento do 
comando (56). 
Quando Portugal enfrentava a crise, com o ponto alto em 1961, era necessário tentar que o radicalismo 
nativo não tomasse conta do processo, e ver ainda se se ia a tempo de encontrar fórmulas de evolução. 
Mas quais? Uma solução tipo brasileira? Uma federação? Uma confederação? Uma integração genuína? O 
grande problema era sempre a unidade portuguesa que tinha de ser defendida, o património histórico 
português que tinha de ser salvaguardado e os direitos dos nativos que tinham de ser garantidos. 
Adriano Moreira definiu a sua intervenção de “(...) autonomia progressiva e irreversível. Esta, para ser 
autêntica, tinha de abranger todas as etnias (...)” (57). Assim, o Presidente do Conselho, por forma a torná-
la credível, manda o seu Ministro do Ultramar findar com o estatuto do indígena. 
Portugal confrontou-se pela primeira vez com o pensamento internacional quando da sua admissão nas 
Nações Unidas, sendo aí que começou a ganhar relevo o significado e a utilidade que ainda podia ter um 
estatuto de indígenas, instituído pelo Comandante João Belo (58). Foi orientado pela preocupação de 
preservar e guardar as culturas nativas, os seus valores, a sua maneira de viver. Sendo anterior à Convenção 
Nº. 107 da Organização Internacional de Trabalho, tinha, no fundo, a mesma finalidade: defender as 
populações com culturas próprias e diferentes da europeia, na contemplação dos seus usos e costumes, o 
que é sempre uma tarefa muito difícil num processo de colonização que acelera a troca de padrões e que 
obedece a políticas intencionais que querem implantar novos modelos de vida. Essa tenção, de preservar a 
identidade cultural dos agrupamentos naturais, e o plano da colonização foram sempre acompanhados de 
grandes dificuldades internas e internacionais. 
Desde a data em que o Comandante João Belo elaborou o Estatuto dos Indígenas, até aos anos de oiro da 
revolução anti-colonial, em 1961, a evolução do próprio Estatuto requeria uma avaliação urgente, baseada 
em vários pontos de referência defenidores de um quadro internacionalmente aceite da evolução dessas 
situações coloniais, que, quando começou a descolonização africana, passaram a constituir critérios 
alargados àquela área. 
O Estatuto apoiava muito a imagem da discriminação que Portugal combatia em relação à África do Sul e 
servia de argumento em ataques desferidos contra Portugal na Assembleia Geral das Nações Unidas e na 
imprensa internacional (59), no sentido de que em Portugal também havia discriminação. 
Esta imagem negativa para a política portuguesa era apoiada em factos inegáveis, como a prática do 
trabalho forçado, pois “(...) havia trabalho forçado, não apenas entre os territórios. A mão de obra para a 
África do Sul, com recrutamentos feitos por métodos que não tinham muito a ver com consentimento dos 
trabalhadores, apoiava a ideia do estatuto (...)”(60). Ao mesmo tempo já se traduzia em injustiças enormes 
do ponto de vista social, porque a passagem de nativo a cidadão, embora consentida pela lei, estava 
submetida a um processo rigoroso e à perda de algumas vantagens. O contingente de assimilados, exibido 
em qualquer Província, era completamente insignificante, o que também apoiava a ideia da discriminação e 
que os números mostravam ser uma barreira estanque. 
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O problema que levantava a revogação do estatuto dos indígenas, residia na definição do corpo eleitoral, 
pois, com igualdade de direitos políticos, a população europeia ficava minoritária - o que desde logo 
revelava uma fraquíssima confiança na integração e na sociedade multirracial (61). Estes receios eram, em 
nosso entender, infundados, pois a verdade é que o sistema eleitoral português da época não apresentava 
perigo nenhum ao regime constitucional, porque era um sistema que o governo dominava. 
Na reunião da OTAN em Oslo, a 7 de Maio de 1961, o Secretário de Estado norte-americano, Dean Rusk, 
insistiu na necessidade de Portugal promover reformas urgentes nos territórios africanos e na necessidade 
de se fazer uma campanha de propaganda, nos EUA, para esclarecer a opinião pública sobre a política 
portuguesa em África. Para cumprir esse objectivo, o Governo Português firmou um contrato de um milhão 
de dólares com a Selvage & Lee, cuja campanha promocional provocou grande polémica nos Estados Unidos 
da América (62). 
Sobretudo depois da experiência vivida nas Nações Unidas, Portugal queria ganhar alguma credibilidade na 
comunidade das nações, pelo que implementou reformas, como foi o caso da revogação do estatuto do 
indígena. Para Adriano Moreira, esta revogação foi indispensável, porque em seu entender, era a única 
maneira de introduzir uma esperança naquelas comunidades e de contrariar o recurso a violências (63). 
O Departamento de Estado norte americano foi informado não só da abolição do indigenato mas também de 
que as reformas a desencadear não significavam a abertura a uma eventual independência. Apenas se 
tratava de colocar africanos em igualdade com portugueses de origem europeia, e que este início de 
reformas constituiria um sinal de progresso de Salazar (64), sendo as repercussões no Bloco Leste, a este 
propósito, interpretadas como uma nova manobra demagógica anunciada aos quatro ventos pelo Ministro 
do Ultramar. Salazar pensava afastar assim, “(...) da unidade oposicionista a parte mais conservadora e os 
dissidentes fascistas e arranjar um argumento para que os seus aliados da OTAN (...)” (65) o ajudassem um 
pouco mais dentro da ONU. 
Foi necessário complementar a abolição do Estatuto com a introdução de um novo Código de Trabalho (66), 
uma nova Lei das Terras (67), para proteger os interesses das populações. A nível internacional, houve uma 
preocupação de verificação da autenticidade. Assim, veio a Portugal uma comissão do Bureau International 
du Travail (BIT) “(...) e verificaram que era a sério o trabalho desenvolvido pelo Ministério do Ultramar; 
verificaram também que os interesses eram afectados, que as resistências eram afectadas. Esse 
contrabalanço é que explica depois a política interna e o facto da paralisia dessas reformas (...)” (68). 
Em 1963, já com nova frente de combate aberta na Guiné, mas ainda antes da extensão do conflito a 
Moçambique, Salazar referia: “(...) Deduzimos para o nosso comportamento em face dos povos africanos as 
seguintes posições: a mais estreita e amigável colaboração, se a julgarem útil; a maior correcção, se formos 
dispensados de colaborar; a defesa dos territórios que constituem Portugal até ao limite dos nossos 
elementos humanos e dos nossos recursos, se entenderem por bem converterem as suas ameaças em actos 
de guerra e trazê-la aos nossos territórios (...)”(69). Porém, Salazar sabia da necessidade de resposta 
política urgente. Passou, então, por uma ténue abertura em que fez concessões à opinião internacional com 
a promessa de uma maior autonomia para as Províncias, uma maior participação das elites e maior 
representatividade dos órgãos locais e uma maior intervenção das Províncias na direcção da política 
nacional (70). Foram duas as medidas de abertura mais significativas, sendo a primeira referida num 
discurso a 12 de Agosto de 1963 (71), onde veiculou a hipótese de a Nação se pronunciar em acto público 
solene (logo interpretado como plebiscito), na Metrópole e no Ultramar, sobre a política Ultramarina 
prosseguida pelo governo. E a segunda, o encetar de conversações com os EUA, por forma a ser encontrada 
uma base comum relativa à evolução da política portuguesa para o Ultramar (72). O acordo Salazar –
Kennedy sobre o futuro do Ultramar Português, em 1963, foi impossível, pois não se conseguem “(...) 
conciliar políticas objectivamente inconciliáveis (...)”(73). 
Salazar sempre teve a lucidez da situação, afirmando diversas vezes a Silva Cunha: “(...) temos de ir para a 
independência, mas sem ser com prazos, sim quando os africanos estiverem prontos para se governar, pois 
quando nós sairmos vai ser a luta intertribal e o derramamento de sangue (...)” (74). Contudo remeteu-se 
para um imobilismo intransigente: “(...) a nossa linha de rumo é-nos traçada por uma história de séculos 
que moldou a Comunidade Portuguesa na sua feição euro-africana, e ainda pelo que a experiência nos tem 
permitido aprender do contacto com as mais variadas gentes do Globo (...)”(75). 
Mesmo banidos os partidos pela Constituição de 1933, tal não implica uma extinção da resistência e 
Oposição ao Regime vigente. No pós II Guerra Mundial, “(...) a Oposição encontrava-se quase destroçada 
por falta de organização e unidade, tendo a pressão reformista surgido dos próprios quadros do Regime, nos 
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estreitos corredores da legalidade vigente (...)”(76), vindo a reorganizar-se em torno do Movimento de 
Unidade Democrática (MUD). Todavia, as suas críticas não incidiam sobre a estrutura do Estado, mas sobre a 
natureza do Regime, não assumindo, até aos acontecimentos em Angola, qualquer posição anti-colonial. A 
sua preocupação seria, sim, a instauração da democracia em Portugal; “(...) restabelecida esta, o problema 
colonial poderia então ser objecto de debate e confronto de ideias, de forma a encontrarem-se as soluções 
possíveis (...)”(77). O Regime e a sua Oposição quanto à política colonial “(...) progrediam em terreno 
promíscuo, paredes meias (...)”(78). Podemos mesmo dizer que grande parte dos notáveis da Oposição 
tradicional ficavam «perturbadíssimos» quando postos perante a ideia de independências negras. Apenas a 
partir da segunda metade da década de cinquenta o Partido Comunista Português (PCP), apesar de 
desconhecedor da realidade africana, assumiria uma atitude nitidamente anti-colonial. 
Entre 1958 e 1962, no percurso da ante-guerra para a guerra, o Regime de Salazar vai atravessar uma grave 
crise. Este percurso, e o que ele acarretou de mobilização de opiniões e de fracturas nas mesmas, iniciou-se 
com as eleições presidenciais disputadas por Humberto Delgado em 1958, continuou com o movimento que 
ficou conhecido por “dos Claustros da Sé”, o sequestro do paquete “Santa Maria”, a tentativa de golpe 
militar de Botelho Moniz e o golpe de Beja, sendo que, a partir de Março de 1961, o pano de fundo passou 
a ser a guerra em Angola. 
A contestação e os maiores desafios ao Regime Salazar partiriam de oficiais que o haviam apoiado na sua 
génese, tais como Henrique Galvão e Humberto Delgado. Esta corrente foi qualificada por Linda Raby de 
“populismo militar” (79).
O Capitão Henrique Galvão, deputado independente por Angola e Inspector Superior da Administração 
Colonial, fazia parte das forças “(...) que nos anos 50 tinham entrado em dissídio público e aberto com o 
Estado Novo e Salazar (...)”(80). O General Humberto Delgado, que desempenhara funções de confiança 
política e de manifesta identificação ideológica com o Estado Novo (81), após o seu regresso de Washington 
e ao verem-lhe ser negadas as suas ambições políticas, passa a fazer parte das forças oposicionistas. 
Para Silva Cunha, “(...) a transformação de Delgado operou-se após a sua estadia nos Estados Unidos 
(...)”(82). Henrique Galvão terá indicado a António Sérgio para as eleições presidenciais o nome de Delgado 
que, após morosas negociações com a Oposição portuense, e com toda a surpresa para a Oposição 
tradicional, “(...) é lançado, significativamente, como «candidato independente», contando com apoios de 
alguns notáveis oposicionistas (...)”(83). O Directório Democrato-Social passa de uma nítida rejeição em 
apoiar o General para, perante o facto consumado, uma aceitação com algumas reservas. 
O General, que afirmava “(...) em política mais vale mal acompanhado do que só (...)”(84), parte para a 
campanha eleitoral com o apoio “(...) dos democratas de velho estilo, dos republicanos liberais, dos 
monárquicos dissidentes, dos ressentidos do Regime, de todos os oposicionistas, em suma, que não sejam 
de extrema esquerda (...)”(85). 
A campanha eleitoral e as suas intrigas políticas conseguem atrair as atenções da opinião pública 
internacional pela primeira vez na história do Regime. O apoio financeiro da campanha do General levantou 
algumas questões, sendo de crer que teve um apoio indirecto norte-americano (86). 
A candidatura e respectiva campanha eleitoral do General Humberto Delgado abalou o país e o Regime 
instituído. O Dr. Trigo de Negreiros, Ministro do Interior, “(...) não escondia a gravidade que este 
representava para o sistema (...)”(87). 
No programa da candidatura de Humberto Delgado destaca-se a defesa, na ordem interna, da integridade 
tradicional Ultramarina com fundamentos bem expressos: “(...) unidade espiritual, política e económica da 
Comunidade da População Portuguesa de aquém e além-mar e a igualdade de direitos de todos os seus 
constituintes (...)”. E, na ordem internacional, mantinha e consolidava os “(...) compromissos e direitos 
internacionais de potência ocidental, geograficamente dispersa, mas política e moralmente unida e 
indissociável (...)”, acrescentando-se ainda “(...) defender e prestigiar a todo o transe os direitos da nossa 
soberania (...)”(88). 
A 30 de Maio, Arlindo Vicente, o outro candidato da Oposição, com apoio especialmente do PCP, desiste da 
candidatura, e os seus apoiantes são aconselhados a votar em Humberto Delgado. Foi o “pacto de 
Cacilhas”. Os resultados eleitorais proclamados pelo Supremo Tribunal de Justiça, vinte dias após as eleições 
de dia 8 de Junho, são contestados pela Oposição. Contudo, estes resultados provocam um estremecer no 
Regime, considerando-se atingida sobretudo a autoridade carismática do seu chefe político. 
Ainda no Verão de 1958 (14 de Agosto), Salazar, contra todas as expectativas, efectua uma remodelação 
governamental, demitindo Santos Costa e Marcello Caetano, e convida para a pasta da Defesa o General 
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Botelho Moniz, próximo de Craveiro Lopes. A par da remodelação, desencadeia um acérrimo ataque contra a 
Oposição. O Bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, é confinado ao exílio. O PCP sofre pesados reveses 
pela acção da PIDE, e o Directório e toda a Oposição não comunista é proibida de iniciativas públicas, 
nomeadamente, da visita do trabalhista inglês Beven, que viria ao Porto, a convite da Oposição liderada por 
Humberto Delgado de 14 a 17 de Novembro de 1958 (89). 
Humberto Delgado, após a derrota nas eleições e perseguição interna, refugia-se a 8 de Janeiro de 1959 na 
embaixada do Brasil, em Lisboa, e a 20 de Abril do mesmo ano parte para o exílio em terras de Santa-Cruz, 
onde de imediato se assume como chefe, da Oposição, à frente do Movimento Nacional de Independência. 
Como vimos, este primeiro grande abalo do Regime, fez modificar o sistema constitucional. O Presidente da 
República deixou de ser eleito directamente pelo povo e passou a ser eleito por um colégio abonado pelo 
executivo. A homogeneidade desse colégio estava assegurada, mas isso não beneficiou a autenticidade do 
Regime. O colégio eleitoral marcou o Regime de uma imagem de artifício e, portanto, para Adriano Moreira, 
o General Humberto Delgado, quando se ausentou do país, reclamou alguma legitimidade (90). Segundo 
Almeida Santos, que foi mandatário de Humberto Delgado em Moçambique e tido como o líder da Oposição 
democrática no território, “(...) em todos os lados onde foi possível aos Democratas de Moçambique 
controlarem a contagem dos votos, nomeadamente na Beira e em Lourenço Marques, ganhámos as eleições 
(...)”(91). Porém, nunca se virá a saber se as eleições foram ganhas por ele, mas é indiscutível que ele 
dividiu as águas. 
Contudo, apesar da atracção dos media internacionais pela actividade oposicionista desencadeada pelo 
“terramoto delgadista” (92), é o espectacular sequestro do paquete Santa Maria em Janeiro de 1961 que 
vai atrair as atenções internacionais para a situação política interna em Portugal. Sob o nome de código 
«Operação Dulcineia», um grupo afecto ao Directório Revolucionário Ibérico de Libertação, comandado pelo 
Capitão Henrique Galvão e mandatado por Humberto Delgado, executa a operação. “(...) Um funcionário da 
embaixada na Venezuela relatou para Lisboa que lhe teriam passado a informação do assalto ao Paquete 
Santa Maria. No Ministério ninguém fez caso disso (...)”(93). 
Humberto Delgado, no Brasil, reivindicava o comando dos assaltantes do paquete, lançando um manifesto 
de criação da República Federal dos Estados Unidos de Portugal (94). Nesta fase, a dependência entre 
Delgado/Galvão ainda era mútua. 
Henrique Galvão, em artigo no jornal “Estado de São Paulo” de 24 de Outubro de 1965, é esclarecedor 
quanto às suas intenções com o assalto ao Santa Maria, afirmando: “(...) Creio não exagerar se disser que 
foi o maior golpe sofrido pela ditadura durante o seu longo e afortunado consulado e que, se não derrubou 
o Ditador e o seu Regime, acabou pelo menos com todos os mitos com que as propagandas salazaristas 
tinham entretido as atenções distraídas de um mundo que ignorava quase em absoluto a hediondez da 
ordem da paz e da tranquilidade portuguesa (...)”(95). No artigo, ataca com violência os “comunistas”, que, 
depois de se terem apercebido da sua firmeza, teriam “(...) tentado reduzir o caso Santa-Maria ao nível de 
uma aventura afortunada de um dramaturgo (...)”(96). Quanto à situação Ultramarina, afirma existirem três 
correntes: “(...) A do actual Regime, a dos comunistas, que, “caninamente” fiéis à ordem de Moscovo ou de 
Pequim, apoiam o incondicional abandono a que chamam “independência imediata”, e uma terceira 
corrente, decidida claramente pela presença portuguesa em África, sem prejuízo do direito que as 
populações “coloniais” têm de escolher conscientemente o rumo dos seus destinos (...)”(97). 
A 9 de Dezembro de 1963, Henrique Galvão foi ouvido como peticionário no Comité das Curadorias. Auto –
intitulava-se o primeiro democrata português a aparecer diante das Nações Unidas. Aí referiu que era 
necessário encontrar uma terceira via, não a via portuguesa nem a via terrorista: “(...) Temos de dar aos 
africanos o direito à autodeterminação com o que eu entendo o direito de decidirem, se desejarem, tornar-
se completamente livres ou permanecer sob o domínio português (...)”(98). Todavia, para ele, antes que 
Portugal pudesse voltar à democracia, o problema colonial não poderia ser resolvido (99). 
Para Henrique Galvão, profundo conhecedor de África, o direito de autodeterminação dos povos das colónias 
portuguesas podia e devia reconhecer-se imediatamente; mas, para o exercício imediato daquele direito, 
enquanto se mantivesse a política colonialista com que Salazar, pelo obscurantismo e pela miséria 
económica, fazia retrogradar as populações, nenhum dos povos das colónias africanas estava ainda 
preparado nem em via de preparação. Para ele, nem económica nem socialmente os povos de Angola e 
Moçambique estavam em condições de exercer o direito que tinham à autodeterminação sem o risco 
desumano de caírem no caos, na barbárie e nos massacres (100). Defendia a criação de uma Federação de 
Estados Autónomos entre Portugal e os territórios Ultramarinos, “(...) com vista a uma futura Confederação 
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de Povos de Língua Portuguesa, com governos e assembleias legislativas próprios, plena igualdade de 
direitos de todos os cidadãos de todas as raças em toda a área da Federação (...)”(101). Em nítido ataque à 
política Ultramarina, procura demonstrar que o “pluricontinentalismo” do povo português era muito mais 
uma maneira de ser do que uma política de Estado, acusando o Governo de, a partir de 1930, ter 
suspendido discricionariamente essa maneira de ser, substituindo a tradicional política portuguesa em 
relação ao Ultramar por uma política colonial hipócrita e materialista e que, tendo banido o povo e a 
genealidade da sua raça, se exerceu contra ele, conduzindo Portugal à situação dificílima em que se 
encontrava (102). 
A permanência do Regime e a infiltração comunista na Oposição eram, para Henrique Galvão, devidas à 
debilidade desta, mas esclarece que, se o Regime mudasse, esperava que os comunistas não tomassem o 
poder (103). 
Henrique Galvão entra em ruptura com Humberto Delgado e acusa-o do fracasso de um golpe que 
começaria em Marrocos, nos fins dos anos 1961 (104). O General, em declarações em nome da Oposição 
portuguesa às potências estrangeiras e Secretariado-Geral da ONU, a 4 de Maio de 1962, referia: “(...) Ainda 
em nome da Oposição, reitero a condenação da política colonial do governo português, que desprezou a 
tendência contemporânea concernente aos povos sob domínio das potências europeias e pretende resolver 
apenas por manu militari o problema das aspirações de tais povos no sentido da descentralização político-
administrativa e autodeterminação sincera, com todas as consequências que possa arrastar a um grau de 
dependência ou independência (...)”(105), e, em entrevista ao jornal italiano L´Unita, mostra a sua evolução 
quanto à política colonial, ao declarar: “(...) Desde 1960, antes da guerra em Angola, que sustento o 
princípio da autodeterminação. Em 1961, em Marrocos, tive entrevistas com o MPLA e com outros 
nacionalistas angolanos. Expliquei claramente que a autodeterminação significa independência para quem a 
quiser (...)”(106). 
Em 1960, Humberto Delgado entra clandestinamente no território de Moçambique, através da Suazilândia. 
Procurava apoios para fazer a revolução a partir dali (107). Inviabilizada esta hipótese, através de contactos, 
tenta criar uma frente unida de combate ao Governo Português, abrangendo o Movimento Democrático 
Popular dirigido por ele próprio e os movimentos nacionalistas africanos, “(…) seus aliados naturais na luta 
pela democracia em Portugal (…)” (108), comprometendo-se o General, logo que conseguisse apoderar-se 
do poder, a promover a instalação imediata de Governos Democráticos em Angola e Moçambique e a 
conceder a independência o mais depressa possível (109). A Argélia e o Tanganica participariam na 
preparação da aliança entre a Oposição portuguesa dirigida por Delgado e os partidos africanos (110). 
A PIDE passou a encarar a possibilidade do General ser o chefe do aparelho comunista em toda a Península 
Ibérica (111). Abandonando, inevitavelmente, o Brasil (112), passou o seu Quartel-General para Argel (113), 
de onde pretendia dirigir a acção revolucionária na Península, mediante acção de guerrilhas ou comandos, 
adiantando que pretendia formar um Governo no exílio em Argel (114) e afirmando que, uma vez 
instaurado o regime revolucionário em Lisboa, não haveria problemas, pois considerava-se um fervente 
partidário da libertação de todas as colónias, tendo garantido o seu apoio total a Eduardo Mondlane (115). 
Mas estava ciente e lastimava-se da falta de unidade da Oposição quanto ao problema colonial, 
reconhecendo que quando ascendesse ao poder seria o caos, mas que depois a ordem seria restabelecida 
(116). 
Em finais de 1962, o Partido Comunista, lança em Argel a Frente Patriótica de Libertação Nacional (FPLN). 
Presidida por Humberto Delgado até 1964, a Frente era uma coligação que agrupava católicos, socialistas, 
comunistas e não um partido (117). Estranhas cumplicidades! 
Na noite de 12 de Março de 1959, o assim denominado por “movimento dos Claustros da Sé”, motivado 
por preocupações com a situação política interna e com os problemas Ultramarinos, fracassara. Este 
“Movimento Militar Independente”, de amplo espectro, controlado por elementos de centro-direita, 
aglutinava, em jeito de “cocktail”, um considerável número de monárquicos, mas havia socialistas de várias 
tendências, civis e militares e elementos do PCP, que no fim se demarcam (118). Esta retirada nunca foi 
explicada; admite-se no entanto que não quisessem arriscar participar num movimento revolucionário que 
não controlavam (119). É interessante notar que, inicialmente, o movimento incluía o Capitão de Engenharia 
Vasco Gonçalves (no espaço do PCP), futuro membro da Comissão Coordenadora do MFA.
Apesar de planeado como golpe militar, o movimento contava com uma considerável participação civil. O 
activista católico progressista Manuel Serra (a mobilizar como Sub-Tenente Maquinista Naval da Reserva) foi 
um dos seus principais organizadores, mas podemos referir outros, como os monárquicos Francisco Sousa 
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Tavares, Gonçalo Ribeiro Teles e Fernando Amaro Monteiro, o cooperativista António Sérgio, o “ex-camisa 
azul” Francisco Rolão Preto, etc, etc.
Constitui-se uma Junta Militar, onde a grande figura era o General Frederico Lopes da Silva, Presidente do 
SupremoTribunal Militar, e onde se podiam encontrar outros elementos importantes como os Majores Pastor 
Fernandes, Clodomir Sá Viana d´Alvarenga e Luís Cesariny Calafate e os Capitães José Joaquim de Almeida 
Santos (que consideramos a “alma militar” do movimento) e Varela Gomes (o qual se afasta).
Aquela que seria a última “revolução de cavalheiros” (120) preconizava uma solução política interna de 
democracia participativa e um eventual referendo para a restauração da monarquia, sendo que para o 
Ultramar, na “Proclamação aos Portugueses” a efectuar por D. Duarte Nuno de Bragança, se apelava para 
solução conducente a uma Comunidade Lusíada (121).
Na sequência de delação nunca percebida, uma parte ínfima das centenas de conspiradores seria presa pela 
PIDE. O Poder agia com extrema cautela. Só foram presos os elementos que, por muito notados, 
constituiriam escândalo se em liberdade. Face aos oficiais implicados, o tratamento dado foi magnânimo.
A 13 de Julho de 1959, foi enviado de Moçambique ao Ministro do Ultramar um documento com 236 
signatários onde era referido: “(...) Existe em Moçambique (...) uma forte corrente de opinião desfavorável 
ao actual Regime (...)” (122), mas esta não era separatista, apenas punha em causa o Regime. E 
esclarecidamente o documento expunha os perigos que se avizinhavam no horizonte, este já ali tão perto. A 
Baixa do Cassange (Angola) ocorreria dali a menos de 2 anos, e os problemas em Cabo Delgado dali, a 5 
anos. 
Será Cunha Leal que, com o seu livro “Colonialismo dos Anticolonialistas” (123), lança, segundo ele, as 
bases possíveis para uma solução do problema colonial português, a partir de um modelo confederal 
composto por Estados independentes. Cunha Leal introduzia, assim, no debate político a questão colonial, 
referindo-se os oposicionistas na campanha eleitoral de 1961 a uma solução política da guerra através da 
autodeterminação. Mas é na campanha de 1965 que se passou a admitir, claramente, o direito à 
autodeterminação dos povos das colónias africanas, estando a descolonização no centro das atenções do 
discurso da Oposição. 
A “posição federalista” de Marcello Caetano era perfilhada por Homem de Mello, que partia do princípio de 
que a emancipação de Moçambique e Angola seria inevitável, pelo que, se era impossível ficar de acordo 
com a estrutura política vigente, era necessário caminhar-se corajosamente para soluções que permitissem 
salvaguardar a influência portuguesa, a civilização cristã e o futuro livre acesso de todos aqueles que, idos 
de Portugal, continuassem a desejar radicar-se nos territórios, formando novos brasis, ou então a 
independência dos territórios seria alcançada por meios violentos, sem qualquer benefício para Portugal e 
para os portugueses radicados em África (124). 
Para Homem de Mello, a independência de Angola e Moçambique era dever que se impunha à “(...) missão 
civilizadora de Pátria mãe de novas Pátrias (...)”(125). Contudo, considerava destituído de significado e 
irrelevante a fixação de uma data. 
Em Moçambique foi elaborado um documento, posteriormente, entregue em Abril de 1961 ao Presidente da 
República, Almirante Américo Tomás, assinado por mais de 6 mil portugueses radicados no território. Aquele 
documento, reportando-se aos acontecimentos de Angola, refere: “(...) Esta exposição destina-se a evitar, 
enquanto é tempo, que amanhã Moçambique tenha de dirigir ao Governo da Nação um grito igual (...) de 
há muito que a população (...) vem ordeiramente insistindo junto do Governo, nas poucas oportunidades 
que lhe têm sido dadas, no sentido de ser revista uma política Ultramarina eivada dos mais reprováveis 
vícios coloniais e que, além de contrariar o natural progresso dos territórios Ultramarinos, está em flagrante 
conflito com a razão nacional e a consciência universal (...)”. E acrescenta: “(...) Moçambique continua sem 
acesso ao poder, sem liberdade de imprensa ou de geral expressão, sem genuína representação na 
Assembleia Nacional, com as suas mais significativas instituições controladas por comissões administrativas 
nomeadas pelo Governo e a ele devotas, sem municípios eleitos (...)”; referindo-se ao trabalho indígena, 
menciona explicitamente: “(...) Sempre a população de Moçambique (...) fez sentir a necessidade de 
medidas governativas que eliminassem o que resta de certas práticas desumanas (...). Não existe em 
Moçambique um específico problema racial, (...) o que não pode negar-se, nem desconhecer-se, é a 
existência de privilégios económicos e sociais que implicam a sujeição dos menos evoluídos a formas de 
trabalho e a níveis de vida de que apenas beneficiam um punhado de eleitos (...). Quando os outros países 
(...) apontam os nossos erros, não pode deixar de se sentir que se dirigem ao Governo que os consente (...) 
mas de modo nenhum às populações que delas não aproveitam (...) os signatários (...) não os amedronta 
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morrer pela Pátria. Apavora-os, no entanto, serem enterrados com ela (...)”, findando o documento com 
seis apelos: desde a elaboração de um estatuto de autonomia política, administrativa e financeira, à 
concessão do estatuto de cidadão a toda a população, à organização política em moldes democráticos com 
vista à formação de um Governo em ligação com a Metrópole em moldes de uma comunidade portuguesa 
de nações, não esquecendo as necessárias medidas militares de segurança para defesa de intervenções 
externas e, finalmente, assegurar uma ampla difusão publicitária interna/externa (126). 
Os Chefes militares no seguimento dos acontecimentos em Angola irão preparar a “(...) maior 
insubordinação institucional da hierarquia militar (...)” (127). Botelho Moniz, ao preconizar entre 11 e 13 de 
Abril o golpe que ficou conhecido na história pela «botelhada», tendo a percepção do contexto internacional 
adverso e condicionador da atitude portuguesa em matéria colonial, pretendia destituir Salazar e, pelo 
menos aparentemente, liberalizar o Regime. Toda a gente sabia da conspiração, percebendo Salazar na sua 
lucidez que “(...) já não tinha autoridade sobre a tropa, porque se a tivesse, não teria sido possível que esta 
conspiração ao ar livre se desenvolvesse (...)”(128). Assim, responde com demissões e reformula toda a 
entourage militar, tendo como pano de fundo os acontecimentos em Angola. A “botelhada” era o sintoma 
da já declarada crise no seio do próprio Regime e que viria a ser reprimida e adiada pela eclosão da guerra 
em Angola, que polarizou as Forças Armadas Portuguesas. Foi a afamada expressão de Salazar, «para 
Angola rapidamente e em força» que, obtendo o apoio quase geral dos portugueses, apanhou a Oposição 
desprevenida e readquiriu a autoridade sobre as Forças Armadas. 
A guerra em Angola acabou assim por servir de reforço mútuo entre o Regime e a instituição militar. 
Estavam de novo - tal como durante a II Guerra Mundial - solidários e dependentes mutuamente (129). 
O Almirante Sarmento Rodrigues toma posse do cargo de Governador-Geral e Comandante-Chefe de 
Moçambique a 31 de Maio de 1961, sendo-lhe atribuído o exercer do esforço nos Distritos de Cabo Delgado, 
Niassa e Tete. Por seu turno o General Venâncio Deslandes é nomeado para fazer face à situação em 
Angola, tomando posse do cargo de Governador e Comandante-Chefe a 6 de Junho de 1961, com a missão 
de esmagar o terrorismo. A tarefa de ambos será facilitada com a concentração de poderes civil e militar. 
Porém, Venâncio Deslandes começou de tal maneira a ser desobediente para com o Governo de Lisboa que 
Franco Nogueira começou a chamar-lhe o “D. Pedro de Angola”(130). 
Podemos considerar 1961 como um ano marcante para Portugal. Nele se processa o assalto ao Santa Maria, 
iniciam-se os acontecimentos em Angola, tem lugar a tentativa de golpe militar de Botelho Moniz e, num 
retorno de actividade política, a burguesia liberal difunde o programa para a Democratização da República. 
Este programa reaparece quando da apresentação dos deputados oposicionistas para as eleições legislativas 
desse ano. Em adenda, avançava a perspectiva de um referendo sobre a autodeterminação dos povos 
coloniais (131). A 11 de Novembro, numa operação organizada por Henrique Galvão, um avião comercial 
português foi obrigado a sobrevoar Lisboa, lançando folhetos subversivos (132). Nesse ano, a defesa do 
Ultramar já dividia a juventude universitária. 
Foi ainda em 1961 que se preparou o assalto ao Regimento de Infantaria N.º 3, em Beja. Manuel Serra, 
vindo clandestinamente de Marrocos para Portugal, e o Capitão Varela Gomes, chefiando um grupo de civis 
e militares, em aproximadamente dois meses montaram a conjura. Estava planeado um levantamento civil 
e militar para dominar o Alentejo e o Algarve, suscitando movimentos populares de sublevação. Humberto 
Delgado, que também entrara clandestinamente no país, encabeçaria o movimento. Esperava-se o colapso 
do Regime e que as outras unidades militares não oferecessem resistência. Porém, na noite da passagem 
do ano de 1961 para 1962, durante a ocupação do Regimento, o Capitão Varela Gomes é gravemente ferido 
pelo 2º Comandante da Unidade, Tenente-Coronel Calapez que foge e dá o alarme, sendo o quartel 
rapidamente cercado pelas forças fiéis a Salazar. O saldo da intentona cifra-se em três mortos, entre os 
quais o subsecretário de Estado do Exército, Tenente-Coronel Jaime da Fonseca, e catorze prisioneiros. 
Ao longo da década de cinquenta, por intermédio da Casa dos Estudantes do Império e do Centro de Estudos 
Africanos, criado em Lisboa, em 1951, alguns jovens estudantes universitários africanos tinham já procurado, 
por tentativas, a aproximação de um primeiro esboço “(...) dos fundamentos culturais e políticos das 
diversas correntes orientadas para a libertação (...)”(134). Assim, foram também os estudantes, possuidores 
de “(...) uma longa tradição organizativa de carácter semi-legal e de contestação (...)” (133), que 
encetaram duros golpes no Regime. A “primavera política” das contestações nas Universidades de Coimbra, 
Porto e Lisboa, em 1962, e os protestos em 1969, em Coimbra, são disso exemplo. Este tipo de contestação 
favoreceu o emergir de quadros dos partidos de esquerda e influenciou decisivamente os militares. 
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As contestações estudantis iniciadas em 1962 conduziram à demissão de Marcello Caetano, então Reitor da 
Universidade Clássica de Lisboa, por discordância com a política repressiva praticada. 
As dificuldades colocadas pelo Regime à Oposição não conseguiram impedir que se desencadeasse um 
movimento de opinião anti-guerra em África, tendo o trabalho de propaganda e agitação efectuado pelo 
Partido Comunista desempenhado papel de relevo (135). 
Fazia parte da política do PCP incentivar as deserções, se possível em massa, por forma a enfraquecer as 
Forças Armadas, principal base de apoio do Regime, passando a partir de 1967 a industriar os militantes 
comunistas para que, uma vez mobilizados, minassem a partir do interior a instituição, criando nela a 
necessidade de participar na missão de derrube do Regime e do fim da guerra (136). 
A Frente de Acção Popular - facção dissidente do PCP e tida como organização clandestina, subversiva e 
revolucionária -, actuando por todas as formas de violência, também penetrava nas organizações de 
estudantes, encaradas pelo Regime como um perigo, nomeadamente na expressão que pudessem vir a 
tomar (137). Para sossegar as escolas, Salazar, transferiu os agitadores estudantis para os quartéis e para a 
guerra, atitude que se transformou numa acção de tiro pela culatra para o então Presidente do Conselho 
(138). 
Alexandre Lobato, deputado por Moçambique na Assembleia Nacional, numa intervenção efectuada em Abril 
de 1962, reivindicou para a população moçambicana,”(...) farta de ser tratada como menor (...)”(139), a 
participação mais activa nas responsabilidades e orientação da vida nacional, pois queria depender menos 
de Lisboa e poder decidir por si, mais do que até aí, sobre coisas que lhe eram próprias, reclamando 
urgentemente a descentralização administrativa e uma maior autonomia financeira para o território (140). 
O Marechal Craveiro Lopes referiu ser necessário caminhar-se para uma evolução gradual do Regime e que 
as ocasiões surgidas para o fazer não foram aproveitadas. Assim, parecia-lhe que o caminho apontava nesse 
sentido, porque se deixou de falar na integração política, fórmula que, na sua opinião, não só contrariava os 
princípios naturais mas também se encontrava inteiramente em desacordo com o que se devia defender 
naquela altura (141). 
A Oposição democrática durante a campanha eleitoral de Outubro-Novembro de 1961, defendia o princípio 
da autodeterminação, não só para os territórios coloniais como para Portugal, exigindo a realização de um 
referendum sobre a política africana. O Directório Democrato-Social defendia a paz como via de diálogo, 
revelando-se, no entanto, sempre particularmente impreciso, quanto à forma e ao prazo da sua aplicação 
(142). 
Em reunião do Directório e Secretariado da Acção Democrato-Social (143) realizada a 8 de Março de 1964, 
foi aprovado um comunicado no qual avultava a crítica à acção exercida na matéria de política Ultramarina, 
aos erros que se foram acumulando e à visão governativa, consideradas comprovadamente inadequadas às 
circunstâncias e estranhas à evolução, marcando as posições deste sector democrático sobre o assunto 
(144). Considerou-se desde logo condição indispensável para solução do problema Ultramarino a adesão ao 
princípio basilar da autodeterminação, acompanhado das medidas preparatórias inerentes ao nível 
administrativo, educativo, económico e social e à negociação de uma plataforma de acordo com certas 
nações dominantes da ONU e igualmente com esta. 
Naquela reunião, os democratas assumiram a defesa de uma nova tese e de um novo rumo implícito de 
Governo. Aqueles não hesitaram aceitar que a adopção da doutrina pressuposta fosse conduzida pela 
evolução dos acontecimentos, até às suas últimas consequências (145). Porém não se dispensaram de 
acentuar que seria dever de quem governasse no momento e de quem presidisse às negociações por parte 
do velho Portugal metropolitano defender, até à última, e com recurso a todos os meios persuasórios, a 
presença material e espiritual portuguesa em África, não se reconhecendo que a solução do problema 
tivesse de ser de índole militar, mas sim política, de compromisso, baseada na compreensão e boa vontade 
mútuas e, acaso elaborada, se assim fosse demonstrado como necessário, com participação efectiva da ONU 
(146). 
Em resposta ao Almirante Mendes Cabeçadas e a propósito do comunicado referido, o Presidente do 
Conselho, esclarecia que o país já estava elucidado sobre as consequências da solução de compromisso 
preconizadas e por isso se sacrificava e defendia (147). Todavia, o Directório persistia na solução política 
com base no princípio da autodeterminação, processada por métodos democráticos, admitindo outra tese 
caso surgissem dificuldades na aplicação do princípio da autodeterminação e admitindo consequentemente, 
que algumas dessas dificuldades fossem removidas com o auxílio da ONU (148). 
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A Causa Monárquica, defensora de que só a Coroa, apesar de distanciada do Regime, conferia estabilidade à 
multiplicidade de situações, se tal fosse necessário, para melhor defesa da integridade da Pátria, não 
hesitaria um instante em ser a primeira a fazer cessar as suas actividades onde o perigo se concretizasse, 
deixando de lutar pela alteração do Regime, para que todos os portugueses se consagrassem nas mesmas 
linhas de defesa do património nacional (149). 
A Oposição clandestina considerava a via do diálogo a única capaz de evitar a guerra e proporcionar uma 
solução viável e consentânea com os princípios da colonização portuguesa (150), defendendo o PCP, 
nitidamente, a luta contra a guerra colonial e pela independência imediata dos povos das possessões 
portuguesas em África, sendo esta luta travada “(...) em três frentes principais: a acção política, a 
resistência nas forças armadas e acções contra o aparelho militar colonialista (...)”(151). 
O Regime, falho que estava de coesão e de convicção, não teve alternativa para a política sem saída, 
decidindo continuar a guerra; Salazar insistia em opor-se a qualquer alteração substancial, não hesitando em 
reprimir todo o esboço de resistência (152). 
Uma publicação das Edições Anti-colonial intitulada “A Hierarquia Católica Portuguesa e a Questão Colonial”, 
refere que a Hierarquia da Igreja Católica em Portugal se encontrava “(...) enfeudada aos interesses das 
minorias opressoras do povo português e dos povos coloniais (...) assumindo uma posição marcadamente 
colonialista (...)”, fazendo apelos “(...) ao patriotismo e à missão evangelizadora (...)”(153), apelando ainda 
para que os Católicos Portugueses tomassem posições e referindo que a posição da hierarquia, quanto ao 
apoio ao colonialismo e à guerra colonial, não seria a mesma da grande maioria católica e do povo 
português, pelo que estes deviam negar o apoio ao colonialismo salazarista e reconhecer as justas 
aspirações dos povos coloniais à independência, incitando a juventude católica a não participar na guerra 
(154). 
Na sequência do Concílio Vaticano II, vinha-se verificando que o comportamento daqueles elementos do 
clero católico que enveredaram por excessos no aggiornamento contestavam a posição portuguesa em 
África. Contestação que por vezes chegou a revestir a forma quer de apoio logístico quer ainda de 
informação à acção armada da FRELIMO, nomeadamente por parte das congregações religiosas estrangeiras. 
A contestação nos sectores católicos iniciou-se com o Bispo da Beira, D. Sebastião de Resende. Na sua 
Pastoral “Moçambique na encruzilhada”, datada de 1 de Dezembro de 1958, é crítico das roturas 
provocadas entre o homem e a terra, a família e as demais instituições, ou seja, da grave crise social que 
então se vivia no território, apontando incisivamente os problemas, as suas origens e a solução dos mesmos 
(155). Este Prelado foi referido em relatório para Salazar como seu admirador, mas muito falador e 
impulsivo e como intrometido na vida política. No entanto, de uma maneira geral, tudo o que escrevia era 
considerado verdadeiro, “(...) e bem aconselhado andaria o Governo inquirindo e indo ao fundo dos 
problemas por ele focados tentando dar-lhes remédio (…)”(156). 
Outra figura dissidente da hierarquia católica seria D. António Ferreira Gomes, Bispo do Porto, que, em 3 
Julho de 1958, após as eleições, enviou a Salazar uma carta em termos que tendo em conta o contexto, se 
podem considerar corajosos e violentos, sendo por isso votado ao exílio. 
Na campanha eleitoral de 1965, 101 “católicos progressistas” subscreveram uma declaração política onde 
se afirmava explicitamente a condenação da guerra em África, considerada como oposta aos valores cristãos 
e ao pensamento da Igreja. Esta declaração terá marcado “(...) o momento de viragem de um grande sector 
da opinião católica para o campo da Oposição (...)”(157). 
Em finais de 1972, surge a manifestação que ficou conhecida por “Jornada do Rato”, contrária ao 
prosseguimento da guerra do Ultramar e que, levada a efeito por um grupo de “católicos progressistas”, 
“(...) constrangeria o Poder à violência que o comprometesse ou à transigência que o rebaixasse; na 
verdade, na situação de «réu em tribunal popular» já quase ele se encontrava (...)”(158). Destacamos o 
facto de nesta jornada se ter desencadeado um processo de discussão pública alargada sobre a guerra no 
Ultramar (159), revelando contradições internas da Igreja Católica, que havia já iniciado o processo de 
descomprometimento com a política governamental. 
A hierarquia eclesiástica ia-se distanciando do Regime, posição acelerada a partir do momento em que o 
Papa Paulo VI recebe, a 1 de Julho de 1970, os líderes dos movimentos independentistas Amílcar Cabral (do 
PAIGC), Agostinho Neto (do MPLA) e Marcelino dos Santos (da FRELIMO). 
Em Janeiro de 1973, dá-se o caso dos padres de Macuti, terminando com a prisão dos mesmos por acusação 
de crimes contra a segurança do Estado. 
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A contestação à guerra nos sectores católicos findou com a expulsão a 14 de Abril de 1974 de onze 
missionários combonianos e do Bispo de Nampula, D. Manuel Vieira Pinto, após as Cartas Pastorais 
“Repensar a Guerra” e “Um Imperativo de Consciência”, em Janeiro e Fevereiro de 1974, respectivamente 
(160). 
Em Setembro de 1968, Marcello Caetano substitui Salazar com anuência dos militares, que, segundo ele, 
teriam condicionado a sua aceitação à manutenção da defesa do Ultramar e à rejeição da solução federativa 
(161). 
Com esta substituição, pensava-se numa abertura do Regime através da política “renovação na 
continuidade”(162), sem contudo se abandonar o esforço militar em África: a União Nacional passa a Acção 
Nacional Popular e a PIDE a DGS (Direcção Geral de Segurança); verifica-se um atenuar da censura na 
imprensa; Caetano acaba com os exílios de Mário Soares e de D. António Ferreira, Bispo do Porto; aprova 
uma nova legislação sindical; realiza eleições para a Assembleia Nacional em 1969 e em 1973; visita a 
Guiné, Angola e Moçambique; conduz a revisão da Constituição em 1971; contudo propôs a recondução do 
Almirante Américo Tomás para um terceiro mandato na Presidência da República. No fundo, uma mudança 
apenas de forma, em vez de transformações profundas, pois na globalidade permaneceria um regime 
político anti-democrático e de partido único, passando os poderes a ser partilhados, de forma instável, entre 
a Presidência da República e a Presidência do Conselho de Ministros. 
No período que se estende de Setembro de 1968 a Setembro de 1970, todas as questões herdadas quando 
do afastamento de Salazar ficaram em aberto, pois não só não foram objecto de uma opção clara como 
ainda se agudizaram insensivelmente, verificado-se hesitações, buscas sem sucesso de soluções 
intermédias, aparências de mutações substanciais e recuos subsequentes (163). Quanto ao Ultramar, ficou 
por se fazer a escolha entre a forma unitária do Estado ou de uma estrutura federal o que teve particular 
reflexo na autonomia política e legislativa dos territórios, que assim podiam ou não orientar-se no futuro 
para a independência. 
A 11 de Setembro de 1969, na campanha eleitoral para a qual foi consentida a organização da Oposição 
clássica, Marcello Caetano, numa procura de consolidação no poder e de alargamento de base de 
sustentação, executa uma acção de propaganda muito hábil, “(...) nomeadamente no último programa 
“Conversa em família”, antes das eleições, o que atraiu grande eleitorado (...)”(164). A propósito das 
eleições legislativas, Américo Tomás terá dito a Marcello Caetano que, se estas fossem vencidas pela 
Oposição, as Forças Armadas interviriam (165). 
A campanha foi aberta com uma comunicação em que se abordou a política Ultramarina da seguinte forma: 
“(...) É preciso que cá dentro e lá fora fique bem claro se o povo português é pelo abandono do Ultramar ou 
se está com o Governo na sua política de progressivo desenvolvimento e crescente autonomia das 
Províncias Ultramarinas (...)”(166), que ele, face aos resultados eleitorais, considerou legitimada (167). Em 
síntese, para Caetano, “(...) o eleitorado português, em Outubro de 1969, afirmou que a Nação continuava 
firme no propósito de manter no seu seio aqueles que através dos séculos ganharam o direito a viver em 
Portugal. A Nação permanece fiel ao propósito de servir a causa da Humanidade valorizando todos os seus 
filhos e a todos encaminhando amoravelmente para os destinos comuns. O eleitorado português não quis a 
guerra; mas, proclamando a sua fidelidade a uma tarefa de gerações, afirmou a vontade de defender a Paz 
contra os que a quebram e a perturbam. Aí está um dos mais graves aspectos do mandato indeclinável que 
o governo recebeu (...)” (168). 
A Oposição, dividida, procurou adoptar uma plataforma de actuação comum, tendo uma das últimas 
tentativas sido a esboçada em S. Pedro de Muel, em 15 de Junho de 1969. Ali, as posições da Comissão 
Democrática Eleitoral (CDE) e da Comissão Eleitoral de Unidade Democrática (CEUD) tinham fundo idêntico: a 
solução política para a guerra em África (169). 
A Comissão Eleitoral Monárquica (CEM), que também participou no debate sobre o problema Ultramarino, 
criticava severamente a política do Governo de Marcello Caetano. Os monárquicos partiam do princípio de 
que Portugal era uma nação una, propondo a conservação dessa unidade dentro de um Estado unitário, 
alcançando as Províncias Ultramarinas a sua independência no seio da Nação portuguesa. Assim, as posições 
descentralizadoras propostas por Marcello Caetano eram incompatíveis com as afirmações de unidade dos 
monárquicos (170). 
As eleições obedeceram ao sufrágio não universal, mas sim restrito, pelo que não revelaram a vontade 
política do povo português em toda a sua plenitude. Marcello Caetano iludia-se com os resultados. Porém, 
uma vez que considerava o seu mandato legítimo e tencionava prosseguir a governação de acordo com a 
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fórmula “renovação na continuidade”, avançou não só com a defesa Ultramarina mas também com a 
reforma das leis e instituições, com vista a um alargamento da autonomia das Províncias. Esta manobra 
liberalizante de Marcello Caetano traduzia claramente o agravamento da crise do Regime. 
Ultrapassadas as eleições, a Oposição clássica, que concorreu dividida, retrocede para a clandestinidade, 
prevalecendo, assim, no sistema de partidos, a continuidade sem renovação (171). Sucedem-se as prisões 
dos oposicionistas mais moderados, e Mário Soares é confinado a um novo exílio. Esta inversão na 
esperançosa política de abertura de 1968 conduz a um extremar de atitudes da Oposição, “(...) originando 
um fenómeno de esquerdização geral da luta contra o Regime (...)”(172). Quanto ao Ultramar, manti nha-se 
a guerra. 
Marcello Caetano, com a preocupação de abertura do Regime e dando uma imagem de democratização, 
convidou alguns elementos, nomeadamente ex-alunos, para participarem na Assembleia Nacional, com a 
condição de não hostilizarem a política Ultramarina. Estes elementos constituíram a ala liberal, assim 
baptizada pelo jornalista Alves Fernandes. 
A Oposição desenvolveu uma luta semi-clandestina, de que foram exemplo, os Congressos Democráticos 
(1957, 1969 e 1973), a criação da CDE e da CEUD e uma luta clandestina, onde se destacou a acção do PCP e 
da Acção Socialista Portuguesa (ASP, na continuação das correntes liberais-republicanas e sociais-
democratas), que, desde os finais de 1964, era a principal força tendencialmente polarizadora do campo não 
comunista. Após as eleições de 1969 emergiram pequenos grupos, perdendo a Oposição tradicional espaço 
de manobra. Os socialistas da ASP, que inicialmente adoptaram uma posição nitidamente oportunista em 
relação à postura política de Marcello Caetano, após a “Primavera Marcelista” radicalizaram a sua posição. 
A direcção do Partido Socialista, fundado em Abril de 1973, a partir de quadros da ASP, reúne com a 
direcção do PCP em Setembro desse ano, e publicam um comunicado conjunto onde era dada ênfase à 
participação unida no movimento da Oposição, acentuando sobre os objectivos imediatos do fim da ditadura 
e da guerra colonial e de negociações com vista à independência imediata dos povos de Angola, da Guiné-
Bissau e de Moçambique. 
Duas iniciativas de grande importância, na época, foram a criação do Jornal Expresso a partir de Janeiro de 
1973 e da Sociedade de Estudos para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES). 
O primeiro foi um agitador de mentalidades e a segunda foi apoiada por Caetano numa vã tentativa de 
formar “(...) uma alternativa de apoio ao seu governo, à margem do desgastado partido único (...)”(173). 
Vã, pois depressa verificou que nela penetraram elementos da CDE e da CEUD. 
A Oposição democrática reuniu em congresso pré-eleitoral, em Aveiro, de 4 a 8 de Abril de 1973. Na 
Declaração final, repudiava-se a guerra colonial, representante nítida de um crime conta a Humanidade, 
concluindo os delegados ao Congresso que os objectivos imediatos, possíveis de atingir através da acção 
unida das forças democráticas, eram o fim da guerra colonial, a luta contra o poder absoluto do capital 
monopolista e a conquista das liberdades democráticas e económicas (174). 
Aquele Congresso, o terceiro da Oposição democrática, veio, assim, estabelecer um radicalismo anti-guerra 
colonial e a obrigatoriedade de se encetarem negociações com os movimentos independentistas, 
conducentes à independência. 
Uma activa oposição à guerra em África surgiu de forma disciplinada e de um efectivo movimento urbano 
clandestino, a Acção Revolucionária Armada (ARA, que fazia parte integrante do Partido Comunista 
Português). Esta advogava uma reforma política e social para Portugal e a independência das Províncias 
Ultramarinas. Na primavera de 1971, lança uma campanha de sabotagens (175). Mas foram sem dúvida as 
Brigadas Revolucionárias, surgidas de uma cisão interna do PCP, em 1970, que de forma mais decidida 
combateram por meios militares. 
Estes movimentos tornavam Portugal num país que enfrentava o quinta-colunismo, pois sustentava a guerra 
revolucionária em três Teatros de Operações distintos, mais uma quarta frente a nível interno e a frente 
internacional. 
Como resultado destas actividades, o discurso político oficial passa a frisar que tudo aquilo fazia parte de um 
plano de desagregação da frente interna. 
Já em Dezembro do ano anterior (1970), Marcello Caetano, quando da apresentação da proposta de Lei de 
Revisão Constitucional, referira: “(...) O estado de sítio corresponde à instauração da lei marcial, com 
entrega dos poderes à autoridade militar. Temos procurado evitar, nas próprias Províncias Ultramarinas, essa 
solução drástica e mantivemos sempre a supremacia do poder civil (...)” (176). Assim, mantinha-se o 
esforço militar em África, sacrificando-se a liberalização. 
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O discurso oficial referia ainda a resistência preconizada pelo Regime, como uma imposição pela defesa dos 
interesses das populações brancas desde há muito aí instaladas. Mas o cansaço em Caetano era já notório. 
Levara 40 anos a preparar-se para ser Presidente do Conselho, lugar onde já chegou cansado; “(...) além do 
mais fora chamado para uma tarefa que contrariava tudo quanto ele ensinou e uma tarefa em que as 
medidas contrariavam os interesses de quem sempre o acompanhou (...) (177). 
Marcello Caetano terá dito a Freitas do Amaral, em Agosto de 1973, nos jardins do palácio de Queluz: “(...) 
Para já, não encontro outra solução que não seja continuar a defesa militar e ir preparando os territórios, 
através de uma autonomia progressiva e de participação crescente das populações na vida política e 
administrativa, para um dia poderem, conscientemente, assumir o seu próprio destino. Que desonra seria 
para Portugal criar novos Brasis? Só que a independência do Brasil foi uma independência branca e 
portuguesa, ao passo que hoje em dia a ONU não aceita as independências brancas e europeias. Se a 
comunidade internacional aceitasse a independência branca de Angola e de Moçambique, eu próprio teria a 
maior honra em lha conceder. Mas independências de maioria negra, treinada na guerra contra o branco e 
impreparada para a paz multirracial, e ainda por cima para instalar em Angola e Moçambique regimes 
comunistas de obediência soviética? Não é possível. Daqui concluo que temos de continuar a guerra, por um 
lado, e de apostar na autonomia progressiva e participada, por outro (...)”. E acrescentava, quanto à 
continuação da guerra e do problema dos militares exaustos: “(...) Eu não posso, só para lhes fazer a 
vontade, decretar uma paz que não nos daria garantias ou conceder independências que seriam prematuras. 
Preciso de tempo. E portanto preciso que os nossos militares continuem a combater, enquanto os nossos 
inimigos nos atacarem. Mas é claro que tudo tem um limite: Se as Forças Armadas (...) não quiserem 
continuar a guerra e se entenderem dever tomar o Poder para acabar com ela, eu de bom grado lho 
cederei. Só espero que não me metam na cadeia por lhes fazer a vontade (...)”(178). 
Em discurso proferido a 5 de Março de 1974, na Assembleia Nacional (179), o Presidente do Conselho 
manifestava opinião contrária. Justificou a presença histórica em África, perturbada na altura “(...) por 
crescente pressão internacional adversa. Uma pressão determinada por preconceitos ideológicos, por 
interesses imperialistas, por solidariedades continentais (...)”. Considerou legítima a defesa das populações 
e necessário continuar as operações militares, “(...) perante uma agressão preparada e desencadeada a 
partir de territórios estrangeiros (...)”. 
Esta posição de Marcello Caetano reveste-se de ambiguidades e indefinições, agravadas por “(...) uma 
inversão na política de firmeza seguida até então (...)”(180), dado que, em 26 e 27 de Março de 1974, 
tinha lugar em Londres uma reunião secretíssima entre um emissário do Governo Português, o então 
Cônsul-Geral em Milão, José de Villas-Boas Vasconcelos Faria, e uma delegação do PAIGC composta por Vítor 
Saúde Maria, Silvino da Luz e Gil Fernandes. A proposta do emissário de Marcello Caetano consistia num 
cessar fogo na Guiné, seguido de abertura de negociações formais para reconhecimento da independência 
(181). Quanto a negociações, o Presidente do Conselho temia a teoria do dominó: “(...) Não poderíamos, 
por exemplo, aceitar a negociação com o inimigo na Guiné, em termos que nos privassem da autoridade 
para recusar negociações em Angola ou em Moçambique (...)”(182). 
A política seguida pelo Governo era a de “(...) defender, energicamente, em todos os campos a integridade 
de Portugal, aquém e além - mar (...)”. O Presidente do Conselho auscultava, naquele dia 5 de Março de 
1974, a opinião da Assembleia Nacional sobre a certeza do rumo político traçado. Esta decidiu “(...) 
manifestar o seu apoio à política do Governo (...), em particular no que respeita à defesa e valorização do 
Ultramar (...)”(183). 
Em 5 de Março de 1974, o Presidente do Conselho iniciou uma comunicação à Assembleia Nacional com a 
seguinte frase: “(...) Nenhuma dúvida pode haver de que o mais grave problema que presentemente se 
põe à Nação Portuguesa é o Ultramar (...)”(184). E desafiou a Assembleia a adoptar “(...) uma atitude 
consciente e definida e, por isso, fazer uma reflexão (...)”. E faz as seguintes afirmações: 
“(...) As operações militares em Angola, em Moçambique e na Guiné resultam da legítima defesa perante 
uma agressão preparada e desencadeada a partir de territórios estrangeiros (...)”; 
“(...) As forças militares foram chamadas a cooperar nesta acção de polícia. Só que o ataque dos adversários 
foi continuando sob as formas insidiosas da guerra subversiva (...)”; 
“(...) As forças militares não fazem guerra: asseguram a paz (...)”; 
“(...) Não dominam, não subjugam, não anexam, não conquistam - apenas vigiam e repelem quando 
necessário, a força pela força, proporcionando aos habitantes a possibilidade de fazer normalmente a sua 
vida, apoiando a sua evolução e promoção social e garantindo o fomento e o progresso do território (...)”; 
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“(...) Há uma defesa global do Ultramar que nos impõe coerência de atitude (...) uma abdicação num sítio 
logo afectaria a força de resistência no conjunto (...)”. 
Considerava como pontos fundamentais da política governativa: 
“(...) Consolidação das sociedades multirraciais que cultivamos e das quais está ausente toda a 
discriminação de cor, raça ou religião; 
- autonomia progressiva do governo das Províncias de acordo, segundo a Constituição, com o respectivo 
estado de desenvolvimento e os seus recursos próprios; 
- participação crescente das populações nas estruturas políticas e administrativas;
- fomento do território com ampla abertura à iniciativa, à técnica, ao capital de todos os países sob a única 
condição de se proporem valorizar a terra e a gente, e não explorá-la (...)”(185). 
Para ele, fora de acordo com este programa que se operara a revisão da Constituição de 1971. Os 
combatentes e os residentes careciam de certezas, competindo à Assembleia Nacional manifestar-se quanto 
à certeza do rumo definido. Esta revisão que revogou quase clandestinamente o Título VII da Constituição, 
na expressão de Adriano Moreira, identificava o inimigo como interno; prometia a democratização para 
quando o perigo tivesse sido eliminado; uma oposição formal mas inoperante e uma resolução tecnocrática 
do problema colonial, assumido como empreendimento não rentável que aconselhava a busca de novas 
áreas; a Europa (186). Era este o princípio da “autonomia progressiva” consagrado na revisão constitucional 
de 1971. Neste contexto, a manobra militar deveria garantir o espaço e o tempo necessários para a 
consecução dos objectivos, ainda indefinidos, ao nível da acção política: a manutenção da forma unitária do 
Estado? ou de uma estrutura federal? a autonomia progressiva e participada? uma independência branca, 
uma independência de maioria africana? Uma confederação? 
O sistema internacional mudara e não acolheu o modelo vigente; a solução tinha de ser outra (Política?.. E 
quando, então?!.) . Dominaram os factores exógenos, que não deixaram de agir até hoje. 
A decisão do fim do império acabou por ser do aparelho militar, numa acção de que não foi de cúpulas. 
Emergiram outras Forças Armadas, forjadas na longa acção à revelia da percepção dos governos, com uma 
nova visão do mundo, com outro valores e com outra avaliação da mística do império.
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I I CAPÍTULO 
A CONFLI TUALIDADE GLOBAL PERMANENTE ,  O  DESPERTAR DOS MOVIMENTOS INDEPENDENT ISTAS E  
A  AF IRMAÇÃO DA SOBERANIA PORTUGUESA EM MOÇAMBIQUE 

1. Estratégias globais de penetração no Terceiro Mundo.
A subversão técnica e a maleabilidade revolucionária.

Numa época em que a sociedade internacional vivia num clima de confrontação mútua entre as 
superpotências, que se digladiavam em inúmeros conflitos limitados, providenciando a guerra-fria, segundo 
Noam Chomsky, “(...) easy formulas to justify criminal actions abroad and entrenchment of privilege and 
state power at home. Without the annoying need for thought or credible evidence, apologists on both sides 
could explain reflexively that however regrettable, the acts were undertaken for reasons of «national 
security» in response to the threat of the cruel and menacing superpower enemy (...)”(1); a forma de 
actuação nestas zonas marginais de desempate, na procura de objectivos que lhes conferissem uma posição 
geopolítica compatível com os seus interesses, passou a ser a confrontação interposta, por procuração. 
Nestas zonas incluíam-se, evidentemente, os territórios “Alcora” (2), que, considerados na balança mundial 
de poderes de equilíbrio estratégico nuclear, onde da confrontação se passou para a negociação estratégica, 
possuía vantagem, pelo menos aparentemente, o Bloco Leste, que passou então a conferir especial ênfase à 
estratégia indirecta, face à qual o ocidente respondia defensivamente. 
Liddell Hart explica a estratégia de aproximação indirecta como: “(...) la manera más efectiva de transtornar 
el equilíbrio psicológico y físico del contrario y hacer así posible su derrubamiento (...)”(3). Obviamente, 
quando esta explicação foi dada, o referencial em mente era Hitler e a sua estratégia de aproximação 
indirecta para alcançar o poder ao explorar os pontos débeis da República de Weimar, mas bem se pode 
aplicar à estratégia soviética e chinesa para infiltração em África, na Ásia e na América Latina. 
De acordo com o documento do Secretariado - Geral da Defesa Nacional, “Operações Alcora”, a estratégia 
indirecta, utilizando todos os meios ao seu alcance, visava, quanto a Portugal (4): 
a) Desacreditar o país aos olhos do mundo, por forma a mobilizar simpatias para a sua causa;
b) Fragmentar e corromper a sociedade estabelecida e, assim, promover as condições internas necessárias 
para a expansão política do movimento subversivo;
c) Ganhar o controlo da população pela persuasão, pelo terror, pela força, com a finalidade de destruir a 
autoridade e o prestígio do governo;
d) Inspirar o estado de espírito revolucionário na mais vasta quantidade possível de população, a fim de 
alimentar a “chama da guerra”; 
e) Manter a população num estado de insegurança para, desse modo, invalidar a campanha do governo 
para “corações e espíritos”; 
f) Dispersar as forças armadas do governo por meio de ataques muito afastados de terrorismo e de 
guerrilhas e desprovendo-as, desse modo, de poder para proteger as populações; 
g) Impor ao Governo Português o máximo de encargos económicos, financeiros e psicológicos; 
h) Edificar a sua própria fortaleza por meio da mobilização do apoio popular local, do estabelecimento de 
bases e da captura de equipamento, a fim de aplicar o golpe de misericórdia final. 
A adopção de uma estratégia deste género visa provocar uma alteração no equilíbrio das forças, através de 
acções pontuais de desgaste e não por meio de um golpe decisivo. Mas, para isso o desgaste provocado no 
adversário tem de ser proporcionalmente superior ao provocado nas próprias forças. 
O shock point canal de Moçambique viu a sua importância estratégica acrescida com o encerramento do 
canal do Suez, em Junho de 1967. Além de uma maior distância a percorrer, o percurso deixou de ser feito 
em área OTAN, logo sem a protecção das respectivas forças navais (5). No início da década de setenta, mais 
de cinquenta por cento do abastecimento petrolífero europeu passava pela rota do Cabo (6), sendo 
preocupante para a OTAN a capacidade que os soviéticos demonstravam em projectar poder com forças 
navais de superfície e com submarinos nucleares, quer no Atlântico Sul, quer no Índico, onde se 
encontravam desde 1968, combinando a esquadra com a frota pesqueira e navios oceanográficos. O 
domínio deste oceano era vital para que as esquadras soviéticas no Mar Negro, no Mediterrâneo e no 
Extremo Oriente pudessem unir-se, assegurando a defesa das rotas comerciais e dos programas russos 
espaciais e de telecomunicações (7). 
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A OTAN actuava sempre dentro dos limites definidos pelo seu Tratado, descurando o princípio elementar de 
que a defesa de regiões que não são auto-suficientes não se faz apenas na sua fronteira, pois a área de 
influência e mesmo de interesse deve ser tida em conta; ou seja, apesar do objectivo ser regional, a 
consecução desse objectivo terá de forçosamente, se situar também nas áreas de produção e nas vias de 
comunicação vitais, sem o que será possível, com facilidade, asfixiá-la sem violar a mais pequena parcela 
do seu território. Nesta ordem de ideias, em finais de 1970, apesar das objecções políticas conhecidas, a 
opinião do SACLANT (Supreme Allied Command Atlantic) consistia na necessidade de findar com o limite 
Atlântico Sul, justificando a manutenção dessa fronteira artificial como uma fraqueza da defesa da Aliança, o 
que afectava significativamente a capacidade da OTAN deter ou responder a uma atitude agressiva soviética 
no oceano (8). O Conde de Marenches, à data Director - Geral do Serviço de Documentação Externa e de 
Contra-Espionagem francês, propunha mesmo que se repensasse a OTAN, suprimindo o “N”(9). 
Face à ameaça de infiltração comunista no Médio Oriente, Norte de África e África Central, a presença de 
poder marítimo no Mediterrâneo, Índico e Atlântico, em conjugação com outras, onde as posições ocidentais 
pudessem ser firmes, tais como a África do Sul, em situação privilegiada para o controle da rota do Cabo (de 
importância vital para a manutenção das linhas de comunicações externas com a Metrópole), os territórios 
portugueses na África Austral serviriam de apoio para uma estratégia global de contenção e contra-ataque. 
Uma qualquer tentativa de accionamento de massas tem, necessariamente, de se enquadrar numa visão 
maximalista da estratégia global, pelo que é necessário termos presente que Moçambique controlava o 
canal do mesmo nome, logo da rota do Cabo, e que possuía linha de fronteira com 5 países, tendo acesso 
facilitado a matérias primas vitais. Estes factores, só por si, constituem razão bastante para que o território 
fosse disputado no tabuleiro internacional. O processo de autodeterminação conduziria, obrigatoriamente, à 
filiação num dos grandes poderes, ou com ambos, por diversas formas de exercício de influência, pelo que 
os movimentos independentistas seriam, forçosamente, factores a suscitar ou a apoiar por estes. 
Qualquer análise da aproximação soviética a África, ou a qualquer outra região do terceiro mundo, deve ter 
sempre em conta a visão soviética da balança dos poderes mundiais. A sua insistência em que os 
movimentos de libertação do terceiro mundo representavam um dos factores decisivos no processo 
revolucionário global, afectou, em consequência, a relação socialismo/capitalismo, nestas áreas, exercendo 
influência decisiva no resultado final desta disputa (10). 
Se, como vimos os europeus consideravam o continente africano como um complemento económico da 
Europa e a salvaguarda militar de todo o seu flanco meridional, os norte-americanos encaravam-no como 
possível mercado para colocação dos seus produtos e como fornecedor de matérias primas. Persistia a ideia 
de que, onde fosse eliminada a influência europeia, ganhar-se-ia um novo campo de influência norte-
americana. 
Para Portugal, a URSS considerava a África como indispensável na corrida para o domínio do mundo. Este 
continente serviria de plataforma indirecta para poder atacar os povos “capitalistas ocidentais”. Desde o 
Congresso dos Povos Oprimidos, realizado em 1920, em Baku, a URSS começou a manifestar preocupação 
pela África e pela Ásia, tendo como propósito criar um ambiente que lhe permitiria “(...) colocar-se no papel 
de dirigente e inspiradora da luta dos povos asiáticos contra o imperialismo britânico e francês (...)”(11), 
marcando, assim, aquilo que podemos considerar o início de um programa de infiltração e de penetração, 
para manipulação daquilo que, no tabuleiro do jogo mundial dos grandes blocos, viriam a ser periferias de 
desempate, retomando, deste modo, a URSS a velha ambição czarista de conquista dos mares quentes. 
São de extrema importância para a clarificação destas intenções as declarações feitas por Estaline, em 1948, 
segundo o qual o plano de expansão comunista, em África, seria: “(...) roubando ao Ocidente as suas 
possessões coloniais, reduzimos o lucro do capitalismo, baixando, assim, o padrão de vida das classes 
trabalhadoras e criando a situação propícia para os movimentos revolucionários, que facilitarão o 
movimento de cerco da Europa através da África (...)”(12). 
O comunismo de controlo soviético procurou, então, introduzir em África toda a sua influência, aliando-se 
aos movimentos separatistas das colónias, em nome do movimento proletário internacional, passando, após 
Bandung, a dispor de um instrumento eficaz. Neste contexto, Bulganine e Kruchtchov deslocaram-se, de 18 
de Novembro a 21 de Dezembro de 1955, aos países do Sudoeste Asiático, consagrando a sua adesão aos 
princípios da Conferência de Bandung. 
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Podemos considerar que os primeiros passos dessa caminhada russa, rumo ao Sul, num movimento 
envolvente do Continente Africano, por Oriente e pelo Ocidente, teve como principais pontos de apoio: o 
Ghana e a República da Guiné, na costa ocidental, e a Somália, na costa oriental, a questão do Suez, em 
1956, a revolução argelina e a realização da 1ª Conferência de Solidariedade Afro-Asiática, no Cairo, em 
Dezembro de 1957. Este movimento processou-se ao ritmo do despertar dos nacionalismos africanos e foi 
condicionado pelos interesses das outras potências. 
A política soviética visava objectivos mundiais e um apoio sólido assente no seu potencial estratégico 
nuclear em crescimento, num exército convencional poderoso e num respeitável poder naval de guerra e 
mercante, ou seja, dispunha de forças armadas preparadas para actuarem à escala mundial, quando e onde 
necessário, na defesa dos seus interesses. 
A Europa era uma área de interesse e, em simultâneo, de preocupação. Interesse em manter, a Oeste, um 
esforço na exploração de situações divisionistas da Aliança Atlântica, no retardamento da Comunidade 
Europeia, na diminuição de influência política dos EUA e na retirada das forças americanas da Europa. E, a 
Leste, preocupação em consolidar a sua esfera de influência. 
Assim, a estratégia maximalista da URSS, para «laqueação» dos domínios vitais da Europa, consistia em 
(13):
– Obter o controlo das zonas de passagem entre as áreas N e S do Atlântico, visando, em última análise, a 
partir de Cuba, atingir os EUA, ou fixá-los a partir da América Central, desviando, desta forma, as atenções 
norte-americanas da Europa e da África (14); 
– Garantir a presença directa (ou interposta), no Próximo, Médio e Extremo Oriente, e o controlo da “Rota 
do Petróleo”, bem como todo o restante movimento comercial marítimo com passagem pelo Cabo da Boa 
Esperança (15), pelo que expandia a sua presença militar ao longo do Rimland do Continente, ganhando 
acesso a portos e aeroportos-chave; 
– Obter, pela negação de acesso a esses portos, o respectivo controlo e acesso a matérias primas, das quais 
relevavam as afins da alta tecnologia bélica, e, eventualmente, colocar a União Soviética em posição de 
domínio das linhas de abastecimento de África para as nações industrializadas ocidentais (16); 
– Accionar os aparelhos quinta-colunistas formais, ou inocentemente utilizados, exercendo prática constante 
da manipulação dos instrumentos de luta pela aquisição e domínio do poder político (17). 
No que dizia respeito a África, tinha em vista dividi-la em África do Norte e África Negra, para as poder 
conquistar em separado. Para o conseguir, penetrava em direcção ao Golfo da Guiné, conjugando esta com 
duas outras penetrações: uma, em direcção ao Atlântico, pelo eixo Cairo-Tripoli-Tunis-Argel-Rabat, e uma 
segunda, a Leste, em direcção a Moçambique, pelo eixo Cartum-Addis Abeba-Nairobi-Beira (18). Nestes 
territórios, procurava implantar a política económica soviética, encorajava políticas anti-ocidentais e 
procurava servir de suporte para expansão da influência aos países vizinhos, apoiando em larga escala 
movimentos independentistas específicos e encorajando o estabelecimento de regimes com orientação 
marxista, em países com comandamento sobre corredores de comunicações ou energéticos. Angola e 
Moçambique eram um alvo remunerador, de per si, acrescido de vantagem conferida pela possibilidade de 
exercer pressão sobre países destes dependentes. 
Ao exortar a exploração das dependências ocidentais em matérias primas, a União Soviética esperava 
provocar a erosão dessas economias e, ao mesmo tempo, exacerbar as divergências entre os EUA e os seus 
parceiros atlânticos. 
Apesar do quadro de dominação mundial por nós traçado, a política soviética, quanto à África Negra, foi 
lenta, cautelosa e oportunista, uma vez que, para a URSS, “(...) a África não constituía a máxima prioridade, 
sendo menos importante para ela do que outras áreas do Terceiro Mundo, como o Médio-Oriente e o sub-
continente Indiano (...)”(19). Contudo, todas as oportunidades surgidas para obter influência e demonstrar a 
sua posição de superpotência foram aproveitadas pelos soviéticos. 
Com a sua estratégia maximalista e indirecta para domínio do Terceiro Mundo, a União Soviética procurou 
não só suplantar a influência ocidental mas também conter a influência chinesa. O seu processo de 
penetração em todo o Terceiro Mundo foi reflexo dos interesses gerais sobre o plano ideológico, económico 
e de estratégia militar, adoptando características, consoante o lugar geográfico a que se dedicava. A sua 
influência estendeu-se de forma activa à maioria dos territórios compreendidos entre a Argélia e a Índia, 
exercendo alguma influência em territórios da África Negra e da América Latina. No Sudeste-Asiático, a 
actuação ficou reduzida ao Vietname do Norte, dado que, nesta região, prevaleceu a influência da rival, a 
China. 
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Uma vez que os dirigentes preferiam sustentar os nacionalismos progressistas à acção violenta preconizada 
por Pequim (20), o primeiro processo de penetração foi ideológico. 
A propaganda soviética visava uma penetração a longo prazo. Moldando-se às circunstâncias, adoptava a 
forma de uma ajuda cultural, oficial ou clandestina, doutrinando os futuros líderes nas suas Universidades. 
Recorrendo a uma diversidade de técnicas — da rádio, livros, acordos comerciais e técnicos, assistência 
económica, entre outros —, assentava, essencialmente, sobre três temas (21): 
– O socialismo era a única via, face ao subdesenvolvimento; 
– A ajuda soviética aos países em vias de desenvolvimento reforçava a sua independência económica e 
política, ao passo que a ajuda ocidental/capitalista aumentava a sua dependência; 
– A URSS era pacifista e condenava o racismo. 
Esta propaganda apoiava-se em institutos especializados da Universidade de Moscovo e em centros de 
amizade e culturais espalhados pelo mundo. As representações diplomáticas distribuíam gratuitamente 
livros, jornais e revistas. As estações emissoras de Moscovo e Baku, Erevan, Tachkent e Duchambe 
difundiam programas para os países em vias de desenvolvimento. Como procurava atingir sobretudo a 
juventude, possuía ainda centros de acolhimento de estudantes, como a Universidade Patrice Lumumba, em 
Moscovo.
A ajuda económica e técnica (22), considerada de grande importância, foi o segundo processo utilizado, 
procurando colocar nesses mercados os seus produtos (pouco competitivos no mercado ocidental). 
A coberto da assistência técnica, tentava substituir as companhias ocidentais e, assim, alcançar o controlo 
sobre a produção e comercialização dos recursos naturais, nomeadamente, dos hidrocarbonetos. 
A terceira forma de penetração baseava-se na ajuda militar, feita normalmente através de acordos bilaterais 
e secretos que podiam ir desde a venda de material à formação de pessoal (23). 
Moscovo desenvolvia o seu esforço nas instituições internacionais, apresentando em 1957 uma moção ao 
Conselho de Tutela das Nações Unidas com a finalidade de se criar uma comissão de investigação sobre os 
territórios Ultramarinos cuja administração não se encontrava sob a alçada da ONU. Nas conferências de 
solidariedade afro-asiáticas, as Províncias portuguesas são incluídas, por influência comunista, na lista dos 
povos a libertar do colonialismo e imperialismo. Quanto ao caso português, não podemos esquecer que 
Kruchtchov declarou que apoiava a rebelião anti-portuguesa, considerando-a mesmo como uma guerra 
sagrada (24). 
Em 1957, o PCP, subordinado às decisões do XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética, 
desenvolveu intensa campanha anti-colonial. A infiltração comunista nos territórios verificava-se nos 
sindicatos, círculos administrativos e meios estudantis, num apoio e inspiração aos movimentos 
independentistas, por acções diplomáticas, de propaganda ou de quinta-colunismo (25). 
Apoiada pelos seus satélites, aos quais cedeu muitas vezes primazia neste movimento de penetração, a 
URSS viu abrir-se uma nova frente de competição política, económica e diplomática, quer com as potências 
ocidentais, quer com a China. Com esta última, a rivalidade agravava-se à medida que o diferendo sino-
soviético se ia intensificando. 
Estes condicionalismos levaram a URSS a comprometer cada vez mais os seus “Estados Satélites” numa 
penetração ao Sul do Equador, numa tentativa de contrariar a penetração chinesa. Daí, o incremento da 
ajuda política, económica, militar e cultural concedida pelos seus satélites aos países de África — começando 
pela Argélia e pelo Egipto e atingindo a Zâmbia e a República Malgaxe — e o desejo de antecipação, no 
reconhecimento oficial dos novos estados africanos, com a consequente penetração diplomática. 
Movidos por uma política secular, os russos procuraram, através de uma política tríplice, assegurar da 
participação das principais nações do Índico, como a União Indiana e o Paquistão — contíguas à URSS —, 
para assegurar o domínio dos mares naquela zona e, se possível, reduzir a presença do Ocidente, 
rechaçando ao mesmo tempo a influência chinesa. A China Continental seria, desta forma cercada por todos 
os lados. A URSS tentaria, igualmente, erigir uma barreira entre a Europa e a África, isolando o Médio 
Oriente ao largo da costa do Norte da África. 
As actividades da União Soviética e da China na África sub-sahariana, de acordo com documentação do 
Foreign Office, em Londres, serviam dois objectivos: 
1. Incremento da respectiva influência nacional na região; 
2. Persuasão da sua declarada intenção global de criação de condições para a construção do socialismo e do 
comunismo no continente (26). 
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Face ao policentrismo comunista em que ambos detinham o maior interesse em conquistar os favores 
africanos, estes últimos eram apenas espectadores eventuais, na possível contra - ofensiva ideológica 
ocidental (27).
A Administração Portuguesa estava ciente da rivalidade em África entre as teorias do comunismo russo e as 
do comunismo chinês, tendo a perfeita noção que o objectivo básico de “todos os comunistas” era o 
domínio do mundo, procurando, assim, não se deixar iludir numa falsa sensação de segurança (28). Mesmo 
os líderes africanos reconheciam que “(...) o perigo que hoje ameaça a África é o comunismo, tingido de 
amarelo de Pequim (...)” (29).
Para a China, potência em franca ascensão, que ambicionava influência internacional, a África surgiu como 
zona de expansão e como um futuro terreno para a colocação dos seus excedentes demográficos. 
Chou En-Lai marcou a entrada oficial da China na cena africana, num discurso proferido em 1964, em 
Mogadíscio, tendo então afirmado: “(...) existe hoje em África uma excelente situação revolucionária 
(...)”(30). 
Dentro do quadro das relações existentes entre a China e a África Negra, podemos destacar acordos 
comerciais, empréstimos ou a realização de projectos com interesse (31). De 1959 a 1964, o montante de 
empréstimos chineses (estimados, mas não realizados na totalidade) atingiu os 340 milhões de dólares 
(32). 
Após o golpe de estado em Zanzibar, em 12 de Janeiro de 1964, Pequim passou a desempenhar o papel de 
líder incontestado dos movimentos independentistas em África, estreitando as relações diplomáticas com 
todos os estados e movimentos que o desejassem. Apoiou, nomeadamente, os movimentos dos territórios 
portugueses africanos e da África do Sul. 
Os interesses chineses por África, neste século, tiveram diversas fases: de um alinhamento inicial com 
Moscovo, de quem se afastou, passou para um interesse na região Central e do Norte, para depois exercer o 
seu esforço na vertente Oriental, sendo forçada, com a revolução cultural, a um esforço de introspecção, até 
que, com o findar daquela, em Agosto de 1968, a ofensiva tomou novo rumo, mais clássico: o da assistência 
técnica e financeira (33). 
Com o fim da revolução cultural, a política externa chinesa, nomeadamente para com a África, sofre grandes 
alterações. Num esforço de compensação dos erros cometidos, e porque com eles aprendera, procurava, 
adoptando uma postura de diplomacia mais flexível, no mínimo, manter as bases diplomáticas que ainda 
detinha. Até à revolução cultural a tendência era para interferir nos assuntos internos. A partir desta, o 
interesse fundamental passou a residir no apoio económico e militar. 
A inspiração das relações deixou de lado a sua ideologia e o desejo revolucionário. A ênfase passou para os 
contactos inter-Estados e para a diplomacia normal (34), passando, assim, a vigorar o seu interesse como 
grande potência, competindo não só com a Rússia e o Ocidente mas também com Taipeh. Chou-en-Lai, em 
1970, proclamou mesmo a sua vontade de não se imiscuir nos assuntos internos dos outros países, 
admitindo que a revolução do tipo chinês não poderia ser transposta para África, pois o caso deste 
Continente era muito diferente do seu (35). 
O marxismo chinês contém alguma originalidade, sendo de salientar a forma como foi aplicado, na prática, 
às condições específicas chinesas, onde o proletariado era quase inexistente, sendo a força revolucionária 
imputada à classe rural (36). 
A estratégia de Mao não visava o ataque directo à sede do poder. Deslocou o centro da luta para os 
camponeses e, a partir destes, cercaria as cidades até à conquista destas. Ou seja, esta estratégia partia da 
periferia para o centro, apoiada em núcleos internos, pelo que necessitava de iniciativa, flexibilidade e 
planeamento (37). Na China, o partido comunista dirigia uma guerra revolucionária que, segundo Mao, além 
de representar o estandarte da sua libertação, revestia-se também duma importância revolucionária 
internacional, uma vez que considerava: 
“(...) os olhares dos povos revolucionários do mundo inteiro estão fixados em nós (...) exerceremos uma 
influência profunda sobre o movimento revolucionário no Oriente e no Mundo (...)”(38). 
Assim, e de acordo com um documento das Informações Militares portuguesas, traçou um memorando de 
conquista do mundo em cinco fases, englobando (39): 
O Sudeste da Ásia, a Índia e o Japão; 
O Médio Oriente e o Suez, rumo ao Norte de África; 
O progresso para a África a Sul do Sahara, facilitado pelo domínio dos anteriores, e o consequente 
enfraquecimento da Europa; 
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O restante da África, abrangendo depois a Austrália e a América Latina; 
O Hemisfério Ocidental, conseguido por centros subversivos a instalar nas Caraíbas e pelas massas da 
América Latina. 
Mao terá afirmado ainda que “(...) uma vaga de revolução estender-se-á, então, através de todo o 
Continente Africano, e os imperialistas e colonialistas serão empurrados para o mar num futuro próximo 
(...)”(40). 
Para concretizar estas ideias, a estratégia subversiva chinesa actuou em África através de propaganda, 
infiltração política, infiltração económica e acção subversiva típica (41). Apesar desta actuação diferenciada, 
mas complementar, não é facilmente discernível uma estratégia global chinesa em relação a África. Por 
intermédio de uma política externa agressiva, visava-se isolar África, quer do Ocidente, quer do Leste, 
instalar aí bases de apoio e, se possível, provocar alterações na conjuntura mundial, por forma a favorecer a 
expansão comunista e a afectar a unidade do mundo livre. 
O esforço, como vimos, teve várias fases e era exercido sobretudo na Tanzânia e na Zâmbia, onde os 
chineses detinham interesses na linha de caminho de ferro que liga Dar-es-Salam à região do Coperbelt, na 
Zâmbia, o que possibilitava a esta libertar-se da sua dependência em relação aos territórios da África Austral 
(42). 
Entre outros motivos para o esforço se concentrar na parte Oriental do Continente incluía-se a tentativa de 
enfraquecimento da influência soviética e ocidental, bem como a disputa da liderança do movimento 
comunista e dos círculos revolucionários. Porém, a China não pretendia combater directamente a actuação 
soviética. Procurara mesmo evitar colidir com esta nas áreas onde aquela possuía já relativa influência, 
numa tentativa para impedir a progressão abaixo da linha que passava pela Tanzânia, Zâmbia, Congo 
(Brazzaville), Angola e Congo (Kinshasa), territórios onde a presença portuguesa e a influência americana, 
interrompiam essa linha. Em certos aspectos a política chinesa até se mostrava complementar à soviética, 
mas sempre e acima de tudo, essa posição pretendia suplantar a outra pela inovação de uma ideologia e de 
métodos de luta que se afirmavam ser os mais adequados às condições concretas do meio africano (43).. 
A indisponibilidade financeira impedia a China de um auxílio maciço aos amigos africanos, representando os 
seu projectos mais um simbolismo de solidariedade moral e mesmo política, pois a sua tecnologia, obsoleta 
em termos ocidentais, absorvia efectivos superiores em mão de obra, o seu crédito era mais favorável do 
que o soviético ou mesmo que o das democracias estabilizadas ocidentais e, rapidamente, renunciava ao 
controlo do governo hospitaleiro (44). 
O acordo relativo ao caminho de ferro Tanzan veio dar outra abertura à China em África. O seu 
comportamento relativamente a este Continente produziu também os seus dividendos nas Nações Unidas, 
transformando progressivamente, o voto africano anti-Pequim. A admissão da China nas Nações Unidas, a 
25 de Outubro de 1971, com 21 votos contra e 36 votos a favor de estados sub-saharianos, são o 
demonstrativo numérico do percurso traçado pela China depois de Bandung. 
O método revolucionário chinês era considerado, pelos dirigentes chineses como o melhor e o único. Para 
aqueles dirigentes, o centro revolucionário mundial ficaria situado em África. Já Mao, em mensagem ao 5º 
Congresso do Partido Comunista da Albânia, a 25 de Agosto de 1966, referira: “(...) vivemos uma nova e 
grande época da revolução mundial. As tempestades revolucionárias em África desferirão, inelutavelmente, 
no velho mundo, golpes esmagadores decisivos (...)”(45). 
De facto, a China apresentava algumas vantagens relativamente às outras potências, penetrando com 
facilidade em África. Ali, o seu Regime era encarado como comunismo dos pobres, possuindo virtudes 
impossíveis no Regime soviético; o povo de cor amarela era considerado vítima do colonialismo, 
pertencente, como os africanos, ao Terceiro Mundo, oprimido e explorado pela raça branca. Além do mais, 
os seus padrões de desenvolvimento pareciam mais adequados, tinha demonstrado um excepcional 
progresso na sua economia e nas soluções técnicas, práticas e simples, que permitiram esse progresso. 
Apresentava ainda soluções de compromisso, que permitiam a convivência entre os povos ex-colonizados e 
as antigas Metrópoles, afirmando que havia oposições, não só entre as classes mas entre os povos, que não 
podiam ser superadas senão por guerras revolucionárias e infiltrava-se em todos os meios com alguma 
receptividade revolucionária, organizando e difundindo uma propaganda extremamente bem adaptada a 
cada caso concreto (46). 
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Por outro lado, os Soviéticos consideravam essa tese como anti-marxista, onde a solidariedade das classes 
era substituída por algo semelhante a um racismo anti-branco. Porém, era esta vertente da doutrina chinesa 
que identificava não só a sua doutrina como anti-ocidental e anti-colonial como atraía pelo facto de a 
revolução agrária parecer vitoriosa num estado que se libertou do Ocidente e de apresentar uma teoria 
racista que estava de acordo com as necessidades dos líderes africanos, no seu empenho em manter um 
clima emocional que lhes permitisse dar unidade de nação aos grupos tribais e a sequente viabilidade 
política dos seus projectos nacionais (47). 
No despique sino-soviético, entre 1971 e 1972, a intervenção chinesa, mais bem sucedida, fruto do seu 
esforço, ocorreu na Tanzânia e na Zâmbia, sendo crescente a influência no Congo, Guiné e Somália. De 1970 
a 1973, a China Popular auxiliou o Continente Africano com 900 milhões de dólares, 400 dos quais para o 
caminho de ferro Tanzan, e os russos apenas com cerca de 40 milhões. A ajuda económica chinesa revestia, 
nomeadamente, a forma de projectos sem necessidade tecnológica elevada, contudo, com prestígio 
considerável (48). 
A sua influência e apoio cresceram, sendo o seu esforço principal concentrado no apoio aos movimentos 
anti-Portugal. Disputou com a Rússia a influência em relação à FRELIMO e COREMO, em Moçambique, ao 
MPLA, em Angola, e ao PAIGC, na Guiné. Este apoio aos movimentos independentistas, em competição 
aberta com a Rússia, resultou com certeza em benefício para a guerrilha, mas encerrava em si o efeito 
divisório entre eles. 
A influência chinesa estendia-se em finais de 1973 à África Ocidental, designadamente à Mauritânia, Togo e 
Daomé, iniciando a penetração na Guiné-Conacry, Gana, Mali, Nigéria, Congo, Senegal e Alto Volta. Na África 
Oriental estava bem estabelecida na Tanzânia, Zâmbia, Etiópia e Sudão. Na África Central estabelecera 
relações diplomáticas com o Zaire. 
Estas estratégias globais de penetração no Terceiro Mundo tinham como pano de fundo a guerra 
revolucionária, cuja coluna vertebral é, de acordo com Carrero Blanco, “(...) socavar, debilitar, dividir, azuzar 
las reacciones ante las injusticias, exacerbar las passiones, ir desmontando las reservas morales y materiales 
de las naciones, de las sociedades e del indivíduo, (...) La mentira, la calumnia, la traición, el crimen, todo 
es bueno; (...) tudo vale (...) para llegar um dia a dominar al mundo (...) “(49). 
Por vezes, confunde-se a expressão guerra revolucionária com a de guerra subversiva. Esta última é definida 
como: 
“(...) luta conduzida no interior de um dado território, por uma parte dos seus habitantes, ajudados e 
reforçados ou não do exterior, contra as autoridades de direito ou de facto estabelecidas, com a finalidade 
de lhes retirar o controlo desse território ou, pelo menos, de paralisar a sua acção (...)”(50). 
Segundo Franco Pinheiro, a guerra revolucionária, além dos conceitos já inseridos no conteúdo sobre a 
guerra subversiva, caracteriza-se por ser conduzida nos pressupostos do marxismo-leninismo, pretender, em 
última análise, a implantação do comunismo e utilizar uma amplitude de meios e processos, que vão da 
guerra convencional à guerra subversiva, ou simples aspectos de guerra-fria, ou ainda, o mero esquema de 
agitação/propaganda (51). Segundo Amaro Monteiro, a estas características podemos ainda acrescentar 
uma outra: a prática de um desenvolvimento lento, procurando a guerra prolongada e o esgotamento da 
ordem constituída (52). 
Para Claude Delmas, a guerra revolucionária também se caracteriza pela crueldade à «escala humana» e 
pelo assumir de um aspecto terrorista, pois aqueles que a dirigem “(...) tomam a seu cargo a 
responsabilidade dos humilhados e prometem a esse ressentimento a satisfação da vingança, mas também 
porque tendem, por doutrina, à dominação da sociedade, porque não podem negligenciar ou fazer reverter 
a seu proveito as forças obscuras do indivíduo e das massas (...)”(53), assumindo, assim, o terror um maior 
poder de ruptura na revolução. 
Existe também uma outra confusão frequente entre o conceito de guerra subversiva e o de subversão. Esta 
defini-la-íamos como uma técnica de assalto ou de corrosão dos poderes formais, para cercear a capacidade 
de reacção, diminuir e/ou desgastar, e pôr em causa o Poder em exercício, mas nem sempre visando a 
tomada do mesmo (54). A subversão, como aqui é definida e adoptada por nós, nem sempre conduz à 
guerra subversiva, mas temos por certo que ela antecede e/ou acompanha a guerra subversiva. 
Convém no entanto notar que nem todas as guerras subversivas são revolucionárias, mas todas as guerras 
revolucionárias são subversivas. O domínio das guerras subversivas é mais vasto do que o das segundas, 
dado que a acção subversiva, no projecto de tomada do Poder, também se pode acomodar à ideologia 
marxista/leninista. 
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Parece-nos oportuno esclarecer que, daqui em diante, referiremos, indistintamente, guerra subversiva
/guerra revolucionária/ guerra de libertação, pois o confronto Administração Portuguesa/movimentos 
independentistas, apesar de ser interpretado pela primeira como revolucionário e ser apelidado pelos 
últimos de guerra de “libertação” (entenda-se libertação do jugo colonial), travava-se em ambiente 
subversivo. Contudo, em Moçambique, como veremos adiante neste estudo, o termo guerra revolucionária 
entendido pela FRELIMO não significava, logo de início, a implantação do marxismo-leninismo. Este só 
começou a ser admitido a partir de 1969 e instaurado, formalmente, em 1977. Guerra revolucionária 
significava, sim, a transformação da luta em revolução, pois, uma vez destruída a sociedade velha, através 
de um sistema de educação revolucionária, emergiria um homem novo (55). Também o posterior confronto 
da guerra civil FRELIMO/RENAMO se desenvolveu em ambiente subversivo. 
No desenvolvimento da guerra subversiva, em princípio, distinguem-se 2 períodos e 5 fases (56), de limites 
mal definidos, frequentemente indistinguíveis, e que são o período pré-insurreccional, que compreende a 
fase preparatória e a fase de agitação, e o período insurreccional, que compreende a fase armada (de 
terrorismo ou guerrilha), a de Estado Revolucionário e a fase final. O seu valor é relativo pelo que os 
conflitos devem ser estudados casuisticamente, pois a implantação das mesmas fases pode não ser 
simultânea, na totalidade do território-alvo, procurando, em todo o caso, respeitar a lógica do esquema e 
evitar ser detida na transição do estado pré-insurreccional para o insurreccional. 
Assim, normalmente no 1º período, em segredo, numa organização ainda embrionária, a manobra é 
estudada e planeada. Nesta fase, o movimento subversivo deve compreender um órgão de direcção e 
alguns elementos para enquadrar a população, outros para ligações e recolha de Informações e outros ainda 
para acções de agitação/propaganda. 
Ao passar-se para a fase de agitação ou de criação do ambiente subversivo, ainda se permanece na 
clandestinidade; todavia, como os resultados se começam a tornar visíveis, abandona-se o segredo. 
Desenvolvem-se intensas acções de propaganda que, segundo Hitler, devem preceder o desenvolvimento 
da organização, conquistando, assim, o material necessário a tal (57). 
A propaganda de agitação, com o propósito de “ganhar” o apoio dos neutros, elevar a moral entre os 
subvertidos e seus apoiantes, minar a confiança no Poder instituído e enfraquecer a moral das suas forças, 
está ligada à ideia de revolução como levantamento popular contra um poder opressivo ou repressivo, ideia 
que procura empolar ou canalizar os descontentamentos, de os modificar em indignação e cólera, 
transformando-os rapidamente em agressão àqueles que são considerados os responsáveis da situação 
insustentável (58). 
Nesta fase fomentam-se perturbações da ordem e cria-se um clima de medo, visando a desmoralização do 
Poder, o descrédito da autoridade, “(...) a ruptura aberta no tecido social, através da organização de 
contradições entre as hierarquias estabelecidas e da constituição de forças polarizadoras paralelas; o facto 
consumado do levantamento, com ou sem o recurso ao confronto armado, mas procurando, na hipótese 
afirmativa, prolongar as situações de «contacto» das Forças Armadas regulares com a massa popular, para 
naquelas criar a “má consciência” e, por fim, a desobediência aos altos comandos e seu consequente 
colapso (...)”(59).
A organização é reforçada, os sistemas de infiltração e de informação são consolidados. O status quo 
encontra aqui o seu período crítico: ou responde eficientemente ou já não controla a evolução dos 
acontecimentos na generalidade, apesar de os poder controlar pontualmente, em determinados aspectos ou 
situações. 
A fase armada (de terrorismo ou guerrilha) aparece já no 2º período, o insurreccional. Aqui, a guerrilha 
emerge como técnica de tomada do Poder e, se necessário ou útil, usa o acto do terror. A subversão 
armada, através das suas actuações, que na maioria das vezes são espectaculares, procura instaurar o clima 
psicológico, fomentar a agitação geral, mantendo a excitação emocional, e, se possível, a anarquia, 
tentando também provocar a reacção repressiva, criando mártires e preparando a subversão para provocar a 
unidade defensiva dos grupos visados. 
Tais situações, se retransmitidas ampliadamente pelos media numa engenharia de opinião, podem criar a 
convicção pública de que, na generalidade, o Poder é impotente, que a guerrilha atingiu a impunidade e 
que aquele, além de opressivo, é repressivo (nos casos em que não é impotente...). 
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Esta fase é decisiva, dado que, de certa forma, coloca já a subversão armada em superioridade sobre as 
forças da ordem constituída. Consolida-se a organização, intensificam-se e generalizam-se as acções 
violentas, completa-se o estabelecer de estruturas político-administrativas e procura-se dominar algumas 
áreas do território. 
Uma quarta fase foi típica, quer em Moçambique, quer na Guiné, onde, respectivamente, a FRELIMO e o 
PAIGC reclamaram a existência de áreas libertadas, alegando que o território e a população estavam 
cingidos pela sua organização político-administrativa. Esta fase pode ser designada por “Estado 
Revolucionário”. 
Por fim, a fase final. Nesta, a máquina subversiva acciona um exército, que procurará, a partir de bases, 
dominar todo o território, recorrendo já a operações convencionais, reclamando, frequentemente, durante o 
desencadear desta fase, o direito ao estatuto de combatente, nos termos previstos nas Convenções de 
Genebra e Protocolos Adicionais. 
São bom exemplo de guerra subversiva/revolucionária, entre as múltiplas e encadeadas situações de 
afrontamento ocorridas após o final da II Guerra Mundial, os conflitos em África, como os de Angola, de 
Moçambique e da Guiné. Estes conflitos (no conjunto dos muitos anos, que, em qualquer dos casos, 
antecedeu as partes envolvidas e mesmo, as ultrapassou) (60) são manifestações divergentes da mesma 
realidade que já apelidámos de regionais ou “por procuração”, apenas porque se encontram relativamente 
circunscritos em termos geográficos, ou porque as grandes potências se defrontam interpostamente. 
Baseada na exploração de problemas ou contradições evidentes de natureza social, ideológica, política e 
económica, susceptíveis de conquistar a adesão de variados sectores da população, a subversão pode surgir 
em qualquer tipo de sociedade e apresentar-se como uma proposta e/ou alternativa para a resolução de 
problemas ou contradições. Partindo do princípio de que as sociedades dos países subdesenvolvidos ou em 
vias de desenvolvimento são aquelas onde surgem as maiores contradições internas, seriam estas que, face 
a uma primeira observação, se encontrariam particularmente vulneráveis à subversão de qualquer sinal e 
procedência. Porém, são as democracias ocidentais que se encontram mais atreitas ao fenómeno. 
Estes Regimes, se, por um lado, não ignoram “(...) as intenções revolucionárias daqueles agrupamentos 
para os quais a referência ao ideal e às realidades democráticas mais não é do que um pretexto para a 
subversão (...)”(61), por outro lado, neles, as reacções à violência limitam-se ao horizonte ético, cuja 
violação afectaria um conceito que moldou o próprio Estado. Os tempos de resposta são lentos, na medida 
em que os aparelhos jurídicos o são, por escrúpulo ou força intrínseca (como se queira ver); “(...) as 
limitações na montagem e funcionamento de dispositivos preventivos, as restrições à instalação (assumida) 
dos repressivos, o fosso tradicional entre pensamento político e pensamento estratégico, a ausência de 
estruturas de propaganda e contra-propaganda, a vincada dualidade civil/militar, não capacitam as 
democracias ocidentais à contra-subversão, em termos de isolar eventuais grupos, desencadear, se preciso, 
a «operação verdade» (para obtenção de crédito por parte da opinião pública), evitar a situação de 
«tribunal popular» (onde o Poder aparece réu face à colectividade) e implementar, com eficácia, vigilâncias 
(milícias, por exemplo) locais (...)”(62). 
Deste modo, as democracias ocidentais tornam-se vítimas dos seus próprios conceitos. Uma vez 
conhecedoras da ameaça subversiva/revolucionária, segundo Claude Delmas, só se poderiam preparar e 
reagir contra ela, em princípio, reorganizando-se de acordo com princípios totalitários (63). Todavia, esta 
situação implica uma renúncia aos seus ideais pelo que acreditamos que, para a sobrevivência das 
democracias, essa preparação e reacção passará forçosamente pelo recurso a um eficaz sistema de 
Informações internas/externas que preste um apoio isento e esclarecido a órgãos de soberania, sem 
complexos nem má consciência. Estes, que têm por obrigação manter a integridade do território e das suas 
fronteiras, estão portanto sempre carentes de um conhecimento oportuno e o mais completo possível das 
ameaças ou actividades hostis, para poderem orientar o dispositivo e a prontidão dos meios de defesa e, 
assim, manter o “status quo”, evitando atempadamente o desenvolvimento da manobra subversiva. 
Este não é um ponto de vista inédito. Já Sun Tzu, na Antiguidade, sustentava “(...) se ignorante de ambos, 
do inimigo e de ti próprio, estarás de certeza em perigo em todas as batalhas (...)”(64) e que a chamada 
«presciência» ou «previsão» é a razão do êxito do príncipe iluminado ou do general vencedor. Nesta mesma 
linha de pensamento, no século XVI, Maquiavel refere a necessidade de o príncipe estar sempre informado: 
“(...) os príncipes sensatos devem fazer, isto é, pensar nas desordens futuras, e não só nas presentes, e 
servir-se de toda a habilidade para as evitar, pois certo é que, prevendo-as à distância, mais facilmente as 
remedeiam (...)”(65).
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Clausewitz, no século XIX, refere também a importância das Informações ao definir este termo como o “(...) 
conjunto de conhecimentos relativos ao inimigo e ao seu país e, por consequência, a base sobre o qual se 
fundamentam as nossas próprias ideias e os nossos actos (...)”(66). No século XX, Mao, por seu turno, 
acrescenta: “(...) os erros resultam da ignorância sobre o inimigo e sobre nós próprios (...)”(67). 
O facto de existirem problemas reais e contradições em determinadas sociedades não é sinónimo da 
existência de subversão, embora aqueles sejam propícios a esta. É no entanto necessário um agente 
catalisador que desperte as consciências para tais problemas, ampliando-os, se preciso, vencendo a 
tendência das massas para o conformismo e outros factores de inércia. Porém, devemos distinguir entre 
condições/factores favoráveis e causas (68). As primeiras serão genéricas; as causas, pelo contrário, são 
particulares. Apesar de assentes em factores propícios comuns, cada situação deve ser estudada de per si.
Podemos apontar factores favoráveis de ordem política, como a falta de quadros, a corrupção, a falta de 
liberdade, o défice democrático e de respeito pelos direitos básicos do homem, em sentido ocidental e 
factores de ordem económica, de ordem militar, psicológica e de descontinuidade geográfica. 
Favorecem ainda a subversão os factores de ordem social, onde podemos incluir as diferenças étnicas, 
religiosas e culturais, sendo uma das condições favoráveis a quebra das bases sociais tradicionais (69). A 
conurbação será hoje uma das condições favoráveis da maior relevância. 
Com a colonização e respectiva missionação, as sociedades nativas primitivas, que se encontravam em 
regime tribal, sofreram uma influência cultural intensa, que determinou, em parte, a sua desagregação sem, 
contudo, se assistir a uma correlativa assimilação da cultura do colonizador. Estes fluxos e refluxos culturais 
provocam, dependendo das circunstâncias, a destribalização ou então a coexistência forçosa do 
destribalizado com a sociedade tradicional. A posição do destribalizado origina um sentimento de vácuo pela 
falta das estruturas tradicionais que o explicam perante si mesmo. Nascem, então, as “(...) hierarquias de 
compensação (...)”(70), por forma a preencher o vazio e insegurança resultantes da desagregação das 
instituições tribais. A insegurança resultante da destribalização, acrescida de um sentimento de frustração, 
face a uma cultura manifestamente diferente, que dificulta a sua integração e, em consequência, o seu 
progresso social, vulnerabiliza estes homens a propagandas aliciantes e conduz ao reagrupamento, feito sob 
novas formas, para readquirir a segurança perdida (71). Acrescido a este fenómeno, emerge uma outra 
tendência, a de lutar contra a situação de inferioridade social, então, surgindo “(...) as mais diversas formas 
associativas, religiosas ou não, sempre de cariz reivindicativo (...)”(72). Tais associações, que tendem a 
organizar-se com base étnica, comportam, nomeadamente, jovens e “(...) representam assim um esforço 
dos marginais ou dos que estão prestes a ingressar nessa categoria para se adaptarem aos novos tipos de 
condicionalismos sociais em que têm de viver (...)”(73). Estas massas de nativos, tal como hoje os 
proletariados suburbanos, viviam à margem da disciplina dos respectivos grupos étnicos e das sociedades 
dos colonos/assimilados, transformando-se num perigo para aquela que era encarada como a paz social 
(74). Nos indivíduos destribalizados encontra a subversão campo fértil para proliferar, aliciando-os e 
recrutando-os para a sua causa. 
Nos territórios portugueses em África, encontrávamos factores e condições de diferença significativa entre a 
minoria branca, com um nível social mais elevado, e a maioria da população negra, com um nível social e 
de progresso comparativamente, muito inferior, acrescido de diminutas perspectivas da sua melhoria. 
Diminuta era também a percentagem de indivíduos assimilados.
A subversão como técnica que visa não só o poder como também atingir subtilmente a opinião pública, 
utiliza os conhecimentos das leis da psicologia e da psicosociologia. A ruína do Estado ou a destruição do 
inimigo são alcançados por vias distintas e radicalmente diferentes das da guerra e da revolução. O exército 
inimigo cessará o combate pois estará completamente desmoralizado e doente do desprezo que o rodeia. 
Qualquer tentativa de restabelecimento do status quo ante, será actuação em “saco roto” e o Poder 
deposto, em virtude da sua própria porosidade, partirá só, sob o olhar indiferente da população (75). Assim, 
a subversão, sejam ou não violentos os processos utilizados, visa sempre: “(...) desmoralizar ou desintegrar, 
desacreditar a autoridade, neutralizar e/ou arrastar as massas para impedir uma intervenção espontânea a 
favor do restabelecimento da ordem estabelecida (...)”(76). 
A subversão, tal como a guerra entendida por Clausewitz, destina-se a “(...) forçar o adversário a submeter-
se à nossa vontade (...)”(77). Contudo, os processos da guerra serão sempre violentos, ao passo que os da 
subversão podem nem sempre recorrer à violência física, mas apenas à manipulação frequentíssima das 
vontades. 
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A subversão, utilizando uma estratégia que é total, que actua ao nível interno/externo através de uma 
manobra indirecta e por lassidão, não necessita de travar batalhas decisivas. Alastra lentamente e, 
procurando convencer da sua razão e equidade e do inverso da contra subversão, absorve, como o 
fenómeno do mercúrio derramado, a população que é o seu factor de sucesso determinante. Assim, 
procurando controlar/ocupar áreas territoriais e preservar, sob seu controlo, as populações aderentes, 
desgastando ao mesmo tempo as restantes e os meios da contra-subversão (78), dirige-se ao seu objectivo 
final: a capitulação da autoridade. 
Podemos considerar que o enquadramento colectivo e a preparação psicológica são a base de toda a 
manobra subversiva (79), sendo o primeiro fundamental para a mobilização da opinião pública, tarefa que, 
uma vez concretizada, permitirá, através de uma correcta Acção Psicológica, operar a transferência de 
universo político/ideológico. 
Também em Moçambique, a subversão visava, sobretudo, a conquista da adesão das populações, seu 
objectivo, meio e ambiente, procurando actuar no seio do povo como o peixe na água, para usar o princípio 
de Mao. 
Já Clausewitz desenvolveu considerações sobre o povo na guerra; mais propriamente sobre o armar do povo 
(Landsturm) (80), afirmando que essa acção conduziria à ruína “(...) as bases do exército inimigo tal como 
uma combustão lenta e gradual. Como ele, exige tempo para produzir efeitos (...)” (81). Para Clausewitz, 
uma tropa popular não podia chegar ao combate decisivo, pois, mesmo em circunstâncias favoráveis, o 
levantamento popular seria derrotado (82). Ela podia e devia, portanto, atacar as áreas de retaguarda e 
linhas de comunicações. 
A importância do povo na guerra, tal como em Clausewitz ou Mao-Tse Tung, é referida por Debray, para 
quem “(...) apenas a incorporação progressiva do povo na guerra permite à vanguarda combatente escapar 
ao esgotamento ou ao aniquilamento, apenas ela permite a extensão do combate em todas as suas 
modalidades (...)”(83). E acrescenta ainda: “(...) ou a guerrilha, na qualidade de organização política, se 
implanta profundamente entre as massas numa região precisa, ou vê-se condenada, num prazo mais ou 
menos curto, a desaparecer fisicamente como organização militar (...)”(84) pelo que tem de convencer as 
massas das “(...) suas boas intenções, antes de envolvê-las directamente (...)”(85). Este objectivo será 
conseguido pelo trabalho de agitação e de propaganda, por forma a explicar-se à população a nova 
organização e fazer passar às mãos de organizações de massas a administração da sua zona, para que, 
assim, a rebelião se converta, de facto, em guerra do povo. 
A conquista das populações foi área a que Giap se dedicou, especialmente no Vietname, procurando 
doutriná-las para conseguir destas, por um lado, uma atitude permanentemente hostil face aos ocidentais e, 
por outro lado, protecção e apoio aos guerrilheiros. Giap refere os bons contactos do Exército Popular do 
Vietname com o povo, obrigação escrita no ponto 9 do juramento de honra, onde se especifica: “(...) nos 
contactos com o povo, conformar-se às três recomendações: respeitar o povo, ajudar o povo, defender o 
povo (...) para ganhar a sua confiança e o seu afecto e realizar uma perfeita harmonia entre o povo e o 
exército (...)”(86). 
No fundo, a população serve de elemento de apoio, pois não só fornece os elementos para a luta e permite 
a circulação despercebida do agente subversivo como, na generalidade, é a base da subversão. Este é o 
principal justificativo do estudo das populações, para se poder processar uma eficiente conquista da sua 
adesão e desencadear, assim, uma intensa acção de propaganda, utilizando as mais diversificadas técnicas e 
meios. 
As técnicas de propaganda foram desde sempre utilizadas pelo Poder, na procura de induzir opiniões e 
comportamentos por diversos métodos de pressão, para a modificação e persuasão, ou de conversão dos 
espíritos, para recrutar e expandir um ideal. Assim, para se desencadear qualquer acção de propaganda, é 
necessário ter presente as necessidades, as paixões e as crenças do grupo alvo para se poderem utilizar e 
canalizar motivações, utilizar o medo e a angústia e explorar os valores humanos universais habilmente 
associados à causa a defender ou, por outras palavras, as técnicas de propaganda tenderão a explorar 
ressentimentos, descontentamentos e esperanças da população. 
Segundo Serge Tchakhotine, a organização de uma moderna campanha de propaganda deve seguir, no 
mínimo, as seguintes regras gerais (87): controlo exacto de execução e do alcance das medidas adoptadas, 
centralização de direcção, quadros, equipas de especialistas, agitadores, instrução, meios financeiros. 
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Contudo, não podemos esquecer que o seu objectivo “(...) não é a educação científica de cada um, mas sim 
chamar a atenção das massas sobre determinados factos, necessidades, etc., cuja importância só assim cai 
no círculo visual das referidas massas. A arte está em fazer isso de um modo tão perfeito que provoque a 
convicção da realidade de um facto, da necessidade de um processo e da justeza de algo necessário, etc. 
Como ela não é e não pode ser uma necessidade em si, como a sua finalidade (...) é a de despertar a 
atenção das massas e não a de ensinar aos cultos ou àqueles que procuram cultivar o espírito, a sua acção 
deve ser cada vez mais dirigida para o sentimento e só muito condicionalmente para a chamada razão 
(...)”(88). 
Tal como para Sun Tzu (89), Clausewitz (90) e Lenine (91), para Mao “(…) a guerra é política e é em si 
mesma, um acto político (…)” (92), mas pode ter objectivos extra-políticos, como “(…) conservar as suas 
próprias forças e destruir as do inimigo (…)” (destruir o inimigo significa desarmá-lo ou privá-lo da 
capacidade de resistir e, não destruir fisicamente todas as suas forças) (93). Também a guerra 
subversiva/revolucionária continua a política por outros meios, uma vez que, como vimos, a guerra 
revolucionária, através de uma estratégia maximalista, pretende, em última análise, a implantação do 
sistema marxista/leninista pela prática de um desenvolvimento lento, de guerra prolongada e de 
esgotamento da ordem constituída, ou seja, recorre a outros meios, para além dos políticos, para alcançar o 
objectivo político pretendido. 
Para Lenine, as guerras são inevitáveis, “(...) enquanto a sociedade estiver dividida em classes, enquanto 
existir a exploração do Homem pelo Homem (...)”(94), mostrando, assim, a compreensão da ligação 
inevitável entre as guerras e as lutas de classes no interior do país, dado que “(...) é impossível suprimir as 
guerras sem suprimir as classes e sem instaurar o socialismo (...)” (95). Em Moçambique, a luta 
desencadeou-se também segundo este pressuposto: acabar com a exploração colonialista e imperialista 
levada a cabo pela Administração Portuguesa, procurando instaurar uma democracia revolucionária, 
desencadeando necessariamente uma guerra prolongada (96). 
A FRELIMO (97) justifica a luta revolucionária de uma forma muito explícita: “(...) na luta revolucionária é 
necessário saber os motivos primários que nos levam a empreendê-la de modo a não pôr em dúvida este 
sagrado dever do povo; Saber o que queremos, porque lutamos, e contra quem lutamos, serve para o povo 
revolucionário como guia para poder levar a cabo a sua luta revolucionária (...) o combatente revolucionário 
deve (...) procurar unir-se às massas populares, consciencializando-as, de modo a poder continuar a lutar
(...). A nossa luta revolucionária é popular, por isso mesmo deverá ser feita junto: das massas populares, 
dos militantes, e dos outros possíveis aliados (...)”, acrescentando: “(...) queremos a Independência política 
e económica (...). Não devemos esquecer que depois da Independência Política, Portugal deixará o nosso 
país com: (a) Pobreza, (b) Analfabetismo, (c) Sub-desenvolvimento. (...)”; apontando soluções para cada 
uma, sendo que, para a pobreza, implicava um trabalho contra os monopólios estrangeiros 
neocolonizadores; para o analfabetismo, a vacina era a organização de campanhas de alfabetização; e para 
o sub-desenvolvimento, apontava-se para um estudo do solo e sub-solo, para posterior exploração das 
riquezas em favor do povo. No fundo, pretendiam acabar com todos os vestígios “(...) da exploração 
estrangeira no país, seus agentes e colaboradores (...) somos obrigados a recorrer a todos os meios para 
conseguir aquilo que desejamos; o meio mais breve é a luta revolucionária (...)”, encontrando a resposta, 
ao porquê da luta na necessidade de vencer a vida miserável, pela unidade nacional, pela independência 
nacional e total, pela emancipação económica e pela perseverança dos direitos do Homem. 
Para a FRELIMO, a luta era conduzida contra o Governo Colonial Português, suas instituições e acessórios, 
como o Exército de ocupação português, a PIDE, os monopólios estrangeiros, o corpo de voluntários anti-
revolucionário e os traidores inimigos do povo e da revolução. Como a revolução era um fenómeno popular, 
a luta revolucionária devia ser feita junto das massas populares, dos trabalhadores e operários, dos 
camponeses, das organizações sindicais e dos aliados que suportavam a causa (98), sendo a guerra 
prolongada sustentada pela consciencialização política, por forma a possibilitar a mobilização progressiva de 
todas as energias do povo, liquidando, ao mesmo tempo e lentamente, a moral, a economia, o material e a 
fonte de forças humanas portuguesas (99). 
A subversão armada sob a forma de guerrilha que «Che», tal como Mao e Giap, considerava como uma 
simples fase da guerra que por si só não conduz à vitória, mas que “(...) aspira à guerra total (...) ao 
combinar todas as formas de luta em todos os pontos do território (...)”(100), foi o modelo utilizado em 
Moçambique pelos movimentos independentistas. Contudo, em nosso entender, o modelo “foquista”
(usado por “Che” Guevara, que consistia em desencadear a insurreição armada sem preparação política, 

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out200174/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

esperando envolver as massas camponesas na luta pelo exemplo da atracção), como veremos, não foi o 
modelo utilizado pela FRELIMO (101). Assim como também não utilizou a teoria preconizada por Carlos 
Marighela. Este, de forma diferente de “Che” e Mao, preconizou uma estratégia de escalada revolucionária 
para o Brasil, assente em três formas complementares de luta: a guerrilha urbana, a guerrilha rural e o 
exército revolucionário de libertação do povo (102). Carlos Marighela considerava fundamental as cidades 
para a difusão de propaganda, tendo as primeiras manifestações desta guerra surgido em 1968, quer 
através da guerrilha urbana quer pela guerra psicológica (103). O apoio estudantil e da população em geral 
aumentava na razão directa da repressão das autoridades governamentais. 
Pode-se, assim, concluir que uma subversão metódica, de cunho voluntarista, segue quatro premissas que 
se encontram nos teóricos da subversão, passando por Mao e indo até Guevara: 
“(...) 
1. Sustentar que o governo é indigno; 
2. Sustentar que o governo não está identificado com valores realmente nacionais e, portanto, se apresenta 
como estrangeiro; 
3. Atacá-lo com violência e persistência, para impressionar as massas; 
4. Procurar a impunidade dos ataques, para demonstrar que o governo é impotente e, logo, figuração a 
derrubar (...)” (104). 
A FRELIMO aplicou-as. “(...) O processo é sempre eficiente, reunidas as condições mínimas nos terrenos 
sobre que incida, como, por outro lado, o sinal da sua concreta procedência ideológica (e, pois, da 
estratégia em que se integra), só é muitas vezes perceptível quando se pode perguntar e apurar a quem 
aproveita ele no jogo dos grandes poderes mundiais; isto sem embargo de conjunturas nas quais, perdido o 
controlo por parte do «autor moral» (situação mais frequente nas organizações terroristas), a subversão 
entra em órbita irregular (aproveitável então por forças diferentes das da partida) ou passa a funcionar 
como elemento de erosão passiva (...)”(105). 
Face ao que no presente sub-capítulo foi exposto, pode inferir-se, quanto à fenomenologia contemporânea 
(106), que o conceito de estratégia atingiu alto nível de globalidade e maximalizaram-se as componentes 
que correlacionam política e guerra, que o conceito de defesa foi transcendido, a adopção da “segurança 
alargada” nas sociedades, sejam elas “revolucionárias” ou “conservadoras” na sua feição, converteu-se 
numa necessidade óbvia, exigindo da parte do Poder estadual, submetido a desafio, alta capacidade de 
resposta. 
A contra-subversão, pela sua ética baseada em “(...) princípios de autoridade, coesão moral da nação e no 
potencial militar e não militar existente (...)”(107), deve cingir-se às normas éticas da conduta das 
hostilidades, apesar de se poder desenrolar uma luta desleal, com diferentes regras para os jogadores. 

NOTAS
(1) Ockrent, Christine; Marenches, Conde de, “No Segredo dos deuses”, p. 282. 
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(39) Monteiro, Fernando Amaro, “A Guerra em Moçambique e na Guiné – Técnicas de accionamento de massas”, p. 34. 
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certaines idées (...)”. In Raymond Aron, “Paix et Guerre Entre les Nations”. Paris: Calmann-Lévy, Collection “Liberté de L’esprit”, 1988, p. 517. 
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(54) Tung, Mao Tse, ob. cit., p. 290. 
(55) Parece-nos oportuno esquematizar as sindromatologias mais significativas que acompanham e propiciam o exercício da subversão, extraídos da 

análise de várias situações, que precederam e/ou acompanharam revoluções. Os referidos síndromas são generalizadamente: “(...) 1) O 
sentimento público de que as estruturas existentes limitam a actividade económica, a circulação social ou um objectivo colectivo; 2) A deserção, 
o enquistamento, ou a agressividade, face ao Poder dos intelectuais, em manifestações cuja densidade lembra o fenómeno dos «glóbulos 
brancos» numa situação de infecção; 3) Os surtos invocadamente nacionalistas, traduzidos mormente na identificação do regime a derrubar com 
um domínio estrangeiro real ou alegado; 4) O crescente complexo de culpa nas classes dirigentes; 5) A anorexia ou o cepticismo delegante das 
massas, seguidos de afloramentos progressivos de adesão à ideologia em movimento e de consequentes perturbações da ordem pública; 6) 
Perdendo o Poder o controlo das Forças Armadas ou Militarizadas, por má gestão ou por aquelas se legitimarem a interpelá-lo, perante os 
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santuários exteriores e/ou entram em combate urbano, ainda mais exaurindo as forças regulares; 9) O estado político-social de «catarsis» 
colectiva é flagrante, com a legitimação (táctica ou explícita) da ideologia revolucionária e com o eventual acompanhamento de «terror mudo»; 
10) A tomada formal do Poder e a manipulação técnica das massas (...)”. Escolhemos os supra-referidos síndromas por considerarmos que neles 
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encontramos denominadores generalizáveis mais explícitos e completos do que os referidos por outros autores. In Monteiro, Fernando Amaro, 
“O Islão, o Poder e a Guerra (Moçambique 1964-1974)”, p. 25. 

(56) Comissão para o Estudo das Campanhas de África, “Subsídios para o estudo da doutrina aplicada nas campanhas de África (1961-1974)”, p. 54. 
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Regiões Tropicais”, N.º 51, da Colecção “Estudos de Ciências Políticas e Sociais”, Lisboa, 1961, p. 20. 
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2. A génese do independentismo em Moçambique. O espírito de Bandung. A FRELIMO e o COREMO

A importância geo-estratégica do continente africano, para além da sua orla mediterrânea, foi praticamente 
posta em relevo após a II Guerra Mundial e, especialmente, após a constituição da OTAN. Desde então, a 
África passou a ser um teatro de operações, ambicionado pelas superpotências, que tinham em vista atingir 
objectivos decisivos para a dominação mundial. Estas apoiaram as ideologias e os movimentos 
independentistas, que lhes facilitavam a expulsão dos colonizadores europeus.
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No campo político, pode dizer-se que foi a criação da ONU, em 1945, e a luta pelo voto que ali imperou, 
sobretudo a partir dos anos 50, que impulsionaram a descolonização africana. As independências do 
continente assegurariam um manancial de votos, na Assembleia Geral das Nações Unidas, àquele dos dois 
blocos que conseguisse captar a adesão dos novos Estados aos seus programas.
Com a formação de dois blocos opostos e em equilíbrio de forças, surgiu uma nova estratégia, que relegou 
para segundo plano a estratégia clássica. Como vimos, esta nova estratégia, ao consagrar formas subtis de 
acção indirecta, trouxe consigo a penetração ideológica e a subversão revolucionária. A guerra transbordou 
do campo das armas para o campo das ideias e da reivindicação social e passou a processar-se em âmbitos 
territoriais nacionais, mas com amplitudes internacionais. 
A Conferência dos Países Não Alinhados, reunidos em Bandung, em 1955, marca decisivamente o 
aprofundar do movimento anti-colonialista africano, sendo mesmo apontada como a impulsionadora da 
revolução africana. 
No comunicado final desta Conferência é referido o apoio pleno aos princípios fundamentais dos Direitos do 
Homem e ao princípio da autodeterminação dos povos e das nações, tal como é referido na Carta das 
Nações Unidas, deplorando as políticas e as práticas de segregação e discriminação racial que estão na base 
do governo e das relações humanas em grandes regiões de África e noutras partes do mundo. Ali se 
reafirmaria também a condenação do colonialismo, afirmando-se que a sujeição dos povos à dominação e à 
exploração estrangeiras constituía uma negação dos direitos elementares do Homem e era contrária à Carta 
das Nações Unidas e um entrave ao progresso da paz e da cooperação mundial, declarando-se ainda o apoio 
à causa da liberdade e da independência para todos os povos subjugados e convidando-se as potências em 
causa a acordarem a liberdade e independência a esses povos (1). 
Assim, foi apoiada e desenvolvida em África a acção subversiva (que, tal como um incêndio, se propagou 
lentamente, com um foco aqui, outro além, acabando por “carbonizar” o Poder instituído) (2), conduzida 
por Estados que consideravam a “(...) subversão em terra alheia como contributo útil para «a formação de 
um novo mundo» (...)”(3). 
A situação política no continente africano tendia a alterar-se rapidamente. Em 1956 a dinâmica do 
movimento atinge Marrocos, Tunísia e Sudão. O Gana seria o primeiro país da África Subsariana a tornar-se 
independente e, daí até 1968, surgiriam em África mais 34 novos Estados independentes. Após estas 
independências, restavam os territórios africanos da Rodésia, do Saara Espanhol, do Sudoeste Africano e 
outros territórios coloniais menos significativos, e persistiam ainda os territórios de expressão portuguesa, 
cujo governo insistia em “(...) lutar pela sobrevivência do tipo de colonialismo que representava (...) 
Portugal não tinha a menor intenção de renunciar às sua colónias (...)”(4). A ideia-força do Regime, como 
vimos, estava assente no pressuposto de que, se as “Províncias Ultramarinas” faziam parte de Portugal, já 
eram independentes na realidade deste Estado-Nação. 
Apesar dos esforços levados a efeito pela Administração Portuguesa, a tarefa de isolar os seus territórios 
africanos do processo internacional de descolonização era impossível. Além do mais, o nacionalismo africano 
estava estreitamente ligado à tomada de consciência negra e manifestava-se numa pluralidade de formas, 
acabando a oposição às estruturas e ao próprio Regime por se exprimir no MAC (Movimento Anti-colonial), 
no meio estudantil, nas associações culturais, nas organizações religiosas, entre outros. Estas organizações 
terão sido as precursoras dos futuros movimentos independentistas; movimentos que, para Basil Davidson 
(este apelida-os de nacionalistas), são como o produto de uma convergência cultural, em que os dirigentes, 
atentos à realidade, caminharam ao encontro do povo, nomeadamente, dos camponeses (5).
Nos bastidores do Poder português afirmava-se, em circular classificada de “Secreto”, que, no Continente 
Africano, havia “(...) culturalmente um divórcio bem vincado entre as massas, em estado mais ou menos 
primitivo, e as elites, proporcionalmente mais reduzidas e de onde saem aqueles que detêm o poder 
(...)”(6). E foi a partir dessa pequena elite crioula e urbana, com aspirações a uma mobilidade social 
ascendente, que os modernos movimentos independentistas da então África Portuguesa foram estruturados.
Esta elite educada e ocidentalizada, porque minoritária, serviu apenas para dar corpo aos quadros técnicos 
dos movimentos independentistas. Todavia, a expressão da influência destes quadros na formação de uma 
opinião de resistência e de oposição ao Regime apenas tinha repercussões locais. No caso de Moçambique, 
nomeadamente no Sul do país, sem expressão na totalidade do território. Naquelas paragens, como 
veremos, as missões protestantes tiveram papel preponderante na educação básica de alguns dos futuros 
dirigentes “nacionalistas”. 
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Podemos ainda atribuir a origem dos movimentos independentistas a outros dois factores: os grandes 
aglomerados urbanos e a emigração para os países vizinhos. Como vimos, as condições de desenvolvimento 
e propagação subversiva nas cinturas dos grandes centros propiciavam-no, recrutando aí a subversão os 
seus apoiantes. Esta seria a primeira fase da revolução a ser preparada em todos os países coloniais, antes 
de se atingir a luta de classes de Marx, desenvolvendo para tal a consciência das massas, na expressão de 
Lenine (7). 
Estes movimentos não tardaram a perceber que o Governo Português estava disposto a opor-se à evolução 
democrática e pacífica em Angola, em Moçambique e na Guiné. Estavam também certos de que a solução 
não seria apenas uma descolonização simples; a solução passaria sempre pela libertação total. É esta 
característica que distingue os movimentos “de libertação” do nacionalismo africano, posterior à segunda 
grande guerra, e em que, na maioria dos casos, as mudanças não foram acompanhadas de uma 
transformação integral da sociedade, dos seus valores, das suas estruturas sociais, das suas instituições e 
das suas relações de produção. As estruturas políticas sociais e económicas sofreram apenas uma evolução 
em relação àquelas que existiam no período colonial, não passando por um processo revolucionário de 
ruptura com as estruturas pré-existentes, onde a luta armada desempenhasse um papel preponderante 
como instrumento de mudança revolucionária (8). 
O elevado número de comunidades africanas originárias dos territórios portugueses em países vizinhos, 
onde se consolidaram os ideais independentistas e o transfronteirismo étnico, facilitaram a permeabilidade 
desses ideais para o interior dos mesmos territórios. Na Guiné surge, em 1956, o PAIGC (Partido Africano 
para a Independência da Guiné e de Cabo Verde), de Amílcar Cabral. Nesse mesmo ano, em Angola, aparece 
o MIA (Movimento para a Independência de Angola, depois MDIA, Movimento de Defesa dos Interesses de 
Angola) de Pierre M’Balá, e o PLUA (Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola), que, após fusão, 
originaram o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Surge o Ntobako, de Angelino Alberto, 
com pretensões de criação de uma comunidade multi-racial de pretos, brancos e mestiços angolanos, 
preconizando mesmo a criação de um Estado Luso-Angolano, apoiado pela colaboração sincera e honesta do 
povo português (9). Este líder ligou-se ao Governo-Geral e Comando-Chefe de Angola com um bureau, 
tendo recuperado para o controlo deste 200 mil Bacongos do Distrito do Congo (10). Ainda em Angola, 
emerge a UPNA, posteriormente, a conselho dos americanos, UPA (União dos Povos de Angola), de Holden 
Roberto (Bispo Baptista), de raiz etnonacionalista e quase exclusivamente baconga. Esta união foi a 
responsável pelo desencadear da subversão activa, na baixa do Cassange e na zona algodoeira do Catete, 
em Dezembro de 1960, e pelo genocídio de Bailundos e Europeus, por alguns dias a partir da noite de 15 
para 16 de Março de 1961 (11). Em 1962, passou a designar-se por FNLA (Frente Nacional de Libertação de 
Angola), vindo a constituir o GRAE (Governo Revolucionário de Angola no Exílio). 
A influência angolana chega a Moçambique, referindo Samora Machel que os acontecimentos do Congo, o 
desencadear da luta em Angola e a independência do Tanganica estimularam os sentimentos patrióticos. No 
entanto, para ele, foi nomeadamente o processo de evolução no interior de Moçambique que iria 
desencadear o movimento unificador, tendo por catalizador a visita de Mondlane ao território, em 1961 
(12). Esta visita, quando Mondlane era ainda funcionário das Nações Unidas, foi apoiada pela Missão Suíça e 
pela Missão Metodista Episcopal (13). 
A “Operação Dulcineia”, em Janeiro de 1961, que alertou a opinião pública mundial para a situação política 
portuguesa, e a invasão dos territórios do Estado Português da Índia (Goa, Damão e Diu) pela União Indiana, 
em finais de 1961, contribuíram também para cimentar os ideais de luta pela independência. 
O conhecimento dos acontecimentos em Angola e na Índia não passou despercebido nas propostas de 
tomadas de medidas cautelares para situações similares no território de Moçambique. Sabia-se da 
necessidade de se exercer uma acção eficaz, demonstrativa da soberania portuguesa e, em simultâneo, de 
protecção das populações europeias da massa nativa maconde (14). Estas acções seriam já difíceis ou 
mesmo impossivelmente adoptadas. Uma outra medida cautelar a adoptar seria iniciar, de imediato, o 
estudo do problema do regresso de parte da população. Qualquer destas medidas era preferível à inacção. 
Segundo informações veiculadas ao Presidente do Conselho, em Maio de 1961, a maléfica influência das 
organizações partidárias, constituídas por elementos nativos descontentes, acabaria por contaminar a massa 
de Macondes portugueses, que, com a evolução da situação, bem endoutrinada e apoiada por agentes 
agitadores da zona de influência da República Árabe Unida (RAU), não hesitaria em atravessar o Rovuma de 
armas na mão. Aquelas informações alertavam para o problema, revivendo o passado recente de Angola: 
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“(...) disto não tenhamos dúvidas. Uma outra situação, em tudo paralela à do Congo Português, aparecerá 
no norte da Província (...)”(15). 
A presença europeia de uma forma estruturada em Moçambique era, como vimos, recente, localizando-se a 
maioria dos centros urbanos no litoral o que conduziu a uma rarefacção de estruturas administrativas no 
interior e, de uma maneira geral, nas proximidades das fronteiras. Esta situação levou a que a população 
dessas regiões fosse atraída para os centros urbanos dos países vizinhos, não longe dessas fronteiras. 
A situação social do território caracterizava-se pelo sistema de culturas obrigatórios, remunerações 
deficientes, condicionamento de mobilidade geográfica, elevado imposto de palhota e de capitação, recurso 
amplo a formas de trabalho forçado e desfavoráveis relações de troca com o comércio local. Encontravam-
se, assim, reunidas as condições propícias ao desenvolvimento do tipo de actividade política de resistência 
anti-colonial e mesmo de cariz independentista. Os principais movimentos moçambicanos viriam a 
estruturar-se entre as populações emigradas nos países circunvizinhos e independentes entre 1961 (actual 
Tanzânia) e 1964 (actuais Malawi e Zâmbia). Estes pequenos movimentos tinham em comum o facto de 
quer a direcção quer os seus militantes terem residido muito tempo no exterior, logo não possuíam uma 
noção clara das condições reais do território, sendo todos eles largamente influenciados pelos tipos de 
organizações existentes na tradição colonial inglesa (16). Aqueles movimentos, considerados por Barry 
Monslow como partidos “proto-nacionalistas”, tinham sobretudo uma base étnica ou regional (17) e, fruto 
do sistema vigente, tiveram de se organizar na clandestinidade ou em «santuários». 
A MANU (União Nacional Africana de Moçambique), constituída a partir de pequenos grupos já existentes, 
foi fundada no Tanganica (actual Tanzânia) em 1959, com o intuito de reunir os Macondes Moçambicanos, aí 
residentes, e orientá-los, subversivamente, de acordo com os interesses da Tanzânia, pelo que os seus 
líderes eram daí originários. Os Macondes terão sido impulsionados por elementos da Tanganica African 
National Union (TANU), de Julius Nyerere. A falta de elites entre este grupo étnico leva a que seja a TANU a 
indicar os seus dirigentes. Assim, a MANU era presidida por Mateus Mmole e tinha por Secretário-Geral L. M. 
Millingo (nunca reconhecidos pelos moçambicanos). Segundo o Supintrep N.º 2 do Quartel-General da
Região Militar de Moçambique, a MANU nunca foi “(...) além de um agrupamento de Macondes, africanos 
primitivos e penetrados de fortes sentimentos de tribalismo, que sempre resistiram à direcção de 
estrangeiros escolhidos pela TANU e pela KANU (Kenya African National Union) (...)”(18), tendo por principal 
actividade a reunião com os trabalhadores emigrados no Tanganica, a emissão de cartões de membros e a 
angariação de fundos; no entanto nunca possuiriam uma perspectiva clara de trabalho concreto (19). 
A UDENAMO (União Democrática Nacional de Moçambique) foi criada em 1960 por Adelino Gwambe, na 
antiga Rodésia do Sul, integrando, principalmente, trabalhadores emigrados de Manica e Sofala, Gaza e 
Lourenço Marques. Marcelino dos Santos representara a UDENAMO na 1ª reunião da CONCP (Conferência das 
Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas) (20), em Casablanca, em 1961. Aí, foi adoptada uma 
resolução sobre Moçambique, que condenava a opressão colonial, caracterizada particularmente “(...) pela 
prática sistemática do trabalho forçado, pela exploração vergonhosa do trabalho dos africanos, pela 
ausência total de direitos políticos e humanos, pelo obscurantismo cultural no qual era mantida a população 
africana (...)”(21). Este partido denunciava ainda os acordos económicos entre Portugal, a União Sul -
Africana e a Rodésia do Sul, afirmando o direito inalienável do povo moçambicano à autodeterminação e à 
independência nacional, insurgindo-se contra a repressão de que eram vítimas os “patriotas 
moçambicanos”, e apoiando o povo moçambicano na sua luta emancipadora (22). 
Em 1961, surge a UNAMI (União Africana de Moçambique Independente), que descendente da Associação 
Nacional Africana de Moatize, criada em 1959, com intuitos “(...) aparentemente culturais, mas na prática 
com uma finalidade política, visando subverter o pessoal da região (...)”(23). Aquela associação era 
constituída, exclusivamente, por autóctones e tinha por objectivo a defesa dos interesses dos seus 
associados, entrando na clandestinidade em virtude do não reconhecimento oficial. A UNAMI, baseada na 
antiga Niassalândia (actual Malawi), obtinha o seu apoio entre as populações do Distrito de Tete. Esta foi a 
primeira manifestação organizada dos sentimentos nacionalistas em Moçambique (24). 
Eduardo Mondlane retoma as origens da resistência moçambicana na tradição local, na criação da Liga 
Africana no ano de 1919, em Lisboa, em 1919, na formação em Moçambique do Grémio Africano, 
posteriormente Associação Africana, no Centro Associativo dos Negros de Moçambique e na Associação dos 
Naturais de Moçambique (25). Mais tarde, a partir de 1949, nos intelectuais esclarecidos que formaram o 
NESAM (Núcleo de Estudantes Secundários Africanos de Moçambique). Este último prestou um contributo 
significativo, pois possibilitou a criação de uma rede a nível nacional e o cimentar de contactos pessoais. A 
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coberto das suas actividades, espalhou ideias independentistas entre os jovens e incitou-os à revolta contra 
o colonialismo.
Na Metrópole, a Casa dos Estudantes do Império desempenhou também papel de relevo. Ali, onde passaram 
inúmeros dirigentes dos movimentos independentistas, “(...) in closely guarded discussions nationalist ideas 
began to crystallise (...)”(26). Além desta e das associações académicas, foram diversas as instituições que 
contribuíram para transformar o pensamento dos estudantes africanos, como o Clube Marítimo Africano, a 
Casa de África e o Centro de Estudos Africanos. 
Em Moçambique, foi uma minoria de assalariados urbanos, principalmente do sul do país, quem primeiro 
desenvolveu uma resistência activa e organizada contra as autoridades portuguesas. O fenómeno 
“nacionalista”, que despertara nos finais dos anos 50 nos diversos territórios, teve como catalisador em 
Moçambique a greve dos estivadores de Lourenço Marques, em 1956, e os problemas com os produtores de 
algodão, em Mueda, a 16 de Junho de 1960. 
Em Mueda, as autoridades portuguesas procuraram atribuir as responsabilidades dos acontecimentos aos 
Macondes do Tanganica, porém, os tumultos deveram-se apenas a razões de ordem social e económica. 
Aqueles tinham-se revoltado contra a cultura obrigatória do algodão e, sobretudo, contra os preços de 
venda demasiado baixos que lhes eram oferecidos pelo produto da sua cultura (27). 
Os incidentes em Mueda foram ainda interpretados como repercussão da independência do Congo, 
demonstrando a intranquilidade sentida pela população branca no Norte de Moçambique. Esta mesma 
população teria ainda equacionado uma solução do problema idêntica ao de Angola, puramente militar e de 
imposição de soberania, ficando, todavia, pelas intenções, pois o receio de interferências internacionais era 
grande (28). 
Para Eduardo Mondlane, terão sido estes incidentes a génese do levantar “(...) do mais amargo ódio contra 
os portugueses (...)”(29), pelo que terá sido “(...) a própria severidade da repressão que criou as condições 
necessárias para o desenvolvimento dum movimento nacionalista militante forte (...)”(30), acrescendo que 
os excessos do Regime terão destruído toda a possibilidade de reformas e que, se as condições tivessem 
melhorado um pouco, o mesmo Regime podia ter assegurado os seus principais interesses “(...) contra um 
ataque sério, ao menos por algum tempo (...)”(31). 
Para aquele dirigente, a origem da unidade nacional era justificada pelo sofrimento comum, ao longo de 
cinquenta anos de domínio efectivo português, pelo que formar uma frente de luta comum, fazendo apelo à 
oposição colonial e à necessidade de independência seria simples (32). Porém, a unidade partidária seria 
tarefa mais penosa, tendo impulsionado com certeza o princípio orientador do centralismo democrático (33). 
Marcelino dos Santos, por seu lado, considerava que a divisão das forças políticas moçambicanas não era o 
resultado das posições políticas inconciliáveis nem de divergências de ordem tribal. A acção organizada era 
impossibilitada, sim, pela repressão, pelas dificuldades de transporte e pela insegurança nos países vizinhos, 
local onde se refugiavam os militantes perseguidos (34). Em Julho de 1960, Marcelino dos Santos, 
proveniente de Rabat, aconselha os dirigentes da MANU, UDENAMO e UNAMI à união. Desde então, diversas 
reuniões e tentativas foram feitas para a concretização da união de esforços entre os vários movimentos 
independentistas (35). Esta situação só foi possível após a independência do Tanganica, em finais de 1961. 
As condições para a criação de uma “Frente” eram assim favoráveis. Esta apenas forneceria a organização e 
a compreensão prática. A organização cresceria por estrutura celular entre o povo. A 25 de Maio de 1962, a 
MANU e a UDENAMO assinam um protocolo de unificação. 

NOTAS 
(1) Comunicado final da Conferência de Bandung. 
(2) Clausewitz, Carl Von, ob. cit., p. 578. 
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(4) Mashingaidze, Elleck, “Le rôle des mouvements de libération dans la lutte pour l’Afrique australe, 1955- 1977.” In “La décolonisation de 

l’Afrique: Afrique australe et corne de l’Afrique”, pp. 27-28. 
(5) Davidson, Basil, “A luta da política armada – libertação nacional nas colónias africanas de Portugal”. Lisboa: Ed. Caminho, 1978, p. 47. 
(6) Circular UL 93, 15 de Novembro de 1965, Secreto. In AHD, PAA 200. 
(7) Lenine, Vladimir Ilitch, “A questão militar e o trabalho político”. Lisboa: Biblioteca do Socialismo Científico, 1975, p. 49. 
(8) Mashingaidze, Elleck, ob. cit., pp. 30-31. 
(9) Declarações a 3 de Agosto de 1963 em Brazaville. In Arquivo Nacional – Torre do Tombo, AOS/CO/ PC – 78I, Mensagens sobre a situação político-

militar 1962-1966. 
(10) Depoimento do General Pedro Cardoso em 8 de Agosto de 1995. 
(11) Lemos, Viana de, ob. cit., pp. 28 e 35. 
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(14) Arquivo Nacional – Torre do Tombo, AOS/CO/UL – 32A1, Informação N.º. 829/61 – GU, de 19/5/61, Secreto. 
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Hélio Felgas, “Os Movimentos subversivos africanos”. Lisboa: 1970, p. 38. 

(21) Arquivo Nacional – Torre do Tombo, PIDE/DGS – Serviços Centrais, Informação N.º 1467/61 – GU – 1ª CONCP – Casablanca de 18 a 20 de Abril de 
1961, Secreto. 

(22) Idem. 
(23) Estado-Maior do Exército, “O Caso de Moçambique”, ob. cit., p. 13. 
(24) ADIEMGFA, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Origem e desenvolvimento da subversão em Moçambique”, Março de 1974, 

Muito Secreto. 
(25) Mondlane, Eduardo, “Lutar por Moçambique”. Lisboa: Ed. Sá da Costa, Lisboa, 1975, p. 112. 
(26) Munslow, Barry, “ Mozambique: The revolution and its origins”, p. 65.
(27) “(...) o Notícias de 19 de Junho assinalou que Macondes vindos do Tanganica tinham apedrejado os escritórios do Administrador português em 

Mueda (...)”. O Cônsul refere que, após recolha de factos apurou: “(...) que são bem mais graves que os que o artigo do Notícias apresentava. 
1º – Os Macondes do Tanganica nada tiveram a ver com os incidentes de Mueda. Foram os serviços oficiais portugueses que “inventaram” a sua 
intervenção a fim de poder atirar as responsabilidades do tumulto sobre elementos extra-moçambicanos (...) número de mortes avalia-se em 85 
(...) a origem do tumulto era apenas de ordem social e económica. Os Macondes tinham-se revoltado contra a obrigação de cultivar algodão e, 
sobretudo, contra os preços de venda anormalmente baixos que lhes eram oferecidos pelo produto da sua cultura (...) Quase todos os 
funcionários do Distrito foram transferidos (...) pode deduzir-se destes acontecimentos que as autoridades de Moçambique seguem muito de 
perto os acontecimentos que verificam perto da sua fronteira com o Niassalândia e Tanganica. Tentam eliminar nessas regiões as eventuais 
fontes de descontentamento fazendo grandes sacrifícios se for necessário contanto que isso não enfraqueça a sua autoridade (...)”. Carta de 
Cônsul Geral da Bélgica (Marcel Swinnen) em Lourenço Marques ao Ministro dos Negócios Estrangeiros do mesmo país (Pierre Wigny), datada de 
1 de Setembro de 1960. In Arquivo Nacional – Torre do Tombo, AOS/CO/UL – 32A1, Pasta 2, Informação N.º 432/60-GU de 13/9/60. 

(28) Excertos de carta chegada ao conhecimento da PIDE, datada de 15 de Julho de 1960, e enviada por aquela polícia à Presidência do Conselho e 
aos Ministérios do Ultramar e da Defesa Nacional – “(...) Esta coisa de independência do Congo está a dar-nos água pela barba, e a coisa aqui 
não está tão calma como parece, pois dias antes dessa independência (...) tivemos uma sarrafusca aborrecida (...) cerca de 5000 o número de 
negros que sitiaram a Administração de Mueda (...) as tropas aerotransportadas, que foram as primeiras a chegar, puseram logo a questão em 
pratos limpos à primeira rajada de metralhadora (...) Para o norte de Moçambique continuam a chegar tropas e mais tropas (...) aparentemente 
a coisa serenou, mas a intranquilidade subsiste. Se nos deixassem, nós limpávamos isto de uma vez, mas a questão é grave para meter ONUS e 
organismos quejandos (...)”. In Arquivo Nacional – Torre do Tombo, AOS/CO/UL – 32A1, Pasta 2 – Incidentes em Moçambique com os Macondes, 
Informação N.º 340/60 – GU de 12/8/60. 

(29) Mondlane, Eduardo, ob. cit., p. 126. 
(30) Idem, ibidem. 
(31) Idem, ibidem. 
(32) Idem, p. 107. 
(33) Note-se que o número XVIII dos Estatutos da FRELIMO refere que a estrutura da FRELIMO é baseada no Centralismo Democrático, sendo o 

método de trabalhar dos seus órgãos orientado pelos princípios seguintes: a) espírito democrático b) espírito colectivo c) unidade de acção d) 
espírito de responsabilidade e) crítica e auto-crítica f) ajuda mútua. 

(34) Santos, Marcelino dos, entrevista concedida ao Jornal Anti-Colonial, Setembro de 1964. Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo 
Mondlane, Caixa 23/AB. 

(35) AHD, PAA M 512. 

2.1. – A FRELIMO 

Tendo como pano de fundo as divergências interpartidárias e interdirigentes, em nítida escalada, a CONCP, a 
UDENAMO, o Governo do Tanganica, a PAFMECSA, Nkrumah e Nyerere exerceram pressão para que os 
movimentos se unissem numa frente única. A união terá sido praticamente imposta por Óscar Kambona 
(Secretário Geral da TANU e Ministro do Exército) e por Kaionge (Secretário-Geral da PAFMECSA). Tudo 
indicava que a ideia primitiva consistia em considerar esta Frente como um órgão coordenador das acções 
dos diversos partidos, tendo-se vindo a verificar que as intenções do Governo do Tanganica visavam a 
formação só de um partido. Afusão partidária serviria, segundo parecia, “(...) ao Governo do Tanganica para 
desencadear uma acção mais directa na libertação de Moçambique, dados os seus interesses de anexação 
territorial sobre a parte Norte da Província (entre o Rovuma e o Lúrio) (...)”(1). A FRELIMO foi, assim, 
constituída em 25 de Junho de 1962, em Accra, durante uma reunião da CONCP, pela junção da UDENAMO, 
MANU e UNAMI (2). O reconhecimento desta Frente pelos países independentes da OUA foi imediato.
A FRELIMO era então uma organização política constituída por moçambicanos, sem distinção de sexo, de 
origem étnica, de crença religiosa ou de lugar de domicílio. Tinha por objectivo a liquidação total, em 
Moçambique, da dominação colonial portuguesa e de todos os vestígios do colonialismo e do imperialismo, 
a conquista da independência imediata e completa de Moçambique, e a defesa e realização das 
reivindicações de todos os moçambicanos explorados e oprimidos pelo Regime colonial português (3). 
Os partidos denominados democrato-revolucionários africanos, apesar de possuírem nos seus quadros 
activistas inspirados na ideologia marxista/leninista, não o eram em sentido estrito. Todavia, prevalecia a 
ideia de que, com o tempo, seriam transformados em partidos genuinamente comunistas. Ou seja, o 
estabelecer do comunismo continuava desejável, mas não era prioritário. A prioridade estava em minar a 
influência ocidental em África. 
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O apoio da Ford Foundation à FRELIMO representava um indicador nítido de que esta ainda não se 
reclamava de marxista pelo que só podia ser considerada como uma força independentista não comunista. 
A propaganda frelimista assentava na necessidade de lutar pela independência, contra os abusos de poder e 
contra a exploração colonial. O trabalho político decisivo era levado a cabo no meio rural, em áreas onde o 
controlo da malha administrativa era incipiente. O marxismo-leninismo começa a ser admitido como uma 
inclinação tendencial por Mondlane apenas em 1969 (4). Mas só é aceite de forma explícita no terceiro 
Congresso, realizado em Fevereiro de 1977, defendendo Samora Machel que aquela ideologia política não 
surgiu como produto de uma importação, mas sim do processo de luta interna entre classes, que permitiu o 
assumir e interiorizar dos fundamentos do socialismo científico, situação que terá contribuído para o próprio 
desenvolvimento daquela ideologia (5). No entanto, o Poder português encarava a FRELIMO como fazendo 
parte integrante de uma estratégia global comunista (que sempre ajudou, embora ao princípio a 
integrasse), logo, induzida para o conflito a partir do exterior. 
O primeiro Congresso da FRELIMO realizou-se em Dar-es-Salam, entre 23 e 28 de Setembro de 1962, no 
“Arnotorgh Hall”. Estiveram presentes 80 delegados e 500 observadores. O estatuto, aí elaborado, referia a 
formação de um governo do povo, pelo povo e para o povo, em que a soberania da nação fosse fundada na 
vontade popular, no respeito pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e na liquidação da educação 
e cultura colonialistas e imperialistas (6). 
Salientamos que a 5ª Resolução do Congresso referia o emprego de todos os esforços para promover o 
rápido acesso de Moçambique à independência, nele se incluindo a organização de uma propaganda 
permanente, destinada a, por todos os métodos, mobilizar a opinião pública mundial a favor da causa de 
Moçambique (7). Embora, segundo Mondlane, a FRELIMO estivesse decidida a fazer tudo ao seu alcance por 
forma a obter a independência por meios pacíficos, já estava convencida de que a guerra seria necessária 
(8). 
Apesar de tudo, decidiu-se naquele Congresso que, em Janeiro de 1963, a organização pediria ao Governo 
Português a independência de Moçambique. Se tal fosse recusado, a luta iniciar-se-ia no mês de Março 
seguinte, o que não se veio a verificar. Mais tarde, a 12 de Outubro de 1963, exigia-se já que Portugal 
negociasse directamente com a FRELIMO o futuro de Moçambique (9). A libertação nacional não consistia 
apenas na expulsão do colonialismo. O desafio residia também na construção do Homem novo e de um país 
igualmente novo, sem autoridade administrativa colonial e sem os tradicionais regulados. Os regulados, com 
potenciais problemas de regionalismo e tribalismo, seriam um travão ao progresso da revolução de 
igualdade política e social (10). 
A FRELIMO doutrinava os seus quadros, na procura de neles incutir espírito de independência e de 
construção nacional, sendo o Estado a força concentrada da sociedade. Assim, para a independência e 
soberania do povo moçambicano, exigia o fim do Regime colonial (11). Procurando viabilizar uma ideia de 
Nação una, reclamavam a unidade do Povo moçambicano e a manutenção das suas fronteiras (12). No 
Estado soberano e independente de Moçambique, todos seriam iguais perante a Lei, uma vez que 
consideravam que o melhor Estado era aquele em que os interesses justos não eram combatidos ou 
sufocados pela força. O melhor Estado era aquele em que os interesses em luta tinham liberdade para se 
exprimirem e para se confrontarem para, assim, poderem resolver os problemas que os separavam, 
acrescentando-se, no documento “Curso de formação de quadros políticos revolucionários da FRELIMO”, 
que: “(…) para uma democracia funcionar convenientemente é indispensável: 
a) Obediência da minoria à maioria; 
b) Governo e povo deverão colaborar em todos os planos de organização da sociedade (…), nós somos pela 
supremacia do poder político (…) parlamento e governo sobre o militar (Exército) (…), nós somos pela 
supremacia do poder central (parlamento e governo nacional) sobre os governos regionais e provinciais 
(…)” (13). 
Quanto a partidos políticos, referia o documento em análise: 
“(…) os moçambicanos deverão esforçar-se para que não haja muitos partidos (…)”, pois esta situação 
conduziria a uma divisão do povo para servir interesses colonialistas e, além do mais, “(…) em 
Moçambique durante muito tempo, e mesmo depois da independência, a luta entre os diferentes interesses 
moçambicanos terá menos importância do que a luta do povo moçambicano inteiro contra os restos do 
colonialismo que vão tentar, por várias maneiras, enfraquecer a soberania e independência do povo 
moçambicano (…)” (14). 
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A revolução frelimista caracterizava-se por uma acção consciente, resoluta e dura de massas populares, com 
o objectivo de liquidar o poder existente, opressor; acabar com as antigas relações sociais; criar um poder 
novo, superior e mais progressivo que o antigo, onde se acreditava que somente através da revolução se 
podia construir um Moçambique independente, livre e democrático, onde os cidadãos pudessem viver com 
dignidade, decência e segurança. Como a revolução era do povo, pelo povo e, em simultâneo, o próprio 
povo, os quadros militantes da FRELIMO, como elementos do povo, seriam assim o seu braço armado. A 
revolução só podia triunfar por meio da mobilização política geral das massas populares moçambicanas, 
através de propaganda, pela organização unida das massas trabalhadoras e camponesas e pelo exemplo de 
luta heróica das forças combatentes, daí que o povo inteiro devia ser levado a apoiar a revolução com todas 
as suas possibilidades e energias (15). Esta deveria ser feita ao mesmo tempo nas frentes política, militar, 
económica, social e cultural, de modo que, para se concretizar a verdadeira revolução, as armas seriam o 
único meio viável. 
A FRELIMO que definiu, como palavra de ordem, o “Estudo”, a “Produção” e o “Combate” (16) surge, 
assim, como um movimento que se considerava libertador do trabalhador, do camponês e de cada 
moçambicano explorado, da alienação do capitalismo e do imperialismo, indicando o inimigo como sendo o 
sistema colonial-fascista português em Moçambique, suas estruturas de repressão, a quem serve e defende 
(17). 
Para Eduardo Mondlane, a revolução de Moçambique, durante longos anos, estivera adormecida e 
começara, aproximadamente, em Setembro de 1964, diferenciando-se todavia da batalha revolucionária que 
os angolanos travaram contra Portugal (18). Em virtude de beneficiar das experiências colhidas nas lutas de 
Angola e da Guiné, que permitiriam não cometer os mesmos erros, calculava-se atingir a independência 
num prazo de 5 anos. Para isso a FRELIMO preparava os seus efectivos em três áreas: “Segurança”, 
“Psicologia” e “Treino de Combate” (19). 
Inicialmente, a ideologia da Frente, apesar de bem definida suscitava controvérsias internas. Apenas a ideia 
de independência aglutinava os esforços. Porém, as fragilidades e contradições dos vários partidos que 
integravam a FRELIMO não se dissiparam com facilidade. Logo no início houve tendências segregacionistas, 
reaparecendo diversificações dos partidos originais a reclamar representatividade, como foi o caso da nova 
UDENAMO, do MORECO, depois COREMO (Comité Revolucionário de Moçambique), e ainda da UNAR (União 
Nacional Africana da Rombézia) (20). 
Os primeiros desentendimentos graves dentro da FRELIMO terão surgido em Janeiro de 1963, quando da 
expulsão de diversos membros e do quase linchamento do Secretário de Publicidade, Leo Millas. Em 
consequência aqueles amotinados foram expulsos pelas autoridades do Tanganica e, uma vez em Kampala, 
emitiram um comunicado a desvincular a UDENAMO da FRELIMO. 
Em Maio de 1963, verificam-se novas desinteligências, agora entre Mondlane e Baltazar da Costa (UNAMI). 
Este último não queria que os seus elementos recebessem treino militar, mas sim, e apenas, intelectual, 
para que no futuro pudessem ser úteis a Moçambique. Assim, também Baltazar da Costa em Dezembro de 
1963, acabaria por abandonar a FRELIMO. 
Foi com o emergir das “áreas libertadas” que as divergências internas se agravaram, formando-se duas 
linhas distintas. Uma proponente de uma independência tradicional, nacionalista africana, porém 
regionalista e tribalista, onde o inimigo era simplesmente o Branco — no fundo, tratava-se de estabelecer 
uma nova classe dirigente num contexto neocolonial — e a outra, preconizada por homens como Mondlane, 
Chissano e Marcelino dos Santos, que compreendia a independência acompanhada de uma revolução social, 
com uma estrutura política assente num regime completamente novo, de poder popular (21), em que todos 
os vestígios coloniais fossem eliminados (22), perspectivando uma posição anti-racial, abrangente de todos 
os moçambicanos. 
A FRELIMO debatia-se, já em 1966 (23), com uma rivalidade latente e com uma desunião motivada pelo 
apego dos seus elementos às respectivas ligações tribais. A tribalização era considerada um dos maiores 
entraves ao sucesso da luta. A “facção pró-chinesa” da FRELIMO, assim designada pelo Exército Português, 
chefiada por Marcelino dos Santos e Uria Simango, acusava mesmo Mondlane de partidarismo tribal na 
escolha dos lugares de chefia (24). 
Também os Macondes de Lázaro Nkavandame pretendiam um movimento separatista distinto do da 
FRELIMO. A sua independência não seria unitarista. Pendiam ainda para uma resistência dentro da própria 
Frente, pelo simples facto de Mondlane não ser do seu grupo etno-linguístico, mas ser oriundo do Sul e 
casado com uma branca norte-americana. Estas ocorrências seriam uma constante na Frente, acentuando-se 
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entre os princípios de 1968 e finais de 1969. A fissura entre quadros directivos/massa de combatentes, os 
primeiros provenientes das regiões mais a Sul e os segundos recrutados entre as populações a Norte, 
manter-se-ia. Estes problemas da FRELIMO eram semelhantes aos que o PAIGC enfrentava face aos Balantas. 
Tendo em conta a circunstância de o recrutamento dos quadros da Frente ser feito em latitudes e longitudes 
variáveis dentro do território, abrangendo assim diversos grupos etno-linguísticos, foi necessário 
desenvolver-se esforços para a destribalização. 
Esta crise de identidade não foi ultrapassada pelo II Congresso, que terá sido convocado numa tentativa de 
solucionar a crise política. Realizado, segundo fontes da FRELIMO (25), nas “áreas libertadas” de Machedje, 
Província do Niassa, de 20 a 25 de Julho de 1968, este Congresso foi mais democrático que o anterior. Nele 
participaram cerca de 170 delegados e observadores, vindos de todos os cantos de Moçambique e 
representando elementos eleitos pela população entre todas as camadas do povo (26). 
Nas resoluções do congresso, relativas à luta armada, é referida a dependência do auxílio externo e a 
dificuldade de extensão da guerra aos Distritos a Sul, o que implicava um desequilíbrio de forças militares 
em favor de Portugal; assim, até à vitória, a luta seria prolongada. Aqui, fala-se na necessidade da 
participação popular e do importante papel das milícias e da mulher. Nestas resoluções, abordou-se o 
problema das deserções e da importância dos prisioneiros de guerra, bem como o seu correcto tratamento e 
utilização (27). Princípio que já não é novo, pois já na antiguidade Sun Tzu fazia alusão ao tratamento dos 
prisioneiros de guerra: “(…) trata os prisioneiros de guerra bem e trata deles (…)” (28), e que só foi 
regulada no mundo ocidental pelos próprios instrumentos humanizantes da guerra (Convenções de Genebra 
de 1949, e Protocolos Adicionais I e II, de Junho de 1977). 
No segundo Congresso da FRELIMO, a representação Maconde era escassa. Porém, os poucos elementos 
presentes chegaram a propor Uria Simango para a presidência do partido. Mondlane, apesar de reeleito, 
“(...) teve de ceder a vários pontos a favor da facção Maconde (...)”(29). 
A partir deste congresso, o “Comité Central” passou a ter uma natureza diferente, ficando organizado em 
diversos departamentos: Administração, Relações Exteriores, Finanças, Informação, Publicidade e 
Propaganda, Assuntos Sociais e Educação (30). Os seus elementos passaram a ser eleitos pelas Províncias, 
por representantes de organizações de massas e pelos secretários provinciais. Foi ainda criado o Comité-
Político-Militar. O novo Moçambique teria, assim, novas estruturas e organização a nível económico, 
educacional, de saúde e de desenvolvimento sócio-cultural. Houve ainda resoluções sobre a administração 
das “áreas libertadas”, que tinham por fim estabelecer o poder do povo (31). 
Após o segundo Congresso, a crise de identidade da Frente não foi ultrapassada, revelando-se nitidamente 
as duas linhas. Mas vejamos as crises com maior detalhe. 
Em 1968, a Frente atravessa duas importantes crises: uma, provocada pelo padre católico Mateus Gwengere 
e outra, por Lázaro Nkavandame (32). O padre Gwengere desestabilizava os estudantes na escola em Dar-
es-Salam(33), e Lázaro Nkawandame procurava a independência de Cabo Delgado. Este era acusado pela 
FRELIMO de querer substituir os colonialistas portugueses na exploração do povo (34), motivo por que 
defendia o alcançar de uma vitória rápida, em desfavor de uma guerra prolongada (35). O plano falhou, 
porque “(...) as populações das áreas libertadas lhe retiraram completamente o apoio (...)”(36). 
O líder Maconde perde prestígio entre os seus e apresenta-se em 16 de Março de 1969 às autoridades 
administrativas, no posto de Nangade. 
Atribuído à PIDE e a elementos dissidentes no seio da FRELIMO, o assassinato de Mondlane (37), a 3 de 
Fevereiro de 1969, de acordo com publicações da FRELIMO, é situado como o resultado da luta entre as duas 
linhas políticas (38), que acaba por desencadear uma depuração nos seus quadros. Esta última crise foi 
ultrapassada pelo triunvirato Uria Simango, Samora Machel e Marcelino dos Santos, encabeçando um 
Conselho de Presidência (39). A FRELIMO não teve a mesma capacidade do PAIGC com a morte de Amílcar 
Cabral. A situação só foi ultrapassada em Maio de 1970, quando do assumir da Presidência por Samora 
Machel e do afastamento de Uria Simango. Este escrevera um panfleto intitulado “Triste Situação na 
FRELIMO”. Em comunicado do Comité Executivo, datado de 8 de Novembro de 1969, Uria Simango, na altura 
membro do conselho da presidência, foi suspenso. 
Num processo de “revolução por etapas”, a FRELIMO transitava da fase nacional-democrática, iniciada em 
1962, para, a partir de 1969, entrar na democrática-popular (40). Em conformidade com Michael Cahen, no 
rescaldo da crise interna de 1968-69, emerge uma facção pequeno burguesa desligada da produção (41), 
que para Amaro Monteiro estava “(...) carente de uma ideologia nacionalista que funcionasse como 
elemento mobilizador e condicionador de massas (...)” (42) e estava também bloqueada na ascensão social. 
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Estas situações, associadas ao pano de fundo da luta armada, terão favorecido a aproximação do 
nacionalismo ao marxismo. 
A crise no final da década de sessenta, que acabou por projectar para primeiro plano Samora Machel, pôs 
termo às duas linhas políticas. Samora vai ainda radicalizar os métodos de controlo da Frente — pois os 
dissidentes da linha revolucionária tinham de ser controlados — , originando o confronto directo entre as 
duas linhas. O segundo congresso criara já condições de resolução das divergências. 
Após a nomeação de Samora Machel, nítido opositor da separação entre a ala política e a ala militar, foi 
notório o reforço de ambas as actividades (43), considerando a FRELIMO que, a partir de 1970, a insurreição 
geral armada tomara a forma de guerra popular revolucionária, esta definiu-se em termos de classes (44).

NOTAS
(1) ADIEMGFA, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Movimentos de emancipação de Moçambique”, Supintrep N.º 2. 
(2) Presidente – Eduardo Mondlane, Vice-presidente – Uria Simango, Secretário-geral – David Mabunda, Vice Secretário-Geral – Paulo Gumane, 

Tesoureiro – Mateus Male. Nas eleições para a presidência do partido Mondlane obteve 126 votos, Simango, 69 votos e Baltazar da Costa, 9 
votos. Para Secretário-Geral, Mabunda 119 votos e Gumane 89 votos. 

(3) Número III dos Estatutos da FRELIMO. In Arquivo Nacional – Torre do Tombo, AOS/CO/UL – 48, Pasta 4. 
(4) Christie, Iain, “Samora – uma biografia”. Maputo: Edições Ndjira, 1996, p. 190. 
(5) Idem, p. 196. Allen Isaacman and Barbara Isaacmam confirmam este depoimento e esta opinião de Samora Machel. In “ Mozambique, from 

colonialism to revolution, 1900- 1982”. Colorado: Westview Press, Colorado, 1983, p. 100. 
(6) Arquivo Nacional – Torre do Tombo, AOS/CO/UL – 48, pasta 4. 
(7) Mondlane, Eduardo, ob. cit., p. 132. 
(8) Idem, p. 133. Mondlane sabia que Portugal não admitiria o princípio da autodeterminação e independência, ou mesmo qualquer extensão da 

democracia sob a sua dominação, e que, ao mesmo tempo, nem mesmo a acção política moderada teria outros resultados que não a destruição 
dos seus participantes; assim, a luta armada surgiu como o único método. In Mondlane, Eduardo, ob. cit., p. 135. Outras declarações de 
Mondlane realçam esta perspectiva, pois referia: “(...) se Portugal não dá a independência ao povo de Moçambique pelo caminho legal, 
lutaremos pela liberdade por meio da guerra (...). Se Portugal está disposto a sentar-se connosco a uma mesa de conversações para falarmos da 
independência, então evidentemente renunciaremos a esse meio (...)”. In recorte de imprensa da edição do “Het Vaderland” de 15 de 
Setembro de 1964, AHD, PAA 523. 

(9) Declaração proferida em Dar-Es-Salam, sobre a reunião entre o representante de Portugal e os representantes dos países africanos, iniciada em 
Nova Iorque em 17 de Outubro de 1963. In FRELIMO, “O Processo revolucionário da guerra popular de libertação”. Edição do Departamento do 
Trabalho Ideológico da FRELIMO, Março de 1977, p. 32. 

(10) Mondlane, Eduardo, ob. cit., pp. 181-182. 
(11) ADIEMGFA, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Curso de formação de quadros políticos revolucionários da FRELIMO”, Supintrep 

N.º 4, de 15 de Junho de 1964, Confidencial. Neste documento especifica-se: “(...) quer dizer, Portugal deve deixar (pela força ou por outros 
meios) de ser o soberano de Moçambique e todo o aparelho político, militar, administrativo, económico, financeiro e cultural de Moçambique 
deverá passar para as mãos do povo moçambicano (…)”. 

(12) Idem, referindo-se concretamente naquele documento: “(...) Não há um povo makwa, maconde, nyanja, um povo chona, etc., em Moçambique. 
Todos esses grupos étnicos e linguísticos e muitos outros que existem em Moçambique são membros de um grande povo. O Povo Moçambicano. 
(...)”. Referia ainda aquele documento “(...) Moçambique deverá ter sempre as suas fronteiras actuais (…) por isso não devemos aceitar a 
partilha de Moçambique (…) e a secessão de uma parte de Moçambique (…)”. 

(13) Idem. 
(14) Idem. 
(15) Idem. 
(16) Machel, Samora, “O Processo da revolução democrática popular em Moçambique”, p. 41. 
(17) ADIEMGFA, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Curso de formação de quadros políticos revolucionários da FRELIMO”, Supintrep 

N.º. 4; e FRELIMO, “O Processo revolucionário da guerra popular de libertação”. Edição do Departamento do Trabalho Ideológico da FRELIMO, 
Março de 1977, p. 31. 

(18) Actividades da FRELIMO 14/4/65. In Arquivo Nacional Torre do Tombo, PIDE/DGS – Serviços Centrais, Informação N.º 272 – SC/CI (2). 
(19) A Informação N.º 272 – SC/CI (2) da PIDE qualifica Mondlane como “(...) de todos os adversários de Portugal, o mais temível. Duma simpatia 

extraordinária, tem o poder de cativar as gentes que o encontram, pelo dom excepcional que possui de domínio de línguas estrangeiras, pela 
sua cultura, semi-europeização e o facto de ser casado com uma branca americana, o que lhe dá grande ascendente sobre os europeus que o 
escutam, acreditam no que diz e estão dispostos a auxiliá-lo (...) os americanos, correm atrás dele, não só para lhe acalmar os ardores 
guerreiros, como também saberem quais os planos que tem para o futuro (...)”. In Actividades da FRELIMO 14/4/65, Arquivo Nacional Torre do 
Tombo, PIDE/DGS – Serviços Centrais, Informação N.º 272 – SC/CI (2). 

(20) UNAR União Nacional Africana da Rombézia – criada em Fevereiro de 1968 no Malawi por dissidentes do COREMO e da FRELIMO. Pretendia obter 
pacificamente, através de negociação com Portugal, a independência da região entre o Rovuma e a Rodésia; assim, logo oposta à FRELIMO, a 
quem acusam de estar enfeudada ao comunismo, o que levava a que países capitalistas apoiassem Portugal na guerra. In ADIEMGFA, Quartel 
General da Região Militar de Moçambique, “Composição e objectivos da UNAR”, Supintrep N.º 26, Março de 1968, Secreto. 

(21) Munslow, Barry, ob. cit., p. 104. 
(22) Machel, Samora, “O Processo da revolução democrática popular em Moçambique”. Edições da FRELIMO, Colecção “Estudos e orientações”, 

caderno N.º 8, pp. 76-78. 
(23) Segundo Sérgio Vieira: “(...) A crise começa a surgir a partir de 1966, e depois vai crescendo (...)”. Depoimento de Sérgio Vieira em Maputo a 2 

de Setembro de 1998. 
(24) ADIEMGFA, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Resumo da evolução da situação nos países vizinhos e partidos emancipalistas e 

das actividades do inimigo”. Supintrep N.º 21, Fevereiro de 1968, Confidencial. Marcelino dos Santos era visto como representante de uma 
maior aproximação a Pequim, o que lhe terá proporcionado um aumento de influência. In Estado-Maior do Exército, Boletim de Informação, N.º 
23, Novembro de 1966, Reservado, p. 10. Sérgio Vieira refere que estas interpretações são “(...) especulação de quem não está por dentro 
(...)”. In Depoimento em 2 de Setembro de 1998. 

(25) FRELIMO, “História da FRELIMO”, p. 17. 
(26) Idem, “O Processo revolucionário da guerra popular de libertação”, p. 168. Sérgio Vieira esclarece quanto à organização do Congresso: “(...) Nós 

sabíamos que havia muitos problemas. Havia problemas porque estávamos a instalar as estruturas de poder eleitas. Então, decidimos fazer o 
Congresso do Partido. Preparam-se as teses, o que se ia discutir no congresso, a agenda, as plataformas. Tivemos uma ampla discussão nas 
bases, com a população, e de repente os Chairman dizem que o congresso tinha que ser na Tanzânia. O quê, vamos discutir os problemas fora 
do país? Mondlane, Samora, Simango falaram então connosco e disseram: É lá que temos de discutir os nossos problemas. Organizámos muitos 
sítios de congresso, dos quais um era verdadeiro. Fizemos mensagens que era o fim do mundo, e toda a aviação foi desconcentrada da zona 
real. Quando vamos para o Congresso, o grupo de Chairmans diz que não vai. Todo o Exército veio, os delegados da população vieram (...)”. In 
Depoimento de Sérgio Vieira em 2 de Setembro de 1998. 

(27) Mondlane, Eduardo, ob. cit., pp. 209-212. 
(28) Tzu, Sun, ob. cit. p. 164. 
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(29) Estado-Maior do Exército, Boletim de Informação, N.º 51, Março de 1969, Reservado, p. 9. 
(30) Mondlane, Eduardo, ob. cit., pp. 187-189. 
(31) Idem, pp. 213-214. 
(32) Christie, Iain, ob. cit., p. 86. 
(33) Uma crise importante foi o encerrar do Instituto de Moçambique em Dar-es-Salam, motivado por uma revolta estudantil de «desiludidos» com 

as promessas da FRELIMO. Informação N.º 39-SC/CI (2), PIDE Moçambique, 9 de Abril de 1968. In AHD, PAA 523. 
(34) Para Sérgio Vieira, “(...) O Lázaro Nkavandame começa-se a apropriar dos excedentes já para benefício pessoal. Começou aí a contradição. 

Depois, alguns deles começam a ter as suas machambas, as suas propriedades, e põem a população a trabalhar lá. Perguntou-se então: Estamos 
a lutar para quê? Estamos aqui para isto? (...)”. In Depoimento de Sérgio Vieira em 2 de Setembro de 1998. 

(35) FRELIMO, “O Processo revolucionário da guerra popular de libertação”, p. 156. 
(36) Munslow, Barry, ob. cit., p. 111. 
(37) Não se exclui a hipótese de Mondlane ter sido morto por elementos da facção «maoista» da FRELIMO. Estado-Maior do Exército, Boletim de 

Informação, N.º 50, Fevereiro de 1969, Reservado, p. 9. 
(38) FRELIMO, “História da FRELIMO”, p. 19. 
(39) A este propósito, Sérgio Vieira comenta: “(...) Mondlane é assassinado, e havia um ditador, que era Simango. Este estava ligado ao grupo que 

matou Mondlane, inclusivamente candidatou-se contra Mondlane. Não dá. Em Abril, reuniu-se o Comité Central outra vez. Vamos examinar aqui 
porque é que Mondlane foi morto. Conclusão: não vamos ter presidente nesta fase, temos um conselho de três. Samora, com a coordenação de 
toda a actividade interna, e Marcelino, com a externa. Simango coordenava os dois. Interessava salvaguardar alguma coisa naquele momento, 
estávamos conscientes do processo dele (...)”. In Depoimento de Sérgio Vieira em 2 de Setembro de 1998. 

(40) O Comité Central considerava a situação em Maio de 1970, caracterizada pelo fortalecimento da consciência das massas populares, pela 
consolidação das estruturas e zonas controladas pelo partido, pela expansão das acções militares e pelo impulso nos programas de reconstrução 
nacional. Comunicado do Comité Central a 22 de Maio de 1970. In FRELIMO, “O Processo revolucionário da guerra popular de libertação”, p. 29. 

(41) Cahen, Michael, “ La Révolution implosée – études sur 12 ans d’indépendence (1975-1987)”. Éditions L’Harmattan, Paris, 1987, p. 158. 
(42) Monteiro, Fernando Amaro, “O Islão, o Poder e a Guerra (Moçambique 1964-1974)”, p. 298. 
(43) Machel, Samora, “O Processo da revolução democrática popular em Moçambique”, p. 43. Samora esteve presente na cimeira dos Países Não 

Alinhados e da OUA realizadas em Setembro de 1970 em Lusaka e Addis Abeba. A seu convite, o Comité de Libertação da OUA visitou as 
designadas áreas libertadas, passando a partir daí a FRELIMO a possuir estatuto de Observador na ONU. 

(44) FRELIMO, “O Processo revolucionário da guerra popular de libertação”, p. 181. Samora Machel considera uma das suas vitórias a transformação 
da luta em revolução, pois destruíra a sociedade velha e construíra um homem novo, através de um sistema de educação revolucionário. In 
Machel, Samora, “O Processo da revolução democrática popular em Moçambique”, pp. 97-107. 

2.2. - O COREMO 

Em 1962, Adelino Gwambe (presidente da UDENAMO) assumiu comportamentos pouco convenientes para a 
direcção da FRELIMO, pelo que foi expulso, vindo a criar um novo partido, a UDENAMO-Monomotapa. 
O novo partido propunha-se organizar, unir, mobilizar e instruir, militar e politicamente, todo o povo 
africano de Monomotapa, no país e no estrangeiro; combater principalmente com a luta armada e aceitar 
outros métodos progressivos no sentido de pôr rapidamente termo ao imperialismo e ao colonialismo 
moderno e clássico sob disfarce do imperialismo e colonialismo português em Monomotapa; formar um 
regime republicano democrático do povo, com base na independência total, através da constituição de um 
governo do povo, com a participação de toda a população, incluindo chefes de tribo, representados por uma 
maioria de operários, camponeses, estudantes, juventude, mulheres e todos os proletários, referindo-se, 
implicitamente, à nacionalização de todos os meios de produção e mercados e à liquidação da cultura 
imperialista e colonialista (1). 
Aproveitando as dissidências internas da FRELIMO, o aparecimento das duas UDENAMO (facções Paulo 
Gumane e Adelino Gwambe) e o reemergir de elementos afectos à UNAMI, é criada a FUNIPAMO (Frente 
Unida Anti-Imperialista Africana de Moçambique), que podemos considerar como antepassada do COREMO 
(Comité Revolucionário de Moçambique). 
A 28 de Outubro de 1964, a UDENAMO elabora uma petição à ONU, onde refere as graves condições em que 
os habitantes do território viviam. Curioso que emprega o termo habitantes e não povo de Moçambique, 
referindo-se, porém, à indisponibilidade para aqueles abandonarem a consciência da sua personalidade 
moçambicana (2). 
Por iniciativa da UDENAMO, realizou-se em Lusaka, em Novembro de 1964, uma conferência com a 
finalidade de reagrupar todos os movimentos independentistas de Moçambique. A FRELIMO, ao rejeitar o 
convite, inviabilizou o projecto (3). Em Março de 1965, realizou-se nova conferência com a mesma 
finalidade. A intransigência da FRELIMO, que abandonou as negociações, provocou o agrupar das duas 
UDENAMO, do MANC (Mozambique African National Congress) e da nova MANU (Mozambique African 
National Union) no COREMO (4). A sede do novo partido ficou em Lusaka. A UNAMI, com sede no Malawi, 
apesar dos estreitos contactos estabelecidos com o COREMO, não se lhe associou, mantendo uma acção 
independente. Fruto da sua perspectiva de independência, por meios pacíficos e negociados, acabou por ser 
instrumentalizada pela PIDE contra os outros movimentos (5).

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out200187/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

As lutas instestinas pelo poder, a nível dos seus dirigentes, nomeadamente entre os líderes das três 
principais organizações integrantes do COREMO, foram uma constante. Os conflitos internos conduziram ao 
afastamento de Adelino Gwambe na conferência anual do COREMO, em 1966, e à sua saída em Agosto do 
mesmo ano. Gwambe tentou então formar o MOPEMO, depois PAPOMO (Partido Popular de Moçambique), 
com sede no Malawi. 
A eleição de Paulo Gumane (6) para presidente do partido e de Amos Sumane para vice-presidente, a 16 de 
Maio de 1966, agravaram a situação interna. O vice-presidente criava divergências entre os elementos 
oriundos do Norte, onde pretendia formar um partido nacionalista, constituído por elementos daí originários, 
em oposição aos do Sul (7), acentuando, assim, as querelas políticas de natureza étnica. 
Paulo Gumane — que se afirmava aberto a negociações com Portugal, desde que aceite o princípio da 
autodeterminação (8) — passou a dirigir o Comité de uma forma maoista, conducente à pré-insurreição e 
agitação (9), decidindo transferir o seu “Quartel-General” para dentro do território (10). O seu apoio 
organizacional assentava nas comunidades agrárias, na procura de identificação dos dirigentes com o povo e 
no comandamento do “interior”. 
O COREMO reclamava-se como “(...) representando toda a população africana de Moçambique em geral e os 
seus garbosos valentes “combatentes da liberdade” (...) envolvidos numa implacável e feroz luta contra as 
forças selvagens do governo colonial português (...)” (11), defendendo sempre a necessidade de uma 
frente unida de todos os movimentos na luta que se estava a travar (12). 
O seu único órgão legislativo eram as conferências anuais, e por órgãos executivos tinha entre outros, o 
Comité Executivo ou Conselho de Acção, a Presidência, a Secretaria Geral, a Tesouraria, o Departamento de 
Administração, o Departamento de Segurança e Defesa e o Departamento de Organização. A este último 
competia aliciar e organizar a população, preparando-a para posteriores infiltrações armadas, tendo por 
unidade base de actuação a aldeia (13). 
O órgão militar com organização ternária (Batalhão, Companhia, Pelotão), seria o EREPOMO (Exército 
Revolucionário do Povo de Moçambique), que, em 1 de Setembro de 1967, disporia de 200 elementos 
armados e treinados. Havia no entanto indicações de que totalizariam 1300 elementos (14). 
O COREMO contrastava, fundamentalmente, na austeridade dos quadros dirigentes versus aburguesamento 
dos da FRELIMO, pela maior coesão e pela representação electiva. Porém, ambas convergiam em enunciar a 
liquidação dos laços tribais por forma a erigir uma nova Nação (15). 
Mesmo com todas as contrariedades políticas, o movimento intensificou operações armadas durante o ano 
de 1967, começando, no ano seguinte, os desaires militares e intensificando-se também o processo de 
deserção dos seus quadros em favor da FRELIMO (16). 
Em 1971, o COREMO já se encontrava esvaziado de significado, quer militar quer político, não sendo sequer 
reconhecido como movimento de libertação pela OUA.
Amos Sumane e outros dissidentes, quer do COREMO quer da FRELIMO, formaram em princípios de 1968 um 
outro partido, a já referida UNAR (União Nacional Africana da Rumbézia), que se propunha obter a 
independência do território entre o Rovuma e o Zambeze através de meios pacíficos, recorrendo a 
negociações com o Governo Português. A UNAR pretendia, através de uma intensa actividade política no 
interior de Moçambique, enfraquecer os outros movimentos, nomeadamente a FRELIMO, que acusava de 
ligação ao comunismo e de partidarismo tribal (17). 

NOTAS
(1) Programa da UDENAMO-Monomotapa. In Arquivo Nacional – Torre do Tombo, PIDE/DGS, Serviços Centrais, Informação n.º 484-SC/CI(2), 2 de 

Fevereiro de 1963, Secreto. 
(2) “(...) O Governo Português fala de Moçambique, que qualifica de Província Ultramarina (...) fala também da sua missão civilizadora (...) o 

governo de Salazar é, sem dúvida, um exemplo clássico da insanidade política (...)” e acrescenta: “(...) os habitantes de Moçambique têm 
consciência da sua personalidade e não estão dispostos a abandoná-la para que chamem ao seu país uma província de Portugal. Os factos 
seguintes estão muito bem definidos para que seja possível ignorá-los: ausência total de instituições políticas, supressão das culturas indígenas, 
analfabetismo incrível, opressão impiedosa, degradação deliberada da raça humana, prática de trabalhos forçados e de castigos corporais, 
supressão de todo o vestígio de liberdade individual (...)”. Petição distribuída em 28 de Outubro de 1964 ao Comité dos 24. In Arquivo Nacional 
Torre do Tombo, PIDE/DGS, Serviços Centrais, Informação n.º 272 – SC/CI (2), Actividades da FRELIMO, de 14 de Abril de 1965. 

(3) As conversações falharam, e Paulo Gumane, a 15 de Fevereiro de 1965 falava do malogro das discussões e das negociações, o que representaria 
uma vitória para Salazar. Acusava Mondlane do malogro das conversações, ficando assim, segundo ele, destruídas as esperanças de uma 
unidade africana na luta por Moçambique. In Gabinete dos Negócios Políticos do Ministério do Ultramar, 3 de Setembro de 1965, Confidencial in 
Arquivo Nacional – Torre do Tombo, PIDE/DGS – Serviços Centrais, Proc 507/61-SR – Mozambique National Democratic Union. 

(4) O COREMO foi constituído a 31 de Março de 1965. In ADIEMGFA, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Ordem de Batalha do 
COREMO”. Supintrep N.º 25, Dezembro de 1967, Confidencial. 

(5) “(...) o Baltazar da Costa continua a ser o presidente do partido União Nacional Africana de Moçambique Independente, organização que dirige 
sob o controlo desta polícia (...)”. In Arquivo Histórico de Moçambique, Fundo de Moatize, caixa 102: GDT, N.º 251, Proc. 13/18, 20 de Maio de 
1966. 

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out200188/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

(6) Gumane estudou na Missão Católica São Francisco de Assis de Mocumbi – Inhambane, tendo frequentado o ensino secundário na Escola de 
Habilitação de Alvores de Manica. Posteriormente, ao longo de seis anos, ensinou em diversas Missões e escolas governamentais, vindo a 
demitir-se, alegando discriminação racial. Parte para a África do Sul, onde ficou chocado com a política de Apartheid. Em Joanesburgo arranja 
emprego e ingressa no Trade Union Movement, onde inicia a sua carreira política. Ingressa no ANC em 1946. Em 1959, ingressa no PAC (Pan 
Africanist Congress). Foi ainda eleito para o Cape Town Branch Secretary of the Loundry and Dry Cleaners Workers Union. Em 1960 regressa a 
Moçambique com a intenção de auxiliar a luta contra a colonialismo e imperialismo português. Aí funda a União dos Agricultores Africanos. Para 
evitar a prisão, foge para a Cidade do Cabo. Quando da formação da UDENAMO foi eleito para Secretário Nacional da Organização, sob a 
liderança de Adelino Chitofo Gwambe. É preso em Cape Town, mas consegue fugir em Setembro de 1961 para a Bechuanalândia e, em 
Novembro, segue para Dar-es-Salam, onde se junta aos combatentes da liberdade para Moçambique. Forja a união que deu origem à FRELIMO, 
que abandona em 1963. E, já no Cairo, vai reabilitar a velha UDENAMO. Em 1965, com o apoio do governo zambiano, inicia nova campanha de 
união de movimentos independentistas e, em Lusaka, forma a COREMO. In Arquivo Nacional – Torre do Tombo, AOS/CO/UL -46, PASTA 12. 

(7) Arquivo Histórico de Moçambique, Fundo de Tete – Moatize, caixa 106, Governo do Distrito de Tete, Sitrep circunstanciado N.º 11/68, de 15 de 
Março de 1968. 

(8) Nota da embaixada portuguesa em Tunis de 24 de Fevereiro de 1967. In AHD, PAA 529. 
(9) ADIEMGFA, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Ordem de Batalha do COREMO”, Supintrep N.º 25. 
(10) Arquivo Nacional – Torre do Tombo, AOS/CO/UL – 46, PASTA 12. 
(11) Arquivo Nacional – Torre do Tombo, PIDE/DGS, Serviços Centrais, processo 507/61, Mozambique National Democratic Union, Informação N.º 

1086 – SC/CI (2) de 20/10/67. Actividade da COREMO – Tradução de memorandum da COREMO à OUA, a 11 de Setembro 1967. 
(12) A União era entendida como necessária nos seguintes termos: “(...) uma luta travada por um povo desunido é uma luta cheia de dificuldades 

(...) é importante que haja união. Mas a união tem que ter uma base – uma base de princípios (...) o Governo da Zâmbia, usando os seus bons 
ofícios, tentou encontrar uma saída para o beco sem saída no aspecto político a que chegou a nossa luta (...)”, referindo ser necessária, através 
de tentativa desinteressada, a realização da união dos movimentos moçambicanos; tentativa que terá sido, “(…) desde o início, minada e 
deliberadamente sabotada por certos oportunistas e pela atitude despótica de alguns líderes irresolutos (...) mas porquê pedir-nos para nos 
dissolvermos? (...) Declaramos categoricamente que estamos preparados para uma Frente Unida em qualquer tempo (...)”. In Arquivo Nacional –
Torre do Tombo, PIDE/DGS, Serviços Centrais, processo 507/61, Mozambique National Democratic Union, Informação N.º 1086 – SC/CI (2) de 
20/10/67. Actividade da COREMO – Tradução de memorandum da COREMO à OUA, a 11 de Setembro 1967. 

(13) ADIEMGFA, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Ordem de Batalha do COREMO”, Supintrep N.º 25. 
(14) Idem. 
(15) Num panfleto o COREMO apelava “(...) à completa liquidação dos laços tribais pois ele luta para a formação de uma só família. O POVO, sem 

distinção de raça, cor ou religião, para a pacificação e progresso de Moçambique e vitória certa sobre o nosso inimigo (...)”. In Arquivo Nacional 
– Torre do Tombo, PIDE-Angola, Informação N.º 540 – SC/CI (2), 17/4/67 – Secreto. 

(16) Coelho, João Paulo Borges, “A Primeira frente de Tete e o Malawi”. “Arquivo”, Maputo: N.º 15, (Abril de 1994), p. 77. 
(17) ADIEMGFA, Quartel-General da Região Militar de Moçambique, “Composição e objectivos da UNAR”, Supintrep N.º 26, Março de 1968, Secreto. 

3. Apoios externos aos movimentos independentistas e sua importância no confronto. 

Num conflito como o de Moçambique, onde apenas a FRELIMO tinha expressão e lutava em todos os 
campos, os apoios internacionais provinham dos mais variados organismos políticos e económicos, 
percebendo-se, por estes, de quem dependia e a quem interessava o conflito. Esta é a questão que 
pretendemos explorar com algum detalhe, dado que nos permite perceber como se internacionalizou, de 
quem dependia e a quem interessava a luta no antigo Ultramar Português.
A nossa análise baseia-se em documentação, essencialmente militar, pelo que traduz a visão das 
respectivas hierarquias. A ideia do conflito como meramente instrumentalizado, proveniente do exterior, era 
predominante pelo menos na generalidade da Intelligence portuguesa. Esta não era, no entanto, a posição 
assumida pelos movimentos independentistas, como vimos, nem pela hierarquia católica, como veremos na 
terceira parte. Mas era a justificação no discurso oficial e que impregna a generalidade da documentação 
consultada nos arquivos militares do Estado-Maior General das Forças Armadas ou no do Exército. Aí, 
apenas, referenciámos um documento (já citado em 1., II parte deste trabalho, porém de origem inglesa —
Foreign Office) em que a África não era encarada como a máxima prioridade da URSS para o Terceiro 
Mundo. 
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3.1. Apoio das grandes potências. 

No século XX, tal como no século XIX, os territórios continentais portugueses em África, foram contestados 
por potências que apenas pretendiam substituir Portugal. No contexto da época em análise, a situação que 
se vivia era a do equilíbrio pelo conflito mútuo assegurado, situando-se os territórios Ultramarinos 
portugueses na zona de confluência dos poderes políticos das superpotências em competição. Aquelas 
vieram, assim, a apoiar os movimentos independentistas que se mostraram dispostos, mal a vitória fosse 
alcançada, a incluírem-se na zona de influência da superpotência apoiante. 
Tendo em consideração que as ameaças aos países “Alcora”, de acordo com o pensamento expresso em 
documentos da época, provinham ou do comunismo ou do nacionalismo africano (este último um 
instrumento do primeiro) (1), decidimos analisar o apoio proveniente da fonte primeira, o “comunismo 
expansionista”. 
Verificámos, em 2.1, a preocupação da estratégia maximalista da URSS de «laqueação» dos domínios vitais 
da Europa, revelando, desde o Congresso dos Povos Oprimidos em Baku (1920), interesse por África, 
continente vital para o domínio do Mundo. Aí, procurou alcançar uma plataforma indirecta para poder atacar 
os povos “capitalistas ocidentais”. A sua contribuição internacional não pode ser isolada do “(...) 
movimento histórico de «libertação nacional» da corrente socialista mundial (…)” (2), pois a guerra 
revolucionária parte de uma base marxista-leninista, e dificilmente um movimento independentista, de per 
si, poderia atingir as suas finalidades sem o apoio de países fomentadores dessa ideologia (3). 
Os apoios da URSS a movimentos de libertação eram, assim, missão de primeiríssima ordem (4). No caso 
concreto de Moçambique, Eduardo Mondlane referiu à Rádio Moscovo a importância do seu auxílio: “(...) 
nenhum estado fora de África apoia a FRELIMO no mesmo grau que a URSS (...)”(5), e Samora Machel, anos 
mais tarde, salientava, em intervenção no 24º Congresso do Partido Comunista Soviético, que: “(...) o povo 
moçambicano está convencido que o vigésimo quarto congresso do PC da URSS promoverá decisivamente a 
consolidação de todas as forças anti-imperialistas, e isso possibilitará a intensificação do processo de 
destruição do imperialismo e do colonialismo. Queremos expressar a nossa gratidão pelo auxílio prestado à 
nossa luta (...) o vosso auxílio contribui largamente para a intensificação da nossa luta (...)”(6). Contudo, 
apesar do apoio prestado à FRELIMO, emergiram divergências sobre os conceitos de doutrina militar (7). 
Os EUA, que, já desde Berlim, surgiram como defensores da doutrina da autodeterminação, apoiaram os 
movimentos independentistas quer através do longo braço invisível da CIA (Central Intelligence Agency), no 
caso concreto do apoio à UPA, quer, como veremos, através de organizações não governamentais (8) ou, 
ainda, de organizações internacionais como a ONU. Neste fórum internacional, o apoio decisivo surgiu, 
nomeadamente, no período compreendido entre 1957 e 1961. Quanto ao caso português, Kennedy dera luz 
verde à moção da Libéria, colocando-se, em 15 de Março de 1961, ao lado da URSS, da RAU e do Ceilão no 
Conselho de Segurança (9). 
Pequim apoiava quer os governos estabelecidos quer os grupos revolucionários que se lhe opunham, como 
aconteceu na Nigéria e no Gana. Em consequência, os diplomatas de Pequim foram escorraçados de dez 
estados membros da Organização Comum dos Países Afro-Malgaxes (10), sendo a China acusada de 
constituir um factor de subversão (11). Porém, e apesar da campanha desencadeada, os estados da África 
Central e Oriental, excepto o Quénia e o Malawi, nunca deixaram os seus contactos próximos com o governo 
em Pequim (12). 
Em Moçambique, foi feita a selecção dos quadros do partido para a frequência de cursos de formação 
política, normalmente na URSS e na China Popular. Após o regresso, eram destinados a exercer funções de 
maior responsabilidade, no âmbito da organização do Partido. 
Apesar da FRELIMO ser apoiada (13) e solicitar apoio (14) à China, era o COREMO que recebia o apoio mais 
significativo, considerando fontes militares portuguesas, que esse apoio era quase exclusivo (15). 

NOTAS
(1) ADIEMGFA, Secretariado-Geral de Defesa Nacional, “Projecto da estratégia global para os territórios Alcora”, Exercícios Alcora, 1970, Muito 

Secreto. 
(2) Debray, Régis, “A crítica das armas”, p. 39. 
(3) Num livro soviético relativo a partidos políticos em África, explicita-se que: “(...) os comunistas são as forças de vanguarda do movimento de 

libertação nacional em países africanos sob o jugo colonial (...) Caminham também na vanguarda de forças nacionais depois de conquistarem a 
independência política (...) apoiam todas as acções de governos nacionais destinados a melhorar a posição dos operários (...) contra o 
imperialismo e o colonialismo. Simultaneamente, os comunistas atacam decisivamente aquelas medidas que não só não ajudando a fortalecer a 
independência conquistada, a sujeitam também a ameaça (...)”. In ADIEMGFA, Tradução do Livro “Partidos Políticos em África”, pág. 159, 
editado pela Academia das Ciências de Moscovo, datada de 21 de Julho de 1972, enviada pelo Gabinete dos Negócios Políticos do Ministério do 
Ultramar, para o Secretário Adjunto da Defesa Nacional. 
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(4) A subversão soviética não se limitava “(...) ao auxílio a movimentos comunistas ou para-comunistas ou a governos tipicamente socialistas, mas 
estende-se a governos e regimes não comunistas e até anti-comunistas. À parte do auxílio ministrado abertamente aos governos africanos, os 
soviéticos mantêm as subvenções e outras formas de ajuda aos movimentos da oposição, sindicatos e associações pró-comunistas, que actuam 
como veículos de propaganda (...)”. In AHD, PAA 200, Abril de 1971, Confidencial. 

(5) Estado-Maior do Exército, Boletim de Informação, N.º 10, Outubro de 1965, Reservado, p. 15. 
(6) AHD, PAA 200. 
(7) Depoimento de Sérgio Vieira em 2 de Setembro de 1998. 
(8) O Jornalista Britânico Patrick Orr informou os SCCIM que, em entrevista a Eduardo Mondlane, em Dar-es-Salam, este admitira receber auxílio do 

American Committee on Africa, da Ford Foundation. In Arquivo Nacional Torre do Tombo, PIDE/DGS, Serviços Centrais, Proc. 507/61, 
“Mozambique National Democratic Union”, Gabinete dos Negócios Políticos do Ministério do Ultramar, 3 de Setembro de 1965, Confidencial. 

(9) Comissão para o Estudo das Campanhas de África, “Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 1º volume, Enquadramento 
Geral”, pp. 39, 54-57. 

(10) ADIEMGFA, Serviço de Centralização e Coordenação de Informações de Moçambique, “Infiltração da China comunista em África”. 
(11) Idem, Direcção Geral de Obras Públicas e Comunicações do Ministério do Ultramar, Grupo de Trabalho dos Caminhos de Ferro, 30 de Dezembro 

de 1970, Secreto. 
(12) Idem, Serviço de Centralização e Coordenação de Informações de Moçambique, “Infiltração da China comunista em África”. 
(13) No que respeita à China, Eduardo Mondlane admitira receber dinheiro e armas daquela potência. In Arquivo Nacional – Torre do Tombo, 

PIDE/DGS, Serviços Centrais, Proc. 507/61, “Mozambique national democratic union”, Gabinete dos Negócios Políticos do Ministério do 
Ultramar, Confidencial, 3 de Setembro de 1965. Os chineses, além de provocarem desinteligências no seio da FRELIMO, recrutavam macondes 
para a China, via Nairobi, onde o primeiro secretário da embaixada financiava a estada; Secretariado-Geral da Defesa Nacional, relatório 
685/RN/B, de 19 de Dezembro de 1967, Reservado. In AHD, PAA 523. Sérgio Vieira admitiu mesmo: “(...) tivemos um apoio significativo, os 
chineses mandaram-nos 10 mil armas (...)”. In Depoimento de Sérgio Vieira em 2 de Setembro de 1998. 

(14) ADIEMGFA, a Informação N.º 1168 – SC/CI (2) – DGS Moçambique de 6 de Outubro de 1971, Secreto, refere a insistência da FRELIMO em solicitar 
empenho de potencial humano à China (15.000 efectivos para combaterem juntamente com os efectivos militares do partido). 

(15) Idem, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Ordem de Batalha do COREMO”, Supintrep N.º 25. 

3.2. Apoio das Organizações Internacionais. 

As grandes potências não foram as únicas apoiantes de todos os movimentos independentistas. Estes 
contavam com o apoio de organizações internacionais como a ONU e a OUA, recebendo, no seio da ONU, o 
apoio conjunto dos Estados Africanos Independentes e dos países e organizações ocidentais socialistas, 
democráticas, trabalhistas, religiosas, entre outras, que se encontravam crescentemente sensibilizados 
contra o chamado imperialismo e colonialismo, invocando o direito dos povos à autodeterminação (1). Este 
apoio da comunidade internacional produzia resultados de diversas formas. Segundo Lord Gifford: “(...) it 
isolates the colonialists; it acts as a spur to nations to give greater bilateral support; it reminds those nations 
whose support is weak where their duty lies; it produces tangible material benefit to the liberation 
movements (...)”(2). 
Em 12 de Dezembro de 1965, pela Resolução A/2105(XX) da Assembleia Geral, no quadro de acção que 
visava a aplicação da Resolução A/1514(XV), foi proclamada a legitimidade da luta dos povos sob 
dominação colonial, e a Resolução 2107(XX) da mesma Assembleia foi específica para os povos de 
territórios sob Administração Portuguesa. Nesta “Resolução”, foi feito ainda um apelo para que todos os 
Estados, através da OUA, prestassem auxílio político, moral e material aos povos em luta nesses territórios. 
A esta “Resolução” da Assembleia Geral várias outras, com a mesma orientação, se lhe seguiram. Assim, a 
12 de Dezembro de 1966, a Assembleia Geral pela Resolução A/2184(XXI) condenou como crime contra a 
humanidade a política do governo português, por violar os direitos económicos e políticos da população, 
procedendo à instalação de emigrantes estrangeiros nos territórios e enviando trabalhadores africanos para 
a África do Sul. A condenação formal da guerra colonial, travada pelo Governo Português contra os povos 
dos territórios sob sua dominação surgiu apenas a 17 de Novembro de 1967, com a aprovação da Resolução 
A/2270(XXII), apelando a todos os Estados para que prestassem o auxílio moral e material necessário para 
que aqueles povos pudessem desfrutar dos seus direitos inalienáveis. 
Através da Resolução A/2507(XXV), de 21 de Novembro de 1969, a Assembleia Geral solicitou ajuda moral e 
material acrescida para que, em cooperação com a OUA, todas as instituições especializadas e todas as 
organizações internacionais interessadas apoiassem aqueles mesmos povos em luta pela liberdade e 
independência. Em Dezembro do mesmo ano, com a Resolução A/2707 (XXV), de 14 de Dezembro, não só 
foi requerido ao Governo Português a aplicação das Convenções de Genebra, de 12 de Agosto de 1949 —
relativas ao tratamento de prisioneiros de guerra e aos combatentes da liberdade capturados, como foram 
convidados os Estados, as instituições especializadas e os outros organismos da ONU, em coordenação com 
a OUA, a fornecerem ajuda financeira e material necessária para o prosseguimento da luta. 
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O reconhecimento oficial, como sendo os movimentos de libertação nacional os representantes autênticos 
das verdadeiras aspirações dos povos daqueles territórios, surge apenas a de 14 de Novembro de 1972, 
através da Resolução A/2918(XXVII). 
Também o Conselho de Segurança — este com outro peso institucional, uma vez que as suas decisões são 
vinculativas para os Estados Membros da Organização — adoptou diversas resoluções atinentes ao problema 
Ultramarino português (3). Assim, reafirmou, a 31 de Julho de 1963, a urgente necessidade do 
reconhecimento, por parte de Portugal, do direito dos povos sob sua administração à autodeterminação e 
independência e à negociação com os representantes autorizados dos partidos políticos, dentro e fora dos 
territórios, garantindo a independência de acordo com as aspirações da população, com vista à transferência 
de poderes para instituições políticas, livremente eleitas (4). Pela Resolução 312, datada de 4 de Fevereiro 
de 1972, apelou também ao Governo Português para que cessasse as actividades militares e todos os actos 
de repressão contra as populações de Angola, Guiné e Moçambique, reconhecendo a legitimidade das lutas 
de libertação, na procura da autodeterminação e independência. Aquela Resolução referia ainda, 
expressamente, a necessidade de Portugal não violar a soberania e a integridade territorial dos Estados 
africanos (5). 
No plano Internacional, as Nações Unidas, com atitudes, tais como o reconhecimento da legitimidade da 
luta armada, a admissão de representantes dos três principais movimentos independentistas da África então 
portuguesa (MPLA, PAIGC e FRELIMO), com o estatuto de observadores, na Assembleia Geral, em Setembro 
de 1972, e a legalização da ajuda material, proporcionaram um auxílio significativo à causa dos 
movimentos, pois, segundo a própria FRELIMO, o conhecimento da luta de libertação nas colónias 
portuguesas “(...) has become more widespread with the establishment of closer ties — both politically and 
materially — in Europe, Asia and Africa. A victory was finally achieved over the Portuguese colonialists when 
we were given observer status in the Fourth Committee of the UN General Assembly. In the OUA, where 
before our problems were discussed in our absence, we now participate fully in those discussions although 
we do not have the right to vote (...) “(6). 
A Carta da OUA, assinada em 25 de Maio de 1963, em Addis-Abeba, segue o princípio lógico e doutrinal da 
Carta da ONU e também o seu conceito de estratégia, hoje maximalista. Esta Carta revela uma especial 
preocupação, face ao conceito de Paz, mas também aos de Defesa e de Segurança, denunciando uma 
consciência de vulnerabilidades específicas. 
A problemática moderna ampliou muito o conceito de Defesa, pois o conceito de Guerra foi também 
alargado. Podemos dizer que se inverteu a máxima clausewitziana, e que a política passou a ser a 
continuação da guerra por outros meios. Nesta ordem de ideias, modificaram-se, necessariamente, os 
conceitos de Defesa e Segurança. Nos nossos dias, Defesa significa Segurança alargada a todos os domínios. 
Assim, a guerra trava-se na política, na economia, na diplomacia, nos transportes e comunicações, na 
educação e na cultura, na saúde, no ambiente, na ciência e na técnica. A Carta da OUA, nomeadamente 
desde o Preâmbulo ao Art.º 3º, denota esta preocupação. 
A Carta não refere, explicitamente, o problema da intangibilidade das fronteiras herdadas do passado 
colonial. Este problema apenas é levantado no Cairo, em 1964, onde, na Conferência de Chefes de Estado e 
de Governo da OUA, a 21 de Julho, é adoptada uma resolução relativa ao respeito da integridade territorial, 
mantendo as fronteiras já definidas (7). 
De acordo com o Preâmbulo da Carta da OUA, os povos têm o direito inalienável de determinar o seu 
próprio destino, sendo considerados objectivos essenciais para a satisfação das suas necessidades a 
liberdade, a igualdade e a justiça, acordando os signatários em eliminar o colonialismo de África, sob todas 
as suas formas e declarando dedicar-se, sem reservas à causa da emancipação dos territórios ainda não 
independentes. 
Decorrendo da noção que as potências participantes têm sobre as vulnerabilidades nacionais provocadas 
pelas suas fronteiras traçadas artificialmente, encontra-se expressa no Preâmbulo da Carta uma vincada 
preocupação: “(...) reforçar a compreensão entre os nossos povos e a cooperação entre os nossos Estados, a 
fim de corresponder às aspirações das nossas populações (...)”(8). Note-se que não é por acaso que ali se 
faz a distinção entre Povos, Estados e Populações. A este propósito, questionamo-nos se por povos se 
entenderá nações, porque nem sempre, na maioria dos casos de África, existe uma justaposição entre 
povo/nação, muito embora os governos e os regimes saídos dos movimentos independentistas pugnem 
pelas suas identidades nacionais. No Preâmbulo avulta ainda a preocupação de unidade que transcenda 
“(...) divergências étnicas e nacionais (...)”. 
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Pensamos ser possível chegar a uma conclusão, a propósito de divergências étnicas e nacionais: a guerra 
revolucionária lançou a priori o anátema sobre aquilo que afinal manipularia com perícia, ou seja, os 
mecanismos de comunicação sócio-religiosos e as linhagens clânicas, que fogem ao controlo do Estado, 
porque anteriores à formulação das fronteiras e porque subsistentes. 
Esses mecanismos que foram manipulados e ao mesmo tempo anatematizados, em relação ao futuro, dada 
a preocupação preambular da Carta da OUA, onde também se especifica a salvaguarda e a consolidação da 
independência e da soberania duramente conquistadas, bem como da integridade territorial. Assim, de 
acordo com o Art.º 2º, “(...) os Estados Membros coordenarão e harmonizarão as suas políticas gerais (...)”, 
onde se inclui a Defesa e Segurança. 
Em teoria, a libertação de África constitui uma prioridade da Carta, mas, na prática, os chefes de Estado, 
“(...) conscientes das reacções que podiam suscitar as suas políticas, tiveram a tentação de transformar a 
OUA numa espécie de Santa Aliança (...)” (9). Enquadra-se neste contexto, o N.º 5 do Art.º 3º da Carta, que 
diz: “(...) condenação sem reserva do assassinato político, bem como das actividades subversivas (...)” (Em 
nenhuma outra Carta se diz isto), “(...) exercidas por um Estado vizinho ou quaisquer outros Estados (...)”. A 
Carta revela a consciência existente por parte dos Estados Africanos de que o processo de combate em que 
eles próprios são parte interveniente carece de know-how e de especificidades que podem, no amanhã, 
voltar-se contra quem as acciona. Não esqueçamos que a guerra subversiva é uma operação técnica que 
envolve X componentes, Y linhas de actuação, mas que pode visar uma globalidade, a globalidade 
revolucionária. 
A Carta traduz o receio do uso de santuários e de cadeias informais de comunicação, já referidos, uma vez 
que esses são vulneráveis a eventuais manipulações. Ao apoiarem movimentos independentistas/rebeldes, 
os Estados Membros da OUA têm consciência de que accionam, directa ou indirectamente, ingredientes 
melindrosos. Daí, a preocupação de uma Defesa/Segurança tão alargada que os conduziu a, por escrito, 
contemplarem o fenómeno subversivo, reconhecendo, assim, também a especificidade e a densidade dos 
terrenos humanos sobre que assentam. As preocupações reflectem, ainda, para os Poderes estatais, o 
desiderato de um dinamismo que antecipe as situações. 
Se nos reportarmos ao que foi referido no início deste capítulo, percebemos o porquê do apelo ditatorial, 
numa urgência de tentar encontrar e mesmo promover quatro acções oportunas, na resposta a uma guerra 
de cariz subversivo, quando declarada: a resposta de imposição de soberania através de acções militares, 
acções socio-económicas, político-administrativas e psicológicas. Por terem de obedecer a uma coordenação 
muito estreita e recorrer forçosamente ao binómio Informações/Acção Psicológica, como referimos 
anteriormente, só um Poder totalitário pode dar estas respostas e, mesmo assim, com dificuldade o 
consegue fazer. As disposições cautelares da Carta da OUA procuram a profilaxia da corrosão dos próprios 
poderes formais. 
O N.º 6 do Art.º 3º refere a “(...) dedicação sem reserva à causa da emancipação total dos territórios 
africanos ainda não independentes (...)”, sendo, nesse espírito, que, em Rabat, no decorrer da Nona 
Conferência da OUA, de 12 a 15 de Junho de 1972, foi decidido que os participantes aumentariam em 50% o 
fundo especial de apoio ao Comité de Libertação (10). No que diz respeito a Portugal, foram adoptadas 
resoluções no sentido de solicitar a todos os países africanos que cortassem relações, rejeitassem a reforma 
constitucional portuguesa, através da qual era prometido conceder maior autonomia aos territórios 
africanos; condenassem a construção da barragem de Cahora-Bassa e Cunene, e apelando a todos os países 
que retirassem, rapidamente, a sua comparticipação na realização desses projectos (11). 
O Rei Hassan II de Marrocos, na qualidade de presidente em exercício da OUA, a 16 de Junho de 1972, dia 
seguinte ao encerramento da Nona Conferência da Organização, pediu aos países africanos limítrofes dos 
territórios a libertar que permitissem servir de bases para as operações dos movimentos de libertação, 
suportando os inconvenientes dessa situação — direito de perseguição e de represálias — e defendendo 
ainda a criação de um dispositivo de dissuasão que evitasse represálias da parte de quaisquer países 
exteriores a África (12). Defendeu também a ideia de que, se um movimento de libertação quisesse ser 
verdadeiramente formado e organizado, tinha de constituir um governo no exílio, com os seus ministros e 
primeiro ministro, pedindo o reconhecimento não somente dos países africanos mas também dos países 
amigos. Este reconhecimento, em nosso entender, teria de ser apenas tácito, pois nem à FRELIMO nem ao 
COREMO tinha sido reconhecido o estatuto de beligerante, condição necessária para se adquirir os direitos e 
os deveres de um Estado (13). Além do mais, o eventual novo Estado de Moçambique só foi admitido na 
ONU a 18 de Agosto de 1975 (14), e esta apenas admite Estados. 

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out200193/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

A 25 de Maio de 1963, em Addis-Abeba, não foi só criada a OUA. Ali também se tomaram importantes 
resoluções das quais destacamos a referente à descolonização (15). Nesta resolução, reafirmava-se o dever 
de todos os Estados africanos de apoiar os povos da África que lutassem pela sua liberdade e 
independência. Decidiu-se ainda criar um fundo especial para proporcionar auxílio financeiro e material aos 
movimentos de libertação africana e adoptaram-se medidas no sentido de que os territórios já 
independentes acolhessem os nacionalistas dos movimentos de libertação, assegurando a sua formação e 
favorecendo o trânsito de material. No ponto 11 desta resolução, foi decidida a criação de um Comité de 
Coordenação, denominado Comité dos Nove, que tinha por objectivo último coordenar a libertação de todos 
os territórios africanos sob dominação colonial, bem como organizar o auxílio às lutas travadas pelos países 
membros, as organizações e os indivíduos e encorajar os movimentos independentistas a criar frentes 
unidas (16). No fundo, visava, fundamentalmente, a procura de apoio diplomático, material e mesmo moral 
para os Povos empenhados em alcançar a independência, canalizando e coordenando esse apoio. 
Os delegados dos movimentos independentistas, presentes aquando da constituição do Comité, informaram 
aquele órgão da capacidade de recrutamento de 500 mil homens «combatentes da liberdade», desde que 
se constituísse um «fundo de libertação» no valor de um milhão e meio de libras (17). Este projecto, face às 
contrariedades, nunca chegou a ser concretizado. 
A OUA, ao criar este Comité, à semelhança da Comissão de Descolonização da ONU, passa também a 
conferir estatuto internacional aos movimentos independentistas. 
De uma via pacífica para a resolução dos problemas das lutas de libertação, nos primeiros tempos, a 
Organização enveredou pelo apoio material aos movimentos independentistas e às vítimas do colonialismo 
e do racismo (18). Porém, a atitude de apoio a fornecer aos partidos independentistas mudou no último 
quadrimestre de 1967. Se, até aí, a Organização visava o apoio aos partidos considerados suficientemente 
fortes, numa tentativa de evitar proliferações, passou a apoiar todos os partidos com capacidade de 
influenciar a situação da área em que se propunham actuar. Contudo, procurava coordenar essas actividades 
segundo objectivos estratégicos programados, distribuindo missões e campos de actuação, variando o 
auxílio em função dos resultados (19). Mas, já em Março desse ano, face à falta de resultados, quer em Tete 
quer na Zambézia, a OUA recusou um pedido de aumento de apoio financeiro à FRELIMO (20). Esta situação 
foi alterada em Junho de 1971, pois decidiu-se aumentar o auxílio a movimentos independentistas e criar, 
nos “países hospedeiros”, Comités mistos de defesa, compostos por oficiais do Quadro Permanente dos 
países membros da OUA, por forma a haver uma maior coordenação e uma ajuda mais eficaz (21). 
Em 19 de Maio de 1973, o Conselho de Ministros da Organização aprovou a “nova estratégia para a 
libertação de África”, preparada em Janeiro desse ano, em Accra, pelo Comité de Libertação (22). 
O documento elaborado em Accra, baseado na Declaração de Mogadíscio, de 1971, que referia ser a luta 
armada o único meio para libertar a África Austral, acrescenta que essa mesma luta armada devia ser 
considerada como um “todo indivisível” e que convinha coordenar as actividades dos diversos 
“movimentos de libertação”, retomando uma ideia já antiga — a criação de frentes unidas e a repartição do 
seu auxílio aos movimentos de libertação — competindo à FRELIMO 25% do total dos fundos disponíveis 
(23). A repartição do auxílio pelos movimentos de libertação seria: 25%, PAIGC; 30%, comando unificado 
MPLA/FNLA; 10%, SWAPO; 5%, ANC e PAC; 5%, outros movimentos (24). 
O então já designado Comité dos 17 (25) sugeria ainda que a OUA prestasse assistência por um período 
indeterminado, aos “movimentos de libertação” reconhecidos por aquela organização, cessando a 
assistência, quando um movimento se revelasse mais potente do que outros que actuassem no mesmo 
território (26). Neste caso, apenas aquele seria reconhecido pela OUA, não recebendo os outros qualquer 
auxílio da organização. A assistência deveria findar também, quando não tivesse sido criada qualquer 
“frente unida” e nenhum movimento que actuasse nesse território provasse a supremacia sobre os outros. 
Em 1974, em face dos êxitos obtidos, os apoios aumentaram a ritmo crescente, conjugando a ONU e a OUA 
esforços, no campo político e diplomático para o reconhecimento internacional da FRELIMO, o que podia 
conduzir a uma declaração de independência, como na Guiné, esboçando a OUA uma estratégia militar que 
podia terminar numa intervenção directa no conflito (27). 
Na acção subversiva, metódica e eficiente, ultrapassando os conceitos de frente e retaguarda, o apoio de 
organizações como as Nações Unidas e a Organização de Unidade Africana legitimou a luta, 
internacionalizando-a politicamente. Porém, foi sobretudo o apoio bilateral que permitiu manter a acção dos 
movimentos. 
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NOTAS
(1) Idem, Quartel General, Comando-Chefe, Região Militar de Moçambique, “Origem e desenvolvimento da Subversão em Moçambique – A 

FRELIMO”, 2ª Repartição, Março 1974, Muito Secreto. 
(2) Gifford, Lord, “Mozambique”, International Conference of Experts for the Support of Victims of Colonialism and Apartheid in Southern Africa, Oslo, 

Noruega, 9-14 de Abril de 1973. In Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, Caixa 70/F. 
(3) As Resoluções do Conselho de Segurança que reportam os antigos territórios Ultramarinos portugueses e ainda sob sua administração, são: 

Resolução 163, de 1961, 178, 180 e 183, de 1963, 204 e 218, de 1965, 221 e 226, de 1966, 241, de 1967, 268, de 1968, 273 e 275, de 1969, 
277 e 290, de 1970, 294 e 302, de 1971, 312, 321 e 322 de 1972, 333, de 1973, e 356, de 1974. 

(4) Resolução 180(1963), de 31 de Julho de 1963. 
(5) Resolução 312 (1972), de 4 de Fevereiro de 1972. 
(6) Discurso do representante da FRELIMO na segunda sessão da “Material Support Conference”, Amesterdão, 16 a 19 de Fevereiro de 1973. In CEA, 

UEM, Caixa 23/S. 
(7) ADIEMGFA, Serviços de Coordenação e Centralização de Informações de Angola, “Relatório de Situação 514”, Julho de 1972, Secreto. 
(8) Sublinhado nosso. 
(9) Jouve, Edmond, “L’organisation de l’Unité Africaine”. Paris: Presses Universitaires de France, 1984, p. 163. 
(10) O orçamento do Comité de Libertação passou assim de 72.500 contos para 132.000 contos. In ADIEMGFA, Comando-Chefe das Forças Armadas de 

Angola, “Perintrep N.º 825”, Reservado; e Serviços de Coordenação e Centralização de Informações de Angola, “Relatório de Situação 514”. 
(11) Idem. 
(12) Idem, Secretariado-Geral da Defesa Nacional, 2ª Repartição, recortes de notícias, United Press, 16 de Junho de 1972. 
(13) Soares, Albino de Azevedo, “Lições de Direito Internacional Público”. 2ª Edição. Coimbra: Coimbra Editora, 1985, p. 209. 
(14) Conselho de Segurança, Resolução 374, de 18 de Agosto de 1975. 
(15) As outras Resoluções foram sobre o Apartheid e a discriminação racial, sobre África e as Nações Unidas, sobre o desarmamento geral e sobre 

problemas económicos. 
(16) Fernandes, António José, ob. cit., pp. 224-227. 
(17) Felgas, Hélio, “Os movimentos terroristas de Angola, Guiné, Moçambique (influência externa)”. Lisboa: Tipografia da Liga dos Combatentes da 

Grande Guerra, 1966, p. 76. 
(18) Jouve, Edmond, ob. cit., pp. 113-114. O Estudo de Informações N.º 113, da Secretariado-Geral de Defesa Nacional, classificado de Secreto, 

datado de Setembro de 1973, refere o empenho da OUA em recrutar oficiais para treinar terroristas na Zâmbia e na Tanzânia. In ADIEMGFA. 
(19) ADIEMGFA, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Resumo da evolução da situação nos países vizinhos e partidos emancipalistas e 

das actividades do inimigo”, Supintrep N.º 21. 
(20) Idem. 
(21) ADIEMGFA, Informação N.º 767 – CI (2), DGS Moçambique, 9 de Julho de 1971, Secreto. 
(22) Idem, Serviços de Coordenação e Centralização de Informações de Angola, “Relatório de Situação 514”. 
(23) Idem, Direcção Geral de Segurança-Guiné, “Actividades da OUA”, Informação N.º 568 – 2ª DI, 26 de Maio de 1973, Reservado. 
(24) Idem. 
(25) A partir da Conferência de Accra, em Outubro de 1965, o Comité dos Nove integra mais a Somália e a Zâmbia, e, em Junho de 1972 na reunião 

de Rabat, faz passar o número para 17 elementos; entrando, Mauritânia, Líbia, Ghana, Congo e Camarões. 
(26) ADIEMGFA, Direcção Geral de Segurança-Guiné, “Actividades da OUA”, Informação N.º 568 – 2ª DI. 
(27) Idem, Quartel General do Comando-Chefe, Região Militar de Moçambique, “Origem e desenvolvimento da Subversão em Moçambique – A 

FRELIMO”, 2ª Repartição, Março de 1974. 

3.3. Apoio bilateral

Muitos dos países responderam ao apelo dos dirigentes da FRELIMO, para auxiliarem na sua causa a 
independência de Moçambique. Os países africanos que mais apoio prestaram à FRELIMO, foram a Tanzânia, 
a Argélia, a Tunísia, a Guiné e a RAU, e os não africanos, a Índia, Iraque, Bulgária, Roménia, Checoslováquia, 
Países Escandinavos e Comités não Governamentais dos EUA e Canadá (1). Mondlane explicita: “(...) 
recebemos apoio de toda a parte. (...) Primeiro da África: são os Estados africanos que nos dão a maior 
parte do apoio, de ordem material e de outra, apoio diplomático, político, económico e militar (...). Todas as 
nações que não são aliadas de Portugal nos dão armamento. Mas isto é além daquele que recebemos de 
estados africanos que o obtêm no Ocidente (...)”(2). 
De todo o auxílio externo, o mais importante, no terreno, foi prestado pelos países limítrofes, a partir dos 
quais eram efectuadas operações militares, onde os quadros inferiores do Partido e os combatentes 
recebiam treino. Estes elementos recebiam formação política (3) e militar. Porém, algumas instruções de 
especialidade foram ministradas em outros países, como Argélia, Cuba, China Popular e URSS (4). 
Para Debray, “(...) o estudo de todas as guerras populares contemporâneas (...) põe em relevo por todo o 
lado, e sempre, o papel decisivo exercido pelo «santuário» de um país amigo ou neutro, limítrofe (...). 
Encontrar-se-á, dificilmente, hoje, uma guerrilha de envergadura, em qualquer parte que seja do mundo, 
mesmo se possui bases raciais, étnicas ou nacionais maciças, como nos países africanos ainda submetidos à 
colonização portuguesa, que tenha podido ou possa escapar ao esgotamento físico, sem poder contar com 
uma possibilidade de recesso em lugar seguro (...)” (5). Na guerra de Moçambique, esse papel era 
desempenhado sobretudo pela Tanzânia, Malawi e Zâmbia. Mas admitimos que não existem santuários 
invioláveis, pois as Forças Armadas Portuguesas executaram operações diversas vezes em territórios 
daqueles países fronteiriços, como foi o caso do bombardeamento de diversas aldeias do Distrito de Katete, 
na Zâmbia. Portugal foi condenado por esta actuação através da Resolução do Conselho de Segurança N.º 
268, de 28 de Julho de 1969. 
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Ainda antes de o Tanganica, liderado por Nyerere, alcançar a independência, em 1961, já os dirigentes da 
TANU apoiavam os movimentos oposicionistas moçambicanos sediados naquele país, sendo Óscar Kambona, 
como vimos, um dos promotores da criação da FRELIMO. Este ministro terá afirmado, em Arusha, que 
Portugal teria dois anos para preparar a independência de Moçambique e, se “(...) mantivesse a presente 
atitude de intransigência, o Tanganica seguiria o exemplo da acção adoptada pela Índia no caso de Goa 
(...)” (6). Nyerere, na campanha eleitoral de 1962, realizava comícios exclusivos para emigrantes 
moçambicanos que incitava à rebelião contra os portugueses. Nestes comícios salientava a necessidade, 
note-se, de unir a faixa de território moçambicano, a Norte do rio Lúrio, ao Tanganica (7). 
O Tanganica (depois Tanzânia) funcionava como plataforma de irradiação da propaganda chinesa e russa, 
cujos blocos se digladiavam para obter a hegemonia de influência, fornecendo o primeiro mais formação 
ideológica aos guerrilheiros e o segundo, mais formação material (8). Este país vizinho funcionava como um 
verdadeiro santuário, permitindo a instalação de bases, concedendo facilidades de desembarque de material 
(9), garantindo a manutenção do incremento da luta armada, iniciada em 1964 (10), chegando mesmo a 
existir a justaposição dos órgãos da FRELIMO com similares do Exército e Polícia tanzaniana. Em Bagamoyo, 
a Nordeste de Dar-es-Salam, funcionava um campo onde era ministrada instrução por argelinos, egípcios e 
mesmo sul-africanos, com armamento chinês, em grande parte recebido da Argélia. Foram ainda 
estabelecidas bases, entre outras, em Nachingwea, Mutwara, Mkuni, Tunduru, Mitomoni, Songea, M’Bamba 
Bay, Mbeya, Buguruni, IIala, Mungulane, Tameque e Changone. 
O apoio tanzaniano foi de tal forma importante e decisivo para a condução da luta que Samora Machel, em 
Maio de 1975, se deslocou propositadamente à Tanzânia, para aí, em nome do povo moçambicano, 
agradecer formalmente o decisivo auxílio prestado por aquele país à causa moçambicana (11). 
Quer o Malawi quer a Zâmbia, necessitavam de uma saída para o Rimland. Ambos lucrariam com o 
desmembrar de Moçambique, partilhando entre si os corredores de acesso ao mar.
Face à sua localização geográfica privilegiada, o Niassalândia (depois Malawi) constituía eixo de progressão 
favorável à penetração no território de Moçambique, pelo que a implantação da FRELIMO, aí, era imperiosa. 
A “Frente” contava com o apoio de vastos sectores do Malawi Congress Party e mesmo da população, 
porque, adicionado ao facto de se viver um favorável clima anti-colonial e nacionalista, a FRELIMO marcava 
presença informal no território, surgindo, em 1963, o primeiro comité em Bangwe, nos arredores de 
Blantyre. Assim, nas zonas fronteiriças cedo se assinalava a presença de propaganda, que alastrava, 
mostrando à Administração Portuguesa o «perigo» representado pelo futuro Malawi como eventual 
santuário. A esperada invasão da Zambézia, após a independência do Niassalândia, não viria a acontecer 
(12). 
Além de constituir um santuário, o Malawi possibilitava o trabalho clandestino para mobilização, 
recrutamento e organização da população, sendo ainda permeável à passagem de armamento da Tanzânia 
para o Niassa, Tete e Zambézia. 
O Malawi era permissivo à permanência de elementos da FRELIMO no seu território (13); porém, o Dr. 
Banda, devido nomeadamente à sua dependência geográfica, para evitar conflitos internos com a Oposição 
e em virtude da ligação que mantinha com Jorge Jardim, restringia os movimentos da guerrilha. Apesar do 
controlo efectuado pelas milícias Young Pioneers, as promessas de boa-vizinhança feitas a Portugal eram 
muito difíceis de cumprir, dado que se verificava uma falta de forças implantadas no terreno e ainda 
indisciplina ministerial. A atitude ambígua, mas necessária para a própria sobrevivência de Banda (14), 
forçou a FRELIMO a um equilíbrio de relações. 
Em Fevereiro de 1967, Banda terá assente com Mondlane uma eventual autorização de instalação da 
FRELIMO no Malawi, embora com restrição à circulação de elementos armados, bem como observando a 
obrigatoriedade de não intervenção em assuntos internos. Este acordo resultou em atitudes dúbias e 
confusas de ambas as partes. Perante Portugal, o Malawi apenas reconhecia a existência de refugiados 
moçambicanos no seu país, nunca a FRELIMO. E esta, apesar das notícias de limitações impostas pelo 
governo do Malawi, actuava com bastante liberdade, fosse em actividades de propaganda (apoiadas por 
algumas populações malawianas, autoridades tradicionais e mesmo por elementos da polícia), fosse 
circulando com mercadorias, pelo Lago ou por terra (15), como até em incursões terroristas, no Distrito de 
Tete. Assim, tais restrições não tinham completa aplicação prática. 
O líder zambiano Kenneth Kaunda pretendia com o seu protagonismo reivindicar “(...) o guião das vozes 
africanas, em favor da libertação do continente (...)” (16). Logo após a independência da Zâmbia, em 1964, 
e tendo em conta a sua interioridade e consequente dependência dos caminhos de ferro de Benguela e da 
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Beira, bem como dos portos a eles associados, procurou manter relações cordiais com Lisboa. Porém, a sua 
atitude era ambígua, pois, por uma questão de prestígio, junto dos seus parceiros africanos, estabeleceu em 
Lusaka o Centro da Libertação, que congregava todas as organizações subversivas para os territórios 
portugueses, rodesianos e sul africanos (17), apoiando sempre, em proporções diferenciadas, os principais 
movimentos independentistas dos territórios portugueses da África Austral: MPLA, UNITA, FRELIMO e 
COREMO. Kaunda desenvolveu ainda importante papel nas negociações de transferência de poderes em 
Moçambique, que culminaram a 7 de Setembro de 1974. 
Ao apoiar a FRELIMO, o governo zambiano procurava exercer algum controlo sobre as actuações daquela 
Frente. De acordo com o documento do Secretariado-Geral da Defesa Nacional “Ameaça à África Austral”, 
classificado de “Muito Secreto”, as formas de apoio do governo zambiano ao MPLA e à FRELIMO traduziram-
se em apoio político, estendendo a sua ajuda ao campo militar, onde se salientam as facilidades de 
transportes de material e pessoal, bem como a permissão concedida ao estabelecimento de bases e de 
campos de refugiados (18). Estes movimentos recebiam, na Zâmbia, apoio de armas de origem chinesa e 
russa, através da Tanzânia, veiculando-se mesmo a hipótese de um acordo de cooperação para treino 
conjunto (19). 
O apoio evidenciado pela Zâmbia ao COREMO (20) deve-se, talvez, ao facto de a Tanzânia se empenhar mais 
com a FRELIMO e de Paulo Gumane ter relações de amizade com Kenneth Kaunda (21). O COREMO tinha 
ainda elementos a ser treinados no Congo (nos campos de treino da UPA), em Israel, Ghana e Cuba. 
Além do apoio das grandes potências, já referido, e dos santuários, a FRELIMO recebeu ajuda substancial de 
países não limítrofes, sob a forma de instrução de quadros para funções políticas e militares (Argélia, RAU, 
Ghana e Cuba), fornecimento de instrutores, armamento e equipamento (Cuba, RAU) (22) e apoio monetário 
(China, Cuba, URSS) (23). 
Muitos dos países africanos recém-independentes interessavam-se pelo tema da libertação do continente, 
variando as atitudes da moderada condenação a uma campanha política demolidora, por auxílio aberto, 
declarado e de toda a espécie aos grupos subversivos, até culminar na intenção de se constituir uma força 
comum para actuar em guerra aberta. Neste sentido, o General Gowon da Nigéria (24), em Addis-Abeba, na 
reunião preparatória da 7ª Conferência de Chefes de Estado da OUA e, posteriormente, na reunião 
ministerial de emergência realizada em Lagos em 9 de Dezembro de 1970, ofereceu as suas forças para o 
ambicionado Exército conjunto da África Negra (25). Na 9ª Conferência, o representante do Congo retoma a 
ideia de criação de uma força inter-africana, destinada a apoiar a acção dos movimentos de libertação (26). 
Também Idi Amin do Uganda oferece à OUA o seu país como base de treino do exército africano na luta 
contra os regimes sob domínio branco da África meridional, tendo ponderado ainda sobre a importância de 
libertar os territórios portugueses de Angola, Moçambique e Guiné. À força inter-africana caberia a defesa 
dos Estados Africanos contra ameaças externas e, ao mesmo tempo, a tentativa de acabar com os governos 
de minoria branca em territórios africanos, onde ainda existissem (27). Face aos problemas internos 
crescentes enfrentados pelos Estados africanos independentes, esta força de intervenção militar directa, 
nunca seria viável. No entanto, o papel desempenhado por estes, a nível de apoio material e diplomático, 
seria muito mais eficaz e, em nosso entender, mesmo decisivo. 
A FRELIMO enviava os seus elementos física e intelectualmente mais aptos para Tlemcem, na Argélia, 
seguindo outros para Cuba, RAU ou mesmo Israel (28), proporcionando-lhes, assim, uma formação adequada 
para suportar a guerra prolongada que se estava a travar. O apoio de Israel era visto como determinado 
pela expansão árabe. Assim, aquele país orientava a sua política no sentido de evitar as antipatias dos 
países agremiados na OUA. Dentro dessa linha de conduta, Israel abriu as portas a todos os jovens africanos 
“(...) aspirantes a chefes ou dirigentes de grupos políticos, integrados no movimento de independência 
(...)” (29). 
Os países nórdicos sempre se distinguiram pelo apoio financeiro declarado aos movimentos 
independentistas. O comportamento da Dinamarca em relação à política Ultramarina portuguesa foi 
classificado pelo Poder português como: “(...) incoerente, insólito e dos mais ofensivos (...)” (30). 
O auxílio deste país, segundo uma conferência de imprensa dada em 10 de Março de 1972, em Dar-Es-
Salam, por Knud Andersen, Ministro dos Negócios Estrangeiros Dinamarquês, seria prestado pelo seu 
governo em material especificamente destinado aos campos da saúde e educação. O montante a conceder 
aos movimentos independentistas africanos seria de 6.500.000 coroas dinamarquesas (31). 
Apesar do justificativo de que o auxílio prestado aos movimentos seria apenas relativo a uma assistência 
humanitária e educacional e quando solicitadas pelo Conselho de Segurança, o Governo Social-Democrata 
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dinamarquês foi seriamente criticado pelos deputados da Oposição no Folketing (Parlamento), pois 
consideravam que era um apoio económico directo aos movimentos de libertação africanos. Esta Oposição 
não se devia a nenhuma simpatia pelos processos de opressão ou discriminação racial, mas sim por se 
considerar que se enveredara por um caminho sinuoso e de consequências imprevisíveis, pensando ser 
possível existirem outras formas de relações internacionais (32). 
A Noruega, apesar de ser parceiro de Portugal na NATO, também apoiava os movimentos independentistas 
de diversas formas. O Ministro Norueguês dos Negócios Estrangeiros, Andreas Cappelen, considerava o 
colonialismo ilegal e contrário aos princípios básicos das Nações Unidas pelo que deveria acabar. Em 
comunicação ao Parlamento, esclareceu que o seu Governo tencionava conceder auxílio humanitário e 
económico aos povos das “colónias” ainda existentes em África, para que estes pudessem continuar a sua 
luta pela libertação (33). Nesta ordem de ideias, o seu governo resolveu prestar formas de assistência 
económica, educacional e social aos movimentos de libertação da África Meridional, em conformidade com 
as resoluções das Nações Unidas (34). 
Neste país, o apoio aos movimentos independentistas africanos atingiu o auge quando da realização, de 9 a 
14 de Abril de 1973, em Oslo, da “Conferência Internacional de Peritos em Apoio às Vítimas do Colonialismo 
e do Apartheid, na África Austral”. Nesta conferência, com antecedentes remotos em Cartum, e, 
posteriormente, em Roma (35), estiveram representados 53 países dos 65 convidados e 7 movimentos 
independentistas, sendo a FRELIMO representada por Marcelino dos Santos. Dos debates surgiram 
“propostas de acção” preconizando, entre outros, o apoio aos movimentos de libertação dos territórios 
portugueses, o estabelecimento pela ONU de um embargo internacional para o fornecimento de armas a 
Portugal, o boicote às exportações/importações de e para Portugal e a tentativa de convencer a Santa Sé a 
renunciar à Concordata com Portugal. Quanto aos movimentos, recomendava-se a sua representação plena 
junto de todos os Órgãos da ONU e a sua participação nos seus trabalhos, convidando-se mesmo todos os 
governos e organizações a tratar directamente com os referidos movimentos. 
Por seu turno, o Governo Sueco, considerado responsável pela expulsão de Portugal da UNESCO, apoiava os 
movimentos independentistas através da “SIDA” (Swedish International Development Agency). A sua 
posição nunca foi satisfatoriamente compreendida, chegando-se a alegar que o apoio a Moçambique se 
devia ao facto de Janet Mondlane, apesar de norte-americana, ser de origem sueca, o que teria facilitado a 
obtenção de auxílio (36). 
Uma ajuda importante surgiu da moção conjunta apresentada no Parlamento a 26 de Janeiro de 1972 pelos 
partidos liberal e do centro. A moção referia-se à assistência internacional a ser prestada pelo Governo, 
sendo que 1% do PNB deveria ser atribuído para esse fim (37). Só para a FRELIMO, o apoio financeiro sueco, 
entre 1964 e 1971, foi de 2,5 milhões de coroas suecas. Mas, em 1972, a ajuda deixou de ser financeira e 
passou a consistir em bens. Esta situação foi protestada pela FRELIMO, desejando voltar a receber a ajuda 
em dinheiro, pois a demora na chegada dos produtos podia atingir os 18 meses (38). O Instituto de 
Moçambique, que recebera 150.000 Coroas nos anos 1964 e 1965, 300.000 no ano de 1967 e 87.000 em 
1968, para o treino de refugiados (39), era o principal queixoso deste tied aid. O Instituto recebera já apoios 
da Fundação Ford; todavia, passara a depender de auxílios escandinavos, da Alemanha Oriental, da 
Checoslováquia, da Bulgária e da Índia, bem como de outros países socialistas (40). 
Segundo a FRELIMO, o apoio do mundo ocidental foi conseguido pelo vasto movimento de solidariedade 
desenvolvido pelas forças democráticas e progressistas. Esta acção terá transmitido confiança à mobilização 
popular e actuado como elemento de pressão junto dos governos nórdicos e holandês, que expressavam o 
seu apoio político e material de uma forma crescente. Em Maio de 1972, Andreas Cappelen visitara a 
Tanzânia por seis dias e encontrara-se com responsáveis da FRELIMO (41). Em Fevereiro e Março de 1974, 
estiveram em Dar-es-Salam, nas instalações da FRELIMO, delegações governamentais da Finlândia, Noruega, 
Suécia e Holanda (42). 
Se os governos escandinavos apoiavam os movimentos de forma não militar e com algumas medidas 
económicas contra o governo português, a Holanda não colocava quaisquer restrições ao uso de verbas para 
fins militares (43). O Ministro dos Negócios Estrangeiros holandês, Schmelzer, referia que em ocasiões 
adequadas, o seu Governo continuaria a rejeitar aspectos da política colonial portuguesa que estivessem em 
conflito com a Carta e as decisões das Nações Unidas, afirmando ainda que teriam de ser feitos esforços 
para uma solução pacífica do conflito, razão porque a Holanda, apesar da simpatia pela ajuda humanitária e 
educacional que pretendia ver canalizada pela ONU, reprovava o apoio directo aos Movimentos de 
Libertação (44). No entanto, segundo o documento do Secretariado-Geral da Defesa Nacional “Ameaça à 
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África Austral”, o próprio parlamento holandês ocupou-se da discussão do montante dos auxílios financeiros 
aos partidos subversivos (45). 
O Fundo de Solidariedade com a África Meridional do Partido Trabalhista Inglês anunciou, em 20 de 
Dezembro de 1971, o envio de mil dólares destinados a medicamentos, educação e agricultura a cada um 
dos movimentos que actuavam em territórios africanos de Portugal (46). Porém, Judith Hart, presidente do 
“Fundo”, referiu que os beneficiários teriam toda a liberdade de o utilizarem para comprar armas, se assim 
o desejassem (47). Esta actuação foi veementemente criticada pelos conservadores e comparada a um 
hipotético apoio ao IRA (Irish Republican Army). 
Em debate na Câmara dos Lordes sobre a violência na África Meridional (com a participação dos Bispos de 
Durham e Bristol), Lord Soper, Presidente do Conselho da Igreja Metodista, apresentou as conclusões de um 
relatório intitulado “Violência na África Meridional”, onde era referida a necessidade da participação das 
Igrejas nessa revolução, advogando-se o auxílio material aos movimentos de libertação, o boicote através 
de uma campanha do fornecimento de armas a Portugal e o exercício de pressões diplomáticas (48). 
Não obstante a obrigação moral de melhor amparar a RAS e a Rodésia mais do que qualquer outra nação do 
globo, dado que a situação ali existente era fruto da sua herança africana, a Grã-Bretanha mostrava-se 
extraordinariamente tímida e hesitante, para não dizer inapta, para corajosamente tomar posição de acordo 
com os interesses do Ocidente e das centenas de milhar de ex-súbditos (49). Esta posição assumiu especial 
importância durante o governo trabalhista de Wilson, período em que a atitude britânica foi bastante hostil 
à África Austral. 
Outros países como, por exemplo, a Coreia do Norte e a Indonésia, contribuíram para a revolução/rebelião 
(conforme era interpretada pelas partes em confronto) em Moçambique (50). A expansão da influência 
norte-coreana em África, quer através de ofensiva diplomática, quer de propaganda ou apoio a movimentos 
subversivos ou ainda de acordos económicos, técnicos, comerciais e outras formas de cooperação, tinha 
acima de tudo o objectivo de obtenção do reconhecimento diplomático dos Estados Africanos. Como 
membro da OSPAAAL (Organização para a Solidariedade dos Povos da África, Ásia e América Latina) estava 
activamente empenhada em actividades subversivas, declarando Kim Il Sung: “(...) O Governo da República 
Popular Democrática da Coreia e o povo coreano esforçar-se-ão por cimentar a solidariedade com todos os
povos da Ásia, África e América Latina que lutam pela liberdade e independência e apoiam activamente as 
suas lutas de libertação (...). O nosso povo apoia os povos do Congo (Kinshasa), de Angola, Moçambique, 
Guiné Portuguesa e outros países africanos na sua luta de liberdade e libertação (...)”(51). 
A 22 de Agosto de 1961, Julius Nyerere inaugurou em Tabora a “School for revolution”, onde os norte-
coreanos eram os responsáveis pela instrução, tendo a FRELIMO solicitado a admissão de 200 candidatos por 
ano. Em Setembro de 1971, Samora Machel terá mesmo visitado a Coreia do Norte, onde realçou o auxílio 
que a FRELIMO recebia daquele país (52). 
Adam Malik, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, ao afirmar que o seu governo continuaria a 
apoiar as resoluções das Nações Unidas, no sentido de libertar os povos africanos do jugo colonial, do 
apartheid e do racismo, declarando que “(...) o povo indonésio não aceitará ficar inactivo perante o que é 
considerado como um esforço para a causa contra a opressão tirânica e a injustiça, sob qualquer das formas 
em que se manifestem (...)” (53), não imaginava que no final do século, fosse o seu país um dos alvos 
preferenciais das Nações Unidas e da opinião pública internacional, devido a situação semelhante, relativa à 
ocupação pela Indonésia do território de Timor Oriental. 

NOTAS
(1) Estado-Maior do Exército, Boletim de Informação, N.º 35, Reservado, Outubro de 1967, pp. 16-17; e Estado-Maior do Exército, Boletim de 

Informação, N.º 49, Janeiro de 1969, Reservado, p. 16. 
(2) Entrevista de Eduardo Mondlane num programa de televisão, estação WNDT, canal 13, Nova York, 3 de Fevereiro de 1967; transcrição. In AHD, 

PAA 523. Num Memorandum apresentado ao Comité de Libertação Africana em Dar-es-Salam, Mondlane afirmava: “(…) mais de 90% dos 
nossos recursos financeiros, contudo, provêm das contribuições prestadas por Estados africanos (…) a fim de preparar as nossas Forças Armadas, 
nós tivemos que enviar o nosso povo para vários (…) que mostraram a sua boa vontade em ajudar-nos com treino técnico e militar (…)”. In 
ADIEMGFA, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Interferências externas”, Supintrep N.º 2. Contribuições referidas neste 
documento: 

Argélia – Novembro de 1962 – 5000 libras. Em 1963 começou a receber recrutas. 
Ghana – UDENAMO em 1961, 41 homens e 1 mulher para treino militar. A FRELIMO suspendeu aí o seu treino. 
RAU – Setembro de 1962 – Nasser deu 28000 shilings e em Dezembro desse ano recebeu 11 moçambicanos para treino militar. 
EUA – a AFL-CIO, em Fevereiro de 1963 entregou a Mondlane fundos para a acção em Dar-es-Salam. John Marvem, director do programa do 

departamento de Estado para os estudantes africanos na Lincoln University Oxford, exerceu pressão sobre estudantes para difamarem 
publicamente a administração portuguesa. Elementos do Peace Corps assistem a reuniões públicas e secretas do Comité Central. 

Eduardo Mondlane referia, a 9 de Setembro de 1965 ao jornal norueguês “Aftenposten”: “(...) tentámos a via diplomática, mas sem resultado. Só
nos resta lutar. Dois mil jovens bem treinados por Ben Bella entraram secretamente no país onde eles põem em prática o que aprenderam 
(...)”, referindo-se às suas ligações com a OUA e com toda a África, acrescentava que o objectivo da luta era a obtenção da independência não 
só de Moçambique, mas “(...) também da África unida e livre, sobretudo uma África Oriental unida e livre (...)”; quanto aos apoios externos 
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aludia a pessoas ricas de Moçambique, Estados Africanos e de outros governos fora de África, especificando quanto ao armamento que também 
o possuíam em abundância e mais de metade era produzido na Europa Ocidental e, quanto à origem do mesmo referia: “(...) De diferentes 
partes da Europa, da Ásia e da África, sobretudo da África. E da China. Como já disse nós lutamos pela nossa liberdade e pela nossa 
independência. E nesta luta nós aceitamos com prazer qualquer ajuda e também a da China. Mas nós preferimos as armas da Europa Ocidental 
para que os nossos jovens possam assim utilizar as balas dos soldados portugueses (...)”. In Aerograma da Embaixada de Portugal em Oslo, 16 
de Setembro de 1965, AHD, PAA 523. 

(3) Esta formação consistia em conhecimentos elementares sobre a História de Moçambique, sobre os dirigentes do Partido, o Partido e os seus 
Programas e a situação política e económica de Portugal e de Moçambique. 

(4) ADIEMGFA, Estados-Maiores Peninsulares, “Informação Sobre o Apoio de Diversos Países a Movimentos de Libertação”, 20 de Março de 1973, 
Secreto. 

(5) Debray, Régis, “A Crítica das Armas”, p. 145 e seguintes. 
(6) Arquivo Nacional – Torre do Tombo, PIDE/DGS – Serviços Centrais, Informação de 20 de Agosto de 1962. 
(7) Estado-Maior do Exército, “O caso de Moçambique”. Lisboa: Cadernos Militares 7, 1970, p. 12. 
(8) ADIEMGFA, Quartel General do Comando-Chefe, Região Militar de Moçambique, “Origem e desenvolvimento da Subversão em Moçambique – A 

FRELIMO”, 2ª Repartição, Março de 1974. 
(9) Um estudo do Secretariado-Geral de Defesa Nacional refere a chegada a Mtwara (Tanzânia) de 100 toneladas de material para a FRELIMO em 

navio russo. In ADIEMGFA, Estudo de Informações N.º 113, Setembro de 1973, Secreto. 
(10) ADIEMGFA, Região Militar de Moçambique, “Resumo da evolução da situação nos países vizinhos e partidos emancipalistas e das actividades do 

inimigo”, Supintrep N.º 21. 
(11) Já no segundo Congresso da FRELIMO se apontara o especial auxílio prestado pela TANU e pelo povo e Governo da Tanzânia. 
(12) Arquivo Histórico de Moçambique, Fundo de Moatize, caixa 101: GDT, BI N.º 183/64, 18 de Junho de 1964, transcrevendo SCCI, BDI N.º 37/64, 

16 de Maio de 1964. 
(13) A FRELIMO possuía bases no Malawi, entre outras, em Mwanza, Chicwawa, Chapanda. In ADIEMGFA, Quartel General da Região Militar de 

Moçambique, “Malawi”, Supintrep N.º 28, Dezembro de 1972, Muito Secreto. 
(14) Hastings Banda enfrentava a oposição de Henry Chipembere, seu ex-ministro da educação. Este constituía uma ameaça armada para o Malawi 

Congress Party, pelo que as autoridades malawianas apertaram naturalmente o controlo e a segurança sobre elementos armados, obrigando 
assim à circulação clandestina dos elementos armados da FRELIMO. 

(15) Nomeadamente a partir de 1971 registou-se um afrouxamento de cooperação entre as autoridades portuguesas e malawianas, desenvolvendo-
se a guerrilha na fronteira Tete/Malawi, aumentando a sensibilidade face a incidentes de fronteira e registando-se ainda um aumento dos 
movimentos consentidos à FRELIMO e do apoio prestado para estes quer pela polícia quer pelo “Special Branch”, o que suscitou objecções à 
colocação de um Adido Militar português em Zomba. In ADIEMGFA, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Malawi”, Supintrep N.º 
28. 

(16) ADIEMGFA, Secretariado-Geral de Defesa Nacional, Operações ALCORA, “Ameaça à África Austral”, Muito Secreto. 
(17) Idem, PIDE Moçambique, Informação N.º 901 – SC /CI (2), 8 de Setembro de 1967, Secreto. 
(18) Idem, Secretariado-Geral de Defesa Nacional, Operações ALCORA, “Ameaça à África Austral”, Muito Secreto. 
(19) Idem, PIDE Moçambique, Informação N.º 123 – SC/CI (2) – Ligações MPLA-FRELIMO. 
(20) Idem, Informação N.º 236 – SC/CI (2), Secreto, 28 de Fevereiro de 1967. Esta informação refere a chegada a Lusaka de caixotes de armamento 

provenientes da China, a presença de 13 oficiais chineses e 11 do Congo para instruir terroristas do COREMO e a partida de 18 elementos do 
COREMO para a China. 

(21) Idem, Informação N.º 360 – SC/CI (2), 25 de Março de 1967, Secreto. 
(22) O fornecimento de armas via terrestre seguia a rota Egipto-Sudão-Uganda-Congo-Tanganica, utilizando a estrada do Norte que liga o Cabo ao 

Cairo. In, ADIEMGFA, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Interferências externas”, Supintrep N.º 2. 
(23) ADIEMGFA, Região Militar de Moçambique, “Resumo da evolução da situação nos países vizinhos e partidos emancipalistas e das actividades do 

inimigo”, Supintrep N.º 21. 
(24) O Programa do Governo nigeriano para a luta de libertação africana referia a intensificação de apoios para os movimentos de libertação, 

nomeadamente os do Ultramar Português. Desde Abril de 1972, 15 oficiais conselheiros encontravam-se em Moçambique, distribuindo a Nigéria 
entre a FRELIMO e o PAIGC 8 viaturas blindadas Saladin e 3 mil espingardas automáticas. In Secretariado-Geral da Defesa Nacional, processo 
9762, 13 de Janeiro de 1973. Em depoimento ao autor, Sérgio Vieira contraria esta posição. Por diversas vezes terão querido oferecer à FRELIMO 
viaturas blindadas, mas esta sempre recusou, não era viável o seu emprego. 

(25) ADIEMGFA, Secretariado-Geral de Defesa Nacional, Operações ALCORA, “Ameaça à África Austral”, Muito Secreto. 
(26) Idem, 2ª Repartição, recortes de notícias, United Press, 16 de Junho de 1972. 
(27) Idem, Ministério dos Negócios Estrangeiros, PAA 5018, Resenha N.º 4/72, 31, de Janeiro de 1972. 
(28) Felgas, Hélio, “Os movimentos terroristas de Angola, Guiné, Moçambique (influência externa)”, p. 71. 
(29) Mozambique National Democratic Union, “Apoio de Israel aos movimentos terroristas que atacam Moçambique – preparação de quadros da 

FRELIMO e COREMO”, Secreto. Arquivo Nacional – Torre do Tombo, PIDE/DGS, Serviços Centrais, Proc. 507/61. O Marechal Costa Gomes, em 
depoimento ao autor, nega esta justificação para o envolvimento de Israel e atribui-o a um alinhar pela política norte-americana, e de auxiliar 
todos os povos que, tal como o Povo Judeu, lutam pela liberdade e por manter um estado independente. Depoimento em 29 de Julho de 1998. 

(30) ADIEMGFA, Estado-Maior do Exército, Relatório Mensal de Notícias, Março de 1972, Reservado. 
(31) Idem. 
(32) ADIEMGFA, Secretariado-Geral da Defesa Nacional, 2ª Repartição, recortes de notícias, Reuter, 2 de Abril de 1972. 
(33) Idem, Estado-Maior do Exército, Relatório Mensal de Notícias, Janeiro de 1972, Reservado. 
(34) Idem, Secretariado-Geral da Defesa Nacional, 2ª Repartição, recortes de notícias, Reuter, 2 de Maio de 1972. 
(35) Idem, Relatório de Situação, Abril de 1973, Secreto. Em 1968, realizou-se em Cartum uma conferência de solidariedade para com os 

movimentos político-subversivos das antigas Províncias Ultramarinas Portuguesas e da África Austral. Nesta conferência procurou mobilizar-se a 
opinião pública internacional em favor dos movimentos independentistas. Na Conferência de Roma, “Conferência Internacional de Apoio aos 
Povos das Colónias Portuguesas”, realizada de 27 a 29 de Junho de 1970, participaram 177 organizações, representando 64 países. Ambas as 
conferências foram levadas a cabo sob a égide do Conselho Mundial da Paz e da Organização de Solidariedade dos Povos Afro-Asiáticos, sendo 
interpretadas como uma tentativa dos comunistas de orientação soviética para conquistarem, perante a opinião pública, a preponderância na 
condução das actividades subversivas na África Austral. 

(36) Nunes, Artur de Figueiredo, “Alguns factos da história de Moçambique nas vésperas da sua independência”. “Africana”. Porto: Centro de 
Estudos Africanos, Universidade Portucalense, N.º 11, (Outubro de 1992), p. 240. 

(37) ADIEMGFA, Ministério dos Negócios Estrangeiros, PAA 1112, 23 de Março de 1972. 
(38) Idem, Ministério do Ultramar, Gabinete dos Negócios Políticos, 23 de Outubro de 1971. Neste documento especifica-se que, durante o período 

de 1972- 73, a contribuição sueca aos países em vias de desenvolvimento foi de 1250 milhões de coroas, cerca de 0,65% do PNB. Deste 
numerário, 144,2 milhões de coroas, incluídas na rubrica “icke landerfordelat” (países não discriminados) seriam concedidos a movimentos de 
libertação. 

(39) Estado-Maior do Exército, Boletim de Informação, N.º 33, Setembro de 1967, Reservado, p. 18. 
(40) Idem, Boletim de Informação, N.º 49, Janeiro de 1969, Reservado, p. 17. 
(41) ADIEMGFA, Secretariado-Geral da Defesa Nacional, 2ª Repartição, Recortes de notícia, Reuter, 2 de Maio de 1972. 
(42) Intervention of the delegation of FRELIMO at the Conference of Committees of Support and Solidarity, Easter Conference, Oxford, 12-15 de Abril 

de 1974. In CEA/UEM, Caixa 23/WC. 
(43) Christie, Iain, ob. cit., p. 115. 
(44) ADIEMGFA, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Direcção Geral dos Negócios Políticos, PAA 3304, 25 de Outubro de 1972. 
(45) ADIEMGFA, Secretariado-Geral de Defesa Nacional, Operações ALCORA, “Ameaça à África Austral”, Muito Secreto. 
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(46) Idem, Resenha 9/72 do Gabinete dos Negócios Políticos, Ministério do Ultramar, 11 de Fevereiro de 1972. 
(47) Idem, Secretariado-Geral da Defesa Nacional, 2ª Repartição, Recortes de Notícias (Reuter), 21 de Dezembro de 1971. 
(48) Idem, Ministério do Ultramar, Gabinete dos Negócios Políticos, Resenha N.º 9/72, 11 de Fevereiro de 1972. 
(49) Idem, Secretariado-Geral de Defesa Nacional, Operações Alcora, “Ameaça à África Austral”. 
(50) O Presidente Jaafar Al Nimeiry (Sudão) afirmou que os combatentes africanos da liberdade estavam naquele momento a seguir cursos de treino 

militar no seu território. In Secretariado-Geral da Defesa Nacional, 2ª Repartição, recortes de notícias (Reuter), 2 de Janeiro de 1973. A 
delegação da Líbia à Cimeira em Rabat da OUA ofereceu 100 mil dólares aos movimentos de libertação africanos. In Secretariado-Geral da 
Defesa Nacional, 2ª Repartição, recortes de notícias (Reuter), 19 de Junho de 1972. Fidel Castro prometeu bolsas de estudo para a Universidade 
de Havana e para o centro de estudos militares de Camagney; In Aerograma da Embaixada em Kinshasa, 11 Julho 1972. Segundo Hélio Felgas, 
também no Quénia, Zanzibar e Uganda terão sido treinados elementos para a guerra no território. In “Os movimentos terroristas de Angola, 
Guiné, Moçambique (influência externa)”, p. 72. 

(51) ADIEMGFA, Serviço de Coordenação e Centralização de Informações de Moçambique, Informação 112/1972, 3 de Junho de 1972, Secreto. 
(52) Idem. 
(53) Idem, Perintransrep N.º 1600 – Secreto. 

3.4. Apoio de Organizações não Governamentais

Além do apoio formal, discreto ou aberto, por parte de alguns Estados e das organizações internacionais, 
também foi significativo o apoio prestado pelas Organizações não Governamentais (ONG), por vezes 
apoiadas ou criadas pelos governos de alguns Estados. 
O primeiro propósito dessas organizações consistia em apoiar os Movimentos Independentistas do Ultramar
Português na sua luta contra a soberania respectiva, fornecendo-lhes o mais diversificado apoio que, 
considerado nos mais diferentes aspectos, era indispensável para a manutenção do esforço de guerra. 
Segundo uma informação de serviço do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 25 de Janeiro de 1972, os 
movimentos, grupos ou organizações que promoviam acções de propaganda contra a política portuguesa 
caracterizavam-se pela sua filiação comunista ou filo-comunista, socialista, liberal ou esquerdista, entre 
outras, tendo como intenção prioritária apoiar os “movimentos terroristas” na luta contra a soberania 
portuguesa em África, prestando-lhes auxílio político e material, promovendo reuniões, encontros, 
peditórios, patrocinando publicações, folhetos, etc. Assim, de acordo com a análise de documentos do 
período de confronto (1), eram tidas como organizações anti-portuguesas, ou que apoiavam os movimentos 
independentistas no Ultramar Português, 39 organizações. 
A subversão “larvar” era, há muito, auxiliada por instituições de tutela norte-americana; consta que 
algumas delas, encobertamente, foram financiadas pelo governo, estando empenhadas na mesma tarefa de 
tentativa de aliciamento e infiltração americana. Dessas instituições salientam-se as seguintes: American 
Peace Corps, African American Institute, American Committee on Africa, Ford Foundation (2), a AFL-CIO 
(American Federation of Labor — Congress of Industrial Organizations), as missões protestantes de 
comandamento norte-americano e as seitas cristãs nativas por elas accionadas, entre outras. 
Em Inglaterra, actuavam várias organizações anti-portuguesas que, directa ou interpostamente, apoiavam os 
movimentos independentistas, das quais destacamos o “Movement for Colonial Freedom”, o “International 
Defense and Air Fund”, o “Comité de Moçambique, Angola e Guiné-Bissau”, o “Anti-Apartheid Movement”, 
o “Movement For Colonial Freedom”, o “Communist Party of Great Britain” e o “Labour Peace Fellowship”
(3). 
De 27 a 29 de Junho de 1970, realizou-se em Roma a Conferência Internacional de Apoio aos Povos das 
Colónias Portuguesas, tendo o “Movimento Liberazione e Sviluppo” organizado um convénio, em Milão, de 
8 a 9 de Abril de 1972. Nele participaram representantes dos diversos Movimentos Independentistas, 
representando Óscar Monteiro (membro da representação em Argel) a FRELIMO. Aí, foi decidido coordenar 
os movimentos de guerrilha, a nível internacional, e procedeu-se ao reconhecimento oficial dos 
representantes daqueles movimentos. Outras ONG italianas, como o “Movimento per il Terzo Mondo”, 
apoiaram também os Movimentos Independentistas das Províncias Ultramarinas Portuguesas (4). 
Também na Holanda, existiam organizações apoiantes dos referidos movimentos, entre elas: a “Fundação 
Evert Vemer”, o “Grupo de Acção para a África Austral”, o “Movimento Holandês anti-Apartheid”, o 
“Comité da Rodésia e o Comité de Angola”. Este último, de filiação comunista, tinha por finalidade apoiar 
desertores e refugiados políticos portugueses e divulgar informações sobre a política colonial portuguesa. 
Neste país, efectuou-se uma campanha anti-Portugal, nomeadamente através do boicote à importação de 
café. Por iniciativa do Comité de Angola foi criada a Fundação Eduardo Mondlane (5). 
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No dia 1 de Maio de 1972, realizou-se uma campanha de recolha de fundos destinados aos movimentos 
independentistas africanos. O dinheiro, embora não sendo do agrado dos organizadores, poderia ser 
utilizado para a compra de armas, pois quem deveria decidir do destino desses fundos seriam os 
movimentos (6). 
Na sequência do Concílio Vaticano II, parte do clero católico (o qual, já anteriormente, notava a preocupação 
de dissolver a associação Igreja/Administração) enveredou, na linha do aggiornamento, pela contestação da 
posição portuguesa em África. No caso de Moçambique, essa posição consistiu mesmo em apoio logístico e 
em informações à acção armada da FRELIMO, nomeadamente, por parte de sacerdotes isolados e 
congregações religiosas estrangeiras. Estas efectuavam acções consideradas pelas autoridades portuguesas 
como “desnacionalizantes” (7). 
Mas não foi só a linha do aggiornamento que se afastou da posição oficial portuguesa. O Papa Paulo VI, ao 
receber em 1 de Julho de 1970 os dirigentes do PAIGC, do MPLA e da FRELIMO, mostra uma clara 
demarcação da Igreja Católica face a Portugal. No território, D. Eurico Dias Nogueira, Bispo de Vila Cabral, 
enfrentou mesmo ameaças de morte, devido ao apoio “humanitário” prestado pelas missões do Niassa (8), 
e D. Manuel Vieira Pinto, Bispo de Nampula, proferiu discursos e assumiu comportamentos muito críticos à 
actuação da Administração Portuguesa e das Forças Armadas. 
O Conselho Mundial das Igrejas, que teve a sua origem, em Agosto de 1948, no “National Council of 
Churches of Christ” dos EUA, consistia em cerca de 240 Igrejas Anglicanas, Protestantes, Ortodoxas e outras. 
A partir de 1961, foi identificada nesta organização uma forte influência comunista (9), sendo mesmo 
considerada a sua acção absolutamente submetida à influência de elementos marxistas infiltrados (10). 
Na execução do seu programa de luta contra o racismo, através de uma acção colectiva concretizada na 
criação de um fundo especial, visando a redistribuição do poder político e atribuindo à autodeterminação 
um sentido cultural, o Conselho Mundial das Igrejas decidiu auxiliar monetariamente, mas com fins 
humanitários, os Movimentos Independentistas de África, financiando, entre 1970- 1971, a FRELIMO em 35 
mil dólares (11). Em Novembro de 1971, dirigiu um apelo aos seus membros, no sentido de angariar 340 
mil dólares, destinados ao MPLA, FRELIMO e PAIGC (12). Em carta, datada de 3 de Janeiro de 1973, dirigida 
ao Presidente da Comissão Especial da ONU para o Apartheid, informou que, pela terceira vez, concedera 
donativos a movimentos representativos dos povos oprimidos das diferentes partes do Mundo, dos quais 
101 mil dólares foram para os movimentos independentistas da África Austral. O seu destino foram 
medicamentos, actividades educacionais e promoção social (13). 
Na segunda metade do século XX, as populações autóctones eram claramente instigadas contra a presença 
portuguesa, sendo a preparação ideológica, material e militar dos Movimentos Independentistas feita a 
partir do exterior. Também no exterior a opinião pública internacional era intoxicada com extensas 
campanhas alusiva à presença portuguesa em África. 
Neste cenário os Movimentos Independentistas dispunham de um recurso de fundamental importância: os 
formadores de opinião das democracias ocidentais, grupo composto por académicos e jornalistas 
tendencialmente de esquerda que manifestavam apoio em favor das independências. Malyn Newit 
considera mesmo que “(...) a batalha por Moçambique foi por vezes mais renhida nos media Ocidentais do 
que no terreno (...)” (14), posição que nos Estados Unidos da América foi alterada com o tempo, pois 
anteriormente Mondlane acusava: O “(...) resultado da acção dos serviços de relações públicas portuguesas 
nos Estados Unidos tem conseguido evitar que a imprensa americana publique factos que tiveram lugar. Na 
Europa, na África e na Ásia, pelo contrário, todas as semanas os principais jornais europeus, por exemplo, 
publicam notícias extraídas dos noticiários portugueses, que são feitos na Europa; mas na imprensa 
americana nem sequer se publicam as informações portuguesas sobre a guerra (...) e, devido à falta de 
informação, eu chego a compreender que o público americano acredite que a luta neste território tenha 
falhado (...)” (15). Esta situação era fruto do acordo do Governo Português com a Selvage & Lee... 
Acções diplomáticas de relacionamento e de ligação dos diferentes movimentos dos diversos territórios, de 
que a CONCP era a face visível, legitimavam a guerra e fortaleciam a relação entre os movimentos, 
estabelecendo-se uma sinergia revolucionária (16). 
Em síntese, as guerrilhas, invocando os nacionalismos, constituem na maioria dos casos, um fenómeno 
internacionalista. 
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NOTAS
(1) Idem, Informação de Serviço do Ministério dos Negócios Estrangeiros de 25 de Janeiro de 1972, e Secretariado-Geral de Defesa Nacional, 

Operações Alcora, “Ameaça à África Austral”. 
(2) Idem, Secretariado-Geral de Defesa Nacional, Operações Alcora, “Ameaça à África Austral”, Muito Secreto. 
(3) Idem. 
(4) Idem, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Direcção Geral dos Negócios Políticos, Proc. 908, 11 de Maio de 1972. 
(5) Idem, Serviço de Coordenação e Centralização de Informações de Angola, N.º 513, Março de 1972. 
(6) Idem, Secretariado-Geral da Defesa Nacional, 2ª Repartição, Recortes de Notícias, (Reuter), 24 de Março de 1972. 
(7) Estado-Maior do Exército, Boletim de Informação, N.º 15, Março de 1966, Reservado, p. 12. 
(8) Depoimento de D. Eurico Dias Nogueira em 24 de Agosto de 1998. 
(9) ADIEMGFA, “A brief review of communist manipulation of the World Council of Churches”, 29 de Setembro de 1972, Secret. O documento 

esclarece com precisão como elementos da “Communist Youth League” eram treinados e, posteriormente, infiltrados em organizações como o 
Conselho Mundial das Igrejas. 

(10) Idem, Secretariado-Geral de Defesa Nacional, Operações Alcora, “Ameaça à África Austral”, Muito Secreto. 
(11) Idem, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Direcção-Geral dos Negócios Políticos, PAA. 3803, 22 de Novembro de 1972. 
(12) Idem, Serviços de Coordenação e Centralização de Informações de Angola, Relatório de Situação 541, Agosto de 1972, Secreto. 
(13) Idem, Ministério do Ultramar, Gabinete dos Negócios Políticos, Resenha N.º. 30 de 1973. 
(14) Newitt, Malyn, “ A History of Mozambique”, p. 528. 
(15) Entrevista de Eduardo Mondlane num programa de televisão, estação WNDT, canal 13, Nova Iorque, 3 de Fevereiro de 1967; transcrição. In AHD, 

PAA 523. 
(16) MacQueen, Norrie, “The decolonization of Portuguese Africa – Metropolitan revolution and the dissolution of the empire”, p. 57. 

4. O independentismo e o Poder português em confronto.
A “resposta possível” e/ou iniciativas portuguesas face à subversão.

4.1. A acção política. 

Na vertente acção política, da designada resposta possível, abordaremos cinco situações, que nos parece 
terem sido as mais significativas na condução da guerra total com que Portugal se defrontava.
Estas são:
- Logo a partir da admissão de Portugal nas Nações Unidas, toda a argumentação e política diplomática em 
torno das decisões do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral, nomeadamente da 4ª Comissão;
- Em 1961, após os incidentes em Angola, a reacção governamental, com uma concentração de poderes do 
Governador-Geral e do Comando-Chefe numa só entidade, tanto em Angola como em Moçambique;
- Os laços políticos com a Rodésia e com a África do Sul, que confirmavam a forte decisão de Portugal de 
permanecer no território;
- Ao nível político-económico, a decisão da construção do complexo hidroeléctrico de Cahora Bassa e todas 
as consequências que esta trouxe no decorrer do confronto;
- Por último, a revisão da Constituição, em 1971, acto político decisivo para a tentativa de legalização das 
operações que se desenvolviam nos territórios continentais africanos sob Administração Portuguesa.
A argumentação sustentada por Portugal, perante as Nações Unidas e a comunidade internacional foi a 
mesma, desde o dia da admissão naquela Organização até à proclamação oficial do princípio da 
autodeterminação, através da aprovação pelo Conselho de Estado da Lei N.º 7/74, de 27 de Julho, que 
esclarecia o alcance do N.º 8 do capítulo B do Programa do Movimento das Forças Armadas Portuguesas (1).
A nomeação dos Governadores-Gerais e Comandantes-Chefes de Angola e Moçambique em 1961, à 
semelhança do que os ingleses fizeram na Malásia a partir de 1954 (2), enquadrava-se na revisão do 
esquema administrativo e no regresso à concentração de poderes exigida pela natureza institucional dos 
territórios que, segundo Adriano Moreira, não podia deixar de ser aplicada naquelas circunstâncias, não 
podendo no entanto levar à confusão da administração com a resolução exclusiva dos problemas militares; 
antes era, mais do que nunca, necessário não esquecer as prementes carências das populações, da 
economia, da política social, do ensino e da saúde (3). Quanto a Sarmento Rodrigues, alertava o então 
Ministro do Ultramar: “(...) atrevo-me a sugerir que merecem especial atenção os Distritos de Cabo Delgado, 
Tete e Niassa, onde deverá, na medida do possível, intensificar-se o já apreciável volume de 
empreendimentos em curso (...)”. E referia-lhe, na qualidade de Comandante-Chefe, a necessidade de 
manter a paz, residindo a maior força de Portugal “(...) na convivência pacífica e voluntária de todos os 
grupos étnicos que se juntaram à sombra da Bandeira Nacional, prestando homenagem à mesma soberania 
que é fonte de justiça para todos (...)” (4). 
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A posterior separação de poderes, segundo Silva Cunha, terá sido ditada pela prática política, que, face ao 
volume de pastas e de problemas, se revelou prejudicial para ambas as funções (5). 
Porém, além da praxis política referida por Silva Cunha, este regresso à desconcentração de poderes deveu-
se, em Angola, a uma rejeição militar em ter um Tenente-Coronel (Silvino Silvério Marques) como 
Comandante-Chefe, ficando este apenas Governador-Geral, e, em Moçambique, a recusa para esse mesmo 
cargo, mesmo que em acumulação, de um civil. Note-se que, em Moçambique, depois do Almirante 
Sarmento Rodrigues, ainda foi Governador-Geral e Comandante-Chefe o General Costa e Almeida. Só com 
Baltazar Rebelo de Sousa, a desconcentração de poderes voltou (6). Segundo este, “(...) era uma 
experiência interessante a de se separarem as funções, desde que se dessem bem e tivessem o mesmo 
pensamento, mas eu não podia ser Comandante-Chefe, pois não tinha condições técnicas para exercer as 
missões e, não esqueçamos, o Governador é Comandante de todos, tem autoridade sobre o Comandante-
Chefe (...)”(7). 
Num conflito de carácter total, é necessária uma estreita coordenação entre as acções de todos os 
elementos civis e militares, pelo que ou se concentram poderes o que pode facilitar procedimentos e, 
eventualmente, diminuir o tempo de resposta ou então, em situações onde eles estejam separados, se 
criam órgãos e estruturas em que podem ser delineados planos e tomadas decisões que permitam uma 
melhor colaboração e rendimento (em Moçambique lembramos o Conselho de Defesa, presidido pelo 
Governador-Geral). Em situações onde os poderes estivessem separados, fora criada legislação que permitia 
ao Governador tomar decisões com as quais o Comando-Chefe não estivesse de acordo, assumindo o 
primeiro, nessas circunstâncias, inteira responsabilidade dessas decisões perante o Governo(8). 
Porém, por muito esforço e boa vontade que existisse, o processo de decisão era moroso, com a agravante 
de, internamente, a nível de Comando-Chefe, existirem já dificuldades na coordenação de operações inter-
ramos e, a nível civil, a burocracia estrutural instaurada tornar o sistema rígido, tendo, como seria de 
esperar, as Forças Armadas uma maior disponibilidade de recursos. Independentemente das diferenças 
assinaladas, havia uma correspondência entre as divisões administrativa e militar. Assim era em 
Moçambique, em 1963 e 1964.
Em Novembro de 1965, Ian Smith declara a independência unilateral da Rodésia do Sul, facto que viria a ter 
grande influência na situação que se vivia em Moçambique. A ONU declarou sanções económicas, e o 
Governo de Londres proibiu às companhias britânicas (produtoras, distribuidoras ou transportadoras) o 
fornecimento directo ou indirecto de combustíveis à Rodésia e reuniu vastos meios navais ao largo da Beira, 
controlando a entrada do rio Pungué. Esta situação deu origem a diversos incidentes diplomáticos, por 
ingerência na soberania portuguesa. 
Lisboa não participava do embargo nem tencionava violar o mesmo, não interferindo na circulação daqueles 
combustíveis, como país transitário (9). Salazar decidiu que se fizesse tudo ao alcance para auxiliar casos 
reconhecidamente vitais. Assim, iniciou-se o reabastecimento aos caminhos de ferro, vindo as locomotivas 
rodesianas abastecer-se aos terminais moçambicanos da Malvérnia e Machipanda ou deixando composições 
portuguesas vagões do outro lado da fronteira (10). Salazar fornecia, assim, apoio não oficial a Ian Smith, 
recorrendo a homens como o engenheiro Jorge Jardim e o empresário Manuel Bullosa. Desta forma, 
afrontava indirectamente o Governo inglês, por quem não nutria simpatia. O bloqueio afectou, como era 
evidente, as receitas cambiais do território. 
Foram veiculadas informações de um eventual ataque aéreo à Beira ou, eventualmente, um ataque 
aeronaval e operações de comando para tomada do porto. Estes meios não teriam a intenção de efectuar 
um bloqueio, mas obter justificativo para intervenção internacional, ao abrigo dos Artigos 42º e 43º da Carta 
das Nações Unidas (11). A Inglaterra só atacaria se não houvesse reacção militar. Porém, reforçou-se o 
dispositivo defensivo terrestre com a transferência de tropas e meios aéreos de Angola (12), e o grau de 
empenhamento de alguns navios oceânicos portugueses aumentou. Qualquer destas forças poderia estar a 
ocupar posições noutro local do território, onde se travava a guerra com a FRELIMO. 
As relações diplomáticas entre Portugal e a Inglaterra agravaram-se quando o petroleiro de pavilhão cipriota 
Joana V, que transportava carga com destino à Rodésia, rompendo o embargo, solicitou autorização para 
descarregar na cidade da Beira, tendo-lhe sido concedida. O navio enfrentou dificuldades para entrar na 
barra do rio e note-se, foram os próprios ingleses que efectuavam o embargo ao porto que orientaram a 
manobra (13). Porém, as pressões inglesas continuaram. Salazar referia a necessidade de não se ceder e de, 
ao mesmo tempo, se encontrar uma solução pacífica. Foram feitas diligências diplomáticas, nomeadamente 
junto do Brasil e da África do Sul, que se manifestaram contra as posições inglesas (14). 
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Após conversações com Ian Smith, este declarou publicamente não necessitar de combustíveis, pois a 
Rodésia era auto-suficiente. Assim, o Joana V pôde sair do porto da Beira. Ian Smith estava sem problemas 
de reabastecimento porque o bloqueio só afectava aquele porto, sendo a Rodésia reabastecida com a 
entrada de mercadorias por Lourenço Marques, que seguiam para a África do Sul e dali para o destino final. 
Contudo, este apoio veio apenas reforçar mais o isolamento diplomático internacional em que Portugal se 
encontrava, fragilizando também a sua posição estratégica, ao aumentar a dependência daqueles dois 
países, agravada com a transferência do esforço da FRELIMO para Tete. 
Os destinos do território português de Moçambique ficavam, assim, mais estreitamente ligados aos regimes 
brancos da África Austral, um de apartheid, e o outro com uma independência unilateral, branca e à revelia. 
A penetração subversiva para Sul do Zambeze conduziu a uma maior colaboração entre Portugal, a África do 
Sul e a Rodésia. Estas passaram a fornecer apoio em material e mesmo com intervenções directas. 
Oficialmente, a Rodésia não cedia apoio para as operações. Todavia, localmente, os comandos entendiam-
se, e aquele acabava por acontecer (15), obtendo a Rodésia, por parte de Kaúlza de Arriaga, o direito militar 
exclusivo de toda a região de Tete, a Sul do Zambeze (16). Quanto ao Regime de Pretória, Salazar 
conversara uma vez com o Ministro da Defesa sul africano, Vorster, que teria declarado que combateria os 
terroristas onde quer que estivesse autorizado a fazê-lo, o que significava estabelecer uma linha desde 
Angola, através da Rodésia, até Moçambique além da qual os terroristas encontrariam resistência não 
somente dos países interessados mas também, previsivelmente, de unidades sul-africanas, significando o 
desvanecimento da neutralidade desta potência (17). Já em 1974, Silva Cunha, então Ministro da Defesa, 
teve conversações com o seu homólogo sul africano em São Julião da Barra, em completo segredo, onde 
ficou estabelecida a cedência de material e se negociou ainda o empréstimo de 6 milhões de contos (não 
concretizado). A África do Sul pretendia em troca negociar as ramas de petróleo de Angola (18). 
Os apoios e a condução estratégica da guerra assentavam, nomeadamente, nas designadas “operações 
Alcora” que, como vimos, englobavam os territórios de Angola, Moçambique, Rodésia e África do Sul. Com 
elas, podemos dizer que as intervenções daqueles dois países ficaram definidas. Angola seria apoiada pela 
África do Sul e Moçambique pela Rodésia.
Os territórios Alcora, face à vontade política interna de aí se manter a soberania, careciam, assim, de 
medidas globais de defesa, que incidiam num reforço da segurança interna tendente à redução de ameaças 
externas. Mas esta reacção a qualquer ameaça global teria de ser tripartida, tendo a estratégia adoptada, 
segundo fontes oficiais portuguesas, sido genericamente, a seguinte (19): 
a) Assegurar a inviolabilidade individual dos territórios, usando meios militares para destruir e evitar a 
progressão da subversão através de um esforço mútuo; 
b) Organizar uma força estratégica altamente móvel, como medida dissuasora; 
c) Desenvolver uma intensa campanha socio-psicológica no interior dos territórios, por forma a conquistar as 
populações; 
d) Intensificar a campanha psicológica externa, no sentido de ganhar aliados; 
e) Desenvolver a rede de agentes dos Serviços de Informações nos territórios vizinhos; 
f) Garantir a segurança da rota do Cabo. 
Esta aliança triangular origina uma eventual alternativa para Moçambique, idêntica à da Rodésia, liderada 
por Jorge Jardim. Aquela espécie de eminência parda do poder em Moçambique inicia ainda uma 
aproximação a Keneth Kaunda, com o conhecimento de rodesianos e sul-africanos. A guerra já não tinha um 
comando unificado. Este encontrava-se disperso pelo Governador-Geral, pelo Comandante-Chefe e pelo 
engenheiro Jorge Jardim. Os problemas começaram antes do ex-Secretário de Estado Adjunto da Aeronaútica 
ter assumido as suas funções em Moçambique. O Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, então à frente do Governo-
Geral, opusera-se a que Kaúlza fosse ocupar aquele comando. Não tendo sido feliz nos seus intentos, 
procurou acompanhar, de muito perto, a actividade administrativa do imenso território, efectuando 
frequentes visitas às populações afectadas pela guerra (20). Com o engenheiro Arantes e Oliveira (ex-Major 
de Engenharia), as relações degradaram-se, e muito. Esta situação afectou substancialmente as relações 
entre os poderes civil e militar. As reticências à cooperação podem ser, assim, explicadas pelo choque de 
personalidades, interesses, conceitos e mesmo competências de poderes existentes. Com o engenheiro 
Pimentel dos Santos como Governador-Geral esta situação foi, em parte, ultrapassada (21). 
Quando Ken Flower, chefe das Informações rodesianas se deslocou, em Setembro de 1971, a Lisboa, a 
guerra em Moçambique alastrava para Sul, em Tete. Na capital portuguesa, foi recebido por Marcello 
Caetano e Venâncio Deslandes. Com este último, numa tentativa de ganhar proximidade e de procurar apoio 
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para convencer Caetano a mudar o rumo da guerra, falou do plano secreto de 1969 para invasão do Malawi, 
caso Banda fosse derrotado. Com Caetano, o tema que procurou desenvolver visava a postura dos generais 
que, “(...) unless more reliance was placed on the indigenous population and the police were afforded 
more appropriate responsibility (...)”(22), perderiam a guerra. O resultado desta visita traduziu-se num 
encontro, em Sintra, em Setembro de 1972, entre Marcello Caetano e Ian Smith. Este trazia um memorando 
da CIO (Central Intelligence Operations) que especificava “(...) most of what is now apparent in Tete has 
been predicted for several years; but any real attempt to resolve the problem has been bedevilled by 
diverse appreciations of what is all about (...)” (23), alertando para que a solução preconizada para Tete, 
essencialmente militar, estaria errada e especificava a abordagem contraditória da situação, feita pelo 
Governador-Geral, pelo Comandante-Chefe, pela DGS e pela CIO (24). 
O projecto Cahora Bassa tem de ser enquadrado como um aspecto fundamental da disputa pela soberania 
do território. Os portugueses, para além das operações militares destinadas a evitar o alastramento do 
conflito a Sul do Zambeze, conceberam uma estratégia passível de ser interpretada numa dupla vertente 
político-económica e político-militar. 
Para o Poder português, a barragem representava a vontade de permanência e de afirmação, perante a 
comunidade internacional, da certeza de que era possível a vitória, mobilizando capitais e tecnologia. A obra 
era realizada em proveito do desenvolvimento da África Austral, aproveitando os recursos hídricos de um 
grande rio, e a sua construção integrava-se num projecto mais vasto que tinha início na barragem do Caribe, 
na Rodésia, e se prolongava por todo o vale do rio até à foz, no Índico. 
Para o General Abel Cabral Couto, a decisão da construção de Cahora Bassa terá sido considerada, 
fundamentalmente, “(...) no plano político-económico, e sem um estudo profundo, fundamentado, pelo 
menos no que diz respeito a Moçambique, quanto a eventuais consequências da decisão sobre a evolução 
da guerra (...)” (25). 
O concurso para a adjudicação da obra hidroeléctrica de Cahora Bassa foi aberto em 1966. Em 1968, ainda 
sob o governo de Salazar, teve lugar a adjudicação provisória ao consórcio ZAMCO, grupo constituído por 
firmas suecas, alemãs, francesas, italianas, sul-africanas e portuguesas. Os italianos e os suecos acabaram 
por retirar o financiamento prometido pelo consórcio (26). A assinatura do contrato de construção, em 1969, 
ocorreu já no Governo de Marcello Caetano. Esta grandiosa obra de engenharia estava implantada a 200 
quilómetros da fronteira com a Zâmbia e a 600 do porto da Beira. Tinha cerca de 6.000 postes de suporte ao 
longo de, aproximadamente, 900 quilómetros de linha de transporte de energia, em território português. 
Além de um alvo importante (27), a FRELIMO encarava-a como um desafio, um sinónimo de fraqueza no 
controlo das populações e do território, mas, sobretudo, receava a instalação, no vale do Zambeze, de 
aproximadamente um milhão de novos colonos, com todas as suas consequências no decurso do conflito; 
receava ainda a criação de uma barreira humana ao longo do rio, protegida por militares sul-africanos, a 
retirada de terras ao povo e, eventualmente, um Regime de apartheid (28). 
Nesta ordem de ideias, a barragem materializava, assim, para ambas as partes, o objectivo decisivo da 
vitória. Porém, esta visão clássica do problema da barragem é hoje em dia posta em causa, pelo menos, por 
dois destacados dirigentes da FRELIMO: Sérgio Vieira e o General Sebastião Mabote. Para o primeiro, “(...) 
manteve-se sempre a grande propaganda contra Cahora Bassa, porque neutralizava um grande efectivo, 
sem custos nenhuns (...)” (29). O General afirma: “(...) nós tínhamos uma orientação de que não podíamos 
destruir a barragem, mas devíamos atravessar o rio (...)” (30). A serem verdadeiras estas revelações, as 
actuações da FRELIMO no sentido de impedir a construção daquele complexo foram típicas de uma manobra 
subversiva de estratégia total bem montada, onde foram utilizados processos de acções internas, violentas 
ou não, acções externas com intensa utilização de propaganda e, sobretudo, acções por lassidão. No fundo o 
que Sun Tzu aconselhara “(...) mantenham-no sob tensão e cansem-no (...)” (31). 
Quer Gomes de Araújo quer Sá Viana Rebelo garantiram a protecção militar dos trabalhos de construção da 
barragem, da estação hidroeléctrica e da linha de transporte, pois consideravam que estava dentro das 
possibilidades das Forças Armadas a solução das dificuldades de defesa (32). Com a decisão de Cahora 
Bassa, era necessário assegurar a montagem de uma segurança relativamente afastada e “(...) muitíssimo 
discreta, de forma a que não aparecessem militares, porque era uma obra de realização internacional, onde 
iriam afluir cidadãos de várias partes do mundo e, por conseguinte, não podiam ser assustados e tinha de 
se dar a imagem de que era uma zona perfeitamente pacífica, de que não havia riscos, problemas (...)”
(33). 
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Associada à barragem estava a criação de uma albufeira, que constituiria um grande obstáculo para os 
meios da FRELIMO. A barragem representava, assim, uma vantagem militar para as Forças Portuguesas, 
dado permitir montar um dispositivo de controlo; nessa altura, a guerrilha teria mais dificuldades em ser 
alimentada a Sul do Zambeze. Porém, os avanços das acções da FRELIMO para Sul continuaram, exigindo um 
emprego e concentração de elevado número de efectivos e de meios para se poder isolar toda a área 
circundante do complexo, bem como os eixos rodoviários e ferroviários que permitiam o abastecimento 
desde a Beira, e assegurar ainda a defesa de toda a linha de transporte energético. Esta, além da defesa do 
ponto sensível da obra em si, constituiu uma operação tipo convencional (embora em ambiente de 
guerrilha) desenvolvida com sucesso, pois, apesar de todas as acções para retardar a execução do projecto, 
a barragem foi construída. Enquanto Portugal reclamava esta situação, a guerrilha, “(...) managed, however, 
to retard the other components of the scheme, gaining time to perform what was perhaps the most 
important strategic move of the entire war. This was the crossing of the Zambezi River (...)”(34), 
aproximando-se cada vez mais de zonas próximas do complexo Dondo-Beira.
O esforço português no planalto dos Macondes foi decisivo para desencadear de acções em Tete por parte 
da FRELIMO, passando aquela região, a partir de 1971, a ser a chave da solução do conflito. A construção da 
barragem exigia um cada vez maior número de efectivos e volume de meios, daí terem sido instituídos o 
Comando Operacional da Defesa de Cabora Bassa (CODCB) e o Comando das Cargas Críticas (CCC), e criada a 
Zona Operacional de Tete (ZOT), sendo esta Província colocada sob autoridade militar a partir de Maio de 
1971. Esta última decisão tinha por suporte legal o Decreto-Lei N.º 182/70, que permitia que passassem 
para a autoridade militar certas áreas do território onde as operações tivessem marcada preponderância, 
competindo aos chefes integrar, orientar e coordenar todos os esforços, militares e civis (35). A construção 
da barragem prosseguia, mas subsistia também a incerteza sobre o futuro do território (36). 
Durante as operações de defesa do complexo de Cahora Bassa, incluindo o que envolvia a sua construção 
atempada, era fundamental assegurar a todo o custo a não interferência das acções de guerrilha. Por isso, 
as acções de “batida e cerco” (37) como as praticadas em Wiriyamu, Chawola e Inhaminga deverão ser 
interpretadas como operações punitivas sobre elementos “subversivos”. 
O Governo de Marcello Caetano sabia desde o início que enfrentava uma guerra prolongada, e que a 
guerrilha persistia devido aos apoios externos e tinha por objectivo a conquista progressiva da adesão das 
populações. Nesta ordem de ideias, o Conselho Superior de Defesa Nacional traçou a orientação relativa das 
operações contra-subversivas a desencadear em África (38). Por conseguinte, a contra-subversão “(...) tinha 
de consistir numa acção de conjunto, apoiada pelas forças militares, mas não exclusiva delas. O importante 
era durar por forma a permitir a evolução política conveniente, resistir à acção de desgaste da guerra 
subversiva e opor, à vontade do inimigo, uma outra vontade determinada e resoluta. Mais do que em 
qualquer outra guerra, vale nesta o princípio de que o vencido é o primeiro que desiste de lutar e se 
considera derrotado (...)” (39). 
Em 1971, a resposta política ao conflito consubstancia-se através de uma cautelosa revisão da Constituição e 
de nova Lei Orgânica (40). A primeira, como vimos, dotava as Províncias Ultramarinas de autonomia 
político-administrativa, podendo, as mesmas inclusivamente, adoptarem o título honorífico de Estados. 
Pelo N.º 5 do Art.º 109 da nova Constituição, o Governo tinha poderes para, provisoriamente, declarar o 
estado de sítio, com os efeitos referidos no N.º 8 do Art.º 91, não podendo aquela situação exceder o prazo 
de 90 dias sem o decreto ser ratificado pela Assembleia Nacional, excepto se a reunião daquela continuasse 
a ser absolutamente impossível. No N.º 6 do Art.º 109º, especificava-se : “(...) Ocorrendo actos subversivos 
graves em qualquer parte do território nacional, poderá o Governo, quando não se justifique a declaração 
de estado de sítio, adoptar as providências necessárias para reprimir a subversão e prevenir a sua extensão, 
com a restrição de liberdades e garantias individuais que se mostrar indispensável (...)”. E acrescenta-se no 
Art.º 136º: “(...) o exercício da autonomia das Províncias Ultramarinas não afectará a unidade da Nação, a 
solidariedade entre todas as parcelas do território português, nem a integridade da soberania do Estado 
(...)”, competindo aos órgãos de soberania da República “(...) assegurar a defesa nacional (...)” (41), “(...) 
proteger, quando necessário, as populações contra as ameaças à segurança e bem-estar que não possam 
ser remediadas pelos meios locais (...)” (42), tendo o governador, em cada Província Ultramarina, o 
indeclinável dever de sustentar os direitos de soberania da Nação e promover o bem da Província (43). 
Assim, como o texto constitucional não discriminava o tipo das providências autorizadas por via legislativa 
ou administrativa, a acção do Governo legalizou as operações que se desenvolviam nos territórios 
continentais africanos sob a Administração Portuguesa. E como a Assembleia Nacional, por unanimidade, 
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resolveu verificar a persistência daquela, considerada como grave subversão, ficou o Governo 
salvaguardado, a nível constitucional, quanto à restrição de liberdades que necessitasse de impor para 
prosseguir a defesa dos territórios em África. 
Na Lei Orgânica do Ultramar de 19 de Junho de 1972, especificava-se que, uma vez declarado o estado de 
sítio, o Governador podia assumir, por tempo indispensável e sob a sua inteira responsabilidade, as funções 
de qualquer órgão, autoridade civil ou militar, dando rapidamente, através da Tutela, conhecimento ao 
Governo. Acrescenta-se ainda que, verificando-se situações previstas no N.º 6 do Art.º 109º da Constituição, 
poderia o Governador ser autorizado pelo Governo a adoptar as medidas consideradas necessárias para 
reprimir a subversão e prevenir a extensão da mesma. 
Esta situação, só criada ao fim de 11 anos de guerra em África, surgia no seguimento lógico da Carta 
Orgânica do Império Colonial de 15 de Novembro de 1933, onde se especificava que competia ao Governo 
Central, segundo o Art.º 15º, declarar o estado de sítio em um ou mais pontos do território colonial, sempre 
que a salvaguarda da soberania nacional o exigisse. De acordo com o § único do Art.º 18º da mesma Carta, 
o Governador declarada que fosse aquela situação, assumia, sob a sua inteira responsabilidade, as funções 
que eram da competência do Conselho de Governo ou de qualquer outro órgão, com dispensa das 
autorizações ministeriais indicadas na Carta, dando, imediatamente, pela via mais rápida, conhecimento ao 
Ministro das Colónias de tudo o que fizesse. 
A 13 de Novembro de 1952, a Câmara Corporativa emitiu um Parecer sobre a proposta de alteração da Carta 
Orgânica (44). Em jeito de comentário, aquele Parecer, referia que o Governador poderia declarar, 
provisoriamente, o estado de sítio, apesar de a sua declaração em forma ser da competência exclusiva da 
Assembleia Nacional (45) ou do Governo, na sua competência legislativa, designadamente, se não estivesse 
reunida a Assembleia; pelo que, segundo aquela Câmara, não deveria ser inscrito no projecto de revisão 
como competência do Ministro do Ultramar a declaração do estado de sítio, como indevidamente se fazia no 
§1 do Art.º 11, n.º 15 da Carta Orgânica (46), intervindo em sua substituição, o Governo ou a Assembleia. 
Assim, propunha-se que fosse o Conselho do Governo a declarar o estado de sítio, em todo ou em parte do 
território da Província, no caso de agressão efectiva ou iminente por forças estrangeiras ou no caso da 
segurança e a ordem públicas serem gravemente perturbadas ou ameaçadas, dando imediato conhecimento 
do facto ao Ministro do Ultramar, pela via mais rápida (47). 
Na Carta, alterada e aprovada em 27 de Junho de 1953, não se respeitou o Parecer da Câmara Corporativa, 
e assim, segundo a alínea b) II, Base III, passou a competir ao Governador-Geral ouvir o Conselho de 
Governo para poder declarar aquele estado num ou mais pontos do território, dando de imediato 
conhecimento ao Ministro do Ultramar, pois era dever supremo de honra o Governador, em cada um dos 
territórios Ultramarinos, sustentar os direitos de soberania da Nação e promover o bem da Província, em 
harmonia com os princípios constitucionais e legais. Uma vez declarada aquela situação, o Governador 
poderia assumir, pelo tempo indispensável e sob a sua inteira responsabilidade, as funções de quaisquer 
dos restantes órgãos da Província, dando imediato conhecimento à tutela ministerial pela via mais rápida de 
tudo o que fizesse. 
Em 1955, volta-se a proceder a nova revisão da Carta Orgânica, emitindo a Câmara, no seu Parecer N.º 
21/VI, lavrado em acta em 18 de Abril de 1955, juízo favorável à proposta governamental de desobrigar o 
Governador-Geral de ouvir o Conselho de Governo relativamente ao exercício da competência de declarar, 
provisoriamente, o estado de sítio num ou mais pontos do território da Província, passando a consulta a ser 
facultativa. No Parecer refere-se que, se as circunstâncias e o tempo permitissem, o Governador não 
deixaria de procurar o Parecer do Conselho de Governo, pois esse mesmo Parecer concorreria para lhe 
esbater a responsabilidade perante o Governo-Central e para salvaguardar a sua posição perante a 
população local. Ressalvava-se no entanto que, em casos de particular urgência, não se podia exigir que, 
para decretar regularmente o estado de sítio, o Governador-Geral tivesse de ouvir o Conselho de Governo 
(48). Assim, desde 25 de Maio de 1955 que, pela Lei n.º 2076, o Governador-Geral deixaria de necessitar 
ouvir o Conselho de Governo para poder declarar o estado de sítio. Esta posição que, em nosso entender, 
visava facilitar os poderes do Governador, veio condicioná-los, pois a figura do estado de sítio não foi 
sequer contemplada na revisão a que se procedeu, ficando o Governador impedido de declarar aquele 
estado. Esta situação, constitucionalmente, só poderia verificar-se sob proposta do Ministro do Ultramar
(49). 
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NOTAS 
(1) O Programa do MFA, na sua versão definitiva, estabelecia no N.º 8: “(...) A política Ultramarina do Governo Provisório, tendo em atenção que a 

sua definição competirá à Nação, orientar-se-á pelos seguintes princípios: a) Reconhecimento de que a solução das guerras no Ultramar é 
política e não militar; b) Criação de um debate franco e aberto, a nível nacional, do problema Ultramarino; c) Lançamento dos fundamentos de 
uma política Ultramarina que conduza à paz. (...)”. A Lei N.º 7/74, no seu Artigo 1.º, especificava: “(...) O princípio de que a solução das guerras 
no Ultramar é política e não militar, consagrado no N.º 8, alínea a), do capítulo B do Programa do Movimento das Forças Armadas, implica, de 
acordo com a Carta das Nações Unidas, o reconhecimento por Portugal do direito dos povos à autodeterminação. (...)”, acrescentando o Artigo 
2.º: “(...) O reconhecimento à autodeterminação, com todas as suas consequências, inclui a aceitação da independência dos territórios 
Ultramarinos e a derrogação da parte correspondente do artigo 1.º da Constituição Política de 1933. Sobre este assunto podemos consultar mais 
detalhadamente Amaral, Freitas do, “O antigo regime e a revolução”, pp. 218-219. 

(2) A primeira fase da guerra na Malásia foi conduzida por Sir Harold Briggs, entre 1950-1954 director de operações, sob a autoridade do Alto 
Comissário Henry Gurney. Sir Harold Briggs traçou um plano que consistia numa estreita coordenação entre a Administração Civil, a Polícia e as 
Forças Armadas, na procura de conquistar a adesão da população e de isolar o MRLA (Malaya Revolutionary Liberation Army). A Segunda fase 
desta guerra foi coordenada pelo General Templar, Alto Comissário e Director de Operações. 

(3) Moreira, Adriano, “Concentração de Poderes”, Discursos de 31 de Maio de 1961, proferido no acto de posse do novo Governador-Geral de 
Moçambique, e de 17 de Junho de 1961, no acto de posse do novo Governador-Geral de Angola. 

(4) Idem, Discurso de 31 de Maio de 1961, proferido no acto de posse do novo Governador-Geral de Moçambique. 
(5) Depoimento do Prof. Doutor Joaquim da Silva Cunha em 12 de Março de 1998. 
(6) Moçambique: Governador-Geral e Comandante-Chefe – Almirante Sarmento Rodrigues de Junho de 1961 a Maio de 1964; General Costa Almeida, 

de Maio de 1964 a Junho de 1968. Governador Geral – Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, de 14 de Junho de 1968 até Janeiro de 1970. O 
Comandante-Chefe neste período foi o General António Augusto dos Santos. 

Angola: Governador-Geral e Comandante-Chefe – General Venâncio Deslandes. Com a saída de Deslandes, o Tenente-Coronel Silvino Silvério Marques 
passa a Governador-Geral, assumindo o cargo de Comandante-Chefe o General Andrade e Silva, e depois o General Amadeu Soares Pereira. 

(7) Depoimento do Dr. Baltazar Rebelo de Sousa em 23 de Julho de 1998. 
(8) Art.º 7º do Decreto-Lei 43560 de 23 de Março de 1961. 
(9) Nogueira, Franco, “Salazar – o último combate (1964-1970)”. Porto: Livraria Civilização Editora, 1985. Vol. VI, p. 113. 
(10) Jardim, Jorge, “Rodésia, o escândalo das sanções”. Lisboa: Editorial Intervenção, 1978, pp. 85-86. 
(11) Nogueira, Franco, “Salazar – o último combate (1964-1970)”, Vol. VI, p. 140. 
(12) Depoimento do Prof. Doutor Joaquim da Silva Cunha em 12 de Março de 1998. 
(13) Idem. 
(14) Idem. 
(15) Idem. 
(16) Antunes, José Freire, “Jorge Jardim agente secreto”. Venda Nova: Ed. Bertrand, 1996, p. 433. 
(17) Arquivo Nacional – Torre do Tombo, PIDE/DGS, Serviços Centrais, Informação n.º. 1092 – SC/CI (2) de 20 de Outubro de 1967 – A Doutrina 

Monroe na África Meridional. 
(18) Silva Cunha exemplifica um apoio extremamente importante: “(...) Quando da Guerra do Yon Kippur, recebemos informações de que os árabes 

pretendiam atacar Cabinda como retaliação da cedência da base das Lages aos americanos. A África do Sul emprestou-nos então aviões, que 
pintámos com as nossas cores (...)”. In Depoimento do Prof. Doutor Joaquim da Silva Cunha em 12 de Março de 1998. 

(19) ADIEMGFA, Secretariado-Geral da Defesa Nacional, Operações Alcora, Muito Secreto, 1970. 
(20) Afonso, Aniceto; e Gomes, Matos, “Guerra Colonial – Angola-Guiné-Moçambique”. Lisboa: Diário de Notícias, Lisboa, 1998, p. 446. 
(21) Depoimento do Tenente-General Almiro Canelhas em 23 de Dezembro de 1998. 
(22) Flower, Ken, “Serving Secretely – Rhodesia CIO Chief on record”. Cape Town: Galago Books, 1987, p. 117. 
(23) Idem, p. 119. 
(24) Idem, ibidem. 
(25) Depoimento do Tenente-General Abel Cabral Couto em 21 de Maio de 1998. 
(26) Participavam as seguintes empresas: da Alemanha, AEG, AEG Telefunken, BBC Manheim, Hochtief Essen e Siemens; da França, Alsthom Paris, CCJ 

Paris, o Cogelex Paris e o Enterprise Fougerolle – Limousine; da África do Sul, LTA Limited, Shaft Sinkers e TLC; e de Portugal, a Sorefame. 
(27) Para Eduardo Mondlane “(...) o local de Cabora Bassa é portanto um dos alvos mais importantes nesta fase da guerra (...)”. In ob. cit., p. 179. 
(28) Machel, Samora, “O processo da revolução democrática popular em Moçambique”, p. 68. 
(29) Depoimento de Sérgio Vieira em 2 de Setembro de 1998. 
(30) Depoimento do General Sebastião Mabote em 2 de Setembro de 1998. 
(31) Tzu, Sun, ob. cit., p. 52. 
(32) Caetano, Marcello, “Depoimento”, p. 42. 
(33) Depoimento do Tenente-General Abel Cabral Couto em 21 de Maio de 1998. 
(34) Coelho, João Paulo Borges, “Protected villages and communal villages in Mozambican province of Tete (1968-1982) – a History of State 

resettlement policies, development and war”. Bradford: University of Bradford, 1993, p. 185. 
(35) Decreto-Lei N.º 182/70, de 20 de Abril de 1970. 
(36) Em Telegrama da Embaixada em Paris, alusivo ao artigo publicado no “le Monde” onde se referia:”(...) D’importantes forces militaires sont 

engagées contre les nationalistes dans les régions frontalières, mais la calme règne à l’interieur du térritoire et la construction du barrage de 
Cabora-Bassa se poursuit. Néamoins, la plus grande incertitude subsiste sur l’avenir du territoire (...) “. In AHD, PAA 1323, Telegrama de Paris, 9 
de Agosto de 1972. 

(37) Numa operação de batida, uma parte da força percorre a zona à procura do contacto com os guerrilheiros, enquanto a outra parte da força 
monta o cerco. Na limpeza, feita através de uma batida e cerco, a finalidade é a de expulsar, aprisionar e aniquilar os guerrilheiros e destruir as 
suas instalações, meios de vida e combate. 

(38) Caetano, Marcello, “Depoimento”, p. 169. 
(39) Idem, ibidem. 
(40) Lei N.º 5/72, de 23 de Junho de 1972. 
(41) Alínea b) do Artigo 136º da Lei N.º. 3/71, de 16 de Agosto de 1971. 
(42) Alínea h) do Artigo 136º da Lei N.º. 3/71, de 16 de Agosto de 1971. 
(43) Alínea § 5.º do Artigo 136º da Lei N.º 3/71, de 16 de Agosto de 1971. 
(44) De acordo com o Art.º 105º da Constituição, a Câmara Corporativa devia ser consultada sob a proposta de alteração da Carta Orgânica. 
(45) Art.º 91º N.º 8 da Constituição. 
(46) Parecer de 13 de Novembro de 1952. In Assembleia Nacional, “Pareceres da Câmara Corporativa (V Legislatura), ano de 1952”. Lisboa: 1953. 

Vol. II, p. 95. 
(47) Idem, p. 163. 
(48) Idem, (VI Legislatura), ano de 1955, e (Vol. I), p. 460. 
(49) §1 do Art.º 11, N.º 15 da Carta Orgânica de 1933. 
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4.2. A acção militar

Neste sub-capítulo iremos referir a resposta dada pelo Poder português nas acções de afirmação da 
soberania (na sua vertente exclusivamente armada) e em complementaridade com a resposta política. 
Especificaremos as diferentes alterações do dispositivo e as subsequentes adaptações resultantes das 
diferentes áreas e da intensidade do esforço desenvolvido pela FRELIMO. Abordaremos ainda as operações 
militares de afirmação/imposição da soberania desencadeadas e que envolveram um considerável volume 
de homens e meios. As pequenas operações de curta duração, das quais foram realizadas alguns milhares 
ao longo de todo a guerra, eram diárias e envolviam poucos meios, consistindo em acções de nomadização, 
onde se efectuavam reconhecimentos, golpes de mão, emboscadas, cerco e batida, operações de interdição 
de fronteira, defesa de pontos sensíveis, protecção de itinerários e limpeza de povoações. No entanto, estas 
acções foram no seu conjunto as decisivas ao longo dos dez anos de guerra total desenrolada no território, 
que consumiram a vida diária das Unidades. Todas estas operações, grandes e pequenas, bem como as 
alterações do dispositivo, tinham por base uma doutrina que se foi criando e aperfeiçoando e que também 
abordaremos ao longo deste sub-capítulo.
A actuação contra-subversiva partia da premissa de que “(...) este tipo de guerra não se ganha pela acção 
militar, mas perde-se pela inacção militar (...)” (1). O objectivo primário das Forças Armadas era o garante 
da liberdade de acção política, governativa e administrativa. Para o General Augusto dos Santos, os militares 
estavam no território para manter a ordem e permitir que as populações, brancas e negras, trabalhassem 
tranquilamente (2). 
Era essencial o controlo do território com esta finalidade, mas também a de protecção de pessoas e 
instituições, procurando conter a subversão armada até ao seu isolamento, destruição e mesmo dissuasão 
de entrada na 4ª fase subversiva (Estado Revolucionário). Assim, todas as acções militares deviam ser 
conduzidas, conjuntamente, pelas autoridades militares e civis, pois, onde quer que o controlo 
administrativo tivesse sido perdido, a imposição da soberania com as Forças Armadas devia ser oportuna. 
Esta acção podia, no entanto, prolongar, interminavelmente, a ultimação da pretendida vitória política pelo 
que todas as acções militares deviam ser avaliadas e ponderadas relativamente ao seu efeito sobre os 
objectivos políticos e administrativos e subordinadas a ambos. 
O dispositivo das Forças Armadas evoluía conforme os avanços concretos e as ameaças da FRELIMO. Iremos 
descrevê-los, salientando cronologicamente a evolução das zonas do território onde a subversão frelimista 
exercia o seu esforço e alastrava. 
A entrada de Portugal na OTAN, como membro fundador, levou a que, do conceito de tropas massificadas, 
orientadas para actuarem em “teatro de operações peninsular”, se passasse para um modelo de emprego 
de forças aeronavais num teatro de operações provável, a Europa. As forças estacionadas em territórios 
Ultramarinos ficavam concentradas nas capitais provinciais e destinavam-se, em caso de guerra, a reforçar a 
Metrópole. 
A OTAN iria também servir de escola para uma geração de oficiais a quem transmitiu novas tecnologias e 
organização. Mas de extrema importância, foi o facto de esta organização proporcionar um alargar de 
horizontes e a criação de uma nova mentalidade. Esta nova geração iria ser o sustentáculo do Poder militar 
português ao longo dos treze anos que durou a guerra. 
No início do ano de 1958, a organização militar de Portugal é alterada (3). Alargam-se os quadros, e as 
forças Ultramarinas deixam de ter de reforçar a Metrópole, em caso de guerra. Esta alteração permite o 
dispersar das unidades pelos territórios. O envio de forças expedicionárias em comissões de dois anos foi 
também previsto. No que diz respeito ao território de Moçambique, a Missão Militar constituída para análise 
da situação, considerava inadequado o conceito vigente, centralizador de meios, e que fora definido pelo 
Decreto-Lei 39.541, de 16 de Fevereiro de 1954. Aquela Missão especificava ainda o seu desagrado pelo 
Decreto-Lei 41578, de 2 de Abril de 1958 (4), pois aquele parecia reforçar mais ainda a situação, uma vez 
que assentava num conceito de escalão divisionário, subsistindo no entanto, ainda naquela data, a 
organização militar de 1954 (5). O relatório daquela Missão alertava igualmente para a circunstância de, 
tendo em conta o provável tipo de luta que se previa para o Ultramar, serem as regiões fronteiriças com o 
Tanganica e Niassalândia as que requeriam maior atenção, porquanto os meios estavam a pender 
manifestamente para o Sul, propondo ainda, tanto quanto possível, a divisão administrativa, civil-militar, por 
escalões similares, justapostos (6). 
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Em consequência, desde 1959, para fazer face à evolução da situação em África e às repercussões sobre o 
Ultramar, iniciou-se o estudo e criação de um novo tipo de Unidades (Unidades de Choque) e de novas 
tácticas (acção de quadrícula e de intervenção). 
O Ministro do Exército, na sua Directiva de 22 de Abril de 1959 — dia seguinte à partida do General 
Humberto Delgado para o Brasil —, deu início a uma profunda reorganização do seu Ministério, que, a partir 
de Novembro de 1960, passou a ter jurisdição em todo o território nacional, metropolitano e Ultramarino. 
Naquela Directiva, referia-se o Ministro às condições particulares que envolviam a segurança dos vários 
territórios da Nação Portuguesa, quer metropolitanos, quer sobretudo Ultramarinos. Estes aconselhavam a 
urgente disponibilidade de unidades terrestres que, pela sua organização, apetrechamento e preparação 
pudessem ser empregues, sem perda de tempo, na execução das operações de tipo especial, previsíveis —
como operações de segurança interna, de contra-subversão e de contra-guerrilha —, para actuar em especial 
na Guiné, Angola e Moçambique. Solicitou ainda à Aeronáutica o plano existente para transportes aéreos 
militares (7). 
A Directiva de 20 de Janeiro de 1960 do General CEMGFA provocou uma alteração profunda nos objectivos 
estratégicos nacionais. Esta apontava para a preparação de uma futura guerra no Ultramar, face às seguintes 
ameaças: guerra defensiva com os países vizinhos, guerra subversiva conduzida no interior dos territórios e 
sublevação. Assim, transfere-se o esforço militar da Europa para África e, em Angola e Moçambique, 
remodela-se o dispositivo para fazer frente às ameaças que viessem dos países que se haviam tornado 
independentes, um vez que, anteriormente, aquele estava orientado para a África Inglesa (8). Nesta data, o 
estado de espírito nas Forças Armadas era preocupante, devido ao facto de estarem lançadas as bases para 
a formação das unidades para a fase pré-insurreccional e de rebelião armada no Ultramar, de se 
concretizarem alterações fundamentais nos dispositivos, incluindo a Força Aérea, em especial em Angola e 
Moçambique, e de se verificarem profundas alterações na instrução dos quadros, sem haver da parte do 
sector político o apoio, a compreensão e até o sentido da necessidade desse esforço. A reorganização 
territorial fixou, quanto a Moçambique, a divisão em três Comandos Territoriais aos quais se sobrepunha
uma quadrícula que tinha por unidade base o batalhão (9). 
A manobra militar actuava punitivamente sobre os grupos armados que prejudicassem a manobra sócio-
económica, expulsando-os do território da zona de esforço por meio de acções de retaliação e acções 
punitivas, procurando ao mesmo tempo aliciá-los para o lado da autoridade constituída. Esta manobra tinha 
por base um dispositivo de quadrícula, que permitia um maior controlo das populações, bem como um 
apoio social e sanitário mais extensivo. Além disso facilitava a pesquisa de Informações, permitindo, assim, 
uma mais eficaz Acção Psicológica e a intervenção oportuna das forças especiais em operações de afirmação 
de soberania. 
Nas regiões onde a subversão fosse violenta, o dispositivo assentava em sectores aos quais eram atribuídas 
unidades tipo batalhão, cujo número era variável de acordo com a área do sector, grau de subversão e 
efectivos disponíveis. Por sua vez, os sectores, dividiam-se em áreas de acção/subsectores, onde os 
batalhões disseminavam as suas unidades tipo companhia, por vezes reforçada, outras diminuída dos seus 
efectivos orgânicos. Esta malha constituía a designada quadrícula, com a missão de defesa do terreno contra 
as incursões do inimigo. A chamada tropa de quadrícula deveria efectuar acções de nomadização, 
patrulhamentos, protecção de itinerários, acções psicológicas e acções de apoio às populações e de redução 
da capacidade de domínio da subversão sobre essas populações. Porém, ficava tendencialmente, 
imobilizada na área dos aquartelamentos, deixando na maioria das vezes a iniciativa das actuações 
operacionais aos elementos das forças de intervenção (10). Estas estavam sob a dependência directa do 
Comando-Chefe. Actuavam, entre períodos de actividade e de repouso (normalmente um mês), em função 
da situação do momento em cada sector (11). Este era um dispositivo essencialmente administrativo, dado 
existir correspondência com a implantação das autoridades administrativas. 
Relativamente aos outros territórios, Moçambique beneficiou da atempada previsão dos acontecimentos. 
Porém, foi penalizado na prioridade de atribuição de meios. Assim, quando a subversão eclodiu nos Distritos 
a Norte do território, não podendo o Poder português contar com os meios militares necessários oriundos da 
Metrópole, foi necessário deslocar unidades atribuídas a outras regiões não afectadas, “(...) com grandes 
dificuldades iniciais (...)” (12), enfraquecendo, assim, o precário dispositivo existente (13). 
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Em Outubro de 1964, o dispositivo do Exército assentava ainda nos três Comandos Territoriais: Norte, Centro 
e Sul, com sedes, respectivamente, em Nampula, Beira e Lourenço Marques. Neste ano, o Distrito do Niassa 
foi dividido em dois sectores de batalhão, sediados em Vila Cabral e Marrupa, sendo Cabo Delgado 
guarnecido por um batalhão em Mocímboa da Praia e por outro em Porto Amélia. O Comando dispunha 
ainda de forças de intervenção próprias. Em Tete, a responsabilidade militar do “Comando Territorial 
Centro” (CTC), era atribuída a um batalhão de Artilharia, o N.º 162 (14). 
São as acções de 21 e 24 de Agosto de 1964, levadas a cabo pelos movimentos independentistas MANU e 
UDENAMO (15), em Cabo Delgado, que determinam o iniciar das actuações violentas. Contudo, é a partir de 
25 de Setembro desse ano que a FRELIMO considera o início da insurreição geral armada, altura em que as 
suas primeiras operações foram efectuadas e que a luta alastra a todo o Norte do território (16). 
A FRELIMO iniciou, assim, e quase em simultâneo, as suas operações de guerrilha no Distrito do Niassa com 
o ataque à secretaria do posto administrativo do Cobué, a 24 de Setembro, e na Província de Cabo Delgado 
com o ataque ao posto de Chai, na noite de 24 para 25 do mesmo mês. O primeiro ataque em Tete ocorreu 
a 23 de Dezembro de 1964, à sede do posto administrativo de Charre. Nessa altura, a FRELIMO possuía 
apenas 250 homens treinados e equipados (17). 
O Niassa, que ficou conhecido pelo “Estado de Minas Gerais”, foi inicialmente uma das zonas de esforço 
prioritárias da FRELIMO. Tal como em Cabo Delgado, o Poder português era pouco expressivo quer em 
número de autoridades administrativas e militares quer em população, quer mesmo em infra-estruturas de 
apoio à civilização europeia. Esta situação permitiu à FRELIMO movimentar-se com certa liberdade, pois 
beneficiava dos apoios, como vimos, da Tanzânia e do Malawi. Para Mondlane, em Novembro de 1964, a 
luta já se estendia para além de Cabo Delgado ao Niassa, Zambézia e Tete, conseguindo consolidar-se nas 
duas primeiras, sendo as unidades que actuavam nas restantes reorganizadas a fim de actuar em reforço da 
capacidade ofensiva naquelas Províncias, por forma a assegurar os avanços feitos e a estabelecer uma base 
firme de acção político-militar (18). 
Foi o General Caeiro Carrasco, Comandante Militar, que, apesar de uma visão mais clássica da guerra (19), 
iniciou a preparação para o confronto que eclodiria em 1964. O Comando da Região Militar de Moçambique 
tinha em 1962 a perfeita noção de que “(...) nem todos os Comandos se encontram mentalizados para o 
tipo de guerra subversiva, em contraste nítido com a maioria dos oficiais subalternos, que, em virtude de 
terem sido instruídos somente neste aspecto da guerra moderna, se encontram satisfatoriamente adaptados 
(...)”(20), chegando mesmo a propor cursos de sensibilização a este tipo de luta para os oficiais superiores. 
Aquele Comando procurou mentalizar as tropas para as missões que lhes competiam no âmbito da guerra 
subversiva. Para aperfeiçoamento e actualização dos quadros, realizaram-se cursos (como no ano anterior) 
de guerra subversiva, cães de guerra, sapadores, educação física, transmissões e operações/informações 
(21). 
Quando se iniciou a guerra em Cabo Delgado, o Coronel Basílio Seguro, então Governador do Distrito, 
desempenhou papel de destaque com o reagrupar das populações, situação que dificultou o alastramento 
subversivo para Sul. 
Com o iniciar das hostilidades, as forças portuguesas desencadearam em Moçambique, à semelhança de 
Angola e da Guiné, operações de grande envergadura nos Distritos afectados do Niassa e de Cabo Delgado. 
Numa visão exclusivamente militar deste tipo de guerra, denotando afinal alguma impreparação inicial para 
enfrentar este tipo de conflito, procurava-se restabelecer a situação e acelerar a implantação da linha de 
contenção, que se julgava pela construção de aldeamentos, poder constituir-se. Atingidos aqueles 
objectivos, a contra-subversão passou a actuar em operações de contra-guerrilha e em acções sócio-
económicas de maior ou menor envergadura, realizando, ocasionalmente, grandes operações, como a 
“Águia”, a “Finalmente” e a “Nó Górdio”. A operação “Águia” foi a grande operação de partida 
desencadeada pelas forças portuguesas e visando a eliminação da guerrilha no planalto dos Macondes. 
Durou desde 2 de Julho até 6 de Setembro de 1965 (22). 
Após a visita de inspecção do General Venâncio Deslandes a Moçambique, organizou-se a quadrícula e 
completou-se o esquema defensivo com aldeias fortificadas ou defendidas militarmente, envolvendo o 
planalto dos Macondes. A partir destas, o plano dos generais Costa Almeida e Augusto dos Santos — cujo 
conceito de manobra assentava na restrição da guerra às zonas fronteiriças, procurando evitar infiltrações —
lançar-se-ia uma série de operações para o centro, procurando impedir a expansão da FRELIMO a Sul do rio 
Messalo, mantendo-a em insegurança constante e enfraquecendo-a progressivamente. As maioria das 
acções foram desencadeadas por forças de efectivos reduzidos, por forma a evitar a dispersão do inimigo 
(23).
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Pela Directiva N.º 22, de Setembro de 1965, do Ministro da Defesa Nacional, era aconselhado que se 
estabelecesse uma “Zona de Intervenção Norte” (ZIN) com comando próprio, podendo o seu comandante 
entender-se directamente com os governadores dos Distritos coincidentes com a sua área de 
responsabilidade (24). Este Comando veio a estabelecer-se a 1 de Outubro do mesmo ano em Nampula, 
sendo o cargo assumido, em acumulação, pelo comandante da Região Militar (25). Este coordenava com os 
Governadores de Distrito as acções das forças militarizadas e outras, e, ainda a conduta a ter para com as 
populações. Foi também a Directiva em análise que definiu a divisão da ZIN em sectores, criando-se 
“Centros Conjuntos de Operações”, por forma a rentabilizar os meios e a conseguir a máxima colaboração 
entre as autoridades administrativas e militares (26). 
A criação de um Comando-Chefe Adjunto foi justificada, devido ao facto de os resultados da ZIN não serem 
os ambicionados. A este Comando competia a condução das operações de contra-guerrilha. Todavia, como o 
seu gabinete dispunha de um efectivo reduzido, todas as operações eram conduzidas pelo comandante 
terrestre. Por outro lado, o Comandante Naval e o da Força Aérea realizavam operações separadas do 
Comandante Militar, o que constituía um erro gravíssimo. O Gabinete Militar do Comandante-Chefe passou a 
dedicar-se, essencialmente, às actividades civis de contra-subversão (27). O cargo de Comando-Chefe 
Adjunto foi extinto em 1967, quando a função de Governador-Geral passou a ser desempenhada por um 
civil. 
No segundo semestre de 1965, a actividade da FRELIMO no Distrito do Niassa foi incrementada, melhor 
orientada e mais eficiente, o que teve como consequência um rápido e progressivo aumento de zona activa. 
Esta actividade foi facilitada pela quase ausência de população não negra, por comunicações muito 
deficientes e dificílimas e por meios militares limitadíssimos, factor que permitiu uma relativa liberdade de 
acção, iniciativa e domínio sobre as populações autóctones (28). 
Nesta data, o Comando-Chefe de Moçambique definia a implantação da FRELIMO como estando na 3ª fase 
da guerra subversiva nos Distritos do Niassa (29) e em Cabo Delgado (30). Considerava-se já a possibilidade 
de extensão desta actividade ao Distrito de Moçambique e a ameaça de infiltração em Tete e na Zambézia, 
não se prevendo ainda a actuação, por parte de “bandos armados”, nos restantes Distritos, onde, no 
entanto, se exercia esforço no sentido de aliciar as populações (31). O então Brigadeiro Costa Gomes, numa 
visão de estratégia exclusivamente militar, para evitar o alastrar subversivo para Sul, procurou a sua 
repulsão para o Norte do rio Messalo (32). Podia repelir “grupos armados”, mas esquecia que a subversão 
como um todo não se repele da mesma forma e que esta Guerra ultrapassava os limites e competências 
militares... 
Podemos assumir que a FRELIMO implantada no território de Moçambique era constituída por uma vertente 
organizativa político-administrativa e outra militar. À primeira competia a organização das regiões não 
afectadas pela subversão, em estado pré-insurreccional, e o governo civil daquelas que se encontravam já 
na 3ª fase da manobra subversiva. O controlo destas regiões competia ao Departamento de Organização do 
Interior, através de uma hierarquia correspondente à divisão administrativa colonial. Aos Distritos, Postos 
Administrativos, Regulados e concentração de povoações correspondiam a Província, o Distrito, o Loko e o 
Tawi (33). Todos os departamentos estavam representados nos Branchs (34) (sede administrativa, órgão 
civil de controlo e administração da população), que correspondiam à divisão político-administrativa já 
estabelecida pela Administração Portuguesa, sendo contudo, necessariamente mais consentâneos com as 
realidades; por outro lado o comandamento apenas era viável desde que aquela malha não abrangesse uma 
dimensão superior à possível de ser enquadrada pelos meios disponíveis no sector (35). Esta divisão 
englobava vários Bolanges (36) e Mocambines (37). 
Cada Branch possuía as suas milícias populares, que desempenhavam um papel importante de ligação entre 
a população e as FPLM (Forças Populares de Libertação de Moçambique). Estas eram a espinha dorsal da 
luta armada, pois viabilizavam a actuação do primeiro. As milícias eram organizadas com base nas 
estruturas de linhagem, usando os chamados “segmentos”. Na posterior guerra civil procedeu-se de igual 
forma, sendo os membros dos segmentos da linhagem dos alvos prioritários da RENAMO (Resistência 
Nacional de Moçambique) (38). 
A organização militar era constituída pelas FPLM, que eram controladas pelo Estado-Maior, composto por um 
órgão político, logístico e operacional. A organização militar da FRELIMO abrangia dois outros níveis 
importantes: as bases (provinciais, sub-provinciais, gerais, de segurança, operacionais, de logística e de 
instrução) e os acampamentos. Em Cabo Delgado, a base Moçambique era a base Provincial. No Niassa, a 
coordenação era feita pela base Gungunhana. 
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As FPLM foram reorganizadas em 1966, por decisão do Comité Central. Até aí, existiam os batalhões, 
destacamentos, companhias e unidades. As áreas de combate dividiam-se em regiões militares, 
encabeçadas por um comando regional. A partir daqui passou a dispor de um alto comando com Quartel-
General fixo, e o exército foi dividido em 12 secções (39). Em Novembro desse ano, Samora Machel 
substitui Magaia no comando das tropas. Três meses antes morrera, na Zâmbia, Jaime Sigauke, chefe do 
Departamento de Organização Interna (40). 
Condições como a iniciativa de local de ataque, combate no próprio terreno e a recuperação mais rápida de 
derrotas sofridas favoreceram as actuações da FRELIMO, que, clamando grandes sucessos, conseguiu 
organizar as designadas áreaslibertadas a partir de 1966. Para aquela “Frente”, as forças portuguesas, 
isoladas em postos militares, tentavam de quando em quando realizar incursões contra o povo nessas áreas; 
aí eram fatalmente emboscados e aniquilados (41). 
No Niassa, a FRELIMO criou essas primeiras áreas, onde ensaiou a administração, organizando “(...) a vida 
das populações do ponto de vista político e económico (...)”(42), e progredindo para Sul, em direcção ao 
Zambeze. Em Cabo Delgado, atingiu a estrada Montepuez-Porto Amélia. Até 1968, a FRELIMO considera ter 
libertado 1/5 do território (43). 
O desenvolvimento e consolidação de áreas libertadas terão sido acelerados pelos bombardeamentos 
levados a cabo pelas tropas portuguesas, no que constituíam acções militares típicas de uma guerra. Esta 
situação terá sido agravada pela retirada dos cantineiros e pela alteração forçada, durante décadas, de 
culturas diferentes das tradicionais. Assim, numa procura de garantir a segurança, a FRELIMO, transferiu 
populações para a mata e, controlando os seus movimentos, dificultou eventuais infiltrações inimigas (44). 
A segurança estava a cargo dos grupos de elementos femininos (45) de Cabo Delgado e do Niassa. Estes 
elementos, que também participavam em combates, desempenhavam ainda relevante papel na educação e 
mobilização, pois cada região libertada era, necessariamente, uma fonte de recrutamento de novos 
elementos. A utilização das mulheres, por causa das estruturas matriarcais ou respectivas reminescências, 
foi fulcral. 
Em Agosto de 1966, Salazar era informado da situação pelo Chefe do Gabinete do Ministro da Defesa 
Nacional, Brigadeiro Rafael Alves, nos seguintes termos: 
“(...) Constatei elevado moral, espírito de missão cumprimento dever manter Moçambique soberania 
portuguesa. Terrorismo abrange Distrito de Cabo Delgado área Macondes a Norte de Messalo e leste da 
linha Negomano-Nairoto, população está sob controlo das nossas forças, no sentido que pode ser percorrido 
todas direcções embora com medidas de segurança. Planalto está bastante limpo. Populações forçadas a 
acompanhar terroristas e esconderem-se áreas refúgio situadas vertentes planalto, especialmente nas costas 
Sul e SE. Estas áreas refúgio vão sendo cada vez mais reduzidas quando bem orientada, o que mantém 
nítido o perfeito ascendente sobre terroristas (...)”(46). 
No final de 1966,a situação militar podia definir-se para o Poder português como contida em Cabo Delgado 
e reduzida no Niassa, caracterizando-se por uma progressiva diminuição da área afectada e do número e 
tipo de acções desencadeadas. Em Tete, verificava-se um ligeiro agravamento, nomeadamente a Norte do 
Zambeze. Esta melhoria da situação tendia para se esbater, face à concentração de meios além - fronteiras 
(47). 
No início de 1967, perante o desenvolvimento das acções da FRELIMO (48), o Poder português decide 
exercer o esforço contra-subversivo no Niassa, tendo em vista melhorar e incrementar a coordenação 
civil/militar e a promoção sócio-económica (49). O Comando da ZIN é assim extinto, aumentando o Posto 
de Comando Avançado do Quartel-General da Região Militar o respectivo volume e importância. O 
dispositivo militar da ZIN é dividido em cinco novos sectores, contando com um efectivo de 17 unidades tipo 
Batalhão (50). No CTC surgem quatro subsectores de batalhão, dos quais dois estacionados no istmo de 
Tete, um Batalhão com sede no Fingoé e outro em Tete. 
Durante o segundo semestre de 1967, actuou em Tete, sobretudo na Macanga, uma diversidade de grupos 
que iam para além da FRELIMO. Estas actuações foram desencadeadas pelo COREMO, pela PAPOMO e, 
inclusivamente, por um contingente de dissidentes do Malawi (51). 
O Comandante Militar, General Moura dos Santos, foi substituído pelo General Paiva Brandão, que procurou 
alimentar, logisticamente, em apoio de retaguarda, os Agrupamentos de Porto Amélia e do Niassa, através 
do corredor de Nacala. Assim, a sua manobra passava por garantir a liberdade de circulação do caminho de 
ferro até Catur, mantendo afastada a subversão armada para Norte daquela linha (52). 
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Este General era apologista das operações de grande envergadura, pelo que entendeu realizar em Cabo 
Delgado a operação “Finalmente”, dirigida pelo Comandante do Sector, o Brigadeiro Augusto de Jesus 
Remígio. Esta era “(...) uma operação que pretendia expulsar a FRELIMO do Lúrio ao Messalo, consistindo 
numa passagem a pente fino, expulsando elementos nacionalistas, e depois colocar um tampão que 
garantisse que não havia novas infiltrações (...)”(53). No Messalo, criaram-se 18 postos de 100 homens, 
guarnecidos e distanciados de 35 quilómetros. O Brigadeiro Francisco Costa Gomes opôs-se à sua realização: 
“(...) primeiro, porque não era apologista deste tipo de operações naquela guerra que nos era imposta, e 
cinco batalhões era quase toda a nossa tropa no Norte. Depois, era impossível reabastecer os postos ao 
longo do Messalo, pois não havia meios de comunicação. Nos intervalos, eles passavam quando e como 
queriam e atacavam os postos. Assim, houve necessidade de se começar a retirar os postos que já não 
aguentavam os ataques com um certo volume, alguns com 400 homens (...)”(54). 
A partir de finais de 1967, as fontes militares portuguesas registam uma melhoria na actuação da FRELIMO 
que, até aí, flagelava, colocava minas e efectuava retiradas rápidas. A melhoria da situação deveu-se a uma 
infiltração de elementos reinstruídos, que se revelaram mais aguerridos e melhor comandados (55). 
Naquele ano, o esforço da FRELIMO transferira-se do Niassa para Cabo Delgado, na intenção de avançar para 
Sul do rio Messalo, contando para isso com o apoio centrado no triângulo estratégico formado por Serra 
Mapé-Macomia-Chai. Naquele Distrito, foram realizadas 696 acções (86% dirigidas contra as Forças Armadas, 
10% contra a população) das 1304 levadas a cabo durante o ano em todo o território. Desde o desencadear 
dos acontecimentos, em Setembro de 1964, a percentagem de acções contra as forças militares 
aumentaram constantemente (22% em 1964, 52% em 1965, 61% em 1966). Esta situação era interpretada 
pelo comando português como reveladora do “(...) progressivo aumento do estado de aliciamento e do 
grau de apoio conferido pelas populações nas áreas de subversão violenta (...)”(55). 
Em Tete, face à fragilidade de implantação da FRELIMO e às atitudes das autoridades do Malawi, em 
1966/67, a subversão recuou nos concelhos de Moatize e Mutarara, sendo a frente encerrada. Contribuíram 
para esta situação não só o aperfeiçoamento da actividade de Informações e da presença militar e policial, 
mas sobretudo a atitude sobre as populações (56). Contudo, no ano de 1968, “(...) o fortalecimento do 
movimento de libertação (...) associado à configuração particular do território, ao abandono a que estava 
votado, à ligação entre as suas populações e as populações dos territórios vizinhos que ascendiam à 
independência (...)”(57), eram indícios claros para a Administração Portuguesa da proximidade do início da 
luta armada no Distrito de Tete, pelo que seria necessário adoptar medidas para o prever. Nesta ordem de 
ideias, o dispositivo inicial, composto por dois batalhões e duas companhias, leva a que, em Março de 1968, 
o contingente do denominado sector F passasse a ser constituído por três batalhões e mais algumas 
companhias. Aqueles estavam distribuídos pelos subsectores FFG, FFR e FFT, com sede, respectivamente em 
Fingoé, Furancungo e Tete. 
Em Março de 1968, admitia-se que a FRELIMO possuísse 12.500 homens de identidade conhecida, entre 
combatentes (FPLM e milícias), militantes e suspeitos (58), 15 a 20 unidades do tipo Batalhão ou 
destacamento de guerrilheiros, tendo aproximadamente 1.800.000 pessoas em “áreas libertadas”, 
organizadas em cooperativas, que terão contribuído para o plano de desenvolvimento das aldeias, onde se 
estabeleceram, por exemplo, escolas e clínicas (59). 
As intervenções armadas da FRELIMO naquele Distrito recomeçam em 8 e 11 de Março de 1968, atingindo 
grande profundidade, o que levantou problemas de reabastecimento e de ligação com a retaguarda. O 
dispositivo militar era considerado forte, possuindo diversas bases na área Chofombo-Foz do Rio Capoche-
Furancungo. Nos restantes Distritos, e mesmo nos já referidos, a situação mantinha-se aparentemente calma 
e considerada sob controlo do Poder português. Porém, registava-se uma actividade clandestina 
generalizada (60), típica da fase de aliciamento das populações. A contra-ofensiva militar portuguesa em 
Tete, com capacidade para inverter a progressão, foi desencadeada apenas em Setembro do mesmo ano 
(61), com sucessos pontuais, pois a FRELIMO, que passara a controlar a população, conseguiu repor a 
situação anterior, diversificando, contudo, as suas linhas de reabastecimento, evitando a tradicional 
infiltrante do rio Capoche e retomando os ataques em Janeiro de 1969. Em Tete, o COREMO continuava a 
actuar por infiltração de elementos. 
À contra-subversão competia impedir o alastrar das actividades subversivas, designadamente efectuar uma 
actividade de vigilância e controlo nas áreas ainda não sublevadas, eliminando a existente, evitar o 
isolamento de qualquer parcela do território e garantir a segurança dos centros ou regiões importantes das 
actividades básicas e dos elementos fundamentais da infra - estrutura económica, cooperando a RMM na 
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acção psico-social e no apoio às populações. Além disso a contra-subversão levava ainda a cabo acções de 
interdição de fronteira (62), estando previstos o emprego das Forças de Intervenção em qualquer ponto do 
território e em qualquer momento (63). 
Em Cabo Delgado , para ser cumprida essa missão e tendo em conta a necessidade de criar condições para o 
desenvolvimento de acções ulteriores de manobra para o rio Rovuma, o Brigadeiro Costa Gomes pretendia 
actuar militarmente para reduzir a área subversiva em fase violenta, de Sul para Norte, em três etapas 
distintas, mas complementares. A primeira consistia na “limpeza e libertação” de toda a Serra Mapé. 
Seguidamente, procurar-se-ia “limpar” Chai-Macomia-Quiterajo, levando a contenção até ao Rio Messalo e 
continuando, numa terceira fase, o esforço para Este, por forma a que a linha de contenção permanecesse 
na estrada definida por Mueda-Diaca-Mocímboa da Praia ou, no mínimo, a de Mueda-Macopela-Nambude, 
garantindo para Norte todo o vale do Messalo (64). 
Também no Niassa, a manobra seria faseada, sendo intenção daquele Comandante interino libertar 
completamente as regiões de Metangula-Maniamba, Norte de Bandece, Norte de Chicomo, Norte de Nova 
Viseu e Cassero-Metarica, levando a frente de contenção da subversão até à linha Foz do Lunho — .1232 
(3505,5.1236)-Rios Luculerce-Lucuisse e Luatize. Concretizada esta tarefa, o “esforço de limpeza”
prosseguiria para Mepotxe-Miandica e Norte de Unango, região a Sul do Lugenda, para Este do Rio Luatize, 
deslocando a frente para Tumbi-Chissindo-rio Malibangua-Matila-rios Luatize e Lugenda. Por fim, a intenção 
era a de “limpar” completamente as regiões de Cobué, Macaloge e Norte dos rios Luatize e Lugenda, 
deslocando a frente para a linha geral definida por Chigoma-Rio Utonga-Monte Jau-rio Metapire-Monte 
Namanhanga-rios D’Jengue e Miuro (65), actuando persistentemente com uma acção de quadrícula, nas 
áreas da retaguarda, por forma a “aniquilar” qualquer foco subversivo que ainda se revelasse e exercendo, 
em simultâneo, acções de interdição de fronteira com o Malawi (66). Atente-se na terminologia militar 
empregue e na sua contextualização. 
Em Abril de 1968, a FRELIMO tinha já nos territórios controlados pelos sectores A e E portugueses um 
dispositivo político-administrativo de enquadramento da população que o Quartel-General português 
considerava já implantado no Niassa Ocidental e em formação no Niassa Oriental, onde era visível uma 
organização económica com base na cooperativa. O seu dispositivo militar era considerado denso e apoiado 
em bases operacionais subordinadas a três comandos regionais (67), nas zonas de Mepotxe e Cassero, 
infiltrando reforços e reabastecimentos por cinco principais linhas de infiltração, ao longo dos rios Ludimille-
Lucheringo-Luambala-Luculumezi-Lugenda, sobre as quais também dispunha de bases de apoio, revelando 
ainda actividade a Norte e Oeste da linha definida pelos rios Luambala-Lugenda-Candulo-Cahamba e 
exercendo, ainda que esporadicamente, acções na região de Revia-América (68). 
Em Cabo Delgado , na mesma data, o dispositivo político-administrativo e militar estava praticamente 
concentrado ao longo de uma faixa de aproximadamente 150 quilómetros de largura, que se estendia da 
região de Negomano-Pundanhar (a Norte) até à linha definida por Macomia-Quiterajo (a Sul), constituído 
por bases de efectivos de unidade tipo companhia ou companhia reforçada e organizado em três sectores 
distintos, sendo especialmente denso no planalto de Mueda e no esporão a Norte da Serra Mapé. 
Desenvolvia ainda actividade a Este e Norte da linha definida pelos rios Matiu-Mambole-Messalo e, além 
desta área, nas bolsas de Chai, Macomia e Quiterajo, a partir da qual se esforçava para alastrar a toda a 
Circunscrição de Quissanga, onde se procurava fixar (69). 
Entre 20 e 25 de Julho de 1968, realizou-se no Distrito do Niassa o II Congresso da FRELIMO. O Comando da 
Região Militar adoptou medidas para que este Congresso não se realizasse, referindo-se na directiva N.º 
9/68 as acções a desenvolver contra a efectuação do mesmo. Este documento, além de indicar a zona mais 
provável da realização do Congresso, definia por missão, em estreita coordenação com as autoridades 
administrativas, em todos os escalões, a detecção de infiltração de elementos “In”, e a localização dos 
pontos onde o Congresso tivesse lugar, transmitindo instruções expressas no sentido da “captura ou 
aniquilamento” dos respectivos participantes (70). 
Em 1969, a FRELIMO contava em Cabo Delgado com um dispositivo que podemos caracterizar como assente 
em quatro núcleos de grande importância: o complexo da base Limpopo, considerado o principal órgão 
logístico do Distrito, dispondo de cerca de 150 homens; o núcleo central à volta de Mueda, onde situavam 
as bases Nampula, Gungunhana, Negomano e Moçambique, com um efectivo estimado em cerca de 600 
homens; o núcleo de Mocímboa da Praia, com um efectivo de cerca de 650 homens, distribuídos pelas 
bases Niassa, Montepuez, Lourenço Marques, Tete e Inhambane; e o núcleo da Vanguarda, que 
materializava o esforço para Sul, contando com um efectivo que rondava os 700 homens, distribuídos pelas 
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bases Macanga, Lúrio, Gaza, Marrupa, Pemba, Maputo e sub-província Moçambique. Dispunha ainda de um 
complexo dispositivo político-administrativo, sendo de considerar um efectivo na ordem dos 2 mil Ussiliks 
(milícias populares), com capacidade de reforçar a acção militar (71). 
No Niassa, o efectivo médio das bases era inferior ao de uma companhia. Na zona da Serra Jéci-rio Nossi, 
onde o seu dispositivo não era forte e concentrado, mas disperso entre as populações, possuía as bases 
Unango e Maniamaba (72). Em Tete, o dispositivo dos cerca de 400 homens, disperso por diversas bases, 
era deficientemente conhecido pelos Serviços de Informações portugueses; sabia-se apenas que ocupava 
uma extensa área definida pelo triângulo Chofombo-Cabora Bassa-Furancungo, sendo caracterizado pela sua 
fluidez e mobilidade (73). Na Zambézia, prosseguiam as acções de propaganda e aliciamento das 
populações (74). Em Abril de 1969, em reunião do Comité Central da FRELIMO, decidiu-se criar nessas 
regiões escolas de formação de quadros, pois a escassez e a dificuldade de treino no exterior era já 
constatada (75). Neste mesmo ano de 1969, o COREMO, que actuava apenas em três locais do Distrito de 
Tete (Zumbo, Vila Gamito e Mutarara) (76), tinha um efectivo estimado entre 1.500 a 2.000 homens (77). 
Para fazer face às violações de fronteira de que a Zâmbia se queixava, o Poder português estabeleceu entre 
os rios Luatize e Muangadzi uma faixa neutralizada para forças terrestres e uma zona imediatamente a Sul, 
para a Força Aérea, para além das quais eram proibidas as operações sem autorização do Comando-Chefe 
(78). 
Face à experiência adquirida, decorridos que eram oito anos de operações militares em África, e à evolução 
subversiva, verificou-se a necessidade de alteração das estruturas de Comando portuguesas, por forma a 
adaptar o emprego dos meios militares e implementar uma mais estreita colaboração entre os Comandos 
Militares e as autoridades administrativas no mesmo esforço (79). Assim, pelo Decreto-Lei n.º 49107 de 7 de 
Julho de 1969, reorganizaram-se os Comandos-Chefes que, até aí, só dispunham de um gabinete e se 
limitavam a coordenar os três ramos das Forças Armadas, obtendo cooperação destes para a realização de 
operações conjuntas. Com este Decreto-Lei, os Comandantes-Chefes passaram a ser os responsáveis pelas 
operações militares, criando-se um Quartel-General que contava com uma repartição de Operações e 
Informações centralizadas. Kaúlza de Arriaga pediu para acumular as funções de Comandante-Chefe e da 
Região Militar. 
Este Decreto estruturava as Forças Armadas nas “Províncias Ultramarinas” onde as circunstâncias 
obrigassem à realização de operações militares tendentes a garantir a soberania nacional sobre os territórios 
e a manter a ordem e a tranquilidade públicas, quando gravemente ameaçadas (80). As Forças ficaram 
organizadas em guarnição normal e de reforço. A primeira seria de carácter permanente e organizada, tanto 
quanto fosse possível, à base do recrutamento local, excepto os quadros e especialistas (81). A segunda 
interviria, quando os meios da primeira se mostrassem insuficientes para garantir a segurança na área de 
responsabilidade do Comando-Chefe (82). Em Moçambique, na sequência deste Decreto-Lei, foi criado em 
Novembro de 1969, o Comando Operacional das Forças de Intervenção (COFI), responsável pelas operações 
de grande envergadura. Em 1970, o efectivo na ZIN passou a ser de quinze batalhões e em Tete, devido ao 
início da construção da barragem e à reabertura da frente, surge, já separado do Comando Territorial Centro, 
o sector F, agora organizado em quatro subsectores de Batalhão (Furancungo, Bene, Fíngoe e Tete) (83). 
Em Setembro de 1969, assume a Presidência do Conselho de Ministros o Professor Marcello Caetano que 
encarava a subversão como um problema de segurança interna, pelo que a contra-subversão teria de ser 
uma acção global, onde se empenhassem todos os serviços e toda a população. Assim, em todo o território 
ameaçado deveriam ser organizadas forças territoriais de segurança, que teriam a vantagem de ser 
constituídas por homens fixados nos territórios, dispensando a mobilização de inúmeros efectivos militares. 
As Forças Armadas cobririam pontos estratégicos/sensíveis e executariam operações de intervenção (84). 
Quando o General Augusto dos Santos, até então Comandante-Chefe, regressou à Metrópole, em 20 de 
Março de 1970, caracterizou a situação militar geral em Moçambique foi da seguinte forma: 
“(...) o terrorismo tinha recuado bastante e praticamente não passava do rio Lúrio. Daí para cima havia 
terrorismo, ainda havia aldeamentos, mas com dificuldade. Daí para baixo conseguimos que não houvesse 
nada (...)” (85). 
Note-se a referência a terrorismo e não a subversão. Aquele estava de facto consignado ao Norte do Lúrio, 
mas a subversão alastrava a Sul. Este General compreendera que a guerra não podia ser solucionada apenas 
pela via militar, mostrando-se preocupado, sim, com a conquista da adesão das populações (86). 
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O General Kaúlza de Arriaga, que assumira funções de Comandante-Chefe a 31 de Março de 1970, rompe 
com a forma dos Generais Costa Gomes e Augusto dos Santos fazerem a guerra. Estes desenvolveram um 
tipo de manobra em superfície, colocando um dispositivo militar de quadrícula, estando, assim, as unidades 
junto das populações e colocadas sobre os tradicionais eixos de infiltração da guerrilha. Esta manobra, que 
evitava grandes operações, conjugada com actuações da Administração, possibilitou a contenção da FRELIMO 
no Niassa, a Norte da linha que se pode definir pela linha de caminho de ferro Nova Freixo-Catur, e em 
Cabo Delgado, a Norte do rio Messalo e na Serra Mapé. 
A solução preconizada por Kaúlza de Arriaga, que encarava, conceptualmente, a FRELIMO apenas como uma 
força que manobrava em prol do movimento comunista em África (87), assentava em oito pontos, 
materializando-se quatro deles na conquista da adesão das populações e quatro na acção militar directa a 
saber: comunicação da verdade às populações, convencendo inteligências e conquistando corações; 
promoção das populações através da intensificação da política de paridade, harmonia e dignificação étnicas; 
promoção das populações, através do progresso económico, social e político; promoção das populações 
através do aldeamento voluntário dos grupos étnicos dispersos e nómadas; garantia do controlo geral do 
território e das águas territoriais, através da acção de quadrícula; realização da segurança específica 
prioritária de alvos de grande importância, igualmente através das forças de quadrícula; pesquisa, captura e 
destruição sistemática do inimigo, através de operações de intervenção e eliminação prioritária de eventuais 
bases e áreas libertadas (88). 
Assim, apesar de considerar como essência da contra-subversão o convencer inteligências e conquistar 
corações, descurou a tessitura humana, onde aquela outra manobra se desenrolava. Nesta ordem de ideias, 
as quatro medidas sintetizadas da acção militar estritamente directa vieram introduzir uma nova forma na 
política de condução da guerra até então adoptada. A concepção de Kaúlza de Arriaga assentava 
basicamente em vencer militarmente um confronto em que a vertente armada acabava por desempenhar 
um papel pouco significativo. 
Esta concepção vem modificar a situação militar existente no território. Até aí, podemos considerar que as 
actividades das unidades consistiam na gestão diária e rotineira, com actuações de patrulhamento e 
nomadização, evitando, sempre que possível, o confronto. Em 1969, este General vai criar ainda como 
Comandante-Militar, o COFI e iniciar a preparação dos GE (grupos especiais) e dos GEP (Grupos Especiais 
Paraquedistas). 
Em meados do primeiro semestre de 1970, a situação “subversiva” podia ser caracterizada por uma intensa 
Acção Psicológica desenvolvida pela FRELIMO, na procura de fortalecer a “consciência das massas 
populares”, exercendo o seu esforço no Distrito de Cabo Delgado. No Niassa não executava grandes 
operações, e em Tete, embora com acções, estava controlada pela contra-subversão. A FRELIMO, procurava 
ainda consolidar estruturas e zonas controladas, expandir as acções militares e impulsionar os programas de 
reconstrução nacional (89). 
O esforço português, primeiro defensivo, depois contra-ofensivo, concentrou-se sobre Cabo Delgado. Ao 
assumir as funções de Comandante-Chefe, Kaúlza de Arriaga inicia a preparação de duas grandes operações, 
a “Fronteira” e a “Nó Górdio”. 
A operação Fronteira, que durou até ao final da guerra, caracterizava-se por um conjunto de medidas 
militares orientadas para a interdição da faixa da fronteira Norte, mas também por um conjunto de medidas 
sócio-económicas sobre as populações. 
Durante o mês de Maio e Junho de 1970, desenvolveram-se acções preparatórias da grande operação “Nó 
Górdio”, que Kaúlza de Arriaga considerava “(...) a mais importante de todas quantas, até hoje, se 
realizaram em Moçambique. Importante quanto ao potencial de Combate empregado e importante quanto 
ao objectivo a atingir (...)” (90). Esta operação iniciou-se a 1 de Julho e findou a 6 de Agosto do mesmo 
ano. 
O então Comandante-Chefe, em mensagem às forças que iriam participar na operação, especificava-lhes a 
missão: “(...) Destroçar o In que, armado, pretende dominar a região; libertar as populações escravizadas; 
restabelecer a ordem e a paz (...) (91). 
O conceito da operação estava assente numa estratégia de cerco e batida, empregando grandes meios e 
procurando isolar o planalto dos Macondes para posterior assalto e destruição das bases Gungunhana, 
Moçambique e Nampula (objectivos A, B e C, respectivamente). Estes objectivos, alcançados a 7, 6 e 15 de 
Julho encontravam-se abandonados, situação minimizada pelo Comando português, dado que a operação 
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não fora desencadeada de surpresa. Pelo contrário, o aviso fora claro a todas as populações e guerrilheiros, 
numa tentativa infrutífera de efectuar a recuperação de ambos com o “mínimo de sangue”(92). 
A apreciação final da situação, feita pelo Comando português, foi a seguinte: desarticulação da FRELIMO; 
face às destruições provocadas, atemorização pelo potencial e espírito ofensivo das tropas portuguesas; 
desmoralização pelas carências de toda a ordem; e desprestígio perante as populações, que apresentaram 
acentuado desequilíbrio psicológico. Concluía o Comando português que a operação atingira todos os 
objectivos que lhe haviam sido fixados e se projectou muito para além dos mesmos, podendo as Forças 
deslocar-se para onde, como e quando quisessem (93). 
A operação “Nó Górdio” foi uma acção militar convencional em ambiente subversivo. Apesar de se reclamar 
que os objectivos propostos foram atingidos, aquela operação produziu, segundo Silva Cunha, o efeito de 
“(...) um murro num ninho de vespas (...)”(94). Esta actuação, conteste-se ou não a respectiva 
aplicabilidade em operações em ambiente subversivo, constituiu uma viragem. Depois dela, a FRELIMO 
esteve em permanente ofensiva. 
Enquanto o esforço português, com as operações “Nó Górdio” e “Fronteira”, se localizava no Distrito de 
Cabo Delgado, a FRELIMO reorientava as suas acções com prioridade para o Distrito de Tete e para o avanço 
em direcção a Sul, mantendo no entanto o esforço suficiente para fixar as forças portuguesas em Cabo 
Delgado. 
Para Silva Cunha, o grande erro do Poder português foi desguarnecer Tete, mantendo uma quadrícula ténue, 
que permitiu a passagem para Sul do Zambeze. O então Ministro do Ultramar teve conhecimento dessa 
situação antes do Governador-Geral, através de informações do Bispo de Tete, D. Félix Nisa Ribeiro que, em 
Lisboa, explicou que foram os catequistas das missões que o informaram. Silva Cunha envia então um 
telegrama ao Governador-Geral, Arantes e Oliveira, pedindo para dar conhecimento ao Comandante-Chefe 
(95). 
Nos meses posteriores à operação Nó Górdio, face ao agravar da situação em Tete e à crescente ameaça à 
barragem, Kaúlza de Arriaga teve de transferir o esforço militar para aquele Distrito, reforçando-o com 
unidades de intervenção. O Niassa ficou numa situação de economia de meios e Cabo Delgado com o 
dispositivo de quadrícula/forças de intervenção reduzido.
Apesar de, já na mensagem do Ano Novo de 1968-1969, Eduardo Mondlane referir para ordem do ano “ (...) 
Cahora Bassa delenda est — Cahora Bassa deve ser destruída (...)”(96), só em 1971 a FRELIMO orientou o 
seu esforço decisivamente para Tete, visando a barragem. Neste ano, inicia-se a operação “Fronteira”, em 
Cabo Delgado, que pretendia complementar a acção da “Nó Górdio”. Em Tete, o Comando-Chefe insistia 
junto dos decisores políticos no sentido da construção maciça de aldeamentos e no reforço, em termos 
tácticos, da segurança da barragem. Mas este ano de 1971 terá sido “(...) mais perdido com problemas 
estéreis na Alta-Chefia de Moçambique, do que ganho com actuações eficazes (...)”(97). O sector F passa a 
designar-se por Zona Operacional de Tete (ZOT), dividida em três sectores. 
Em 1972, a FRELIMO acentua o esforço em Tete, abandonando praticamente as operações no Niassa e em 
Cabo Delgado. Aqui, a actuação passou a adoptar mais a vertente psicológica. 
A lógica impunha que a contra-subversão também acentuasse o esforço militar em Tete. Assim, a 22 de 
Fevereiro de 1972, Kaúlza de Arriaga atribuiu ao COFI a responsabilidade da segurança do transporte de 
cargas críticas destinadas às obras de aproveitamento hidroeléctrico de Cahora-Bassa e determinou ao 
Estado-Maior daquele Comando que, em coordenação com os elementos militares e civis adequados, 
iniciasse os estudos necessários à execução daquela missão (98). 
Considerando que a segurança de transporte de cargas críticas para a barragem de Cahora Bassa era de 
importância fundamental para a realização da obra nos prazos previstos, o Comando-Chefe, a 18 de Abril de 
1972, difundiu a Directiva de Planeamento Operacional N.º 06/72, onde foram definidas as missões 
específicas do COFI, da RMM, da 3ª RA, do CTC e da ZOT relativas à segurança dos transportes de cargas 
críticas para a barragem. Em 26 de Julho de 1972, pelo despacho 534/72, Kaúlza de Arriaga criou o 
“Comando da Segurança do Transporte de Cargas Críticas”, atribuindo a correspondente dependência 
administrativa e logística ao Comando da Região Militar e a operacional ao Comando-Chefe. Neste despacho 
ficou ainda definido que este Comando tinha por missão planear, coordenar e garantir a segurança do 
transporte dos materiais considerados críticos destinados à barragem, no sentido da inviolabilidade da 
mesma, bem como dos acessos e das referidas cargas (99). 
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A subversão progredia nos Distritos menos desenvolvidos economicamente, pelo que a guerra não afectava 
directamente nada de significativo. Para a FRELIMO era, assim, forçoso alargar a guerra à região central, 
procurando afectar a Zambézia, Manica e Sofala. Tete seria a ponte para essa penetração. A FRELIMO 
acreditava que a maior densidade de população nestes Distritos facilitaria a expansão subversiva (100). O 
primeiro ataque a Manica e Sofala foi lançado a 25 de Julho de 1972 por uma unidade sob o comando de 
Fernando Matavele. Nesta frente e nos Distritos da Beira e de Vila Pery, a organização era baseada em 
“focos”. 
Em termos militares, a grande ameaça da FRELIMO, que acabou por se concretizar, foi a passagem para Sul 
do Zambeze, facto inicialmente pouco relevante para o Poder português, mas preocupante para a Rodésia. 
Para Portugal, o perigo da passagem residia na aproximação à Beira. A partir daí foi difícil travar a 
progressão das actuações armadas da FRELIMO, porque não havia forças militares. O esforço estava 
concentrado, e “(...) não houve tempo de trabalhar, adequadamente, as populações e fazer um “muro”
como no Messalo com a população Macua. Fizeram-se esforços de aldeamento muito grandes, conseguiu-se 
ainda recuperar muita população, mas não foi com a mesma consistência que a Norte, tanto mais que não 
havia a mesma tensão étnica entre Macuas e Macondes (...)”(101). 
Na análise global de uma guerra, deparamo-nos, forçosamente, com atropelos aos instrumentos 
humanizantes da guerra (Convenções de Genebra e Protocolos Adicionais) pelo menos junto das populações 
civis. A propósito da Convenção de Genebra, a FRELIMO não deixou de uniformizar os seus guerrilheiros na 
luta contra a Administração Portuguesa e de tentar que lhes fosse aplicado o conteúdo do Art.º 4º da 
referida Convenção, relativa ao tratamento de prisioneiros de guerra, quando capturados elementos das 
FPLM. Também ela, sem embargo, aplicava esse mesmo princípio, que aprovou no II Congresso, aos 
prisioneiros das Forças Armadas Portuguesas. Todavia, e por outro lado, retirava populações civis, pela força, 
para áreas sob o seu controlo. Desta forma contrariava o disposto na alínea b) do n.º 1) do Art.º 3º da 
Convenção de Genebra, da mesma data, relativa à protecção dos civis em tempo de guerra. 
No estado pré-insurreccional, a luta contra-subversiva deve abranger medidas psico-sociais, policiais e 
outras da competência das autoridades civis, pese embora o apoio das Forças Armadas, nomeadamente 
através de medidas preventivas desenvolvidas pelos respectivos comandos.
Em Moçambique, o Comando-Chefe — ciente daquela premissa e de que na região controlada pelo Comando 
Territorial Centro se podiam diferenciar quatro áreas de sensibilidade política, económica e psicológica 
(102), e ainda das necessidades decorrentes da construção da barragem de Cahora Bassa — procurou 
neutralizar a expansão subversiva pelo isolamento da zona envolvente do complexo hidroeléctrico, 
aniquilando, reduzindo ou, no mínimo, expulsando a FRELIMO e impedindo o reforço desta (103). 
Especificamente, procurou garantir a segurança do complexo Dondo-Beira e a segurança de circulação das 
principais obras de arte e do transporte das cargas críticas para a barragem, nunca descurando a promoção 
social e económica das populações sob seu controlo (104), impulsionando o reordenamento dos mesmos. 
Quanto à ZOT, onde as áreas fundamentais de defesa eram o istmo e a região da barragem, especificava-se 
o controlo da albufeira, impedindo o apoio aos elementos de Vila Pery e Beira, garantindo os objectivos 
económicos e os eixos de comunicação (105). 
Em 1973, o dispositivo do Exército na ZIN, volta a ser dividido apenas em 4 sectores, sendo extinto o E. 
Mantém-se, contudo, um efectivo de 17 unidades, tipo Batalhão. Em Julho de 1973, em Tete, foi ainda 
criado, um comando específico, o Comando Operacional da Defesa de Cahora Bassa (CODCB). Mas o agravar 
da situação a Norte do CTC leva, por um lado, à criação do Comando Geral dos Grupos Especiais (CGGE) e, 
por outro, à deslocação do COFI para esta zona, tendo o seu comando no Guro. E, para fazer face aos 
avanços para Sul, é estabelecido um novo sector em Vila Gouveia, sendo estacionados um batalhão em 
Paiva de Andrade e outro em Inhaminga (106). Pela Directiva Operacional 10/73 do Comando-Chefe, de 
Julho desse ano, o Dispositivo da ZOT foi novamente alterado, por forma a fazer frente à situação (107). 
Estes foram o dispositivo e a situação encontrados pelo General Basto Machado, que substituiu Kaúlza de 
Arriaga em Agosto de 1973. Globalmente o novo Comandante-Chefe, tencionava exercer a interdição de 
fronteiras, reduzir a implantação da subversão, aniquilando o inimigo e destruindo os seus meios de 
subsistência, impedir a sua expansão a Sul, garantir a segurança dos trabalhos de engenharia em curso e 
apoiar o reordenamento das populações. Especificamente, quanto a Cabo Delgado, procurava proteger a 
operação “Fronteira” e garantir a segurança de Mueda, Mocímboa da Praia e de Porto Amélia. Em Tete e a 
Sul dos rios Luenha e Zambeze, considerava prioritário garantir a segurança da construção da linha de 
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transporte de energia Cahora-Bassa, bem como a segurança do transporte das cargas críticas para a 
barragem (108). 
O esforço frelimista em direcção à Beira desferiu golpes severos ao Poder português e semeou o pânico 
junto das populações brancas, convencendo-as de que a vitória já não era possível, perante a determinação 
e a capacidade político-militar da FRELIMO (109). Silva Cunha, já então Ministro da Defesa, procurando 
avaliar e encontrar uma solução para o problema envia ainda o General Costa Gomes, então CEMGFA — pelo 
que detinha a competência operacional — a Moçambique, sugerindo ainda a instalação de uma antena do 
Comando-Chefe na Beira. Porém, os Generais Costa Gomes e Basto Machado, depois de avaliarem a 
situação, não concordaram com aquela sugestão (110). 
Em 1974, o dispositivo do Exército Português no território perfazia um total de 31 batalhões, 128 
Companhias tipo caçadores, 1 Batalhão de Comandos, 1 Grupo de Artilharia, 3 esquadrões de Cavalaria, 81 
grupos Especiais, 12 grupos Especiais Paraquedistas, 5 Companhias de Polícia Militar e 1 Companhia de 
Morteiros. De Engenharia existia 1 Agrupamento, 1 Batalhão, 7 Companhias e 2 Destacamentos (111). 
Em Janeiro de 1974, tendo em consideração a situação a Sul dos rios Luenha e Zambeze, nomeadamente a 
Sul do rio Pungué, e os previsíveis objectivos a alcançar pela FRELIMO, tornava-se imperioso o reforço do 
Comando Territorial Sul, pelo que se procedeu aí a uma remodelação do dispositivo das forças e ao reforço 
com treze grupos de instrução, considerados disponíveis (112). Contudo, no mesmo mês, as orientações 
para a actividade operacional de Fevereiro são precisamente idênticas às de Outubro, Novembro e 
Dezembro do ano anterior (113). Mas, face ao agravar da situação na região de Inhaminga, visando o corte 
dos Caminhos de Ferro, tornava-se indispensável “eliminar” a FRELIMO nessa área, sendo reforçado o 
subsector daquela localidade (114). 
A área afectada em Cabo Delgado estendia-se da fronteira Norte até à estrada Balama-Montepuez-Ancuabe 
e desde a linha geral Negomano-Balama até à costa do Índico. Aqui a FRELIMO exercia intensa acção de 
aliciamento sobre as populações africanas, elementos das forças policiais, organizações militarizadas e 
corpos administrativos. Procurava beneficiar do seu apoio, nomeadamente no que dizia respeito a 
informações, fornecimento de meios de subsistência e desgaste das estruturas contra-subversivas (115). 
No Niassa, onde continuava a carência de estruturas de contra-subversão, a FRELIMO possuía algumas áreas 
óptimas para refúgio, como a Serra Jéci e os planaltos de Miandica, Chiconono e Chipamulo. A área afectada 
pela subversão estendia-se pela fronteira Oeste e Norte até à linha geral Catur-Malapisia-rio Lugenda-
Meridiano de Candulo (116). 
Em Tete, onde a subversão violenta afectava todo o Distrito (excepto a Angónia e a região Doa-Mutarara), 
além da actuação sistemática sobre as populações, a FRELIMO procurava dificultar a conclusão da barragem 
e a exploração de infra-estruturas económicas já implantadas. A sua actividade caracterizava-se pela reacção 
à actuação das Forças Armadas, pela flagelação e ataques a estacionamentos, acções sobre meios aéreos e 
forças em operações. Em simultâneo, actuava sobre as populações. Não só o aliciamento, mas as acções 
violentas desempenhavam, aqui também, papel de destaque, pois dificultavam as condições de vida e 
desacreditavam a protecção concedida pelas Forças Armadas Portuguesas, provocando o desequilíbrio 
psicológico das populações que mantinha sob controlo. Além do mais, evitava também que se 
apresentassem às autoridades (117). 
Aquela frente actuava já nos Distritos da Beira e de Vila Pery, reagindo à actividade das Forças Armadas 
com as já tradicionais flagelações e acções sobre vias de comunicação, criando graves problemas políticos, 
económicos e mesmo psicológicos junto das populações. A zona afectada era limitada a Sul e a Leste pela 
envolvente Machipanda-Inchope-Muanza-Vila Fontes. A subversão não se manifestava sob forma violenta 
nos Distritos de Nampula, Ilha, Inhambane, Gaza e Lourenço Marques, embora se tivessem referenciado 
acções de aliciamento e, por vezes, de agitação (118). 
A Directiva contra-subversiva “Rumo Norte” definia como missão do Comando-Chefe eliminar as ameaças 
subversivas existentes ou prováveis, desenvolvendo-se a manobra em colaboração com as autoridades 
administrativas, forças policiais e organizações militarizadas. Esta manobra definia um adensar do 
dispositivo em faixas de contenção e, em simultâneo, a actuação ofensiva, por forma a reduzir, 
sistematicamente, as áreas afectadas, de preferência actuando de Sul para Norte, no Niassa, Cabo Delgado
e Vila Pery, de Sudeste para Noroeste, no Distrito da Beira, e de Leste para Oeste, em Tete. Esta tarefa seria 
realizada em sintonia com o reordenamento das populações (119). 
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Pensamos que por Samora Machel serapologista da luta em zonas rurais (onde o inimigo era fraco, o que 
conduzia à libertação de determinadas áreas até à instauração do Poder Popular) (120), explica o porquê da 
FRELIMO nunca atacar, directamente, as grandes cidades. Além do mais, tal não fazia parte dos seus planos 
(121). No entanto, o Comando-Chefe tinha prevista a defesa dos grandes centros urbanos, através da 
difusão de várias directivas, pois nelas as condições de proliferação subversiva eram propícias; contudo, não 
se verificara nenhuma acção violenta. A defesa estava assim preventivamente organizada, procurando evitar 
a criação do ambiente subversivo e o recurso à repressão armada (122). 
O facto de a FRELIMO não desencadear ataques armados não a impedia (apesar de não implantada 
significativamente em Lourenço Marques) de procurar intensificar as acções subversivas, verificando-se 
alguma intranquilidade nas populações nativas. Esta situação procurava ser o detonador para posterior 
actuação/exploração jornalística dos correspondentes e representantes diplomáticos e consulares ali 
estacionados (123). 
As medidas militares, adoptadas ao longo de todo a guerra pelo Poder português tinham por base algumas 
iniciativas desenvolvidas durante os anos cinquenta e que constituiriam o suporte da sua preparação para o 
conflito e da estruturação da sua doutrina. Em 1958, intensificou-se o envio de oficiais para frequentarem 
cursos em Espanha, Bélgica, EUA e França. Entre 1958 e 1959, o Exército enviou para Maresfield Park Camp 
5 oficiais para frequentarem, no Intelligence Centre of the British Army, cursos de Informações, de cuja 
carga horária constava uma significativa componente sobre guerras subversivas. Em 1959, Costa Gomes 
envia 6 militares em missão de observação à Argélia, onde, em Arzew, frequentam o curso de “Pacificação 
e Contraguerrilha”. 
Em Fevereiro de 1959, é nomeada uma comissão para analisar as condições particulares que envolviam a 
segurança dos vários territórios da Nação Portuguesa — quer metropolitanos, quer, e sobretudo, 
Ultramarinos — e para estudar a criação de unidades especiais de utilização imediata. Era a preocupação de 
mudança das políticas de defesa, em curso.
Dado o tipo de guerra que se travava, procurou dar-se aos quadros um mínimo de preparação, sendo criado 
por despacho ministerial de 6 de Novembro de 1959 o CIOE (Centro de Instrução de Operações Especiais), 
que tinha a finalidade de preparar tropas na luta contra-guerrilha, acção psicológica e operações especiais, 
ministrando uma formação similar à do “curso de operações especiais” e do “estágio de contra-insurreição”
(124). O primeiro trabalho deste Centro foi a instrução ministrada em Abril de 1960 a três companhias de 
Caçadores Especiais. 
Este novo tipo de guerra impunha uma regulamentação também nova. “O Exército na Guerra Subversiva”, 
publicado em 1963, e novamente em 1966, era composto por 5 volumes — Generalidades, Operações 
Contra Bandos Armados e Guerrilhas, Acção Psicológica, Apoio às Autoridades Civis, Administração e 
Logística — e foi influenciado pelas doutrinas francesa e inglesa. 
Assim, quando a guerra deflagrou, existia já no Exército uma doutrina táctica de contra-subversão, ainda 
que incipiente. A “Comissão de Estudos das Campanhas de África (1961-1974)” do Estado-Maior do Exército 
estabelece quatro períodos no desenvolvimento daquela doutrina no Exercito Português: 1958-60, contacto 
com as doutrinas; 1961-63, aplicação experimental da doutrina em Angola; 1964-66, aperfeiçoamento da 
doutrina; 1967-74, consolidação da doutrina (125). Neste período o CIOE, a Academia Militar e o Instituto de 
Altos Estudos Militares vão editando publicações cada vez mais ajustadas. 
A partir de 1961, as designações das diferentes unidades do Exército não eram indicativo da tarefa que 
estas desempenhavam. Quase todas as unidades estavam estruturadas e combatiam como Infantaria 
Ligeira. No entanto, mantinham as suas designações e mesmo as tradições anteriores. 
A necessidade de criar forças especiais de intervenção leva o Exército a criar os “Comandos”, que se 
notabilizaram pela sua eficácia na luta contra-guerrilha. Estes nasceram em 1962, pela mão do fotógrafo 
italiano Dante Vachi, na Zemba, Norte de Angola. Mas a designação “Comando” só aparece em 1964, 
quando da criação do Centro de Instrução na Quibala (126). Mais tarde, em Fevereiro de 1964, são criados 
em Moçambique (na Namacha) e, em Julho, na Guiné (em Brá/Bissau). Sob o lema audaces fortuna juvat, 
esta tropa distinguia-se pela dureza da instrução e pela preparação psicológica para a guerra. Em 
Moçambique, apesar de haver a Unidade Territorial, tipo Batalhão a 10 Companhias, “(...) nunca actuaram 
organizados como tal (...)” (127). 
Era apanágio dos Comandos, “(...) mesmo durante um determinado ataque, não fazer tiro indiscriminado e 
conseguir separar o que era guerrilheiro, homem armado, de gente desarmada. A grande habilidade era 
apanhar o homem armado à mão (...)” (128). 
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Nos outros ramos das Forças Armadas foram também criadas forças de elite. Na Força Aérea, os 
Páraquedistas apareceram em 1955, sob o auspício do então Sub-Secretário de Estado da Aeronáutica, 
Kaúlza de Arriaga. Na Armada, os Fuzileiros foram reactivados em 1961. As forças navais e aérea apoiavam 
a actuação do Exército, que tinha responsabilidades acrescidas na condução da guerra ora em análise. 
As forças não chegavam aos “Teatro de Operações” com o grau de proficiência desejado. A Instrução de 
Aproveitamento Operacional (IAO) — que procurava adaptar as tropas ao meio envolvente, centrado no 
combate contra-subversivo, tal como ele ocorria em operações — sofria, por vezes, de diminuição do tempo 
que lhe era atribuído. Verificou-se, assim, a necessidade de esta instrução ser ministrada, pelo menos em 
parte, naqueles territórios (129). Contrariamente à Guiné e a Angola, a IAO nunca foi desenvolvida em 
Moçambique. 
Com o prolongar e alastrar da guerra e a consequente utilização de militares em actividades sócio-
económicas, a necessidade de efectivos, logo de recrutamento, aumentou. Mas, com elas, aumentaram 
também as atitudes de desesperança que se manifestavam de diversas formas, como a emigração, a 
deserção e a diminuição do número de candidatos às escolas de formação de oficiais, numa altura em que 
as facilidades de acesso tinham em consideração as necessidades superiores. Assim, o recrutamento, na 
Metrópole, reflectia cada vez mais a falta de entusiasmo para a guerra. Os contingentes recrutados na 
Metrópole iam diminuindo todos os anos. O ser “Oficial” deixara de ser aliciante, sintoma do abandono a 
que a juventude estava a votar o Regime saído da revolução de 1926.
Contrariamente à FRELIMO, que se deparava com dificuldades de recrutamento (a isso se referindo a rádio 
Tanzânia), o Poder português nunca teve essa dificuldade no território de Moçambique (130). A dificuldade 
existia na Metrópole, onde os meios universitários, afectados por várias organizações políticas contrárias ao 
Regime, com realce para o Partido Comunista, se mostravam adversos à política africana. A intensa Acção 
Psicológica, com a finalidade de empolar as dúvidas entre as classes de jovens, normalmente universitários, 
era também ela justificada como promovida pelo exterior. As manifestações de protesto estudantis iniciadas 
em 1962 tiveram o seu auge em 17 de Abril de 1968. 
Sucedia que as Unidades eram inundadas todos os anos por jovens recém - formados ou que ainda 
frequentavam o ensino superior. Este fluxo influenciava as mentalidades nas Forças Armadas (131). E não 
esqueçamos que o tipo de recrutamento efectuado para os quadros de complemento das Forças Armadas 
Portuguesas partia do princípio de que a matrícula na Universidade era o referencial para o oficialato 
miliciano, situação que veio a abrir as fileiras à acção subversiva desenvolvida nos meios académicos. Em 
virtude do esgotamento e da saturação internos, os quadros deparavam-se com a apatia e o imobilismo das 
estruturas superiores para resolver as situações (132). Uma outra situação tradicionalmente apontada para a 
mutação de mentalidades nos quadros permanentes foi a profunda alteração no recrutamento social dos 
Cadetes da Escola do Exército/Academia Militar a partir da Segunda Guerra Mundial; houve um incentivo ao 
ingresso na carreira militar a classes economicamente menos favorecidas (133), com consequências no nível 
de ensino e de valores. 
Quanto à carência de “Oficiais do Quadro Permanente”, procurou-se solucionar o problema, sem resultados 
significativos, com a criação de quadros especiais e de passagens efémeras pela Academia Militar, iniciando-
se, assim, a divergência entre puros e espúrios. 
Estes quadros especiais pouco resolveram, no tocante à carência de oficiais. Os Batalhões partiam para 
África só com três ou quatro oficiais do Quadro Permanente, oriundos da Academia Militar, sendo quase 
todos os capitães oficiais milicianos. No Batalhão de Artilharia 2898, aquartelado em Valadim, no Niassa, 
entre Outubro de 1969 e de 1971, os únicos oficiais provenientes da Academia Militar eram o Major 
Comandante, o Adjunto e dois Comandantes de Companhia. 
Uma das medidas adoptadas para minimizar o problema foi a extensão do serviço militar obrigatório de dois 
para quatro anos, e a outra foi a localização dos efectivos. 
O Comando terá optado pela “localização”(134) das forças quer por não pretender dar à luta um cariz rácico 
quer pela melhor adaptabilidade do autóctone ao meio quer ainda pela impossibilidade de satisfazer as 
contínuas solicitações de reforço de efectivos, feitas insistentemente pelos comandos (135). 
De acordo com Silva Cunha — por forma a não afectar o desenvolvimento económico da Metrópole, 
necessário para manter a política de promoção social das populações e de sustento do esforço de guerra, 
observando o princípio de não chamar às fileiras classes na situação de disponibilidade —, foram definidas 
directivas para intensificar o recrutamento ao nível provincial (136). Esta medida de localização do 
recrutamento tinha já tradições em Portugal. Lembremo-nos da preferência do seu emprego por Mouzinho 
de Albuquerque, nas campanhas para o controlo do vale do Zambeze (137) e a sua utilização durante a I 
Guerra Mundial. 
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Em Moçambique, quando do início da guerra, em 1964, o recrutamento local representava 43,9% de um 
efectivo de 18.049 homens, ou seja 7.917 homens. Em 1973, este número aumentou para 53,6% de 51.463, 
no total de efectivos, perfazendo 27.572 homens (138). 
Esta alteração, que alargou a fonte de recrutamento, antes preferencialmente metropolitano, reduziu as 
despesas, conseguiu uma sustentabilidade em tempo quase infinita e manteve o conflito sob controlo e em 
baixa intensidade. Esta localização dos quadros das forças armadas servia também a Lisboa de arma 
preciosa para o reforço da legitimidade política necessária para ganhar a guerra e apoiar a sua propaganda 
de que esta não tinha carácter racial (139). Além do mais, para o General Júlio de Oliveira “(...) destes 
indivíduos, talvez se pudesse dizer com mais propriedade que lutavam pela terra deles (...)”(140). 
Nestas tropas de recrutamento local, “(...) deve assinalar-se o esforço notável feito no sentido de se abolir, 
na realidade da vida diária do serviço, qualquer espécie de diferenciação que pudesse ainda existir, de 
facto, entre elas e as europeias. Neste aspecto, deve ser citada uma medida de relevante efeito psicológico: 
a intensificação e alargamento em todos os escalões da miscegenação das unidades com europeus e 
africanos (...)”(141). Assim, nos territórios africanos, formaram-se unidades quase só constituídas por 
naturais, recrutados e instruídos no local, e, posteriormente, graduados como oficiais, sargentos e praças. 
Em Moçambique, destacaram-se os GE, recrutados entre voluntários que emanavam da população de uma 
zona étnica específica e, após a instrução militar, regressavam ao seu chão de origem, em missões 
caracteristicamente de contra-guerrilha, de flagelação e de redução do inimigo, tirando o máximo partido da 
sua adaptação natural ao meio e do profundo conhecimento do terreno e das populações (142). Em Abril de 
1974, o seu efectivo estimava-se em cinco mil homens (143). Os GEP tinham recrutamento e actuação ao 
nível provincial, essencialmente em missões de redução do inimigo, mentalização, enquadramento e 
controlo das populações. 
Estas tropas integraram-se perfeitamente nas Forças Armadas Portuguesas e lutavam com grande empenho 
contra a FRELIMO, pois não só tinham um emprego relativamente bem remunerado, com todas as regalias 
inerentes à condição militar, como, além do mais, acreditavam na vitória portuguesa. 
À semelhança de campanhas anteriores, organizaram-se e prepararam-se unidades de “segunda linha”, não 
integradas na orgânica geral das Forças Armadas, com funções de guia, auxiliares, milícia civil e grupos de 
defesa de aldeamentos. Estas tropas irregulares, como as de Daniel Roxo, na dependência directa dos 
“Governadores de Distrito”, foram uma medida vantajosa, dado que libertavam daquelas tarefas as Forças 
Armadas e forçavam a um empenhamento das autoridades civis das zonas afectadas.
Em Moçambique, existiam as milícias de intervenção (depois Guardas Rurais), com a missão de combater o 
terrorismo e a subversão, “(...) quer pela perseguição activa tendente à destruição de bandos In e detenção
de elementos subversivos, quer pela defesa dos aldeamentos, recuperação de populações sob domínio In e 
a reconstrução económica das regiões afectadas pela acção terrorista (...)”(144), e as milícias de protecção 
(depois milícias), que constituíam um corpo militar de “segunda linha”, com a missão principal de 
autodefesa das populações da área administrativa a que pertenciam, preservando a manutenção da ordem 
instituída. Destas, destacamos a autodefesa na região de Mecanhelas, da iniciativa de Jorge Jardim, com o 
apoio do Comando-Chefe. Com as milícias, pretendia-se conferir às autoridades tradicionais um meio 
relativamente eficaz de policiar a periferia e o interior dos agregados populacionais a seu cargo. Estas 
estariam, assim, mais capazes de fornecer dados concretos às autoridades administrativas sobre as 
evoluções verificadas naqueles agregados por si controlados. 
Para além das tropas de recrutamento local e das milícias, criou-se ainda a “Organização Provincial de 
Voluntários de Defesa Civil” (OPVDC), dependente do comandante militar, que apenas ganhou importância 
em Angola (145). 

NOTAS
(1) Depoimento do Tenente-General Silvino Silvério Marques em 22 de Junho de 1998. 
(2) Antunes, José Freire, “A guerra de África 1961- 1974”. Lisboa: Círculo de Leitores, 1995. Vol. I, p. 283. 
(3) Decreto-Lei 41559 de 15 de Março de 1958 e Decreto-Lei 41577 de.2 de Abril de 1958. 
(4) Segundo o Artigo 1º do Decreto-Lei 41578 de 2 de Abril de 1958, “(...) as forças terrestres estacionadas em cada uma das províncias de Angola e 

Moçambique constituirão uma Divisão, com sede na respectiva capital (...)”. 
(5) AHM, 2-7-148-1, “Relatório da Missão Militar a Moçambique”, EME, 1959. 
(6) Idem. 
(7) ADIEMGFA, “Directiva do Ministro de Exército” de 22 de Abril de 1959. 
(8) Idem, “Directiva de 20 de Janeiro de 1960”, General CEMGFA. 
(9) Decreto-Lei 43351, de 24 de Novembro de 1960. 
(10) Para Silva Cunha, as tropas portuguesas, apesar de bem instruídas, não se encontravam preparadas para um ataque agressivo. Tendencialmente 

restringiam-se ao seu aquartelamento/acampamento, reagindo apenas aos ataques inimigos e descurando o princípio básico da ofensiva. Só em 
1968 as estruturas superiores das Forças Armadas se voltaram para um novo conceito de organização, que tinha por base as operações de 
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pequenas unidades. In “O Ultramar, a Nação e o 25 de Abril”, pp. 297-299. Júlio de Oliveira afirma que “(...) a tropa de quadrícula estava em 
contacto com as populações, nos sítios onde a havia, e com isso auto-consumia-se (...)”. In depoimento do Tenente-General Júlio de Oliveira em 
15 de Março de 1998. 

(11) Em Maio de 1969, os sectores tinham em permanência e com carácter temporário, respectivamente: sector A, 4 companhias (1 de comandos) e 
temporariamente mais 2 companhias; sector B, 3 companhias (2 de comandos) e 5 temporárias (1 de comandos e duas de paraquedistas); 
sectores E e F a 2 companhias e uma temporária; in ASDHM, Quartel General, Região Militar de Moçambique, “Directiva N.º 1/69 (para a 
atribuição, deslocamento e emprego de intervenção da região)”, Nampula, Maio de 1969, Secreto. 

(12) Depoimento do Marechal Costa Gomes em 27 de Julho de 1998. 
(13) ASDHM, Região Militar de Moçambique, Comando-Chefe de Moçambique, “Directiva N.º 3 e N.º 6 (para a actividade operacional das FAMOC)”, 7 

de Maio de 1965 e 17 de Agosto de 1965, Secreto. 
(14) Comissão para o Estudo das Campanhas de África, “Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 4º volume, Dispositivo da 

nossas forças – Moçambique”, pp. 73-89. 
(15) Segundo o Relatório do Batalhão de Caçadores 558, a 21 de Agosto uma viatura civil conduzida por um europeu terá sido atingida por dois 

disparos de canhangulo, e a 24, o Padre Daniel da Missão de Nangololo, terá sido ferido mortalmente. Estas acções foram atribuídas pela
FRELIMO à MANU e à UDENAMO. In AHM, “Relatório do Batalhão de Caçadores 558” e, Mondlane, Eduardo, ob. cit., p. 148. 

(16) A 25 de Setembro de 1964 proclamou-se: “(...) a FRELIMO proclama hoje, solenemente a insurreição geral armada do Povo Moçambicano contra 
o colonialismo português para a conquista total da independência. A luta não deverá cessar senão com a liquidação completa do colonialismo 
português. Unamo-nos do Rovuma ao Maputo (...)”. In Machel, Samora, “O processo da revolução democrática popular em Moçambique”, p. 23. 

(17) Mondlane, Eduardo, ob. cit., p. 153. 
(18) Idem, p. 152. 
(19) Depoimento do Marechal Costa Gomes em 27 de Julho de 1998. 
(20) AHM, 2-7-137-3. Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Relatório anual de comando da RMM”, 1962, Secreto. A 10 de Agosto de 

1962, o General Caeiro Carrasco assumiu o Comando da Região Militar de Moçambique. 
(21) AHM, 2-7-137-4. Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Relatório anual de comando da RMM”, 1963, Secreto. 
(22) Afonso, Aniceto; e Gomes, Matos, “Guerra Colonial – Angola-Guiné-Moçambique”. Lisboa: Diário de Notícias, 1998, p. 102-105. 
(23) Cunha, Joaquim da Silva, “O Ultramar, a Nação e o 25 de Abril”, pp. 343-344. 
(24) Referia a directiva que: “(...) A evolução da situação no Norte de Moçambique aconselha a que se estabeleça uma “zona de intervenção”, que, 

tendo em conta a distância a que se encontra a sede do Comando-Chefe e dos Comandos dos três ramos das Forças Armadas, deverá possuir 
comando próprio (...) de orgânica que lhe permita funcionar como comando conjunto (...)”, com os respectivos limites definidos em duas fases, 
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Nacional, “Directiva N.º 22”, Setembro de 1965, Lisboa, Secreto. 

(25) ASDHM, Comando-Chefe de Moçambique, Gabinete Militar, “Directiva N.º 9/65 (COMANDOS)”, de 22 de Setembro de 1965, Lourenço Marques, 
Secreto. 
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Moçambique, Gabinete Militar, “Directiva N.º 9/65 (COMANDOS)”. 
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(28) AHM, 2-7-138-2. Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Relatório anual de comando da RMM”, 1965, Secreto. 
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Arquivo Nacional – Torre do Tombo, AOS/CO/ PC – 78I. 

(31) ASDHM, Comando-Chefe de Moçambique, Gabinete Militar, “Directiva N.º 9/65 (COMANDOS)”. 
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(35) Chambino, Fernando Martins, “Subversão em Cabo Delgado, contribuição para o seu estudo”. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Política Ultramarina, Universidade Técnica de Lisboa, 1968, p. 484. 
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(37) Locais de concentração e controlo das populações fugidas, as quais forneciam alimentos aos Bolanges e participavam no corte de estradas. 
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(39) Mondlane, Eduardo, ob. cit., pp. 167-168. 
(40) Christie, Iain, ob. cit., p. 77-78. 
(41) Frente de Libertação de Moçambique, Resoluções do Comité Central, Abril de 1969. Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo 

Mondlane, Caixa 21/G. 
(42) Depoimento do General Sebastião Mabote em 2 de Setembro de 1998. 
(43) FRELIMO, “O processo revolucionário da guerra popular de libertação”, p. 83. 
(44) Discurso de comemoração do 10º Aniversário da FRELIMO. Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, Caixa 23/TY. 
(45) Criado no segundo congresso da FRELIMO o destacamento feminino tinha por missões: a) a mobilização e organização das massas populares; b) 

o recrutamento de jovens de ambos os sexos, para envolvê-los na luta armada; c) a produção; d) o transporte de material; e) a protecção 
militar das populações. In Machel, Samora, “O processo da revolução democrática popular em Moçambique”, p. 119. 
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Secreto. 
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Batalhões de Marrupa e Nova Freixo) e em Marrupa (Sector E), o sector Charlie (Nampula) e Delta (Quelimane). In Comissão para o Estudo das 
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de 19 de Abril de 1968, Nampula, Secreto. 
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Secreto. 
(67) Idem. 
(68) Idem. 
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(71) Idem. 
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(73) Idem, “Directiva N.º 3/69 (para o prosseguimento da actividade operacional nos Distritos de Niassa, Cabo Delgado e Tete, a partir do início da 

época seca)”, de 16 de Abril de 1969, Nampula, Secreto. 
(74) As restantes bases no Niassa eram: Beira, Nausache, Chipamalu, Bissau, Iambene, Guiné, Nova Freixo, Catembe, Maguiguane, Lumumba. 

Gungunhana, Mepoxe, Nampula, Chissindo, Catur, Chala, Makangila e Maleta. In ASDHM, Quartel General da Região Militar de Moçambique, 
“Directiva N.º 3/69 (para o prosseguimento da actividade operacional nos Distritos de Niassa, Cabo Delgado e Tete, a partir do início da época 
seca)”, de 16 de Abril de 1969, Nampula, Secreto. 

(75) Idem. 
(76) Idem. 
(77) Frente de Libertação de Moçambique, Resoluções do Comité Central, Abril de 1969. Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo 

Mondlane, Caixa 21/G. 
(78) ADIEMGFA, PIDE Moçambique, Informação N.º 360 – SC/CI (2), de 25 de Março de 1969, Secreto. 
(79) Idem, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Resumo da evolução da situação nos países vizinhos e partidos emancipalistas e das 

actividades do Inimigo”, Supintrep n.º 21. 
(80) Idem, “Directiva N.º 4/69 (para criação duma faixa neutralizada, duma zona de acção condicionada e duma zona de segurança no sector F, na 

fronteira com a Zâmbia)”, Nampula, 12 de Maio de 1969, Secreto. 
(81) Decreto-Lei N.º 49107, de 7 de Julho de 1969. 
(82) Artigo 1.º do Decreto-Lei N.º 49107, de 7 de Julho de 1969. 
(83) Artigos 12.º a 16.º do Decreto-Lei N.º 49107, de 7 de Julho de 1969. A estas forças competia: contribuir para a protecção geral da província, 

assegurando a defesa de pontos sensíveis e garantindo as possibilidades de utilização das vias de comunicação; organizar o serviço de 
informação na sua área de responsabilidade, incluindo todos os dados sobre o terreno e a população; colaborar com as autoridades 
administrativas e forças militarizadas na protecção das populações; evitar que o inimigo se estabelecesse na sua área e, quando tal 
acontecesse, aniquilá-lo ou, no mínimo, isolá-lo em zona de refúgio; exercer acção psicológica sobre o inimigo; servir de base a unidades de 
intervenção e ao seu apoio administrativo e logístico; mobilizar outras unidades ou formações; e servir, quando necessário, de centros de 
instrução. 

(84) Artigos 17.º a 19.º do Decreto-Lei N.º 49107, de 7 de Julho de 1969. 
(85) Comissão para o Estudo das Campanhas de África, “Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 4º volume, Dispositivo da 

nossas forças – Moçambique”, p. 155. 
(86) Caetano, Marcello, “Depoimento”, p. 169. 
(87) Antunes, José Freire, “A guerra de África 1961- 1974”. Vol. I, p. 282. 
(88) Idem, p. 280. 
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(91) Comunicado do Comité Central a 22 de Maio de 1970. In FRELIMO, “O processo revolucionário da guerra popular de libertação”, p. 129. 
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(96) Depoimento do Prof. Doutor Joaquim da Silva Cunha em 12 de Março de 1998. 
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(99) Arriaga, Kaúlza de, ob. cit., p. 324. 
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de Cargas Críticas, “Factos e Feitos mais importantes”, 30 de Junho de 1974. 
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(101) Idem. 
(102) Munslow, Barry, “ Mozambique, the revolution and its origins”, p. 115. 
(103) Depoimento do Tenente-General Abel Cabral Couto em 21 de Maio de 1998. 
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também um comando de Batalhão de Caçadores ou equivalente, outro em Sabondo; o Comando Operacional da Defesa de Cabora Bassa, com 
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Companhia de Caçadores para intervenção e 25 GE, e 3 unidades tipo Companhia para apoio de combate. 

(110) Idem, “Directiva de planeamento operacional 11/73 (para a actividade operacional das Forças Armadas em Tete, Niassa, Cabo Delgado e a Sul 
dos rios Luenha e Zambeze no mês de Outubro de 1973)” Nampula, 5 de Setembro de 1973, Secreto; “Directiva de planeamento operacional 
12/73 (para a actividade operacional das Forças Armadas em Tete, Niassa, Cabo Delgado e a Sul dos rios Luenha e Zambeze no mês de 
Novembro de 1973)” Nampula, 5 de Outubro de 1973, Secreto; “Directiva de planeamento operacional 13/73 (para a actividade operacional 
das Forças Armadas em Tete, Niassa, Cabo Delgado e a Sul dos rios Luenha e Zambeze no mês de Dezembro de 1973)” Nampula, 9 de 
Novembro de 1973, Secreto; e “Directiva de planeamento operacional 14/73 (para a actividade operacional das Forças Armadas em Tete, 
Niassa, Cabo Delgado e a Sul dos rios Luenha e Zambeze no mês de Outubro de 1973)” Nampula, 7 de Dezembro de 1973, Secreto. 

(111) Machel, Samora, “O processo da revolução democrática popular em Moçambique”, pp. 65-66. 
(112) Depoimento do Prof. Doutor Joaquim da Silva Cunha em 12 de Março de 1998. 
(113) Comissão para o Estudo das Campanhas de África, “Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 4º volume, Dispositivo da 

nossas forças – Moçambique”, pp. 183-185. 
(114) ASDHM, Comando-Chefe de Moçambique, “Directiva para o reforço do CTC”, Nampula, 8 de Janeiro de 1974, Secreto. 
(115) Idem, ASDHM, “Directiva de planeamento operacional 1/74 (para a actividade operacional das Forças Armadas em Tete, Niassa, Cabo Delgado 

e a Sul dos rios Luenha e Zambeze no mês de Fevereiro de 1974)” Nampula, 5 de Janeiro de 1974, Secreto. 
(116) Reforçado com uma Companhia de Comandos, uma de paraquedistas e um Grupo Especial Paraquedista, por forma a garantir aquela circulação. 

In Comando-Chefe de Moçambique, “Directiva operacional 2/74 (para o reforço do dispositivo do CTC na área de Inhaminga)”, Nampula, 23 de 
Fevereiro de 1974, Secreto. 

(117) Idem, “Directiva Geral de Contra-Subversão «Rumo Norte»“, Nampula, Março de 1974, Secreto. 
(118) Idem. 
(119) Idem. 
(120) Idem. 
(121) Idem. 
(122) Machel, Samora, “O Processo da revolução democrática popular em Moçambique”, pp. 34-41. 
(123) Depoimento de Sérgio Vieira em 2 de Setembro de 1998. 
(124) ASDHM, Quartel General, Região Militar de Moçambique, “Directiva N.º 1/69 (para a defesa de Lourenço Marques contra a subversão)”, 

Nampula, 22 de Fevereiro de 1969, Secreto. O mesmo se aplicava a para Nampula e a todos os grandes centros populacionais. 
(125) Estado-Maior do Exército, Boletim de Informação, N.º 4, Fevereiro de 1965, Reservado, p. 16. 
(126) Este Curso era frequentado pelos subalternos das companhias mobilizadas, pelos comandantes de pelotão e de secção de Reconhecimento e 

Informação e dos pelotões de sapadores. In Comissão de Estudos das Campanhas de África, “Resenha Histórico Militar das Campanhas de África 
– 1' Volume – Enquadramento Geral”, pp. 327 e 345. 

(127) Comissão para o Estudo das Campanhas de África, “Subsídios para o estudo da doutrina aplicada nas Campanhas de África (1961-1974)”, pp. 
138-139. 

(128) Depoimento do Dr. Fausto Proença Garcia em 24 de Fevereiro de 1999.
(129) Depoimento do Tenente-General Júlio de Oliveira em 15 de Março de 1998. 
(130) Idem. 
(131) Comissão para o Estudo das Campanhas de África, “Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 1º volume, 

Enquadramento Geral”, pp. 331-337. 
(132) Depoimento do General Almiro Canelhas em 23 de Dezembro de 1998. 
(133) Caetano, Marcello, “Depoimento”, p. 176. De acordo com o Coronel Nelson Santos, instrutor do Curso de Oficiais em Mafra entre 1969 e 1974, 

a instrução decorria com normalidade, contudo, nos intervalos, discutia-se e reflectia-se sobre a situação militar e Ultramarina e mesmo sobre o 
próprio regime. In depoimento do Coronel Nelson dos Santos em 20 de Abril de 1999. 

(134) Depoimento do Tenente-General Almiro Canelhas em 23 de Dezembro de 1998. 
(135) Carrilho, Maria, “Forças Armadas e Mudança Política em Portugal no séc. XX – para uma explicação sociológica do papel dos militares”. Lisboa: 

Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1985, pp. 340-408. 
(136) Neste estudo optamos por apelidar o recrutamento local por localização das forças, em vez do tradicional termo de africanização, uma vez 

que, na época, os territórios em África eram constitucionalmente portugueses, sendo obrigação de todos os portugueses (da Metrópole e da 
província) assegurar a soberania desses territórios. 

(137) Caetano, Marcello, “Depoimento”, p. 169. 
(138) Silva Cunha, Joaquim da, “A Nação, o Ultramar e o 25 de Abril”, p. 295. 
(139) Mouzinho referiu: “(...) em geral os officiaes da província, ou com longos annos de serviço no Ultramar, apresentavam a vantagem de viver 

bem com os recursos que encontravam nos postos mais isolados e resistiam melhor às febres e à influencia deletéria do isolamento (...). In 
Albuquerque, Mouzinho de, “Moçambique 1896- 1898”. Lisboa: Manuel Gomes Editor, 1899, p. 84. 

(140) Comissão para o Estudo das Campanhas de África, “Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 1º volume, 
Enquadramento Geral”, p. 261. 

(141) Isaacman, Allen e Barbara, “ Mozambique, from Colonialism to Revolution (1900-1982)”. Boulder, Colorado: Westview Press, 1983, p. 80. 
(142) Depoimento do Tenente-General Júlio de Oliveira em 15 de Março de 1998. 
(143) Comissão para o Estudo das Campanhas de África, “Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 1º volume, 

Enquadramento Geral”, p. 390. 
(144) AHM, 2-7-114-7, ano 1973. 
(145) Idem, ano 1974. 
(146) AHM, 2-7-114-7, ano 1973. 
(147) Cann, John, ob. cit., p. 134. 
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4.3. A acção sócio-económica

Já muito antes do inicio das hostilidades, o Poder português tinha a noção da necessidade de 
desenvolvimento social, económico e político dos territórios Ultramarinos, pelo que o esforço de promoção 
do desenvolvimento do Ultramar teve origem nos finais da década de 1930, sistematizando-se e 
continuando essa política, com melhores técnicas, a partir de 1953, altura em que se lançaram os Planos de 
Fomento, fundamentais para a criação de infra-estruturas. O resultado desse trabalho prévio foi um 
acentuado processo de desenvolvimento da década de sessenta. O investimento público, intensificado com 
o início da luta armada, continuaria até 1974, tendo introduzido profundas alterações no tecido produtivo 
dos territórios africanos, nomeadamente de Angola e de Moçambique.
Podemos considerar que as características dominantes da evolução do “período glorioso” do crescimento 
económico português (1960-1973) foram a aceleração do desenvolvimento económico, traduzido num 
crescimento médio anual do Produto Interno Bruto, de 6,9%, a abertura crescente ao exterior e a ausência 
de grandes desequilíbrios económicos (1). Esta situação beneficiou da conjuntura expansionista do comércio 
mundial, nomeadamente do comércio externo dos países da Europa Ocidental. 
Nas décadas de 1930 a 1950 a economia da África portuguesa era regida pelo Acto Colonial. O comércio 
estava vocacionado para África e assentava na troca de matérias-primas por produtos manufacturados. 
Porém, logo no pós –II Guerra e à medida que se processava a reconstrução económica europeia e a 
progressiva integração económica de Portugal naquele espaço, as transacções comerciais com os territórios 
africanos, foram perdendo importância. A sua participação nas importações totais metropolitanas entre 1960 
e 1973 baixou de 14,4 % para 10%, e nas exportações, de 25,6% para 14,8% do total (2).
A abertura económica de Portugal ao exterior foi gradual. Desde 1948 que participava na OECE (Organização 
Europeia de Cooperação Económica), o que influenciou as políticas económicas internas e promoveu a 
liberalização das relações externas. Apesar da natureza do seu regime político e do subdesenvolvimento 
económico, Portugal foi admitido à EFTA (Associação Europeia de Comércio Livre) em 1960, o que conduziu a 
um desmantelar progressivo dos direitos aduaneiros, à renúncia ao proteccionismo e à implantação de um 
modelo desenvolvimentista assente na industrialização. A adesão a esta organização e o posterior acordo 
preferencial concluído com a Comunidade Europeia em 1972 podem ser encarados como a prioridade da 
opção europeia sobre a Ultramarina, isto no plano económico. Em 1961 Portugal entra no GATT (Acordo 
Geral sobre Comércio e Pautas Aduaneiras). Assim, o despoletar da subversão activa em Angola coincidiu 
com um período de reestruturação das instituições económicas internacionais a que Portugal aderira.
Com a adesão ao GATT, que levou a algumas reduções de barreiras às trocas com os países exteriores à EFTA 
colocou-se o problema da manutenção do sistema de preferências em que estava estruturado o comércio 
das Províncias Ultramarinas com a Metrópole, pelo que o regime optou pela criação de uma zona de 
comércio livre, que veio a ser o “Espaço Económico Português”, cujo modelo era inspirado na EFTA, e que 
assentava numa zona de comércio livre e num sistema de pagamentos interterritoriais. Assim, procurava-se 
criar condições para o advento de economias fortes, capazes de a médio/longo prazo aliviar o esforço 
financeiro da Metrópole, como a constituição de estruturas económicas com capacidade para concorrerem 
favoravelmente com a economia portuguesa metropolitana (3). O principal dinamizador da abertura ao 
exterior foi o então Ministro da Economia, Correia de Oliveira. 
O chamado “Espaço Económico Português” foi institucionalizado pelo Decreto-Lei N.º 44016, de 8 de 
Novembro de 1961. Ali constavam disposições tendentes a assegurar a livre circulação de mercadorias, 
pessoas e capitais em todo o espaço político português, tendo sido ainda previsto um “Fundo Monetário da 
Zona do Escudo”, por forma a suprir dificuldades de pagamentos resultantes de desequilíbrios transitórios 
das balanças externas de qualquer dos territórios. 
A criação do novo sistema de pagamentos interterritoriais em 17 de Novembro de 1962 (4), surgido devido 
à verificação da necessidade de assegurar a liquidação das transacções sucessivamente liberalizadas, 
vigorou de 1963 a 1971. Este sistema estabelecia as condições necessárias ao funcionamento uniforme dos 
regimes cambiais dos diversos territórios integrados na Zona Monetária do Escudo. Baseava-se num regime 
de compensação multilateral e visava regularizar as transferências, assegurar a transacção interna das 
moedas integrantes do espaço português e facilitar a diminuição dos desequilíbrios monetários e cambiais; 
isto, segundo o princípio da estabilidade financeira e solvabilidade externa da moeda portuguesa. Por forma 
a apoiar a regularidade dos pagamentos por parte dos territórios Ultramarinos, criou-se o Fundo Monetário 
da Zona do Escudo, dotado de 1,5 milhões de contos. 
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Os efeitos foram pouco significativos, e rapidamente surgiu o bloqueio no sistema de pagamentos 
interterritoriais pelo esgotamento das disponibilidades do Fundo Monetário da Zona do Escudo e o 
consequente cessar de empréstimos aos fundos cambiais das Províncias. Esta situação ocorreu devido ao 
facto de as economias africanas serem mais fracas do que a da Metrópole, originando a preferência pelo 
dinheiro metropolitano. 
A solução desejada era uma moeda única em todo o território português, pois o papel moeda de cada 
Província, emitido pelo Banco Nacional Ultramarino (5), só era pagável na mesma, e nela não podia circular 
qualquer outra moeda fiduciária. A rejeição dessa solução era justificada pelas dificuldades técnicas e pelo 
facto de poder pôr em causa a segurança do crescimento, na medida em que, por exemplo, facilitaria a 
propagação de uma região a outras dos desequilíbrios económicos produzidos em determinado momento 
em certa região, que mesmo sendo próprios do seu processo de crescimento, seriam mais fácil e 
prontamente dominados se circunscritos a essa região (6). 
O processo de liberalização das relações externas implicou a adopção de um modelo de industrialização 
orientado para as exportações e para uma abertura do mercado interno à concorrência internacional. 
Podemos considerar o ano de 1965 como fulcral para a liberalização económica. A abertura ao investimento 
estrangeiro acabou por ser facilitada nesse mesmo ano com a publicação do Decreto-Lei N.º 46312, de 28 
de Abril. Todavia, este apresentava ainda limitações nas possibilidades de aplicação na generalidade das 
actividades produtivas. Com a aprovação e aplicação do novo regime de condicionamento industrial através 
do Decreto-Lei N.º 46666, de 21 de Novembro, criaram-se novos espaços de expansão de empresas e 
grupos económicos nos territórios Ultramarinos, pelo que se verificaram importantes investimentos, pois a 
regra geral passou a ser a liberdade de instalação em clima de concorrência, em que cada um dos territórios 
produzisse segundo as suas vantagens comparativas. Com a liberalização económica verificaram-se ainda 
importantes investimentos em sectores de actividade como a banca, os seguros, e a agricultura. 
A remessa das poupanças dos portugueses europeus para a Metrópole contribuiu também para o 
desenvolvimento económico do país. Esta situação diminui de importância a partir do momento (segunda 
metade da década de sessenta) em que a emigração se orientou para outras paragens (França, Alemanha e 
outros países da Europa Ocidental). 
A vida económica de Moçambique concentrava-se sobretudo na Beira e em Lourenço Marques. Em 1968, 
88% da população activa residente exercia a sua actividade no sector primário, 3% na indústria 
transformadora e electricidade, e os restantes 9% nos outros sectores (7). 
Dada a sua inserção no espaço económico do Índico, e as fronteiras com a influência da anglofonia, 
Moçambique era das Províncias cuja economia tinha maior abertura ao exterior. Exportava essencialmente 
produtos do sector primário: algodão, açúcar em cana, castanha de caju, chá e copra. A indústria, virada 
fundamentalmente para o mercado externo, centrava-se na transformação desses produtos. A sua 
dependência do exterior era essencialmente em matéria de comércio externo e balança de pagamentos, 
bens de equipamento, pessoal técnico e formação de capitais para investimento público. Assegurava ainda 
uma prestação de serviços aos países do hinterland que, por forma a assegurarem as suas exportações, 
utilizavam os corredores rodoviário e ferroviário para os Portos de Nacala, Beira e Lourenço Marques. 
Nem sequer a guerra perturbou muito o crescimento da economia: o seu efeito económico negativo foi o 
acréscimo das despesas do Estado com as operações militares, não sendo, no entanto, as finanças públicas 
seriamente abaladas (8). 
O esforço financeiro da guerra traduziu-se num suplemento de 13,3% (97 de 732 milhares de contos) nas 
despesas públicas globais do Portugal europeu, sendo que as despesas com as Forças Armadas constituíram 
também fonte de diversificados investimentos, entre outros, em sectores como a saúde, educação, 
abastecimentos, infra-estruturas e equipamento diverso (9). 
De todo o orçamento dispensado para o esforço de guerra — em 1961 era 5.385 milhares de contos, dos 
21.716 milhares de contos das despesas públicas, e em 1974 eram 20.238 milhares de contos de 87.850 
milhares de contos das despesas públicas — devemos ter em atenção que grande parte “(...) foi atribuído a 
programas sociais que beneficiavam a população na área da saúde, educação e agricultura, que contribuíam 
directamente para a expansão económica planeada para a África portuguesa (...)”(10). 
Segundo Gomes Bessa (11), em actuações contra-subversivas, apenas 10% a 20% do esforço deverá ser 
despendido em operações militares, ao passo que os programas sociais e políticos, compreendendo 
actividades diversificadas, representarão mais de 80%, não devendo estas despesas ser suportadas em 
exclusivo pela Metrópole. No final da guerra, aqueles territórios tinham contribuído com 16% (28 de 180 
milhares de contos) das despesa com as Forças Armadas (12). 
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A resposta geral portuguesa, em qualquer Teatro de Operações, consistia na afirmação da soberania, 
também através de acções sócio-económicas sobre as populações afectadas. Como vimos, o Poder 
português procurava proporcionar uma melhoria das condições de vida daquelas pela prática de 
reordenamento e do consequente aldeamento. 
A base do esforço português, que estava já contida nas experiências francesa e britânica, visava não só a 
actuação militar pela atrição, isto é, pelo desgaste do “In”, mas também uma actuação psicológica, no 
sentido de conquistar os corações. Era fundamental conquistar a adesão plena das populações, pelo que a 
criação de um ambiente propício seria conseguido por uma acção social visando a elevação do nível de vida 
das mesmas, satisfazendo as suas necessidades mais urgentes (13), procurando anular a ideia-força 
“independência” e substituí-la pela ideia-força “integração”(14). Além do mais, “(...) acreditava-se que 
uma população cada vez mais contente e próspera teria a tendência para apoiar o governo português, em 
vez de se revoltar (...)”(15). 
O Poder português acreditava ainda que com o apoio de uma acção social e educativa se podia realizar uma 
Acção Psicológica que arrastasse os autóctones ainda não “contaminados”, ou os pouco seguros, para a 
causa portuguesa, fazendo que não temessem a tropa, pois ela estava em Moçambique para os proteger 
dos inimigos de Portugal, que eram também inimigos deles (16). Competiu, assim, aos militares, 
nomeadamente ao exército, com o emprego da sua capacidade militar sobrante, através da estrutura 
administrativa, arcar com uma responsabilidade significativa na promoção sócio-económica das populações 
e efectuar algumas mudanças nas diversas áreas. Assim, será sobretudo na sua actuação e estratégia que 
nos debruçaremos neste estudo. De acordo com o Regulamento “O Exército na guerra Subversiva III – Acção 
Psicológica”, os campos de acção social abertos às Forças Armadas, são as assistências sanitária, religiosa, 
educativa e económica (17). 
A execução da manobra contra-subversiva, preconizada pelo Comando-Chefe e enquadrada nas quatro 
acções da resposta possível, visava o sector da manobra militar, o da promoção sócio-económica e o da 
manobra psicológica, estando a manobra militar e a sócio-económica interpenetradas, embora se 
desenvolvessem em esferas de acção diferenciadas — fomento e segurança —, correspondendo-lhes 
também acções diferenciadas. 
A promoção sócio-económica destinava-se a sustentar a fidelidade das populações ao poder constituído. 
Essa fidelidade era desafiada pelos movimentos independentistas, os quais em certas regiões, penetradas 
pela subversão, podiam colocar as populações sob uma das seguintes situações:
– controlo da contra-subversão;
– controlo da subversão;
– controlo duplo, ou seja, controlo diurno da contra–subversão e nocturno da subversão ou o inverso, 
conforme a evolução da estabilidade desses grupos infiltrados em relação às áreas controladas pelas 
unidades de quadrícula ou pelas autoridades administrativas; ou seja, esta manobra visava conseguir a 
adesão das populações e impedir a FRELIMO da realização dos seus objectivos psicológicos, tendo a 
manobra militar que garantir o espaço e o tempo necessários para a consecução desse objectivo.
Parece-nos evidente a inutilidade do esforço militar se os objectivos sócio-económicos, que estavam na 
base da contra-subversão, não se concretizassem. A actuação psicológica era facilitada pela manobra social, 
e da conjugação destas surgiu o termo psico-social, que ficou designado na gíria militar por Apsic. Esta foi 
exercida sobre as populações em duplo controlo ou controladas pelo Poder português. Naquelas que se 
encontravam sob controlo da FRELIMO, apenas podia exercer-se Acção Psicológica através das diversas 
técnicas de propaganda (onde se podiam incluir os “pólos de atracção”), procurando recuperá-las. 
Em Moçambique, tal como na Guiné, as pedras-base da actuação sócio–económica foram o reordenamento 
populacional e a construção de aldeamentos e colonatos e, de uma maneira geral, a promoção escolar e 
sanitária, a assistência religiosa e o progresso económico, com o desenvolvimento de infra-estruturas de 
apoio. Desde 1961 que as brigadas do Serviço de Acção Psico-Social visitavam as povoações, procurando 
promover melhores condições sócio-económicas para as populações. Antecipando-se ao confronto, 
recolhiam informações e preparavam as populações para aquilo que se designava por defesa civil (18). No 
ano em que se iniciou a guerra (1964), a acção psico-social visou uma intensificação do tratamento das 
populações, no sentido da sua total adesão à causa portuguesa e, naturalmente, o repúdio ao aliciamento 
subversivo. Foram visitadas populações que há mais de 40 anos não tinham contacto com o europeu, 
levando-lhes medicamentos, roupas e instrução, através de palestras, reuniões, actividades e festividades, 
tendo, assim, o autóctone oportunidade — segundo o Relatório anual de Comando (1964), da Região Militar 
de Moçambique — de avaliar o interesse demonstrado pelo Poder português em auscultar os anseios e 
defender os interesses daquelas gentes (19). 
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A política do colonato visava, numa estratégia demográfica, proporcionar condições de fixação a militares 
desmobilizados (à boa maneira de Sá da Bandeira) e cativar portugueses europeus para os territórios 
africanos. Esta política, vivamente contestada pela FRELIMO, nomeadamente quanto à fixação de um milhão 
de colonos no vale do Zambeze, não foi muito profícua. Foram poucos aqueles que quiseram ser os 
pioneiros. Até 1973 apenas se instalaram algumas centenas de imigrantes de origem madeirense e 
transmontana, mas com fraca formação técnica (20). 
Em Moçambique, como em toda a África tropical, os problemas de saúde eram idênticos: a carência de 
infra-estruturas e de pessoal especializado, a falta de medicamentos, de higiene e de água, o baixo nível 
sócio-económico e uma alimentação deficitária. Para suprir estas lacunas, o Exército criou unidades móveis 
de saúde, sendo ainda os doentes assistidos nas unidades, em instalações sanitárias e hospitais militares. 
Esperava-se a adesão em troca destes préstimos, que deveriam restabelecer/transmitir confiança e serem 
demonstrativos da boa vontade da Administração. 
A acção de assistência sanitária, desenvolvida nas sedes de Unidades e por equipas itinerantes, continuava 
a revelar-se o mais poderoso meio de cativar populações (21). Esta acção era realizada com “(...) a 
compreensão e esforço de todas as unidades (...) a eles se devendo, sem dúvida, o não alastramento da 
subversão para Sul (...)”(22) materializava-se entre outras sob a forma de assistência medicamentosa e 
materno-infantil e de campanhas de vacinação (23). 
Todavia, esta acção esbarrava com a carência de meios, dada a escassez de verba, que chegava a ser de 
125$00/mês por unidade tipo companhia, pelo que, em muitos casos, funcionava devido à cooperação civil-
militar ou a donativos (24). 
Na assistência religiosa, porém, nem sempre os resultados eram vantajosos, uma vez que as populações 
viviam arreigadas aos seus cultos tradicionais; “(...) raramente se extirpa do pensamento africano o 
animismo original, pois ele, em boa verdade, não abandona as suas crenças, o que faz, por vezes, é 
adicionar as dos outros às suas (...)”(25). 
A nível educacional, procurou-se que o maior número de indivíduos tivesse acesso à educação em moldes 
europeus — ler e escrever português, bem como conhecimentos básicos de aritmética. Assim, a rede escolar 
cresceu, e nas unidades militares funcionavam escolas para adultos e crianças. A nível central, foram criados 
os estudos superiores em Lourenço Marques. A assistência educativa e a instrução obtiveram resultados 
francamente favoráveis, dado o interesse real pela aprendizagem. A título de exemplo, no plano educativo, 
de 1 de Julho a 31 de Dezembro de 1965, a Região Militar foi responsável por ministrar 9.314 horas de 
aulas a crianças e 2.058 a adultos, num total de 1.884 e 406 alunos, respectivamente, e ministrou ainda 
ginástica a 3.525 crianças (26). 
A assistência económica compreendia a aquisição de produtos a autóctones, a distribuição das sobras de 
rancho e o emprego em serviços diários, entre outros. Esta assistência, apesar de pouco expressiva em 
termos macro-económicos, tinha contudo efeitos locais, designadamente na melhoria das condições sócio-
económicas. 
Nas áreas não afectadas pela guerra, o Poder português procurou intensificar a acção de presença, estreitar 
o contacto com as populações e obter um melhor conhecimento do meio humano, dando-se nas áreas 
afectadas particular interesse aos regressados. 
Os Distritos do Norte conheceram grandes movimentos de população, comuns a quaisquer operações 
militares de grande envergadura. Numa tentativa de procurar corrigir a dispersão das populações, as 
autoridades iniciaram uma extensa campanha de promoção sócio-económica e de Acção Psicológica, assente 
numa filosofia preventiva, procurando reunir as populações em aldeamentos que viabilizassem o progresso 
social e, em simultâneo, e esta é a questão de fundo, evitassem o contacto com a subversão, para que não 
fossem “contaminadas” (27). Além do mais, o reordenamento deixava livre espaço entre aldeamentos para 
operações militares de segurança, correctivas e punitivas. 
A concentração das populações em aldeamentos representava uma alternativa sócio-política portuguesa às 
áreas libertadas da FRELIMO, e para Thomas Henriksen constituía mesmo uma espécie de microrevolução 
branca (28). 
A reinstalação em aldeamentos em estilo de “cordão sanitário”, ao longo da fronteira com a Tanzânia e 
Malawi surgiu para o Poder português como um esforço principal na sua estratégia de contenção da 
actividade subversiva. O discurso de convencimento da sua aceitação era um discurso de desenvolvimento e 
de bem estar sócio-económico. 
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Só em 1966 se construíram os primeiros aldeamentos em Moçambique. Mas só em finais de 1968 é que a 
política começou a tomar forma concreta, estando em Outubro de 1973 perto de um milhão de 
moçambicanos reagrupados em 895 aldeamentos e 125 pólos de atracção — estes situados nos Distritos da 
Zambézia e da Beira. Para o programa de 1974, estavam previstos 150 mil contos para infra-estruturas 
sócio-económicas, e a política seria a de consolidar os aldeamentos existentes e prosseguir o 
desenvolvimento ao longo da linha de energia proveniente de Cahora-Bassa, bem como transformar os 
pólos de atracção em aldeamentos (29). 
A responsabilidade primária da acção social competia às autoridades civis, mas, naquele pano de fundo, as 
Forças Armadas eram, já em 1962 e mesmo depois (segundo os inquéritos em que a nível da administração 
do posto se relatava a acção desenvolvida no domínio psico-social), a instituição que melhor se podia 
incumbir daquela acção (30), pois, em termos de Administração, as brigadas dos Serviços de Acção Psico-
Social actuavam já como correctivas e não como preventivas. Depois, apesar de a construção dos 
aldeamentos ser da responsabilidade dos Governadores e não dos Comandantes Militares, nas reuniões 
mensais dos Conselhos de Defesa, as discussões entre o Comandante-Chefe e o Governador-Geral eram por 
vezes acesas. As discordâncias “(...) entre as duas estruturas paralelas do poder — militar e administrativo 
— especialmente em relação ao Distrito de Tete eram por vezes grandes. As informações sobre aldeamentos 
e populações chegadas ao topo das cadeias hierárquicas — civil e militar — por vezes divergiam (...)”(31). 
Isto resultava, obviamente, da separação dos dois poderes numa situação de guerra subversiva, o que 
constituía um erro grave e conduzia a situações diversas relativamente à coordenação que era indispensável 
existir quanto à acção junto das populações. 
Para o General Kaúlza de Arriaga, os aldeamentos eram a base da promoção do povo moçambicano, 
necessitando, inicialmente, serem construídos em quantidade e com urgência, sacrificando a qualidade. 
Segundo ele, eram obras imensas de promoção e civilização rápidas, argumentando que só o aldeamento 
possibilitava o ensino, a assistência sanitária e técnica, o comércio e, de um modo geral, a fruição dos 
benefícios do progresso (32). Ora, esta urgência na promoção social e económica, significa, em nosso 
entender, que toda a política de promoção sócio-económica portuguesa estava ainda atrasada e que tinham 
sido cometidos até aí diversos erros na política Ultramarina; porém, não podemos esquecer as dimensões 
dos territórios e as distâncias a que se encontravam de Lisboa, além de que cada um se via a braços com os 
seus problemas específicos. 
Nesta política de aldeamentos, que constituiu o centro da resposta social contra a estratégia da FRELIMO, 
“(...) potentially there were many advantages to be gained by peasant families living together in larger 
units; but the success of the scheme depended both on the population being willing to enter the villages 
and on Portugal providing the necessary amenities (...)”(33). 
O equilíbrio entre a resistência à mudança e os reais benefícios desta era sempre muito ténue, além disso 
havia que ter em conta o tempo em que o reordenamento era feito. Deslocar determinada população, 
depois de “contagiada” subversivamente, era contraproducente. Nestes casos, actuava-se primeiro através 
de uma intensa Acção Psicológica, por forma a provocar o desequilíbrio. O reordenamento viria depois. 
Porém, a posição governamental era afectada, entre outras circunstâncias, pela má aceitação de algumas 
populações, consideradas rebeldes – nomeadamente as nómadas, tradicionalmente avessas às restrições em 
instalações permanentes – e pela competição/sobreposição entre autoridades civis/militares, que conduzia 
a um alhear de responsabilidades. 
Em Cabo Delgado , a política de aldeamentos, foi realizada sem problemas de maior. O facto de os Macuas 
saberem que, se não se agrupassem por forma a terem uma defesa com o auxílio das Forças Armadas 
Portuguesas, seriam chacinados pelos Macondes, terá facilitado essa tarefa (34). Porém, a acção de 
pacificação (designação adoptada no relatório de Apsic n.º 4/70) era afectada por factores de ordem social 
e pela intensa e permanente actividade operacional. As populações que se encontravam vacilantes não 
eram atraídas pelas condições de vida dos aldeamentos (35), pelo que se procurou solucionar o problema 
através da operação “Fronteira” e dos aldeamentos-piloto, juntamente com actuação psicológica. Esta 
operação representou uma nova feição da guerra em Cabo Delgado (36). A Região Militar promoveu ainda a 
constituição de Cantinas Militares para populações em locais onde a subversão campeava e onde não existia 
qualquer comércio (37). 
Já no Niassa, Distrito que a FRELIMO nunca ocupou na totalidade, esta política foi praticada sem 
constrangimentos, actuando-se a nível sócio-económico, o que permitiu ao Poder português conseguir de 
forma cautelosa assegurar a defesa de todos os aldeamentos (38). Mas em Tete, onde o trabalho de 
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aldeamentos só foi iniciado em princípios de 1970, a estratégia portuguesa, face à actividade da FRELIMO, 
que se antecipou na conquista das populações, mostrou-se insuficiente, tornando mais difícil uma 
recuperação das mesmas (39). Neste Distrito registaram-se casos de fome em diversos aldeamentos, 
reconhecendo-se ainda que muitos deles não possuíam as condições de vida, segurança e de controlo das 
populações que lhe permitissem constituir pólos de atracção, por forma a tornar rendível a acção contra-
subversiva (40), circunstância que desacreditava o reordenamento pretendido. Esta situação levou a que, 
por vezes, houvesse populações que abandonavam em massa os aldeamentos (41). 
Paralelamente à insipiência dos aldeamentos, que estavam longe de constituir “pólos de atracção”, foi 
também factor determinante dessa atitude de fuga ou rejeição à política de reordenamento, o facto de se 
retirarem as populações dos locais tradicionais; estas reagiam, aproveitando todos os pretextos para 
dificultar ou retardar os trabalhos inerentes à construção dos aldeamentos ou para os abandonar, 
regressando à mata. Acresce ainda que a condução da população para os aldeamentos foi, segundo dados 
do COFI (42), nitidamente prejudicada em consequência do desprestígio a que foram votadas as autoridades 
tradicionais. 
Por outro lado, a intensa actividade operacional tornava a vida na mata insegura e incómoda, tendo como 
resultado a lotação dos aldeamentos de um quantitativo significativo de população apresentada, capturada, 
recolhida ou subtraída ao controlo da FRELIMO. 
Assim, e apesar de tudo, vivendo em princípio nos aldeamentos em melhores condições de segurança e não 
sujeita à vida ambulatória que levava na mata, a população ia aceitando a situação, na medida em que, 
lenta mas progressivamente, lhe eram conferidas melhores condições de vida, em que o aspecto sanitário, 
a que a mesma era particularmente sensível, se revelava factor primordial. Todavia a aceitação do 
aldeamento não significava uma mudança da sua mentalidade (43), pois, em consequência do arranque 
tardio na construção de aldeamentos, a população (recolhida, apresentada, capturada ou subtraída ao 
controlo da FRELIMO) que os constituía — porque muitas vezes “contaminada” do antecedente, face ao 
incipiente ou inexistente controlo por parte das autoridades administrativas – mantinha contactos com a 
subversão. De acordo com o documento que relata a História do COFI, aquelas autoridades não tinham 
sequer a consciência da importância transcendente do problema do controlo de populações (44). 
Face ao agravar da situação militar em Tete e por forma a incrementar a actuação global de 
defesa/manutenção da soberania portuguesa sobre aquela região, uma das soluções adoptadas foi colocar 
aquele Distrito sob autoridade militar a partir de Maio de 1971. Nesta data, o Comando-Chefe pensava ser 
ainda possível “recuperar”, na região de Tete, grande parte da população sob controlo da FRELIMO e 
defender aquela que ainda não tinha sido afectada. Assim, a par de uma acção militar, deveria ter lugar o 
reordenamento de todas as populações por forma a possibilitar o controlo das mesmas, sendo o aldeamento 
considerado a melhor forma de o fazer, acompanhado por uma intensa Acção Psicológica, fundamentada em 
conceitos de força, vantagens e razão (45). Esta teria, naturalmente, que ser adaptada às diversas situações 
e às características dos grupos humanos a que se destinava. 
Nesta ordem de ideias, o plano português, de acordo com a “Directiva particular para a defesa psicológica 
em Tete”, de Maio de 1971, classificada de secreto, visava atingir os seguintes objectivos: 
“(...) 
1º. Na região de Changara, Tete, Moatize, Zobué, prolongada para a retaguarda para a região de Mungari e 
parte de Mutarara, criar uma zona tampão que impeça o desequilíbrio das populações dessas áreas para o 
In e, simultaneamente, evite o alastramento da subversão aos Distritos de Vila Pery, Beira e Zambézia. Essa 
zona viria a ser uma base de partida para a recuperação de populações já subvertidas, mais a Norte; 
2º. Nas zonas onde se sabe existirem populações controladas pelo In, desenvolver antagonismos entre
guerrilheiros e populações, de forma a conduzir à apresentação destas; 
3º. Nas zonas onde actuam bandos armados conduzir uma campanha de desmoralização que os leve à 
deserção e rendição; 
4º. Nas zonas onde se sabe existirem populações fugidas nos matos, sem qualquer controle, conduzir uma 
acção, de modo a conquistar a sua confiança e orientá-las para a apresentação à autoridade; 
5º. Levar as populações a compreenderem e aceitarem a sua reunião em aldeias; 
6º. Preservar da acção do In as populações que não caíram sob o seu domínio, levando-as a colaborar na 
contra-subversão;
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7º. Realizar uma intensa campanha, no sentido de oferecer às populações um futuro melhor como resultado 
do desenvolvimento que estamos a realizar, designadamente no que respeita à barragem de Cahora-Bassa 
e outros planos do Gabinete do Plano do Zambeze (...)” (46). 
O desenvolvimento deste plano impunha o emprego de agentes de Acção Psicológica, a formar por etnias e 
local de actuação, envolvendo programas de rádio, sendo de salientar a dotação de sistemas de ampliação 
para os aldeamentos, equipas de fotocine e de acção psico-social e a realização de estágios para oficiais e 
graduados recém–chegados da Metrópole (47). 
Por seu lado, a FRELIMO procurava contradizer a estratégia sócio-económica portuguesa, visando também 
objectivos económicos, como quintas no Niassa e comboios rodoviários e ferroviários de mercadorias para e 
dos países do hinterland, tendo inclusivamente também afastado milhares de turistas do parque da 
Gorongosa, após o assassinato de um cirurgião espanhol, em Julho de 1973 (48). Mas eram as retaliações 
militares aos aldeamentos (onde efectuava infiltrações e pressionava os ocupantes ao abandono) que 
criavam perante as populações autóctones a noção de impotência da defesa arquitectada pelos portugueses 
e da segurança que estes procuravam transmitir. Por vezes estas actuações, levavam as populações, que 
pretendiam continuar a sua actividade e ser deixadas em paz, a autodefenderem-se para manterem esse 
privilégio, como foi o caso de Mecanhelas (49). Por outro lado, a FRELIMO utilizava-as como fonte de 
abastecimento e recrutamento. 
Já Eduardo Mondlane, no seu livro “Lutar por Moçambique”, considerava que os aldeamentos eram factor 
de impedimento propositado de cooperação povo/FRELIMO (50). 
A FRELIMO, na sua propaganda, apresentava-os como local de reunião para depois se executar a população. 
Este conceito traduz, com plena exactidão, o significado e o valor atribuído ao aldeamento. Só nele, e por 
meio dele, a população podia ser tida pelo governo, no sentido da sua posse física, da possibilidade do seu 
controlo (51). Outro factor que é demonstrativo da importância da política dos aldeamentos é o facto de, no 
período pós-independência, a FRELIMO ter adoptado um procedimento semelhante através das suas aldeias 
comunais, como poderemos verificar no estudo de João Paulo Borges Coelho sobre esta matéria (52). 
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4.4. A Acção Psicológica. A “fissura” civil/militar em Moçambique; suas feições na clivagem da Informação 
e na textura da Acção Psicológica. 

Sun Tzu referiu que, se um exército aguentar um ataque inimigo “(…) sem sofrer derrota, é porque actua 
com forças extraordinárias e normais (…)” (1), pressupondo, assim, a existência de dois tipos de força, as 
forças chi e as forças cheng, sendo a primeira extraordinária e indirecta, na qual cabem toda a psicologia e 
toda a arte de ludíbrio, e a segunda normal e directa, utilizando-se a primeira extensivamente por forma a 
enfraquecer o inimigo até que este atinja um ponto em que a mínima força cheng seja necessária para o 
derrubar; no fundo, subjugar o inimigo sem luta. Já no século XX, a Escola de Estado-Maior da China 
Continental traduziu e resumiu a doutrina do emprego da Acção Psicológica para a conquista da adesão das 
populações na frase: “Atacar com 70% de propaganda e 30% de esforço militar”(2). As partes em confronto 
estavam cientes desta premissa desde o início, pelo que o recurso à actuação psicológica para conquistar a 
adesão das populações era inevitável. 
Segundo uma publicação do Estado-Maior do Exército, era conduzida uma guerra psicológica contra Portugal 
que, no exterior, actuava sobre os estrangeiros, os emigrados portugueses ou ambos, mas previamente 
aliciados. No interior do país, aquela dirigia-se contra a população metropolitana e Ultramarina, visando 
trabalhadores/agricultores, intelectuais, estudantes, militares e religiosos e, em África, procurava sobretudo 
acentuar clivagens rácicas. Para isso, utilizando os diversos processos de Acção Psicológica e diferentes 
técnicas de propaganda, apoiava-se em ideias – força como “independência”, “luta pela paz”, “fim da 
guerra colonial”(3). 
Os grupos oposicionistas da política Ultramarina formulada pelo Governo Português trabalhavam há já algum 
tempo as populações nativas, procurando fomentar a linha de fractura entre estas e a população branca, 
“(...) a subversão movimentava-as e dinamizava-as em redor da ideia força independência (...)”(4), ao 
mesmo tempo que molestava os africanos fiéis à soberania portuguesa, nomeadamente, as autoridades 
nativas. Aquela ideia-força era inteligentemente invocada. E pela consagração que o mundo lhe dispensava 
e pela veemência com que a proclamava e ainda pela aliciante feição de renovamento que a envolvia e 
que era tomada sempre no sentido das resolutivas mudanças para o bem completo, tinha aquela ideia-força 
um efectivo poder actuante(5). 
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No caso específico de Moçambique, como já vimos, o Poder português encarava a FRELIMO como fazendo 
parte integrante de uma estratégia global comunista, sendo, assim, induzida para o conflito a partir do 
exterior. Além do mais, sabia-se que o objectivo daquela frente não era só o da independência. Após o 
segundo Congresso, visava também lutar contra todas as formas de exploração. O Poder português estava 
também ciente de que o desencadear da subversão violenta colocara as populações debaixo de uma tensão 
de características psicológicas suficientemente maleáveis para que, mercê de uma propaganda firme, a 
personalidade colectiva aderisse, ou por convicção ou por medo, à vontade condutora que mais 
objectivamente se insinuasse (6). 
Segundo o volume III do Regulamento “O Exército na Guerra Subversiva”, a Acção Psicológica é entendida 
como “(...) a acção que consiste na aplicação de um conjunto de diversas medidas, devidamente 
coordenadas, destinadas a influenciar as opiniões, sentimentos, as crenças e, portanto, as atitudes e o 
comportamento dos meios amigos, neutros e adversos, com a finalidade de: fortificar a determinação e o 
espírito combativo dos meios amigos; atrair a simpatia activa dos meios neutros; esclarecer a opinião de 
uns e de outros, e contrariar a influência adversa sobre eles; modificar a actividade dos meios adversos num 
sentido favorável aos objectivos a alcançar (...)”(7). 
Em ambiente subversivo, estas medidas podem ser aplicadas para obter o apoio da população quer sobre as 
próprias forças quer ainda sobre as do adversário. Para a sua utilização ser rentável, é forçosa uma análise 
do contexto da vida e das estruturas das populações, das motivações e importância dos grupos, sintetizar o 
quadro emergente destas análises, definindo coeficientes de reactividade, enunciando as ideias – força que 
esses coeficientes aconselhem para, posteriormente, se explorarem, através de todas as estruturas possíveis 
e dos diversos tipos de propaganda (8). Consideramos este esquema válido, tanto para a acção subversiva 
como para a contra-acção, por parte do Poder desafiado. 
Tanto as Forças Armadas Portuguesas como os movimentos independentistas utilizaram a arma psicológica. 
Esta procurava atingir os alvos já referidos, sendo conduzida através da propaganda, da contrapropaganda e 
da informação, visando a primeira a imposição sobre a opinião pública de certas ideias e doutrinas e 
procurando a segunda neutralizar a propaganda adversa. A informação pretendia esclarecer, fornecendo 
elementos aos indivíduos para melhor fundamentarem a sua opinião (9). 
Os processos utilizados foram variados, desde a técnica de panfleto ao uso dos modernos meios de 
comunicação social. Estes últimos, no século XX, com o seu carácter universal e instantâneo, participam na 
elaboração de uma mentalidade colectiva, atribuindo-se-lhes um extraordinário poder pelo esforço de 
persuasão, pela manipulação das massas e pela eficiência ao conseguirem provocar com relativa facilidade 
desequilíbrios comportamentais. Este poder dos media (que por si só são capazes de, querendo, 
manipular/fabricar a opinião pública e mesmo criar uma psicose colectiva) e a transparência das actuais 
sociedades políticas (no que diz respeito à circulação de pessoas e ideias) favorecem o fenómeno 
subversivo. A conquista das populações hoje em dia envolve, pois, necessariamente o uso dos media. São 
utilizados de diversas formas: como difusores e amplificadores de ideias – força, através de todas as 
estruturas e tipos possíveis de propaganda, quer apoiem, directa ou indirectamente, a autoridade ou a 
subversão. Para desenvolver essas actividades, carecem de matéria explorável como o desencadear de 
acções violentas, os feitos e atitudes dos sujeitos da acção e seus aliados e os erros cometidos pelo 
adversário, entre outros, pretendendo organizar (se estiverem contra o Poder) o descrédito da autoridade 
estabelecida. Podem criar a imagem de que o Poder é opressor e não identificado com valores realmente 
nacionais, logo, apresentado como estrangeiro ou está submetido a este. 
Procuraremos neste estudo evidenciar de uma forma geral como entre 1964-1974, procederam neste 
âmbito em Moçambique quer o Poder português quer a FRELIMO. 

NOTAS
(1) Tzu, Sun, ob. cit. p.191.
(2) Estado-Maior do Exército, “Guerra psicológica contra Portugal”, Cadernos Militares – 10, p. 3.
(3) Idem, pp. 4-20.
(4) ADIEMGFA, Freitas, Romeu Ivens Ferraz de, “Conquista da adesão das populações”, p. 3.
(5) AHM, 2-7-148-3 – Governo do Distrito de Cabo Delgado, “Campanhas Psicológicas para recuperar, da subversão, os militantes combatentes e 

populações simpatizantes e aderentes”, 1967, Confidencial.
(6) ASDHM, Região Militar de Moçambique, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatório de acção psico-social”, N.º 5, Nampula, 14 de Novembro de 

1964 (Período de 1 de Julho a 31 de Outubro de 1964), Reservado.
(7) Estado-Maior do Exército, “O Exército na guerra subversiva – III Acção Psicológica”, cap. I p. 1.
(8) Monteiro, Fernando Amaro, “A Guerra em Moçambique e na Guiné – Técnicas de accionamento de massas”, p. 37.
(9) Estado-Maior do Exército, “O Exército na guerra subversiva – III Acção Psicológica”, cap. I p. 5.
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4.4.1. Acção desenvolvida pelo Poder português. 

A quarta acção da resposta possível dada pelo Poder português ao desafio colocado pela FRELIMO consistiu 
numa intensa manobra psicológica com a finalidade de separar as populações da guerrilha, desmoralizar o 
adversário e fomentar as apresentações. Podendo apenas exercer-se por si, foi utilizada como complemento 
ou adjuvante de qualquer das outras acções. 
Consideramos que a Acção Psicológica desenvolvida pelo Poder português em Moçambique se exerceu sobre 
as populações (europeia e africana), sobre as Forças Armadas (para apoio das operações e elevação da 
moral dos combatentes) e sobre os elementos da FRELIMO. 
Na fase inicial da guerra, com a criação do Serviço de Informação Pública das Forças Armadas, a informação 
pública era orientada para as populações da Metrópole, para a Comunidade Internacional e para as Forças 
Armadas. Devemos ter em conta que, aquando do início dos acontecimentos em Angola, fazia parte da 
Constituição que o país era multicontinental e multirracial, entendendo-se que a sua população possuía 
igualdade de direitos. 
Com a intenção de alimentar a determinação de oposição ao inimigo e levar a acção contra-subversiva a 
bom termo, focaram-se temas como o genocídio iniciado na noite de 15 para 16 de Março de 1961, e 
prolongado por alguns dias, levado a efeito pelos Bacongos sobre Bailundos e Europeus. Também era 
necessário ultrapassar a situação de grande impacto psicológico entre os elementos das Forças Armadas e 
alguns sectores da população civil, criada pela invasão, em 17 de Dezembro de 1961, de Goa, Damão e Diu 
(1). 
A actuação sobre a população europeia metropolitana visava mais o sector da informação pública e da 
propaganda do que o da Acção Psicológica. Mas, neste âmbito, é de assinalar, pelo grande impacto que 
tinham sobre a opinião pública, as comemorações do “Dia da Raça”, onde eram entregues em cerimónia 
pública, medalhas aos militares e ex-militares, bem como a transladação dos corpos dos combatentes para a 
sua terra de origem e as transmissões televisivas de boas-festas a partir dos diferentes Teatros de 
Operações. 
Grande impacto sobre a opinião pública nacional e internacional iria exercer a viagem efectuada pelo então 
Presidente do Conselho, Marcello Caetano, em Abril de 1969, às capitais das então designadas Províncias 
Ultramarinas. Esta visita iria dar mostras inequívocas dos interesses que Portugal mantinha naquelas 
paragens. Aquela viagem estaria projectada desde que assumira funções e serviria como demonstrativo da 
afirmação da solidariedade e de apoio às populações e às forças que as defendiam (2). Em Luanda, a 15 de 
Abril de 1969, afirmava: “(...) A minha presença hoje, em Luanda, traduz a realidade da unidade nacional 
contra a qual nada podem as distâncias, nem os obstáculos naturais (...)”(3), referindo-se à abertura de 
capitais, iniciativas e à aplicação de técnicas, sobretudo para valorizar a gente daquelas terras (4). Em 
Moçambique, especificava que a unidade nacional não prescindia das variedades regionais e da importância 
do governo local, referindo-se ali também à abertura a capitais e colaborações estrangeiras e afirmando o 
estilo de humanidade portuguesa, sem barreiras raciais, sendo todos os que nasceram sob a mesma 
bandeira unicamente portugueses, portugueses iguais à face da Pátria e da lei (5). Persistia assim a mística 
luso-cristã da integração. 
O Relatório de Acção Psicológica N.º 4/69 (6) é explícito quanto ao comportamento das populações brancas 
residentes em Moçambique, que continuavam a revelar “(...) inconsciência, face à situação da Província 
(...)”. Aquelas populações, apegadas a expectativas e desconhecendo como enfrentar o fenómeno, 
deixavam-se conduzir pelo boato, propagavam-no, assumiam comportamentos derrotistas e diziam mal do 
Exército (7). Contudo, de acordo com o relatório supra-referido (N.º 4/69), reagiam favoravelmente sempre 
que se promovia a aproximação e estimulava um entendimento. 
Em Junho de 1970, o General Kaúlza de Arriaga, referia ainda a Marcello Caetano que as populações brancas 
estavam pouco interessadas na guerra, situação favorecida pela forma como a informação pública era 
conduzida e pelas intervenções optimistas como a que ele próprio fizera a 19 de Março de 1971 na R.T.P., 
através da qual informou como decorriam as operações, provocando grande impacto psicológico na opinião 
pública (8). Kaúlza de Arriaga, apesar de referir alguns condicionamentos em tom optimista, proclamava a 
vitória quase certa da guerra em Moçambique, transparecendo para o povo a imagem de uma paz próxima. 
Mas a população de origem europeia nunca foi um objectivo consistente; a actuação psicológica sobre ela, 
“(...) pelo menos durante a maior parte da duração do conflito, parece ter sido insuficiente e de efeitos 
reduzidos (...)” (9). 
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Com o aproximar de acções militares da cidade da Beira, a consciência da situação emergia, gerando-se o 
pânico, e a revolta crescente era já assumida, publicamente, contra os militares que não estavam a fazer a 
guerra e que se encontravam colocados nos grande centros populacionais distantes das frentes de combate. 
Com o decorrer da guerra, apesar do muito esforço feito, os mecanismos de accionamento e/ou opinião que 
utilizavam censura improfícua, propaganda predominantemente “branca” no terreno e Acção Psicológica de 
tutela dividida (para populações controladas e para não controladas) (10) levaram a que a informação 
pública respeitante à guerra, que inicialmente, ocorreu com desfasamento, passasse a ser exercida com 
restrições. Com o arrastar da guerra, a tendência viria a ser acreditar noutras fontes que não as 
governamentais (11), pelo que, como é obvio, quer o quinta-colunismo quer a subversão extraíram os seus 
dividendos para accionamento psicológico. 
Nos territórios continentais africanos sob administração portuguesa, o Poder considerava que a população ou 
estava sob controlo português ou sob controlo dos movimentos independentistas ou sob duplo controlo, daí 
ser necessário conquistá-la mais pelo espírito que pelo controlo físico, consolidando as adesões, anulando o 
efeito da propaganda adversária e fomentando a apresentação ou, no mínimo, a aceitação da futura 
recuperação ou até a situação de duplo controlo. O que interessava era o exercício de influência: 
sensibilizar, cativar; a adesão plena viria a seu tempo (12). 
Na procura de meios para manter a “velha ordem colonial” em Tete, o Poder português intensificou 
esforços na área das Informações e no incremento da presença militar e policial em áreas críticas e adoptou 
uma nova forma de encarar as populações, sobretudo com impulso e divulgação, segundo João Paulo 
Borges Coelho, a partir de 1966 (13). A noção de que ganha a guerra quem controlar a população não 
significou, de forma alguma, a implementação de uma forma mais humanista de a encarar, mas, sim, o 
desenvolvimento da ideia de que, satisfazendo alguns requisitos e utilizando certos recursos e técnicas, 
seria possível conduzir a população para o campo das autoridades administrativas. Uma medida central da 
contra-subversão foi o avivar de rivalidades étnicas e religiosas. O Poder português actuava explorando as 
dissidências tribais Macuas/Macondes, Ajauas/Nianjas, Macondes combatentes/Rongas e Tongas do Sul 
(chefes do movimento). 
No campo de acção sobre as populações, numa estratégia global de aproximação quer aos grupos etno-
linguísticos e religiosos quer às autoridades tradicionais, não pode deixar de referir-se que o Governador-
Geral, Baltazar Rebelo de Sousa, pronunciou a Sura de Abertura (Al-Fâthia) do Alcorão via rádio, na noite de 
17 de Dezembro de 1968, cerca do termo do Jejum anual, fechando depois com a saudação ritual a 
Mensagem com que, pela primeira vez na História do Ultramar Português, aquele Poder se dirigia aos 
muçulmanos como tal e falando na linguagem dessa comunidade. Aquele governante projectava ainda 
como órgão interlocutor do Governo-Geral com as Comunidades Muçulmanas, a realização do Conselho de 
Notáveis (14), em similitude ao Congresso do Povo, na Guiné. Também o Comandante-Chefe de 
Moçambique se dirigia às populações por mensagens, por exemplo, aos Macondes, incitando-os ao 
abandono da luta e assegurando-lhes melhor vida se estes se entregassem. 
As populações deixavam de ser espectadores, em nosso entender, e passavam a ser actores num teatro cujo 
pano de fundo era a disputa pelo seu controlo. 
Apesar de em 1964 a RMM ter difundido o plano de Acção Psicológica relativo à actuação sobre as 
populações (15), esta visão de etnicidade estratégica só vai ser impulsionada pelo relatório de Ferraz de 
Freitas, “A conquista da adesão das populações”(16), onde se referem explicitamente os conceitos de 
comandamento, accionamento e outros, os quais visavam em última análise transferir para o controlo 
português as populações, assumindo e defendendo aquela ordem. Assim, consideramos 1965, e não 1966 
como refere João Paulo Borges Coelho, como o ano em que o Poder português começa a encarar as 
populações de uma nova forma, posto que o relatório de Romeu-Ivens Ferraz de Freitas data do ano de 
1965. 
Face ao elevado grau de importância da resposta psicológica, numa guerra que envolvia essencialmente a 
conquista e adesão das populações, em nosso entender, justificava-se para o Poder português a existência 
de um serviço de Apsic a nível nacional, que no entanto nunca chegou a existir, encontrando-se o conjunto 
das actividades relacionadas com esta acção dispersas por diversos órgãos e entidades o que, parece-nos, 
prejudicou muito o impacto final sobre os diferentes alvos. Este facto, associado a uma tardia e insuficiente 
organização da estrutura militar, nesta área, não possibilitou o lançamento oportuno e eficiente de uma 
campanha de contra-propaganda nem o combate, com êxito, ao efeito de lassidão. 
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Quando a guerra eclodiu, faltavam ainda as estruturas de Acção Psicológica, pois, anteriormente, era 
habitual atribuir essas responsabilidades à 2ª Repartição dos Quartéis-Generais (Repartição de Informações). 
Só em 1963 viria a ser criada uma sub-secção de Acção Psicológica, integrada na Secção de Contra 
Informação da referida repartição do Estado-Maior do Exército. Reconhecendo o trabalho meritório e 
essencial da Sub-Secção de Acção Psicológica da 2ª Repartição do EME, mesmo que de forma não 
coordenada e orientada por órgãos de escalão superior e admitindo erros que teriam sido compensados 
pelos resultados já obtidos, o Ministro do Exército, por despacho de 4 de Julho de 1965, individualiza a Sub-
Secção em Secção de Acção Psicológica (17). A filosofia subjacente à separação da Intelligence da Acção 
Psicológica resultou do controlo pela FRELIMO de população que não podia ser confundida com o “In”. 
Nesta data, em Moçambique, a Apsic conduzida pela RMM foi orientada sobretudo para neutralizar a 
propaganda da FRELIMO. A rentabilidade desta acção foi afectada pela falta de orientação e coordenação, a 
nível da Província, de todos os órgãos com possibilidades de participarem naquela actividade, não só pela já 
tradicional falta de verbas e pessoal especializado, mas ainda pela falta de coordenação, de continuidade e 
de generalização das acções desenvolvidas (18). 
Assim, nesta ordem de ideias, e de acordo com Almiro Canelhas (19): 
– havia casos em que só a estrutura militar se preocupava com a Apsic sobre a população, e o administrador 
alheava-se do assunto; 
– outras vezes sucedia o inverso: só o administrador tinha acção junto das populações, enquanto o militar 
(Capitão, em geral) apenas tratava da parte operacional e não colaborava na Apsic; 
– também acontecia que nenhuma dessas autoridades estavam mentalizadas e dispostas para o trabalho de 
adesão de populações; 
– finalmente, sucedia também que as autoridades actuavam separadamente ou mesmo em conflito, e as 
consequências eram desastrosas. 
O facto de não existir uma coordenação nos diversos níveis não impediu que, com os meios disponíveis, 
tivessem sido publicados regulamentos específicos e outras instruções ministradas nos cursos de formação 
de especialistas, estágios e palestras. Em todos os Teatros se promoveu a criação de jornais da Unidade e 
jornais de parede. Foram criados os centros informativos, promoveram-se palestras, apresentaram-se 
fotografias, filmes e publicações diversas, dísticos e cartazes. A nível do Estado-Maior do Exército, 
salientamos o Boletim de Informação e os folhetos da colecção “Soldado! Coisas importantes que deves 
saber” e da RMM, a publicação semanal do boletim “Do Comandante ao Combatente”. 
Face a um contexto internacional tão adverso e à diversidade de instrumentos e métodos utilizados pelos 
movimentos independentistas para desenvolverem a sua Acção Psicológica, as dificuldades em vencer eram 
enormes para Portugal. No caso de Moçambique, embora fossem registados progressos, assinale-se que, 
face à extensão do território e à intensificação das actuações militares, muito haveria que aperfeiçoar. Ainda 
no último trimestre de 1969 se sentia a falta de unidade de doutrina e uma ausência de directivas comuns 
civis-militares que definissem, com precisão, as responsabilidades de Acção Psicológica sobre as populações 
(20). 
Em finais de 1970, encontrava-se já em funcionamento o Gabinete Provincial de Apsic, que dispunha, 
praticamente, só de pessoal militar. Apesar da incipiente organização, a sua utilidade fora posta à prova em 
diversos trabalhos, nomeadamente na exploração psicológica da apresentação do Régulo Manuel Catur e do 
dirigente da FRELIMO, Miguel Murupa, “(...) conseguindo-se uma perfeita coordenação civil-militar, a todos 
os níveis, que nunca teria sido possível sem a existência daquele órgão (...)” (21). Esta coordenação, no 
entanto, não era sistemática. Nos Distritos do território, exceptuando o de Moçambique, o pessoal quer 
militar quer civil não se dedicava em exclusivo à Acção Psicológica sobre as populações (22), daí que os 
resultados esperados de um Gabinete, que só reunia esporadicamente, não podessem ser proveitosos, 
inviabilizando qualquer resposta às actividades subversivas. 
Em Tete e no Niassa, o Gabinete foi prontamente organizado. Em Nampula, funcionava apenas com 
militares e, nos restantes Distritos, ainda não estavam constituídos, verificando-se assinalável diferença no 
impulso da Apsic. Porém, em consequência da organização do Gabinete, conseguiu-se iniciar a distribuição 
às autoridades administrativas de documentação de Apsic pré-planeada para as populações presentes (23). 
Só em 1970 é criada uma Comissão Interministerial com o objectivo de, a nível nacional, planear e 
coordenar a Apsic e a actividade dos diversos ministérios interessados. Esta Comissão só três anos depois 
promulga a Directiva n.º 1/73, subintitulada “Guerra Psicológica em Angola e Moçambique, 1973”(24). 
Nunca se passou de actividades dispersas de alguns órgãos e entidades tanto civis como militares, porém 
com impacto nítido no campo da Acção Psicológica. Na base daquela criação prevalecia certamente a noção 
pelo Poder, de que a guerra era global. E tardaria... 
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Porém, apesar da falta de estruturas e de um plano concertado para actuar àquele nível, algumas medidas 
foram tomadas com vista a atingir quer a população de origem europeia quer a população autóctone. 
Destaca-se o labor legislativo quer do Governo Central quer do Provincial. Aqui, inscreve-se a Lei Orgânica 
do Ultramar Português, Lei N.º 5/72, que vem procurar dotar todas as Províncias de governos, competindo a 
Moçambique e Angola estruturas que corresponderiam às de um Governo e de uma Câmara Legislativa, 
como competia aos Estados federais. A nível provincial (território de Moçambique), a publicação da Directiva 
Geral de Apsic Civil-Militar n.º 1/71 (25), difundida em simultâneo pelo Governo-Geral e pelo Comando-
Chefe, e da Directiva Particular, para a defesa psicológica de Tete (26), constituíram o complemento 
doutrinário das Normas de Execução Permanente (NEP) de Acção Psicológica do Comando-Chefe e das fichas 
de instrução. Todavia, apesar dos progressos verificados, não se pode afirmar que a Acção Psicológica tenha 
atingido o nível desejado pelo Comando-Chefe. Havia ainda casos de falta de mentalização, que, por vezes, 
impediam a aplicação judiciosa da doutrina estabelecida (27). 
Tendo por base as orientações definidas nas directivas da Comissão Interministerial, o Secretariado-Geral de 
Defesa Nacional, por directiva conjunta com o Ministério do Ultramar, orientou as acções a desenvolver no 
Ultramar. É exemplo dessa actuação a Directiva Ministerial n.º 1/73, de 15 de Fevereiro de 1973, já referida. 
Esta directiva estabelecia para os Estados de Angola e Moçambique as missões de informação pública, 
propaganda, contra-propaganda, informação psicológica e missão de formação técnica. Especificava ainda as 
suas preocupações e salientava a definição das responsabilidades do Governo-Geral/Comando-Chefe para a 
Apsic sobre:
– populações presentes e inimigo clandestino; 
– populações fugidas e inimigo declarado; 
– populações de outra parcela do território nacional; 
– populações em países limítrofes; 
– populações de países estrangeiros; 
– as Forças Portuguesas e elementos de organizações subversivas no estrangeiro. 
A partir da difusão desta directiva, era depois elaborada nos territórios uma directiva local, que abrangia as 
autoridades civis e militares. Daqui, a nível militar, eram emanadas directivas em todos os escalões, que se 
desdobrariam em planos de acção trimestrais. Porém, apesar do esforço, meio ano depois ainda se 
especificava, em Directivas do Comando-Chefe, a necessidade de se desenvolver uma Apsic em colaboração 
com as autoridades administrativas com vista essencialmente a uma maior consciencialização e 
determinação das Forças Armadas, quer em benefício da actividade operacional quer em proveito dos 
programas governamentais de reordenamento, progresso sócio-económico e segurança das populações 
presentes. Era ainda referida, expressamente, a necessidade desta coordenação civil/militar, por forma a 
desmoralizar os elementos da subversão e da população por eles controlada e a que se efectuasse a sua 
apresentação, neutralização da propaganda e exploração de apresentados, capturados e libertados do 
controlo da FRELIMO, através da difusão sonora aérea, promovendo a cisão FRELIMO/população (28). 
Sobre as suas tropas o Poder português exerceu também importante esforço, procurando manter e 
fortalecer a moral dos combatentes. A Apsic sobre estas desenvolveu-se através da realização de sessões de 
esclarecimento, jornais de parede e de unidade, cartazes, programas de rádio e símbolos heráldicos, entre 
outros. Para além de procurar manter a moral e a eficiência, a Apsic foi orientada de molde a obter a 
comparticipação consciente na manobra sócio-económica e na dignificação e promoção do nativo. 
Houve acções que contribuíam para o êxito da Apsic sobre as Forças Armadas, como foi o caso das visitas de 
artistas, figuras públicas e altas entidades, destacando-se a actuação do Movimento Nacional Feminino e da 
Cruz Vermelha Portuguesa, que funcionavam como factor de elevação da moral dos combatentes, através de 
acções como a promoção do Natal do Soldado e das madrinhas de guerra, a visita aos feridos e a oferta de 
lembranças, entre outras. Marcello Caetano é, contudo, um severo crítico de toda a actuação do Exército 
sobre as suas próprias forças. Segundo ele, este pouco ou nada fazia para mentalizar os seus homens e 
motivá-los, de modo a emprestar-lhes combatividade; “(...) em geral, e sobretudo nos últimos tempos, o 
Exército ia cumprindo sem entusiasmo e sem zelo (...)”(29). Era o desgaste provocado por uma guerra 
prolongada e sem solução à vista. 
Quanto ao designado In, a actuação portuguesa procurou isolar as populações da subversão, desmoralizá-lo, 
transmitindo-lhe uma sensação de insegurança e mesmo de impotência e procurando, em última análise, a 
sua rendição e posterior colaboração. 
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A Acção Psicológica orientada para o apoio das operações militares visava o objectivo triplo das forças 
inimigas combatentes, os respectivos quadros políticos e as populações sob a sua influência. Quando os 
departamentos próprios de Acção Psicológica entraram a funcionar em pleno, estas acções passaram a ser 
planeadas antes, durante e depois das operações. Nestas actuações, eram utilizados os diversos 
instrumentos e meios de propaganda e contrapropaganda, na maioria dos casos, as emissões de rádio, 
altifalantes, panfletos e, após captura, o contacto directo e pessoal, dependendo a utilização e o 
doseamento de diversos factores, como sejam a disponibilidade daqueles, da fase de operação em causa e 
da correspondente finalidade, e exerciam-se acções militares punitivas, que visavam desgastar o “In” pela 
atrição. A Acção Psicológica exercida em apoio das operações militares podia ser pré-planeada ou de 
oportunidade; aproveitando estas condições vantajosas em exploração do sucesso ou como esclarecedora, 
do tipo “operação verdade”.
A RMM desenvolvia Acção Psicológica pré-planeada, dispensando particular atenção às competições 
desportivas, cerimónias religiosas, assistência sanitária, banjas, cerimónias de hastear e arrear da bandeira 
(30) e distribuição de panfletos e cartazes, fotogravuras e dísticos, explorando temas como; “Portugal, 
nação pluricontinental e multirracial”, “Muitas raças, todos portugueses”, “Todos contra a subversão para 
termos a paz”, “A independência não tem cor”, “Povo português é povo africano”(31). As “banjas”
serviam para esclarecer, auscultar anseios e mentalizar as populações para a integração na Nação 
Portuguesa. Sobre as forças portuguesas procurava-se efectuar contrapropaganda. 
As declarações dos “apresentados” eram exploradas no apoio às operações, não só armadas como também 
psicológicas, dado que, além do dispositivo, conseguiam-se analisar as motivações das populações sob 
controlo subversivo e ir ao encontro delas. A exploração das apresentações dos dirigentes dissidentes, como 
o de Verónica Namiva, ex-chefe da LIFEMO, Alexandre Magno, ex-chairman da FRELIMO para a Zambézia, 
Timóteo Zuca, ex-chefe guerrilheiro, Lázaro Nkavandame e Miguel Murupa, através de entrevistas na RTP, 
conferências de imprensa, escrita de artigos e palestras, eram feitas com planeamento ou na exploração do 
sucesso de operações (32). 
No apoio a operações, destacamos o que foi concebido para a operação “Nó Górdio”, onde, além de acções 
punitivas e de imposição de soberania, esteve envolvida em conjugação uma manobra psicológica, que se 
desenvolveu ao longo de toda a operação. Esta acção teve por base um estudo prévio das populações 
Maconde, nomeadamente dos antecedentes históricos e das motivações que conduziram à subversão. Com 
base neste estudo, definiram-se os objectivos psicológicos a atingir, elaboraram-se temas para os alcançar e 
escolheram-se os processos para os pôr em prática. Em seguida, elaborou-se um plano de acção, adaptado 
às diversas fases da operação militar. Inicialmente, esta operação teve uma fase de desmoralização e 
descrédito da FRELIMO; posteriormente, uma fase de ameaça e terror (aquando dos ataques), seguida de 
uma propaganda de rendição (33). 
Para fazer face à fuga das populações durante a operação, o Comando-Chefe procurou influenciar a adesão, 
ou no mínimo, a apresentação de população, difundindo temas como: “A guerra continua”, “Serão sempre 
perseguidos pelas Nossas Tropas”, “Para fugirem à guerra e alcançarem a paz, deverão dirigir-se para Chai 
e Antadora onde serão bem recebidas”, “Caso não ouçam estes conselhos, voltarão a ficar sujeitas às 
acções das Nossas Tropas dentro de alguns dias”(34). 
Durante a operação, exploraram-se todos os acontecimentos com interesse para os objectivos a atingir, 
dando notícias dos êxitos alcançados pelas Forças Armadas Portuguesas e reproduzindo mensagens gravadas 
por elementos apresentados ou capturados. Fizeram-se cerca de 129 horas de voo com transmissão 
ininterrupta de mensagens à zona onde decorriam as acções, distribuíram-se 1 milhão de panfletos. Nesta 
acção, em exploração de apresentados ou de notícias relevantes, produziram-se cerca de 100 mil panfletos, 
distribuídos num prazo máximo de 36 horas. As fases da operação com maior relevo foram fotografadas e 
filmadas(35). 
Este tipo de actuação tem uma difícil avaliação de resultados, pois as atitudes dos indivíduos visados são 
influenciadas por uma multiplicidade de factores. Apesar de tudo, o Poder português avaliava os resultados, 
entre outros processos, pelas declarações de apresentados ou capturados, pela análise da contrapropaganda 
da FRELIMO e pelo número de apresentações efectuadas. 
Nas Forças Armadas Portuguesas, nomeadamente a nível do Comando-Chefe, acreditava-se que a Acção 
Psicológica portuguesa era ouvida, compreendida e aceite e que a população já se convencera de que a 
FRELIMO não podia ganhar a guerra, não se apresentando, porque fugira da zona, dos tiros e da fome que 
pudessem vir a passar nos aldeamentos ou porque receava represálias (morte de familiares). Concluía 
aquele Comando que a acção realizada, francamente vantajosa, fora apenas o iniciar de um trabalho que se 
deveria prolongar (36).
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Na Rádio Tanzânia, Samora Machel referia: “(...) a acção terrorista portuguesa é cinicamente combinada 
com uma Acção Psicológica de sedução (...) só tem como objectivo enfraquecer a moral dos combatentes e 
criar a confusão nos quadros (...)”(37), especificando a Rádio Moscovo noutra emissão: “(...) Nos últimos 
tempos as operações portuguesas têm actuado intensamente num outro campo – a arma psicológica. Com 
frequência surgem dos céus aviões dos colonialistas, que deixam atrás de si uma longa nuvem de panfletos 
(...) apresenta-se como a parte que, por assim dizer, é obrigada a empregar as armas em resposta às acções 
dos terroristas. Estes são subterfúgios verdadeiramente miseráveis (...)”(38). Estas passagens são 
reveladoras das preocupações quanto aos efeitos morais que a actuação portuguesa podia provocar (39). 
As populações — fortemente pressionadas pelas acções militares e psicológicas, quer de propaganda quer 
de contrapropaganda, de ambas as partes em confronto, vivendo em clima de insegurança permanente e 
passando grandes privações, entraram num estado de desiquilíbrio psicológico, susceptível de conduzir ao 
dissociar do binómio população-guerrilha, nomeadamente quando este processo se encontrava em fase 
inicial (40). Aquelas que se encontravam refugiadas nas matas acusavam cansaço da guerra, saturação da 
vida no mato e descrença nas promessas da FRELIMO, sendo no entanto as suas apresentações em número 
considerado de pouco expressivo. Esta situação era atribuída pelo Poder português, em princípio, à melhoria 
das condições que a FRELIMO estava a proporcionar nos campos de refugiados, à estreita vigilância por parte 
dos guerrilheiros e ao medo de eventuais represálias a que as populações estavam sujeitas quando as fugas 
eram detectadas. Além do mais, aqueles refugiados/deslocados serviriam de recrutamento e 
aproveitamento de auxílio internacional (41). 
Criava-se um clima de instabilidade psicológica, quanto à apresentação ou não às autoridades 
administrativas, dado o volume de propaganda das partes. Depois, o agrupar de muitos elementos de etnias 
distintas ia contra o seu sentido de liberdade, acontecendo, por vezes, a fuga dos aldeamentos, apenas pela 
não conformação com o modo de vida ou de habitação. Alguns acontecimentos, como já referido em 4.3, 
como a cobrança antecipada do imposto, as dificuldades alimentares e as epidemias, contribuíram para 
aumentar aquela instabilidade psicológica, agravada, muitas vezes, pelo slogan utilizado pela FRELIMO 
“Muita gente junta morre mais”, o que contribuía para a visão negativa dos aldeamentos (42). A procura de 
locais, onde não existissem nem “brancos nem terroristas”, já em Novembro de 1967 estava dificultada, 
pois quer as FAP quer a FRELIMO se deslocavam a toda a parte, criando, assim, um fluxo de apresentações e 
de fuga, por vezes relacionado com a junção do agregado familiar, que poderia estar refugiado além –
fronteira ou aldeado (43). 
Em Cabo Delgado , apesar das restrições aos movimentos dos cerca de 100 mil indivíduos controlados pela 
FRELIMO, continuavam a registar-se apresentações em número que era interpretado como uma tendência 
com significado. Estas e, eventualmente, a captura podiam traduzir alguma desmoralização. Contudo, 
verificava-se em simultâneo, como vimos. fugas de aldeamentos, em grande parte atribuídas à falta de 
condições dos mesmos, tendo no entanto a FRELIMO dificuldades de progressão para Sul, face à resistência 
oferecida pelos Macuas-Metos (44). No Niassa, continuavam a verificar-se apresentações em número 
significativo, mas de populações vindas do Malawi e da Tanzânia. Naquele Distrito, as populações, aldeadas 
ou não, ou colaboravam com as autoridades ou pelo menos não colaboravam com a FRELIMO. Em Tete, a 
generalidade da população encontrava-se numa constante instabilidade psicológica, alternando-se as 
apresentações com fugas, surgindo resistência à construção de aldeamentos e ao seu apoio, algumas 
populações mostravam comprometimento, outras colaboravam com as autoridades (45). As apresentações 
podiam ser devidas às melhorias em alguns dos aldeamentos, factor que, aliado à Apsic desenvolvida, 
constituía motivo de atracção para a população, atingindo-se, no 1º trimestre de 1971, as 2000 
apresentações. Segundo fontes militares portuguesas, as populações aldeadas deste Distrito davam provas
(forma de reagir aos ataques), desde que garantida protecção eficaz, de preferirem o controlo do Poder 
português ao da FRELIMO (46), especificando essa mesma fonte, a espontaneidade com que um avultado 
número de elementos da população se oferecia para constituir Grupos Especiais (GE) e o entusiasmo 
contagiante pela autodefesa (47). 
No Distrito de Vila Pery, as populações revelavam neste período (1971), alguma inquietação. Em Gaza, 
verificava-se alguma contaminação (índice 2), assim como em Lourenço Marques. Mas salientamos as 
acções de propaganda desenvolvidas na Universidade daquela cidade, onde a campanha era escutada e 
alastrava entre alguns professores e alunos, sendo difundidos documentos iguais aos que circulavam na 
Metrópole e mesmo afixados cartazes nas instalações (48). 
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Na área dos Macondes era evidente uma progressiva deterioração da situação. A subversão continuava a 
progredir em Tete, e registavam-se sinais de agitação entre as massas negras em Lourenço Marques, Gaza e 
Inhambane (49). A preocupação psicológica do Comando-Chefe era sobretudo, dirigida para as regiões em 
que a subversão se encontrava na fase de agitação, a fase como vimos em II.1 deste estudo, de maior 
intensidade de actuação por propaganda, coacção e instabilidade. Aquele Comando acreditava também que 
a atitude de adesão das populações ao controlo da FRELIMO era mais causada pelo medo do que resultante 
de uma adesão espontânea, sendo assim, passível de recuperação. Esta opinião era sustentada pelo elevado 
número de autoridades tradicionais vítimas de morte. 
Da Acção Psicológica desenvolvida pelas autoridades civis, destaca-se a actividade do GIFOP (Gabinete de 
Informação e Formação da Opinião Pública), criado por despacho do Governador-Geral e Comandante-Chefe, 
Costa Almeida, a 25 de Janeiro de 1967 (50). Este Gabinete era presidido pelo Secretário-Geral, Dr. Álvaro 
Gouveia e Melo, e integrava o director dos SCCIM, Tenente – Coronel Costa Freire, o subdirector da PIDE e 
um delegado do gabinete do Comando-Chefe. Visava estudar e determinar os métodos e sistemas de 
propaganda e contra-propaganda, com vista ao accionamento de informação e formação da opinião pública 
no sector contra-subversivo. O órgão distrital COCAP (Comissão de Coordenação de Acção Psicológica), 
dirigido pelo Governador-Geral, e que integrava Forças Armadas, SCCIM, PIDE e serviços públicos, foi apenas 
criado em meados de 1968. Foram desenvolvidas diversas actividades de informação e de contra-
propaganda, com a finalidade de atingir os vários grupos humanos quer em território de Moçambique quer 
no dos países limítrofes, quer ainda na opinião pública internacional. Em paralelo, a Rádio Voz de 
Moçambique transmitia programas em línguas nativas. Porém, dadas as limitações dos emissores de que 
resultava uma deficiente cobertura do território e para além dele, a nova estrutura terá conduzido a 
resultados pouco proveitosos para a Administração. Destacamos ainda o papel da R.T.P., com o envio de 
equipas de reportagem para obter gravações de mensagens dos soldados. 
Face à constatação de uma carência de meios financeiros e de pessoal tecnicamente habilitado para a 
condução da Acção Psicológica, o GIFOP promoveu a realização de estágios de Apsic nas sedes dos Distritos, 
destinados as autoridades administrativas. Estes foram ministrados por elementos dos SCCIM e por um 
oficial oriundo do Comando-Chefe (51). 
Por Directiva do GIFOP de 27 de Março de 1967, dava-se início a uma operação psicológica em cuja 
execução conjunta foram pela primeira vez orientadas e interessadas, em simultâneo, as autoridades 
administrativas, as Forças Armadas e Militarizadas, a imprensa, a rádio e elementos da população 
devidamente seleccionados e preparados (52). O GIFOP desencadeou a Operação Psicológica Alfa, visando a 
rendição ou abandono da luta por parte dos elementos da FRELIMO e incitando as populações fugidas a 
apresentarem-se às autoridades. Todavia, face à inexistência de prévia coordenação com as autoridades 
administrativas, não foi possível explorar convenientemente os resultados obtidos (53). 
As falhas das estruturas de informação reflectiam-se negativamente na Apsic, quer em Moçambique quer na 
Guiné. Apesar de as massas islamizadas se encontrarem controladas pelo Poder português, carecia este 
último de deter o completo conhecimento da sua tessitura, nomeadamente a articulação e respectivo 
comandamento externo, não fossem estas, por qualquer motivo ou conveniência, inverter a sua posição 
perante a Administração Portuguesa. 
Para o êxito do recurso por parte de um estado não confessional a mobilizações de massas que incluíam 
avultadas comunidades muçulmanas, é importante deter aquele conhecimento para, assim, o Poder ser 
capaz de transposição, quando em situação negocial com os polarizadores da respectiva força sócio-
religiosa. Mas a eficiente concepção e o oportuno lançamento de operações de Acção Psicológica não são 
menos importantes. Assim, o Poder português não se podia permitir a erros nem, sobretudo, hiatos no 
faseamento daquelas operações (54), pois, como não muçulmano, poderia ver-se em situação de “réu”
perante essas comunidades. Naquele território procurou-se conhecer, nomeadamente a partir de 1965, a 
teia muçulmana sunita e torná-la interlocutora das autoridades administrativas. 
Entre 1968 e 1972, exceptuando casos pontuais, as autoridades muçulmanas do território integraram o 
esforço da resposta da Administração Portuguesa à subversão. O plano de Acção Psicológica dos SCCIM para 
accionamento da massa muçulmana passava por quatro fases: detecção, captação,comprometimento e 
accionamento (55). 
Uma vez analisado o contexto cultural e as estruturas – «fase de detecção», iniciada em 1965 – , seria 
necessário passar à fase da captação. Esta fase (desde 1967/1968 até 1972), passava por: 
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1º mostrar que o Poder conhecia e respeitava o Islão como religião revelada; 
2º mostrar que o Poder se queria comunicar e sabia como e junto de quem fazê-lo momento a momento; 
3º mostrar que o Poder queria reconhecer ao Islão moçambicano a sua importância sócio-religiosa, cultural e 
política, criando estruturas de consulta permanente ou estimulando a ampliada revelação da/s que, 
porventura espontânea/s, existisse/m já; 
4º no seu desenvolvimento, explorar as ideias-força associadas entre si, de preservação da cultura 
muçulmana/difusão da Língua Portuguesa, divulgando a Administração textos islâmicos fundamentais em 
Português, com o aval dos quadros muçulmanos, identificando-os assim com a Administração Portuguesa. 
A fase de comprometimento visava dois níveis de objectivos: 
1º conotar com a Administração e, activamente, contra a subversão todos os principais dignitários islâmicos 
do território, entrando em processo irreversível e arrastando as populações; 
2º radicar nos demais a compreensão de que, se acaso emergindo do secundarismo e passando a primeiro 
nível, os esperava forçosamente a opção de 1º. 
Aqui, no auge da captação, o comprometimento = identificação deveria ser simultâneo para os elementos 
captados e para a massa, que, atenta, observava. Este era um momento de grande melindre. Era importante 
eliminar riscos de uma assumida consciência de força e de uma auto-estima por parte dos condutores das 
comunidades islâmicas moçambicanas, que tergiversassem para um dos dois riscos calculados: a adesão à 
subversão ou a retracção perante os acontecimentos. Na primeira eventualidade, os efeitos seriam 
incalculáveis, na segunda hipótese, a mais provável, evoluiriam para as sintomatologias afins da 
«nacionalidade de recurso» (56). 
A 4ª e última fase deste plano dos SCCIM, o accionamento, envolveria activamente as populações 
islamizadas na luta contra-subversiva, como verificaremos na III parte deste estudo. 
Este projecto arrojado procurava promover um “Conselho de Notáveis” (órgão a funcionar junto do 
Governador-Geral), pela via do qual se desencadeasse aquele envolvimento. Era necessária muita cautela e 
evitar factores de controvérsia nesta área tão sensível, nomeadamente quando este conjunto de pessoas, 
que se sabia controlarem mecanismos de comunicação sócio-política vitais para a segurança, davam sinais 
de se aperceber estarem já sob controlo enquanto órgão potencial; era preciso não suscitar, sob pretexto 
algum, razão para que se invocassem a liberdade de consciência, o princípio do não-constrangimento ou o 
seu acrisolado sentido de escrúpulo religioso (57). 
No mesmo espírito que presidiu ao Concílio Vaticano II e numa escala global, Paulo VI, dirigira em 
Novembro de 1972, uma mensagem de amizade aos Muçulmanos de todo o mundo. A nível territorial, a 
aproximação surgira já a 6 de Setembro de 1966, com a “Carta Fraterna do Bispo de Vila Cabral, D. Eurico 
Dias Nogueira, ao Muçulmanos da sua Diocese”. O mesmo Prelado repetiria a actuação com a construção de 
uma mesquita geminada com uma capela e numa sessão da Comunidade Islâmica de Lisboa em Junho de 
1970 (58).
Uma outra atitude importante na captação, por parte do Poder português, embora este menos cerceado do 
que a Igreja no plano de uma especulação estética e emotiva sobre temáticas de interesse comum, foram 
as mensagens dos Governadores-Gerais em 1968, 1969, 1970 e 1972, que colheram a maior satisfação nas 
Comunidades islamizadas (59). 
A Apsic era também encarada ao nível da aliança ALCORA. A ameaça psicológica aos países membros era 
detalhadamente analisada, disso sendo demonstrativo o documento sem data, classificado de Muito Secreto 
intitulado “Ameaça Psicológica Alcora” (60). Esta ameaça resultava da existência de “componentes”(61) 
(assim é designado no documento original) adversos aos princípios, objectivos e fins que orientavam a 
política Alcora. No documento em análise, estes “componentes” eram caracterizados, e, bem assim cada 
um dos respectivos elementos constituintes. Após esta cuidadosa análise, eram definidos os “alvos” visados 
e estabelecidas prioridades. Estas, a nível interno, especificavam a necessidade de manter a situação 
psicológica das Forças Armadas e das populações e se possível, melhorá-la, procurando ainda desacreditar a 
campanha psicológica adversa aos territórios. A nível externo, definia-se uma actuação coordenada sobre a 
opinião pública mundial. Assim, pretendia-se desenvolver uma “operação verdade” na “componente”
Europa Ocidental, no intuito de através do esclarecimento de informação e de contrapropaganda, incentivar 
o esforço de conquista dos mais receptivos, visando sobretudo as elites desses países e, em especial, os 
alunos das escolas de jornalismo, diplomática e militares. No “componente” africano, projectava-se actuar 
sobre os países “moderados”. 
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NOTAS
(1) Discurso pronunciado na Assembleia Nacional, a 27 de Novembro de 1968, intitulado “Pela recta intenção de bem servir o povo português”. In 

Caetano, Marcello, “Pelo futuro de Portugal”. Lisboa: Ed. Verbo, 1969, p. 58.
(2) Discurso pronunciado em Luanda, na sessão do Conselho Legislativo da Angola, a 15 de Abril de 1969, intitulado “O segredo do triunfo está no 

vigor da vontade de vencer”, In Caetano, Marcello, “Pelo futuro de Portugal”, p. 115.
(3) Idem, pp. 118-119.
(4) Discurso pronunciado em Lourenço Marques, na sessão conjunta dos Conselho Legislativo e Económico e Social de Moçambique, a 18 de Abril de 

1969, intitulado “A unidade nacional não prescinde das variedades regionais”. In Caetano, Marcello, “Pelo futuro de Portugal”, pp. 129-134.
(5) ASDHM, Região Militar de Moçambique, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatório de acção psicológica” N.º 4/69, Nampula 27 de Janeiro de 

1970, Confidencial.
(6) Idem, “Relatório de acção psico-social”, N.º 5.
(7) Depoimento do Tenente-General Kaúlza de Arriaga, em 25 de Maio de 1998.
(8) Comissão para o Estudo das Campanhas de África, “Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 1º volume, Enquadramento 

Geral”, pp. 390-391.
(9) Monteiro, Fernando Amaro, “A Guerra em Moçambique e na Guiné – Técnicas de accionamento de massas”, p. 29.
(10) O Comando-Chefe expressou a necessidade de existir “censura psicológica” aos meios de comunicação social, que, com a ânsia de um “furo 

jornalístico”, por vezes criavam situações aproveitadas psicologicamente pelos movimentos independentistas. In ASDHM, Região Militar de 
Moçambique, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatório de acção psicológica”, N.º 3/67.

(11) Na Guiné, a situação era semelhante, e Spínola, então Comandante-Chefe, referia-se ao assunto na sua Directiva N.º 8/70, de 11 de Abril de 
1970, na qual a doutrina enunciada era a seguinte: “(...) na certeza que a guerra que defrontamos é eminentemente psicológica, a manobra de 
contra-subversão terá de ser, eficazmente, apoiada por uma manobra psicológica que garanta a mentalização e que garanta a integração 
efectiva de todas as forças de contra-subversão na tarefa essencial de conquistar as populações. Por outro lado, a conquista assentará mais na 
conquista dos espíritos (adesão) do que no controlo físico das populações (...); dentro dessa conjuntura, deverá a manobra psicológica, na 
Província, ser conduzida nas seguintes bases: (1) Em relação às populações: a. Dar prioridade, no âmbito da Apsic, às populações controladas, 
tendo em vista: o incremento e consolidação da sua adesão à causa nacional (...), a sua mentalização para a aceitação dos reordenamentos e 
autodefesa; b. Actuar, psicologicamente, sobre as populações em situação de duplo controlo, por forma a conseguir-se anular, pelos factos, a 
propaganda In, junto das populações, com vista à sua apresentação ou, no mínimo, a aceitação da sua futura recuperação (...); c. Actuar 
psicologicamente sobre as populações sob controlo In, por forma a conseguir-se a sua apresentação ou, no mínimo, a aceitação do duplo 
controlo (...); (2) Em relação às forças de contra-subversão: a. Promover intenso esforço de Apsic sobre os quadros e pessoal integrante, por 
forma a conseguir-se a aceitação da sua participação na manobra sócio-económica (...), a orientação das relações com a população, em todos os 
escalões executivos para a dignificação e promoção do nativo guineense (...); (3) Em relação ao In: Orientar o esforço de Apsic sobre o In para 
os aspectos de dissociação do binário dirigentes/combatentes, a anulação do compromisso ideológico e da determinação de lutar dos 
combatentes In, por forma a conseguir o máximo de apresentações de elementos activos, promover a recuperação dos ex-combatentes (...), 
procurar a captação dos elementos combatentes (...)”.

(12) Coelho, João Paulo Borges, “A primeira frente de Tete e do Malawi”, p. 68.
(13) Monteiro, Fernando Amaro, “O Islão, o Poder e a Guerra (Moçambique 1964-1974)”, pp. 305-309.
(14) ASDHM, Região Militar de Moçambique, Comando-Chefe de Moçambique, “Plano de Acção Psicológica” N.º 3, 1964.
(15) ADIEMGFA, Freitas, Romeu Ivens Ferraz de; “Conquista da adesão das populações”, p. 3.
(16) Idem, Ministério do Exército, Despacho do Ministro, de 4 de Julho de 1965, Confidencial.
(17) AHM, 2-7-138-2; Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Relatório anual de comando da RMM”, 1965, Secreto.
(18) Depoimento do Tenente-General Almiro Canelhas em 23 de Dezembro de 1998.
(19) ASDHM, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatório de acção psicológica” N.º 4/69, Nampula 27 de Janeiro de 1970, Confidencial.
(20) Idem, “Relatório de acção psicológica” N.º 4/70.
(21) Idem, “Relatório de acção psicológica” N.º 1/71, Nampula, 25 de Maio de 1971, Confidencial.
(22) Idem, “Relatório de acção psicológica” N.º 4/70.
(23) Comissão para o Estudo das Campanhas de África, “Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 1º volume, Enquadramento 

Geral”, pp. 393-397.
(24) Continha a orientação geral para todo o território e os princípio gerais da Apsic que deviam condicionar toda a acção a desenvolver pelas 

autoridades civis e militares, definindo missões específicas para cada Sector ou Comando Territorial da Província. Confidencial.
(25) ASDHM, Comando-Chefe de Moçambique, “Directiva particular para a defesa psicológica de Tete”, Nampula, 21 de Maio de 1971, Secreto.
(26) Idem, “Relatório de acção psicológica” N.º 2/71.
(27) Idem, Comando-Chefe de Moçambique, “Directiva de planeamento operacional 10/73 (para a actividade operacional das Forças Armadas em 

Tete, Niassa, Cabo Delgado e a Sul dos rios Luenha e Zambeze no mês de Outubro de 1973)” Nampula, 5 de Setembro de 1973, Secreto; e 
Comando-Chefe de Moçambique; “Directiva de planeamento operacional 11/73 (para a actividade operacional das Forças Armadas em Tete, 
Niassa, Cabo Delgado e a Sul dos rios Luenha e Zambeze no mês de Novembro de 1973)”, Nampula, 5 de Outubro de 1973, Secreto.

(28) Caetano, Marcello, “Depoimento”, p. 177.
(29) ASDHM, Região Militar de Moçambique, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatório de acção psico-social”, N.º 7, Nampula, 20 de Setembro de 

1965 (Período de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 1965), Reservado.
(30) No ano de 1970, foram distribuídos em acções pré-planeadas, por exemplo, 36 cartazes, num total de 770 exemplares, 26 panfletos, num total 

de 320 mil, 18 fotogravuras num total de 17 mil, 23 dísticos num total de 250 mil e 10 separatas do Boletim de Informação do Estado-Maior do 
Exército. In ASDHM, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatórios de Acção Psicológica” N os. 1, 2, 3 e 4 de 1970, Confidencial. Durante o 1º 
semestre de 1971, foram distribuídos 21 cartazes num total de 260 mil, 8 panfletos num total de 605 mil, 2 artigos de Miguel Murupa, 3 
separatas do Boletim de Informação do EME, duas marcas de presença, num total de 30 mil, 4 dísticos, num total de 60 mil, 1 folheto do 
Estado-Maior do Exército, 3 marcas de presença num total de 15 mil, 2 boletins semanais do Comandante ao Combatente. In ASDHM, Comando-
Chefe de Moçambique, “Relatórios de Acção Psicológica” N.º 1 e 2 de 1971, Confidencial.

(31) Miguel Murupa apresentou-se em 6 de Novembro de 1970, tendo o Comando-Chefe aproveitado para explorar a situação difundindo 200 mil 
panfletos alusivos. In ASDHM, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatórios de Acção Psicológica” N.º 4/70.

(32) Foram 6 os objectivos desta Apsic: 1. Mentalizar as tropas para a operação e criar condições para recepção de apresentados, tornando a 
apresentação convidativa; 2. Levar os combatentes e as populações sob o seu domínio a descrerem na possibilidade de uma vitória, nas 
promessas dos chefes do movimento e nas suas boas intenções, conduzindo assim à desagregação, desilusão e ao desânimo (A FRELIMO a 
princípio prometeu aos Macondes ganhar a guerra depressa, já passaram 6 anos e nada fez, FRELIMO engana o povo, Chineses comunistas 
querem roubar Moçambique, Macondes só servem para morrer no mato, Deus não quer guerra, Maconde deve apresentar-se já); 3. Recordar a 
vida de paz em que os macondes poderiam viver e comparar essa vida com os sofrimentos a que estavam sujeitos, fazendo incidir todas as 
culpas da situação nos chefes terroristas (Antes da guerra o Maconde vivia com a sua família, A guerra torna a vida dura aos Macondes, 
FRELIMO tem medo dos Macondes); 4. Criar a ideia de que se aproximava uma situação desesperada, em que os sofrimentos aumentariam e só 
restava à população duas alternativas: apresentarem-se e recuperar a sua liberdade ou persistirem no erro e morrer (FRELIMO está a perder a 
guerra, Tropa está agora mais forte; Quem ajuda FRELIMO vai morrer com FRELIMO, Tropa trata bem quem se apresenta); 5. Procurar identificar 
essa situação anunciada com acções militares vigorosas, conducentes ao pânico (Muito sofrimento e muitos mortos vai haver; População no 
mato corre grande risco de morrer); 6. Oferecer oportunidade de salvação, alternando com avisos de sofrimento próximos, fornecendo 
instruções concretas para apresentações (Bombas caem em todo o lado, tropa combate pela salvação das populações). In ASDHM, Comando-
Chefe de Moçambique, “Relatório especial de acção psicológica”, N.º 1/70, Nampula, Agosto de 1970, Confidencial.

(33) Nomeadamente para Sul da linha Miteda-Nangololo-Muidumbe, o Comandante-Chefe pretendia realizar durante dois ou três dias uma intensa 
campanha Apsic a Sul da Zona de Acção do COFI até ao rio Messalo. In ASDHM, Comando-Chefe de Moçambique, “Directiva operacional N.º 
11/70 (para a continuação da operação Nó Górdio)”, Nampula, 9 de Julho de 1970, Secreto.
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(34) Idem.
(35) Idem, “Relatório de acção psicológica” N.º 3/70, Nampula, 25 de Novembro de 1970, Secreto.
(36) Correspondência com o Tenente-General Almiro Canelhas, 2 de Julho de 1998.
(37) Idem.
(38) Ainda segundo o ex-dirigente da FRELIMO Miguel Murupa, a ser explorado posteriormente pela propaganda portuguesa, era exercido um grande 

controlo sobre os panfletos disseminados pela tropa portuguesa, não podendo ninguém ser apanhado com algum. No entanto, o processo mais 
receado era a difusão sonora de mensagens por avião, dada a ineficácia do seu controlo por parte da subversão, realizando de imediato banjas, 
ou mesmo durante a difusão, para distrair ou esclarecer os grupos visados. In ASDHM, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatório imediato de 
acção psicológica”, N.º 2/70, de 24 de Novembro de 1970, Confidencial.

(39) Idem, “Relatório imediato de acção psicológica” N.º 3/70.
(40) Idem, “Relatório imediato de acção psicológica” N.º 4/70. No primeiro trimestre de 1970, as apresentações em relação ao 4º trimestre de 1969 

terão diminuído para 1.052 indivíduos, registando-se nos 2º e 3º trimestres desse ano 2.948 e 3.337 apresentações respectivamente. In 
“Relatórios de acção psicológica” N.º 2 e 3 de 1970.

(41) Idem, “Relatório imediato de acção psicológica”, N.º 2/70.
(42) Idem, “Relatório de acção psicológica”, N.º 3/67, Nampula, 30 de Novembro de 1967, Confidencial.
(43) De acordo com as declarações de Miguel Murupa após a sua apresentação às Autoridades Portuguesas, a FRELIMO exercia o controlo das 

populações reunidas em círculos de 300 a 500 elementos, através de um chairman e de um grupo de milicianos, não podendo ninguém sair 
dessas regiões sem guia de marcha. In ASDHM, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatório imediato de acção psicológica”, N.º 2/70 e, 
“Relatório de acção psicológica” N.º 4/69. Este último relatório, no período a que se refere, registou um total de 3.062 apresentações, em 
maior número no sector A e em menor no F, tendo sido capturados 551 elementos, na sua maioria do sector B. Neste período terão desertado 2 
soldados portugueses e ter-se-ão apresentado 8 elementos da FRELIMO.

(44) Idem, “Relatório de acção psicológica”, N.º 1/70.
(45) Idem, “Relatório de acção psicológica”, N.º 1/71.
(46) Idem.
(47) Idem.
(48) Idem, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatório de acção psicológica” N.º 2/71.
(49) Destinava-se ao “(...) estudo e determinação dos métodos e sistemas de propaganda e contra-propaganda com vista a accionar ou promover o 

accionamento da informação e formação da opinião pública no sector da contra-subversão (...)”. In Arquivo Histórico de Moçambique, Fundo de 
Tete-Moatize, caixa 105, Governo Geral, despacho de 25 de Janeiro de 1967.

(50) Idem, Região Militar de Moçambique, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatório de acção psicológica” N.º 3/67.
(51) Idem.
(52) Idem, “Relatório de acção psicológica” N.º 2/67, Nampula, 31 de Outubro de 1967, Confidencial.
(53) Monteiro, Fernando Amaro, “O Islão, o Poder e a Guerra (Moçambique 1964-1974)”, p. 296.
(54) Idem, pp. 303-311.
(55) Idem, p. 307. 
(56) Idem, p. 309.
(57) Depoimento de D. Eurico Dias Nogueira em 24 de Agosto de 1998.
(58) Depoimento do Dr. Baltazar Rebelo de Sousa em 24 de Maio de 1998.
(59) ASDHM, Exercício Alcora, Subcomissão de Acção Psicológica, “Ameaça Psicológica Alcora”, Muito Secreto.
(60) Por componentes entendia-se o país, grupo de países ou organizações com afinidades políticas, ideológicas e económicas, sendo considerados a 

Europa Ocidental e Oriental, os componentes americano, asiático, africano e da australásia, as organizações internacionais e os movimentos 
internos subversivos.

4.4.2. Acção conduzida pela FRELIMO.

A actuação psicológica da FRELIMO era idêntica à dos outros movimentos independentistas que lutavam 
contra o Poder português. Todos eles tinham como principais objectivos psicológicos da sua propaganda os 
países estrangeiros, a Metrópole e o Ultramar (1). 
Quanto aos países estrangeiros, procurava: 
– Desacreditar a política Ultramarina portuguesa; 
– Fazer crer que a luta desencadeada contra o regime, em África e na Metrópole, tinha grande sucesso; 
– Atribuir às Forças Armadas Portuguesas a prática de atrocidades e de actos indiscriminados de violência 
contra as populações (nomeadamente as africanas)e de que a guerra era injusta; 
– Fazer crer no descontentamento das populações em todo o território nacional. 
No caso particular de Moçambique, a Apsic conduzida pela FRELIMO no estrangeiro tinha em vista obter 
apoio financeiro e político, isolar Portugal e convencer da existência de áreas libertadas; além disso a 
FRELIMO empolava ainda, nos seus comunicados de guerra, os resultados das actividades subversivas que 
levava a cabo (2). Contudo, denotava-se a preocupação do pormenor por forma a credibilizar estes 
comunicados. 
Na sua campanha psicológica contra Portugal, a FRELIMO referia sempre a construção de Cahora Bassa e 
também a OTAN, sendo rara a emissão de propaganda que as não atacasse. Quanto à OTAN, acusava-a de 
agressiva ou mesmo de ser responsável pela direcção da guerra em África (3). 
Na sua actuação sobre a opinião pública nacional e internacional, como factores de desgaste do Poder 
português consideramos quatro situações de primordial importância: as visitas das Nações Unidas às “áreas 
libertadas”, a construção da hidroeléctrica de Cahora Bassa, o distanciamento da Igreja Católica do Poder 
português e a exploração pela imprensa londrina, a 10 de Julho de 1973, véspera do início da visita oficial 
de Marcello Caetano a Inglaterra, dos relatos do padre jesuíta Adrian Hastings sobre a actuação da 6ª 
Companhia de Comandos em Wiryamu. 
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Para o Poder português, as visitas das delegações da ONU a Moçambique nunca se realizaram. Porém, “(...) 
essa é uma questão totalmente irrelevante. O que conta é o acolhimento prestado pela comunidade 
internacional às versões difundidas pelos movimentos de libertação, a aprovação dos relatórios respectivos 
na Assembleia Geral da ONU e a situação legal a que se viu remetida, em consequência, a parte 
portuguesa, de usurpador em terra ocupada (...)”(4). 
A segunda situação, propalada como uma ameaça directa e grave, contra a luta de libertação do povo 
moçambicano, era o objecto da maior atenção da FRELIMO, que criava obstáculos e procurava apoios para 
pressões internacionais no sentido de atrasar ou impedir a construção do complexo hidroeléctrico e da 
alegada instalação de 1 milhão de colonos europeus no vale do Zambeze. 
O terceiro facto foi significativamente marcado pela audiência de Paulo VI aos líderes dos movimentos 
independentistas Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos. As explicações ao povo português 
só foram dadas no fim de semana seguinte, através de uma comunicação feita pelo chefe do Governo e 
transmitida pela rádio e pela televisão, na tentativa de reduzir os efeitos da campanha daqueles 
movimentos (5). 
A situação que adquiriu maior divulgação/exploração nos media internacionais, visando desgastar a imagem 
do regime português, ficou conhecida pelo “massacre de Wiryamu”. A 10 de Julho de 1973, o TIMES 
publicou um artigo na 1ª página, da autoria do Reverendo Adrian Hastings, do College of Ascension, 
Birmingham, contendo a descrição pormenorizada de um massacre praticado pela 6ª Companhia de 
Comandos, em 16 de Dezembro de 1972, na aldeia de Wiryamu, no Distrito de Tete. Segundo aquele artigo, 
baseado em relatos de missionários espanhóis, teriam sido massacradas 400 pessoas, incluindo mulheres e 
crianças. Outros massacres semelhantes teriam acontecido em Mocumbura, também em Tete (6). 
Estas acusações começaram por ser negadas, primeiro pela Comissão Portuguesa nas Nações Unidas, depois 
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que as denunciou como fazendo parte de uma campanha 
organizada por grupos simpatizantes dos movimentos independentistas, com a finalidade exclusiva de 
impedir as comemorações da celebração da Aliança Anglo-Portuguesa e até a visita de Marcello Caetano a 
Londres, de 13 a 19 de Julho de 1973. Este também recusaria aquelas alegações em entrevista na televisão.
As notícias do “massacre” sucederam-se nos órgãos de comunicação social internacionais, como a Rádio 
Moscovo, a BBC, a Rádio Suécia, a Emissora Nacional Suíça e a Rádio Praga, entre outras (7). 
Em Agosto de 1973, o Ministério da Defesa, em Lisboa, emitiu um comunicado, onde referia que, na 
sequência das primeiras alegações de massacres, o Governo ordenara uma rigorosa investigação sobre o 
assunto, tendo-se verificado que os acontecimentos não tinham ocorrido nos lugares indicados, e que forças 
isoladas, desobedecendo a ordens, haviam cometido actos reprováveis mas noutra área (8). As autoridades 
convidaram ainda inúmeros jornalistas a visitarem a região. 
Por recomendação do Quarto Comité, a Assembleia Geral das Nações Unidas adoptou a 12 de Dezembro de 
1973, a Resolução 3114 (XXVIII), onde ficou estabelecida uma comissão de inquérito. 
Reagindo de imediato, o representante permanente de Portugal entrega a 5 de Novembro de 1973 uma 
carta ao Presidente da Assembleia Geral, declarando que o assunto em discussão estava, de acordo com os 
princípios e regras aplicados, até àquela data, na exclusiva esfera da jurisdição das autoridades portuguesas 
e que qualquer intervenção estranha no assunto constituiria uma interferência nos negócios internos de 
Portugal. Recordava ainda a carta, que o governo português já ordenara uma investigação respeitante “(...) 
a certos actos isolados de violência que poderiam ter acontecido, não obstante as rigorosas ordens 
dimanadas no sentido de as Forças Armadas Portuguesas observarem um respeito absoluto pelas 
populações civis (...)”(9). 
Idênticas situações de represália foram descritas como acontecendo noutros locais, das quais destacamos os 
acontecimentos em Inhaminga, perto do Dondo, entre Agosto de 1973 e Março de 1974, como documenta o 
diário dos missionários holandeses da Missão local (10). 
A Comissão nomeada pela Assembleia Geral criticava o Governo Português por não lhe ter sido dada 
autorização para visitar o território, como só após 25 de Abril de 1974 veio a verificar-se. 
Podemos considerar que a Oposição política ao Regime complementou a actividade de desgaste do Poder 
português levada a cabo pelos movimentos independentistas. Através das suas actuações de propaganda 
procurava criar um clima revolucionário (desencadeando acções de descrédito do Governo e da sua política, 
tornando impopular a luta no Ultramar) e abalar as forças morais das instituições militares (lançando boatos 
difamatórios, incitando à indisciplina e à deserção, divulgando números exagerados de baixas em combate 
e explorando objecções de consciência e ideias pacifistas). Algumas actuações, como as levadas a cabo pela 
ARA e pelas Brigadas Revolucionárias, foram violentas e espectaculares. A FRELIMO apenas beneficiava 
desse desgaste do Poder, pois em concreto nunca desencadeou qualquer actuação na Metrópole. 
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Quanto ao Ultramar, a FRELIMO pretendia conquistar as populações africanas (apregoando que a 
independência proporcionaria uma vida melhor, fomentando o ódio racial, exercendo acções selectivas 
como forma de intimidação e atribuindo ao Exército a prática de violências), procurava a adesão da 
população europeia (tentando antagonizá-la com as Forças Armadas, criando um estado de angústia e de 
descrença, mas em simultâneo oferecendo lugar seguro na futura independência) e fomentava a 
desmoralização das Forças Armadas Portuguesas (fazendo crer na injustiça e no insucesso da guerra e 
incentivando os militares à deserção) (11). 
Em 1967, o Poder português tinha perfeito conhecimento das vulnerabilidades existentes no território de 
Moçambique que eram susceptíveis de exploração pela subversão: más condições sanitárias ou económicas 
de certas regiões, exploração por parte dos cantineiros, atrasos de pagamento de pessoal, questões de 
demarcação de terras, poucas possibilidades de autóctones evoluídos em áreas rurais conseguirem melhoria 
da sua condição social e económica, a frequente rotação de unidades, o que inviabilizava um profundo 
conhecimento sócio-político local e, consequentemente, o seu accionamento (12). Estas situações foram 
largamente exploradas pela FRELIMO, que, através de uma intensa e bem orientada propaganda, se opunha 
à actividade psico-social portuguesa (13), que não era coordenada a nível provincial e na generalidade era 
limitada e sem a continuidade desejada. 
Os processos a que ambas as partes em confronto frequentemente recorriam eram os meios visuais, os 
panfletos, publicações diversas e a utilização da rádio. Os movimentos independentistas aproveitavam as 
emissoras comunistas que apoiavam a FPLN e as emissoras de outros países apoiantes (14). A Rádio 
Moscovo tinha programas periódicos como “Fogueira dos guerrilheiros”, “Semana no sul de África”, 
“Programa para os soldados portugueses” e a “Situação nas colónias portuguesas”, explorando temas como 
“Liberdade às colónias portuguesas”, “Existe a escravidão nas colónias portuguesas”, “Ecos de guerra 
criminosa”, “Relatos de luta em Moçambique por um elemento da FRELIMO”(15). Este meio surtia grande 
efeito ao nível internacional junto das comunidades que se encontravam nos meios urbanos e no mato. 
Quando encontrava dificuldades na acção de aliciamento, a FRELIMO recorria ao terror. As formas de 
“terror” foram assim por vezes utilizadas pelas partes em confronto: o Poder português, através das acções 
violentas de alguns massacres; a FRELIMO, pela intimidação das populações quando estas não aderiam 
voluntariamente, pelo rapto e pelos assaltos e ataques armados. Como, na maioria dos casos, a ligação da 
população às autoridades administrativas se fazia pelo régulo, a FRELIMO, na mesma linha de outros 
movimentos subversivos, quando não conquistava esse elemento ou quando ele não se mostrava 
colaborante ou se encontrava politicamente renitente, eliminava-o, preenchendo depois o vazio em seu 
favor (16). Segundo o General Canelhas, “(...) só na zona de Tete, em 1971, foram assassinados 50 chefes 
tribais. Era o princípio do crês ou morres (...)”(17). Porém, alguns líderes faziam jogo duplo, rendendo 
homenagem aos portugueses, ao mesmo tempo que sustentavam a guerrilha. 
Todavia, muitas populações, em fogo cruzado, aderiam à política da FRELIMO, mais por instinto de defesa do 
que devido a efeitos de doutrinação política voluntariamente aceite. Assim, acreditava-se que uma defesa 
psicológica eficiente da população reduziria a corrente de adesão à FRELIMO (18), cujo trabalho de 
mobilização se processava, por exemplo, pelo contacto directo, pela rádio, pela literatura (o livro dos seis 
artigos militares de Mao chegou a ser traduzido para Maconde) ou ainda pela utilização de “banjas” em 
larga escala. O aliciamento nas cinturas urbanas, quer através de elementos infiltrados que recolhiam 
donativos e difundiam os ideais da FRELIMO quer através das campanhas de rádio, nunca foi descurado. 
Para evitar a denúncia dos contactos com a população, utilizava-se a ameaça de morte para os 
prevaricadores. 
A FRELIMO atacava com a sua contra-propaganda a Acção Psicológica portuguesa de uma forma 
demonstrativa da perturbação que esta lhe causava “(...) As balas orais, tais como as de chumbo, são 
mortais para o africano (...)”(19). A Rádio Moscovo, na sua emissão de 1 de Janeiro de 1970, referia “(...) o 
ano de 1969 foi incontestavelmente o mais difícil da luta libertadora de Angola, Moçambique e Guiné-
Bissau, não porque os portugueses fossem considerados incontestavelmente mais fortes, mas porque 
aumentou a sua propaganda, o que se torna portanto, mais perigoso (...)”(20). 
Internamente, a FRELIMO exercia Apsic sobre as suas forças, não só motivando-as e incentivando-as à luta, 
procurando a sua consciencialização política, como refutando as actuações daquelas que abandonavam as 
suas fileiras. No trabalho de moralização das suas forças, pôde contar com o auxílio externo de especialistas 
em psicologia social chineses, editando ainda uma publicação “A Voz da Revolução”. Internamente, 
procurava ainda eliminar o problema do tribalismo, acusando os dissidentes de responsáveis e 
fomentadores dessa situação, sendo o termo tribalista usado com frequência nas suas emissões 
propagandísticas. 
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Com as tropas portuguesas, entre outras actividades, utilizava com frequência o panfleto e cartas após os 
ataques aconselhando os soldados de recrutamento local a não combaterem (21) e explorava os desertores 
no apelo à deserção dos seus companheiros. Por vezes, a sua propaganda procurava colocar o combatente 
português na pele de assassino de um povo inocente, fazendo-lhe promessas aliciantes ou descrevendo 
quadros de guerra horrendos, de modo a afectar a sua moral e vontade de combater e levando-o à 
desistência ou à revolta (22). 

NOTAS
(1) Comissão para o Estudo das Campanhas de África, “Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 1º volume, Enquadramento 

Geral”, p. 383.
(2) ASDHM, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatório de acção psicológica” N.º 2/70, 21 de Agosto de 1970.
(3) Idem. Em relatório de 21 de Agosto do mesmo Comando-Chefe referia-se: “(...) há muito tempo se transformou numa guerra da OTAN (...)”. In 

“Relatório de acção psicológica”, N.º 2/70.
(4) Vaz, Mira, “Opiniões públicas durante as guerras de África”. Lisboa: Quetzal Editores, Instituto da Defesa Nacional, 1997, p. 323.
(5) O Doutor Marcello Caetano referiu que: o “(...) Secretário de Estado do Vaticano declarou que a audiência (...) não teve qualquer significado 

político. E que as palavras dirigidas pelo Santo Padre aos cabecilhas do terrorismo, lá admitidos não nessa qualidade mas na de «católicos ou 
cristãos que como tais se haviam apresentado no pedido de audiência», se limitaram a exortá-los a que, mesmo ao procurarem aquilo «que 
considerassem ser seu direito», usassem meios pacíficos «em conformidade com a lei de Deus» (...)”. E acrescentou: “(...) deste modo fica 
reduzido às suas proporções um episódio que durante dias agitou o Mundo e causou funda perplexidade e dor à Nação Portuguesa (...)”. E 
referiu ainda: “(...) louvado Deus que tudo se reduziu a exageros de interpretação publicitária. O Papa não abençoa nem podia abençoar a 
terroristas como tais. Não podia acolher e louvar aqueles que há tantos anos espalham a dor, o luto e as ruínas em territórios portugueses. Não 
podia sancionar a rebeldia à mão armada contra o Governo legitimamente constituído, que mantém com a Santa Sé relações amistosas (...)”. In 
“Um Ardil desmascarado”. Lisboa: Secretaria de Estado da Informação e Turismo, 1970, p. 6 e seguintes.

(6) Podemos encontrar mais detalhadamente descrições deste evento no livro “Wiryamu”, de Adrian Hastings, editado em 1974 pela Afrontamento.
(7) Sobre estas opiniões e relatos, a CHERET (Chefia do Reconhecimento das Transmissões) do Exército Português possui uma profusão de registos 

magnéticos e de documentação escrita.
(8) ASDHM, Região Militar de Moçambique, Comando-Chefe, CHERET Moçambique, 8 de Fevereiro de 1974, Secreto.
(9) Idem.
(10) Idem.
(11) Comissão para o Estudo das Campanhas de África, “Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 1º volume, Enquadramento 

Geral”, pp. 383-384.
(12) ASDHM, Região Militar de Moçambique, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatório de acção psicológica”, N.º 3/67.
(13) Idem, “Relatório de acção psico-social”, N.º 8, Nampula, 20 de Outubro de 1966 (Período de 1 de Julho a 31 de Dezembro de 1965), Reservado.
(14) A Rádio Moscovo emitia 14 horas semanais em português para Moçambique; a Rádio Tanzânia 14 horas semanais em línguas nativas e em 

português, exclusivamente para Moçambique; as Rádios Cairo, Gana, Pequim e Praga, emitiam 2, 10, 7 e 7 horas respectivamente para os 
territórios africanos portugueses. In “Jornal do Exército”, Novembro de 1970, p. 8.

(15) ASDHM, Região Militar de Moçambique, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatório de acção psicológica”, N.º 3/67.
(16) Henriksen, Thomas, ob. cit., p. 119. 
(17) Tenente-General Almiro Canelhas, Correspondência com o autor, 2 de Julho de 1998.
(18) ASDHM, Região Militar de Moçambique, Comando-Chefe de Moçambique, “Directiva particular para a defesa psicológica em Tete”, Nampula, 22 

de Maio de 1971, Secreto.
(19) ADIEMGFA, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatório de Acção Psicológica” N.º 1/70.
(20) Idem.
(21) Às tropas de recrutamento local Samora dirigia-se-lhes assim através da rádio Tanzânia: “(...) tu tens mais facilidade em desertar e não o fazes 

(...)”. In Depoimento do Tenente-General Almiro Canelhas em 23 de Dezembro de 1998.
(22) ASDHM, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatórios de acção psicológica N.º 4/69” e ADIEMGFA, Comando-Chefe de Moçambique, “Relatório 

especial de acção psicológica”, N.º 1/70, Nampula, Agosto de 1970, Confidencial.

4.4.3. A importância das Informações e da Acção Psicológica na condução da guerra. 

A resposta portuguesa à subversão, «resposta possível», foi global, abrangendo as vertentes militar, 
político-diplomática, social e psicológica. Em Moçambique, para além das acções de pacificação e submissão, 
como era tradicional fazer-se contra as sublevações étnicas, a resposta no período de 1964-1974 traduziu-se 
sobretudo naquilo que designamos por acção sócio –económica e psicológica, procurando o Poder português 
desequilibrar as populações em favor do seu controlo. Contudo, para ser rendível, uma acção desta natureza 
pressupunha informações precisas e os diversos órgãos em sintonia no seu esforço de pesquisa, para saber 
como, onde e quando se deveria actuar.
A «presciência» ou «previsão» de Sun Tzu (1), a «previsão» referida em “O Príncipe” de Maquiavel (2) e o 
«conjunto de conhecimentos do inimigo» que Clausewitz (3) refere são demonstrativos da necessidade de 
dispor de um eficiente Serviço de Informações, cuja existência tem de preceder a respectiva necessidade. 
Esta é uma actividade decisiva em todas as guerras, e, numa guerra de natureza subversiva como a 
desenrolada nos territórios africanos pela obtenção da independência, tornavam-se ainda mais importantes. 
Sem elas, as Forças Armadas não saberiam onde se encontrava o inimigo, muito menos quem este era, 
dada a sua diluição no seio da população. Além do mais, eram não só fundamentais para as actuações 
armadas como valiosíssimas para o planeamento e condução de Apsic rendíveis. Para John Cann, a pesquisa 
de informações constituiu a pedra fundamental da actuação portuguesa, tendo a eficácia da sua rede 
contribuído decisivamente para sustentar o esforço durante 13 anos (4) . 

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out2001149/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

A FRELIMO carecia também de um sistema montado para, no mínimo, saber das movimentações e intenções 
das Forças Armadas, por forma a actuarem antecipadamente. Assim, para ambas as partes, as Informações 
eram o garante da surpresa. 
Sun Tzu mencionava que “(...) isto não é uma doutrina baseada no pressuposto que o inimigo virá, mas sim 
contando com a prontidão para o encontrar; não supor que ele não atacará, mas antes tornar-se a si próprio 
invencível (…)” (5). Assim, para ser capaz de tão complexa tarefa, deve o Estado dispor de um eficiente 
Serviço de Informações, por forma a prestar apoio isento e esclarecido aos órgãos de soberania. 
Os territórios Ultramarinos só começaram a ser controlados do ponto de vista da Intelligence com alguma 
eficiência em 1936 (6), altura em que a 4ª Repartição (Negócios Políticos) da Direcção-Geral de 
Administração Política e Civil do Ministério das Colónias, nos termos do § 2 do Artigo 8º da Constituição, 
passou a estudar a política colonial e os regimes de liberdade de imprensa, de reunião e de associação, pois 
até aí os elementos que possuía para apreciar como se governava e exercerem recolha de informações 
eram apenas informais. 
A Legião Portuguesa, estruturada através do Decreto-Lei N.º 29233, de 8 de Dezembro de 1938, cuja esfera 
de acção, por Lei, deveria abranger todo o território nacional, incluindo o Ultramarino, organizou um Serviço 
de Informações que nunca operou no Ultramar. Em 1950, foi organizado e estabelecido o SGDN (7) 
(Secretariado-Geral da Defesa Nacional), comportando uma 2ª repartição com a incumbência, entre outras, 
de estabelecer e accionar os Serviços de Informação Estratégicos. Em 1954, reorganizou-se a PIDE (Polícia 
Internacional de Defesa do Estado) (8) e, pelo Decreto-Lei N.º 40541, de 2 de Fevereiro de 1956, foi 
colocada sob a alçada do Ministro do Ultramar toda a actividade daquela corporação nos territórios 
Ultramarinos. Entretanto, em Agosto de 1956, foi publicada a “Lei da Organização da Nação para a Guerra”
(9), que criou o Conselho Superior Militar. Na base XXI, atribuía ao governo a competência para orientar 
tudo o que respeitasse à segurança interna e às actividades de carácter informativo que interessassem à 
defesa nacional, designadamente no que se referia à prevenção de actos de subversão, à repressão da 
espionagem e dos actos de entendimento com o inimigo, à manutenção da ordem pública, aos refugiados e 
à guarda dos elementos e serviços vitais da economia nacional. 
Pelo exposto, verifica-se que, quando do despoletar dos acontecimentos em Angola, existia já uma estrutura 
no campo das Informações, conquanto aquém das necessidades. A actuação da Administração Portuguesa 
não se enquadrou no espírito de Maquiavel, para quem “(…) não se deve deixar eclodir uma grave rebelião 
para fugir a uma guerra, pois isso equivale apenas a adiá-la, com desvantagens (…)” (10); com efeito, a 2ª 
repartição do Quartel-General da Região Militar de Angola em 1960 era já conhecedora — através da captura 
de um plano do MPLA — das eventuais acções violentas a desencadear no dia 30 de Março de 1961 (11). 
Por isso, não podemos dizer que o Poder português tivesse sido surpreendido com aquela situação; apenas 
não respondeu, preventivamente, com uma actuação capaz, por forma a evitar os massacres. 
É um facto que as datas dos incidentes em Angola e da reprovação da moção da Libéria no Conselho de 
Segurança das Nações Unidas são coincidentes, que Portugal enfrentava movimentos independentistas com 
apoio/fomento internacional, com suporte ideológico, com estruturas de apoio no exterior e com uma 
intensa utilização dos meios de comunicação social. Contudo, mesmo não tendo sido apanhados de 
surpresa, e num contexto internacional tão desfavorável, a acção sócio-económica poderia ter sido 
antecipada, e a rebelião reprimida antes de se revelar; assim, para fugir à guerra, Portugal terá adiado o 
problema, ficando em desvantagem; é pois falsa a premissa de que a guerra subversiva só tem solução 
política. 
Os diversos organismos que trabalhavam as Informações estavam distribuídos pelos serviços específicos dos 
vários ministérios, mas, o seu esforço era descoordenado e em sobreposição, induzindo muitas vezes o 
Governo Central em erro relativamente a várias situações. 
No âmbito das Informações estratégicas, além da PIDE, Portugal tinha como estruturas consentidas a 2ª 
Repartição da Secretaria Geral da Defesa Nacional, a Direcção Geral dos Negócios Políticos do Ministério do 
Negócios Estrangeiros e o Gabinete dos Negócios Políticos do Ministério do Ultramar. 
Naquele período, tal como hoje, aqueles a quem compete a tomada de decisões dentro dos órgãos de 
soberania de que eram os últimos responsáveis necessitavam de um organismo que centralizasse e 
coordenasse as informações dos vários serviços existentes e que elaborasse análises oportunas e 
prospectivas sobre problemas ou atitudes, que envolvessem decisões àqueles níveis. Desta forma, evitar-se-
ia a dispersão. 
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Assim, apesar de colaborarem mais ou menos estreitamente e a PIDE exercer a centralização (embora esta 
missão nunca lhe tivesse sido atribuída), não existia uma entidade, a nível governamental, que exercesse a 
actividade de centralização e coordenação, de modo a tratar as informações de interesse para a 
Administração, defesa e política do país, mesmo quando do final das campanhas. Ainda hoje, os diversos 
serviços trabalham em competição e sobreposição, pelo que se torna necessário criar um serviço com essa 
missão específica. 
Quando o General Venâncio Deslandes foi nomeado para o cargo de Governador Geral e Comandante-Chefe 
das Forças Armadas em Angola, decidiu-se criar um verdadeiro SCCI(s) (Serviço de Coordenação e 
Centralização de Informações) (12), sendo os SCCIM (Moçambique) criados pelo Decreto n.º 43761, de 29 de 
Junho de 1961. Desta forma, no Ultramar, resolvia-se em parte aquela carência, sendo a coordenação a 
nível inferior feita através dos contactos directos entre as entidades interessadas ou pelas comissões de 
contra-subversão. A nível provincial, estes serviços constituíram um elemento fundamental na conduta da 
política nacional e das operações militares (13). Tinham como missão centralizar, coordenar, estudar, 
interpretar e difundir informações que interessassem à política, à administração e à defesa das respectivas 
Províncias. Estes serviços procediam à análise das informações de carácter estratégico e produziam estudos 
específicos. Efectuavam pesquisa, na medida do indispensável, exploratória (se urgente ou a requerer 
especial qualificação) do que sabiam pelas outras vias, e aberta (raríssimas vezes coberta). A sua 
informação não se destinava ao aproveitamento operacional táctico. Todavia eram, em simultâneo, órgãos 
do Governo-Geral e do Comando-Chefe (com subordinação hierárquica e administrativa ao primeiro). 
Junto dos SCCI funcionava a então designada Comissão de Informações, cuja constituição era designada 
pelos Governadores-Gerais, com a finalidade de, em reuniões periódicas, coordenarem toda aquela 
actividade (14). Finalidade que não cumpriam. 
Tendo em vista a adaptação às novas situações criadas, o alargamento a outras áreas e “(...) ao reforço e à 
melhoria da coordenação e publicação de normas regulamentares e doutrinárias sobre a matéria (...)” (15), 
as estruturas dos Serviços de Informações sofreram várias alterações. Assim, quando do 25 de Abril de 1974, 
a situação, quanto a tais órgãos, era a seguinte (16): 
– No Secretariado-Geral da Defesa Nacional, a 2ª Divisão centralizava e coordenava a actividade dos SIM 
(Serviços de Informações Militares); 
– No Ministério do Ultramar, o Gabinete dos Negócios Políticos (17) centralizava e coordenava as 
informações recebidas dos SCCI (Serviços de Centralização e Coordenação de Informações) das Províncias 
Ultramarinas e procurava desempenhar idêntico papel quanto às produções de Jorge Jardim na matéria; 
– No Ministério do Interior, estavam integradas as Forças Militarizadas e a PIDE (Polícia Internacional e de 
Defesa do Estado) (18), depois DGS (Direcção Geral de Segurança) (19). Esta última trabalhou sempre em 
competição com os Serviços de Centralização e Coordenação das Províncias Ultramarinas. Desta Direcção-
Geral “(...) avultavam a qualificada informação estratégica e a detalhada informação táctica, que fornecia às 
Forças Armadas (...)” (20). 
– No Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Direcção Geral dos Negócios Políticos centralizava e coordenava 
as informações recebidas por via diplomática e consular.
A actividade de Informações envolve um complexo processo de definição e orientação do esforço de 
pesquisa, avaliação, análise, integração e interpretação das Informações, as quais devem ser oportunas, 
precisas e adequadas. Na guerra revolucionária, o esforço de pesquisa deve ser orientado não só para o 
inimigo e para o meio, mas também para a população, o ambiente e o objectivo último na luta. A pesquisa, 
em Informações, constitui um meio privilegiado para a obtenção de dados relativos ao conhecimento da 
tessitura humana e da sua postura no confronto. Logo é actividade essencial na prevenção. 
Na guerra que se travou em de África (1961-1974), cada serviço tinha os seus métodos e agentes próprios. 
O grande óbice residia na coordenação, centralização de notícias e informações das diversas proveniências. 
Apesar da criação dos SCCIM, que permitia uma melhor articulação e “recorte”, face à morosidade de 
circulação das informações e à dificuldade de as fazer chegar em tempo útil, perdia-se a oportunidade. Os 
SCCIM nunca conseguiram fazer-se aceitar perante os canais militares e/ou a PIDE (depois DGS) como 
orientador do esforço de pesquisa ou mesmo impor-se aos canais da administração civil (21). 
A nível das Informações militares em Moçambique, desde 1964 que estavam estabelecidas as bases e 
inscrita no terreno a estrutura do Serviço de Informações, de modo a garantir um rendimento apreciável em 
tempo de paz, mas com necessidade de adaptação nas áreas onde se iniciou a 3ª fase da subversão.
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O Relatório anual de Comando da RMM, datado de 1964, considerava como factores que contrariavam um
bom rendimento:
– As áreas de pesquisa serem muito extensas;
– As populações estarem dispersas e as vias de comunicação serem reduzidas, nomeadamente no Norte e 
Centro;
– A existência de diversas dificuldades na transmissão oportuna de factos com interesse;
– O insuficiente rendimento da exploração local e processamento das notícias colhidas, que dificultavam o 
conhecimento geral e pormenorizado da situação da FRELIMO nos escalões mais elevados;
– O insuficiente número de oficiais habilitados na RMM, que não possibilitava a realização de trabalhos de 
planeamento e previsão;
– A elaboração de documentação de difusão interna oportuna.
No que diz respeito à colaboração com outros serviços, salienta-se que a PIDE e a PSP colaboraram sempre 
com os SIM (22).
A pesquisa táctica era efectuada a nível da companhia de caçadores, que não possuia no entanto qualquer 
estrutura de Informações a nível orgânico, nem sensibilidade trabalhada para tal. Só a partir do Comando de 
Zona, a nível militar, apareciam verdadeiras estruturas de Informações. Os Batalhões laboravam com base 
na pesquisa efectuada pelas unidades operacionais, que realizavam diversos tipos de operações de 
informação. Normalmente utilizavam os métodos HUMINT (Human Intelligence), IMINT (Imagery 
Intelligence), COMINT (Communications Intelligence), exploração de elementos informadores, documentação 
e equipamento apreendidos, interrogatórios de prisioneiros ou capturados, depoimentos de apresentados, 
reconhecimentos aéreos e do terreno e escuta de rádio, entre outras, sendo a melhor fonte o contacto com 
o adversário e o pessoal capturado, que era explorado logo a nível de escalão de Companhia (23). Nas 
Normas de Execução Permanentes da RMM, era referido explicitamente: “(...) mais do que em qualquer 
outro tipo de guerra, o carácter das operações militares, em Moçambique, exige a colaboração total de 
todos os combatentes que, em serviço, ou fora dele, devem prestar o máximo da sua atenção e dedicação a 
tudo o que os rodeia, de modo a constituírem órgãos de pesquisa activos e permanentes do SIM/RMM 
(...)”(24). Existiam ainda equipas especiais de Informações, que se constituíam em unidades de caça, 
destacando-se a do Tenente miliciano Orlando Cristina, o qual desempenhou depois papel de relevo junto a 
Jorge Jardim e, enfim, na Resistência Nacional Moçambicana. 
Era imperioso que a utilização táctica das Informações fosse feita em tempo oportuno e logo fornecidas de 
imediato ao comandante. A restante informação era fornecida e difundida através de diversos tipos de 
relatórios. As fugas de informação resultavam em actuações militares falhadas, encontrando as forças 
apenas o local abandonado (25). 
O emprego de agentes infiltrados secretos e de informadores, já referido por Sun Tzu (26), é imprescindível 
em qualquer conflito. Conduzem um conjunto de actividades necessárias para o conhecimento do 
adversário, como alterar informações, corromper ou subverter oficiais ou mesmo “(…) exacerbar a discórdia 
interna e fomentar o Quinta Colunismo (…)” (27). Estes agentes, que no fenómeno subversivo são 
designados por agentes subversivos, podem ser empregues em simultâneo, mas não podem “(…) ser 
suspeitos (...) não se podem desmascarar facilmente (…)” (28). 
No confronto Poder português/FRELIMO, as partes utilizaram profusamente esta figura. A PIDE infiltrava 
elementos na organização subversiva, subornando/chantageando ou forçando quadros daquela frente. Por 
outro lado, a FRELIMO, para além de utilizar mulheres na recolha de informações (29), colocava os seus 
agentes em locais chave da Administração e do Comando-Chefe (30). 
Nas Normas Gerais para a Actividade da Informação na Província de Moçambique, postas em execução pela 
portaria N.º 18773, de 17 de Julho de 1965, do Governo-Geral de Moçambique, estabeleciam-se os 
princípios da relação entre os serviços de informação civil e os militares e definiam-se as responsabilidades 
relativas no esquema geral de planificação das Informações na Província. Nestas, especificava-se que o 
Governador-Geral e o Comandante-Chefe eram os responsáveis pela política de informação a seguir nas 
Províncias, dentro de cada sector de competência. Ao primeiro competia fixar as normas para as actividades 
da informação, ouvido o Conselho de Defesa, bem como determinar as medidas necessárias para aumentar 
a eficiência no território das actividades de informação. Ao Comandante-Chefe competia coordenar as 
acções do SIM. O Conselho de Defesa, entre outras atribuições, apreciava as normas gerais sobre 
Informações. 
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A integração das notícias e informações pesquisadas era feita pelos Serviços de Informações Militares (SIM), 
pela PIDE (depois DGS) e pelos SCCIM. A PIDE era utilizada em assuntos específicos com interesse militar e 
estava organizada provincialmente, distritalmente e com brigadas a nível local. Este serviço, que trabalhava 
muito bem a nível de pesquisa operacional, já não era tão bom na análise. Além do mais, tinha estreitas 
ligações com o Poder político, em Lisboa, não aceitando, assim, a coordenação local (31). Aos SCCIM, entre 
outras atribuições, competia orientar, coordenar e accionar todos os órgãos do Serviço de Informação Civil 
(SIC), bem como coordenar os SIC e as autoridades civis com o SIM ou o SIC com a PIDE (32). A nível da 
administração civil, actuava a própria malha administrativa. 
Estes eram os canais de informação formais. Porém, informalmente, Jorge Jardim tratava de Informações 
através dos seus próprios serviços, os Serviços Especiais de Informação e Intervenção, sediados na Beira e 
chefiados pelo Major Arnaud Pombeiro, 
0s Serviços de Informações eram e são um órgão indispensável para a elaboração em tempo oportuno de 
relatórios, estudos prospectivos e análise sobre os mais diversos assuntos. Numa guerra de cariz 
subversivo/revolucionário, cuja organização é clandestina, onde é empregue uma diversidade de meios, e 
com a “(...) justaposição, em superfície, dessa organização com as forças da ordem e com a população 
(...)”(33) a torná-la mais complexa, a orientação do esforço de pesquisa e a obtenção das almejadas 
notícias sobre o adversário são claramente dificultadas. 
Nesta ordem de ideias, a primeira fase do ciclo de produção de informações, ou seja, a orientação do 
esforço de pesquisa, exigia, para o caso português, no período em análise ou outro, que as estruturas 
estivessem sensibilizadas e instruídas para tal esforço; “(…) ora a eficiência haveria de começar (...) por 
quem concebendo os planos de pesquisa e/ou orientando o respectivo esforço, compreendesse a 
globalidade do conflito e apercebesse com sensibilidade as suas especificidades no teatro (…)” (34). Numa 
fase posterior, carecem os executores de uma preparação mínima, quanto ao terreno humano. Clausewitz 
acrescenta, a respeito da necessidade de se conhecer antecipadamente o inimigo através das informações, 
que “(…) a guerra não deve ser para o soldado, e é um ponto extremamente importante a primeira vez 
que entra em contacto com a realidade, que à primeira vista tanta surpresa e embaraço lhe causa. Bastava 
que a tivesse visto anteriormente uma única vez que fosse e já se sentiria semi-familiarizado com ela 
(…)”(35). Em Portugal, a difusão de informações era feita a todos os escalões por diversos tipos de 
relatório, sendo que os Supintrep (Relatório Suplementar de Informação), pelos conhecimentos essenciais 
que proporcionavam, cobriam um vasto leque de assuntos com interesse para as operações e para as acções 
em proveito da população (36), contribuindo, em muito, para a captação das que estavam sob influência 
preferencial dos movimentos independentistas (37). 
Apesar de toda a estrutura de Informações montada e a funcionar, surgiam algumas falhas. Uma falha no 
sistema e respectiva rede de Informações, com consequências graves para o desenrolar da guerra, ocorreu 
em 1969 em Tete, quando a manobra da FRELIMO mudou de ataques maciços a Cahora Bassa para a 
politização da população. Esta alteração táctica permitiu-lhe um rápido alastrar, apanhando os portugueses 
desprevenidos (38). As falhas na estrutura deviam-se, quanto ao caso de Moçambique, a uma interacção de 
factores negativos, como o enfraquecimento sectorial da tónica estratégica, acentuada dualidade 
civil/militar, inadequada (senão ausente) coordenação do esforço de pesquisa e uma disfunção na análise 
global. A nível do esforço de pesquisa, eram necessários quadros informados sobre as estruturas clânicas e 
tribais das sociedades negras, para assim poderem accionar mecanismos de comunicação paralelos, ou 
convergentes, como as linhas de influência islâmica (39). Ainda em 1974 se referia a necessidade de se 
estabelecer um Serviço de Informações adequado, que detectasse convenientemente, em toda a Zona de 
Acção, a actividade da FRELIMO. Este serviço serviria de base a toda a actividade (40). 
Vimos que a designada por “resposta possível” passa pela estreita coordenação de acções militares, sociais, 
político-administrativas e psicológicas, pelo que, no planeamento de operações deste tipo, além de efectuar 
os estudos da missão, do terreno, do inimigo, dos meios e do tempo disponível, impõe-se realizar um 
estudo das populações sob o ponto de vista étnico, linguístico e religioso (41). 
Com base nestes estudos, deve também avaliar-se a projecção de alguns grupos étnico-linguísticos para 
além –fronteiras, devendo, em cada país, definir-se muito bem as etnias interiores e as transfronteiriças 
causadoras de problemas diversos, que necessitam de ser avaliados, equacionados e resolvidos.
Do ponto de vista religioso, deve-se ter a noção de que se considerava que as religiões tradicionais 
africanas privilegiavam o tribalismo, que o islamismo esbatia esse mesmo tribalismo e gerava tendências 
polarizadoras, que o cristianismo protestante provocava tendências divisionistas, que as igrejas afro-cristãs e 
as seitas religiosas geravam tendências desagregacionistas ao passo que o cristianismo católico era 
unificador (42). 
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Para garantir a sobrevivência e a subsistência das populações rurais devem ainda ser feitos estudos sobre a 
calendarização das chuvas e das fases das culturas tradicionais alimentares, as pastagens, as condições de 
armazenamento de sementes e forragens e a necessidade de recurso às apanhas silvestres. 
Os primeiros estudos sérios serão dos SCCIM, destacando-se de 1965 a 1968 a vasta pesquisa concebida e 
controlada por Fernando Amaro Monteiro, tendente entre outros objectivos a identificar e caracterizar, na 
óptica do conflito, quer no domínio interno como no da possível projecção externa, as lideranças das 
populações muçulmanas de toda a Província (43); seguiu-se-lhe pelo mesmo elemento dos SCCIM, entre 
1968 e 1972, uma série de pesquisas de campo, em aberto, por todo o território, que apuraram os 
resultados finais do trabalho começado em 1965. São de realçar antes, em 1965 o pormenorizadíssimo 
estudo sobre “A conquista da adesão das populações” de Romeu Ivens Ferraz de Freitas (44), com uma 
carta étnica detalhada, e em 1966, “Prospecção das forças tradicionais – Manica e Sofala”, de José Alberto 
Branquinho (45). 
Também a 2ª Repartição do QG/RMM produz em 1967 os relatórios “Populações de Moçambique” e 
“Panorama Religioso de Moçambique”, onde, para além da caracterização sociológica de cada grupo etno-
linguístico e das suas fronteiras, se explicita a malha de controlo sobre as autoridades tradicionais e a 
população em geral, e as suas relações com o exterior (46). Este trabalho de Informações revertia em favor 
de uma actuação prática e efectiva sobre as populações. 
Reforçando as dificuldades que se opunham às actividades dos vários Serviços de Informações, pela limitada 
capacidade de meios, técnica e estrutura territorial, o Comando-Chefe registava em 1965 uma maior 
rentabilidade do esforço da FRELIMO, mercê do melhor conhecimento do meio, das populações e dos seus 
dialectos. Além disso, estes começavam a evidenciar uma adequada técnica de guerrilha no contacto com as 
populações autóctones. Manifestavam-se agressivos e violentos, empregando a força quando necessário 
para aniquilar qualquer actividade “gentílica” (designação referida no relatório em análise) que lhe fosse 
desfavorável. Reduziam assim o número de elementos de que os Serviços de Informação ou a administração 
se poderiam servir para pesquisa de notícias (47). 
A FRELIMO desenvolveu esforços de aliciamento tendente à conquista da adesão das populações em todo o 
território, tendo o SIM detectado em todos os Distritos focos de subversão incipientes ou mais 
desenvolvidos. Aquela Frente evidenciou, em quase todos os casos, uma perfeita e bem realizada Acção 
Psicológica dirigida às populações, explorando, entre outras, as condições ambientais, as falhas ou 
incorrecções das autoridades, menos cuidado ou atenção na resolução dos problemas dos autóctones. 
O Poder, desafiado pela FRELIMO no controlo das populações, procurou assim seguir a máxima de Sun 
Tzu:”(…) se ignorante de ambos, do inimigo e de ti próprio, estarás de certeza em perigo em todas as 
batalhas (…)” (48). No Ultramar português, apesar do conhecimento dos movimentos independentistas e 
da sua doutrina, a reacção portuguesa foi lenta. No entanto, procurou sempre, nesta disputa pela população, 
preservar a que tinha sob seu controlo, dissociar o binómio população/inimigo e captar população sob duplo 
controlo, através de uma intensa manobra psicológica (49). Estamos em crer, se fizermos o aferimento entre 
os conceitos expostos e os pensamentos de Sun Tzu e Clausewitz, que seria necessário o Poder português, 
ou qualquer outro, reservar para si o controlo unificado do binómio Informações/Acção Psicológica. 
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NOTAS
(1) Para Sun Tzu, “(…) A chamada «presciência» ou «previsão» não pode ser deduzida dos espíritos, nem dos deuses, nem por analogia com os

actividades passadas, nem por cálculos. Elas devem ser obtidas dos homens que conhecem a situação do inimigo (…)”. In Tzu, Sun, ob. cit., p. 
293.

(2) Maquiavel refere a necessidade de o príncipe estar sempre informado, “(…) os príncipes sensatos devem fazer, isto é, pensar nas desordens 
futuras, e não só nas presentes, e, servir-se de toda a habilidade para as evitar, pois certo é que prevendo-as à distância mais facilmente as 
remedeiam (…)”, e acrescenta, “(…) o mal é fácil de curar e difícil de diagnosticar, mas não sendo diagnosticado nem curado torna-se com o 
tempo fácil de diagnosticar e difícil de curar (…)”. In Maquiavel, Nicolau, “O Príncipe”. Lisboa: Publicações Europa América, 1977, pp. 21-22.

(3) Clausewitz refere também a importância das informações ao considerar o termo informações como o “(…) conjunto de conhecimentos relativos 
ao inimigo e ao seu país e, por consequência, a base sobre o qual se fundamentam as nossas próprias ideias e os nossos actos (…)”. In, ob. cit. 
p. 127.

(4) Cann, John, ob. cit., pp. 170-171.
(5) Idem, p. 235.
(6) Cardoso, Pedro, “As Informações em Portugal”, pp. 85-86.
(7) Decreto Lei N.º 37955 de 7 de Setembro de 1950.
(8) Decreto Lei N.º 39749 de 9 de Agosto de 1954. Este Decreto fixava a esta polícia a responsabilidade das relações com as polícias estrangeiras e 

para a troca recíproca de informações.
(9) Lei N.º 2084 de 16 de Agosto de 1956.
(10) Maquiavel, Nicolau, ob. cit., p. 25.
(11) Pedro Cardoso, “As Informações em Portugal”, p. 103.
(12) Decreto N.º 43761 de 29 de junho de 1961. Para mais detalhes consultar as obras de Pedro Cardoso, “As Informações em Portugal”, pp. 109-

127, e da Comissão para o Estudo das Campanhas de África, “Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 1º volume, 
Enquadramento Geral”, pp. 361-362.

(13) Cardoso, Pedro, “As Informações em Portugal”, p. 115.
(14) Idem, p. 111.
(15) Comissão para o Estudo das Campanhas de África, “Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 1º volume, Enquadramento 

Geral”, p. 368.
(16) Podemos consultar mais detalhadamente: Cardoso, Pedro, “As Informações em Portugal”, p. 126; as obras da Comissão para o Estudo das 

Campanhas de África, “Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 1º volume, Enquadramento Geral”, p. 369, e “Subsídios 
para o Estudo da Doutrina Aplicada nas Campanhas de África”, p. 158.

(17) Gabinete dos Negócios Políticos, criado pelo Decreto Lei N.º 44773, de 2 de Julho de 1967. Este gabinete possuía duas repartições: a dos 
negócios políticos e a de relações internacionais. Ver detalhadamente “As Informações em Portugal” de Pedro Cardoso, pp. 124-125.

(18) Decreto N.º 35046, de 22 de Outubro de 1945. Esta detinha um estatuto de polícia judiciária para a repressão e prevenção dos crimes, no 
interior e exterior do Estado, sob a dependência do Ministério do Interior.

(19) Decreto Lei N.º 49401, de 19 de Novembro de 1969. Tinha por missão proceder à recolha e pesquisa, centralização, coordenação e estudo das 
informações úteis à segurança, manter relações com organizações policiais nacionais e estrangeiras e serviços similares, para troca recíproca de 
informações e para a coordenação na luta contra a criminalidade.

(20) Monteiro, Fernando Amaro, “O Islão, o Poder e a Guerra (Moçambique 1964-1974)”, pp. 279.
(21) Idem, ibidem.
(22) AHM, 2-7-138-1, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Relatório anual de comando da RMM”, 1964, Secreto.
(23) Depoimento do Major-General Renato Marques Pinto em 6 de Setembro de 1999.
(24) Região Militar de Moçambique, Norma de Execução Permanente do Serviço de Informações Militar, de 8 de Novembro de 1965, Confidencial.
(25) Depoimento do Major-General Garcia Lopes em 7 de Maio de 1997.
(26) Para Sun Tzu, “(…) somente um soberano iluminado e um general valoroso é que são capazes de empregar as pessoas mais inteligentes como 

agentes e estarem certos de alcançar grandes resultados (…)”; Sun Tzu considerava cinco espécies de agentes secretos: o nativo, o interior, o 
duplo, o queimável e o vivente. Ob. cit., p. 120 e seguintes.

(27) Griffith, Samuel, na Introdução de “A Arte da Guerra”, de Sun Tzu, ob. cit., p. 21.
(28) Muchielli, Roger, ob. cit., p. 78. 
(29) Estado-Maior do Exército, Boletim de Informação, N.º 16, Abril de 1966, Reservado, p. 12.
(30) Segundo Sérgio Vieira, em depoimento, “(...) Kaúlza ajudou-nos muito, pois queria provar que tinha muita autoridade, obediência, e pegou 

numa série de malta e integra-os no seu gabinete (o irmão de Chissano). Estava ele a redigir qualquer coisa e nós já tínhamos imediatamente o 
texto. Isso ajudou-nos imenso, sobretudo na preparação da Nó Górdio, pois quando ele a desencadeia estávamos mais do que organizados para 
a operação (...)”.

(31) Depoimento do Major-General Renato Marques Pinto em 6 de Setembro de 1999.
(32) ASDHM, Região Militar de Moçambique, “Norma de Execução Permanente do Serviço de Informações Militar”, de 8 de Novembro de 1965, 

Confidencial, Anexo A, “Normas Gerais para a Actividade da Informação na Província de Moçambique”.
(33) Comissão para o Estudo das Campanhas de África, “Subsídios para a doutrina aplicada nas Campanhas de África (1961-1974)”, p. 155.
(34) Amaro Monteiro, Fernando, “O Islão, o Poder e a Guerra (Moçambique 1964-1974)”, p.180.
(35) Clausewitz, Carl Von, ob. cit., p. 133. 
(36) Os Supintrep continham estudos étnicos, religiosos, sociais, económicos e sobre os países vizinhos, etc., procurando, pelo esclarecimento, 

contribuir para um bom relacionamento entre as tropas e as populações afectas, com vista à sua captação.
(37) Cardoso, Pedro, “As Informações em Portugal”, p. 189.
(38) Cann, John, ob. cit., p. 171. 
(39) Monteiro, Fernando Amaro, “O Islão, o Poder e a Guerra (Moçambique 1964-1974)”, p. 280.
(40) Comando-Chefe de Moçambique, “Directiva Geral de Contra-Subversão «Rumo Norte»“.
(41) Na Guiné e em Moçambique foram organizados ao nível do Comando-Chefe, Supintrep sobre as religiões e sobre as populações. Em 

Moçambique, também os Serviço de Centralização e Coordenação de Informações elaboraram estudos aprofundados sobre estas temáticas.
(42) Depoimento do General Pedro Cardoso em 8 de Agosto de 1995.
(43) Amaro Monteiro, Fernando, “O Islão, o Poder e a Guerra (Moçambique 1964-1974)”, p. 303.
(44) ASDHM, Freitas, Romeu Ivens Ferraz de, “Conquista da Adesão das Populações”.
(45) ASDHM, Branquinho, José Alberto, Melo “Prospecção das forças tradicionais – Manica e Sofala”, Serviços de Centralização e Coordenação de 

Informações de Moçambique, Lourenço Marques, 1966, Secreto.
(46) ASDHM, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Populações de Moçambique”, Supintrep n.º 22, Janeiro de 1967, Confidencial; 

Quartel General da Região Militar de Moçambique – Supintrep N.º 23, “Panorama Religioso de Moçambique”, Janeiro de 1967, Confidencial.
(47) AHM, 2-7-138-2, Quartel General da Região Militar de Moçambique, “Relatório anual de comando da RMM”, 1965, Secreto.
(48) Sun Tzu, ob. cit., p. 179. 
(49) ADIEMGFA, “Directiva para as operações psicológicas «Alfa»“ de 26 de Outubro de 1968 do Comando Chefe das Forças Armadas da Guiné.
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I I I CAP ÍTULO - OS POVOS DE  MOÇAMBIQUE E O  SEU COMPORTAMENTO NO CONFRONTO .
O  RELACIONAMENTO DAS COMUNIDADES SÓCIO -REL IG IOSAS DE  MOÇAMBIQUE COM O PODER 
PORTUGUÊS E  COM A SUBVERSÃO.

1. Os povos de Moçambique e o seu comportamento no confronto.

Em Moçambique, o conceito de Nação encontrava-se em causa. Portugal procurava assegurar o maior 
número de lealdades políticas, reduzindo a adesão das populações à ideia-força da independência; daí a 
necessidade da Administração intensificar a sua movimentação em redor da ideia-força Nação Portuguesa. A 
acção da subversão procurava obviamente a integração das populações numa independência rejeitadora de 
Portugal (1). 
O projecto do Poder português só seria viável se este conseguisse dividir as forças tradicionais. As 
divergências que opunham uns grupos etno-linguísticos aos outros, naquela conjuntura, eram passíveis de 
facilitar a manutenção da liderança da Administração, assim como, inversamente, a sua coesão podia 
dificultá-la; aliás bem compreendia a subversão, que se esforçava por promovê-la, dado o tribalismo ser um 
dos maiores obstáculos com que se deparava (2). 
Ferraz de Freitas expunha os conceitos–base do controlo das populações, que assentava na noção de 
“comandamento” e “accionamento”, referindo que o conhecimento adequado das “forças sociais” que 
impulsionam os indivíduos envolvidos num determinado processo social, aliado à adequada compreensão da 
maneira como aquelas forças interagem, possibilitava o controlo das populações e a sequente condução da 
evolução do processo no sentido desejado. Além do mais, sabia-se também que o menosprezo dos usos e 
costumes essenciais à vida grupal podia originar choque, indignação e revolta, pelo que o respeito das 
mesmas era fundamental. Nesta ordem de ideias, Ferraz de Freitas exortava ao estudo das populações no 
território (3). 
No entanto, note-se que esta opinião, perfilhada em toda a documentação militar ou da comunidade de 
Intelligence, não era coincidente com a de algumas autoridades administrativas. Podemos mesmo dizer que 
havia uma forma oposta de encarar o problema. No documento “Protecção e controlo das populações”, do 
Governo do Distrito de Cabo Delgado, datado de 1966, considerava-se que o poder exercido através de uma 
personalidade capaz de comandamento e accionamento se tornava muito débil; pois, a qualquer momento, 
a ordem instituída poderia ser alterada, bastando para tal a morte desse elemento. Assim sendo, em face 
das influências tribais e da potencialidade do perigo da sua utilização no comandamento subversivo, o mais 
conveniente para o Poder português seria o progressivo desaparecimento dessas influências de estrutura 
clânica e fundamento mítico, que constituíam um substrato social capaz de aglutinar populações fora da 
ordem cívica em que se pretendia integrá-las. O termo deste processo seria a completa emancipação das 
cegas e fatalistas sujeições tribais, deixando o indivíduo liberto e disponível para a sua qualidade de 
cidadão e, assim, accionável apenas por motivações racionais e pelo funcionamento do aparelho legal que 
enquadrava e articulava a sociedade (4).
Era neste sentido que se vinha actuando em Montepuez, desde que, em Agosto e Setembro de 1965, as 
autoridades administrativas se convenceram de que o uso em proveito próprio dos autênticos poderios
tribais seria sempre demasiado aleatório para se contar com eles no esforço anti-subversivo, podendo os 
mesmos a todo o momento ser manipulados contra o Poder português, por tipos e linhas de comando que 
acabavam por fugir ao controlo nacional. Numa aceitação da realidade de os poderes tribais de facto 
existirem, pretendia-se utilizá-los, se possível; mas, por outro lado, havia também empenho em anulá-los, 
quando essa utilização se mostrasse impossível ou mesmo incerta (5). Com este critério do “seguro”, a PIDE 
desenvolveu um “cordão sanitário” na área de Montepuez e noutras, efectuando centenas de prisões, 
sobretudo de apwiyamwenes; “(...) objectivo que perdurou até a pesquisa dos SCCIM apurar que cabia à 
linha de comandamento muçulmano Mecúfi / Montepuez / Balama / Nungo / Marrupa / Maúa / Mecula o 
apoio essencial da progressão dos grupos armados sobre Montepuez e daí para Macomia (...)”(6).
A análise das diferentes interpretações do como actuar sobre/utilizar as populações em proveito do Poder 
vem confirmar a interacção dos factores negativos já referidos em 4.4.3., II capítulo: a dualidade 
civil/militar, mas sobretudo a disfunção na análise global. Contudo, na concepção de defesa adoptada pelo 
Poder português, havia unanimidade quanto à importância vital do papel desempenhado pelas populações. 
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Assim, a preparação e informação dos quadros acerca das estruturas clânicas, tribais e sócio-religiosas das 
sociedades negras foram necessárias por ser forçoso um conhecimento do terreno, do humano, claro está, e 
no detalhe (situação que a subversão detinha e utilizou). Sem aquele estudo e preparação, não seria 
possível empreender com êxito a conquista da adesão das populações. Porém, esta situação era 
reconhecida sobretudo como axioma, pois o estudo ao nível adequado só frouxamente se pôs em prática. A 
tendência era mais para uma actuação convencional, conducente à posição de contabilizar armas e 
documentos capturados ou a população recuperada ou apresentada.... Facto que, dramático no contexto, se 
compreendia facilmente se pensarmos que um determinado tipo de concepção castrense não muda só 
porque uma cúpula a formula como norma. A instituição militar contém, natural e forçosamente, 
ingredientes conservadores, atinentes a uma “Ordem”; e o espírito de uma Ordem ou a sua 
aptidão/vocação específica não mudam em alguns anos, nem mesmo face a experiência de outras Forças 
Armadas (casos da Indochina e da Argélia, por exemplo). Ela transporta, como tudo o que é humano, a 
necessidade indirimível de sofrer a própria experiência em que, por vezes, naufraga. Lembremos, por 
exemplo, o comportamento do Estado-Maior francês perante os blindados em 1939/45: foi o General 
Guderian quem (muito tarde já!) o convenceu com o seu fulminante avanço Panzer, embora o General De 
Gaulle viesse, desde Coronel, repisando a imperativa necessidade de nova fisionomia da Cavalaria. 
Ao nível do Comando da RMM, decidiu-se compilar esses estudos no Supintrep N.º 22 “Populações de 
Moçambique”(7). Pretendia-se com este documento reunir elementos de História, características étnicas, 
ligações e dependências de países vizinhos, relações de interdependência e a atitude das populações face à 
subversão, procurando assim facilitar aos escalões subordinados o conhecimento sumário do factor humano 
e a orientação de estudos de situação e do meio humano que fossem necessários elaborar (8). Estes 
estudos, feitos de forma atenta e cuidadosa, tinham pouco impacte e ressonância na rendibilidade das 
Operações (portanto ao nível táctico); parece que a Informação se perdia no trajecto das cúpulas para os 
Sectores e destes para os escalões inferiores (9). 
Para o Negro, na maioria das vezes a fidelidade política era tida como relacionada com o parentesco, pelo 
que se estudavam as genealogias clânicas para se definir a afinidade potencial dos seus membros e o 
respectivo lugar na sociedade; no conhecimento dessas estruturas e dos seus elementos dominantes residia 
muitas vezes a chave da luta subversiva e contra-subversiva. 
Na documentação oficial, a etnia aparece-nos associada a uma concepção taxionómica, que impregna 
também uma concepção estatística; logo, uma visão para-convencional. A etnicidade era remetida para a 
reformulação conflitual, estratégica e táctica (10), sendo que a questão central desses conceitos residia no 
actor A condicionar, vantajosamente, a actuação do actor B, com vista à obtenção daquilo que desejava.
Por um lado Portugal procurava “portugalizar” o território, não promovendo de forma sistemática a 
exploração de diferenças étnicas, nomeadamente devido ao carácter unitário do Estado, acrescido à 
natureza da acção colonial; por outro, a fragmentação étnica servia-lhe como tampão às exigências 
independentistas, particularmente da FRELIMO (11). Os grupos étnicos existentes não facilitavam a ideia de 
coesão nacional procurada pelos dirigentes daquela Frente. Esta ideia não existia para diversas etnias que, 
na prática, apenas experimentavam afectação ao clã e à tribo. 
Hierarquizavam-se as sociedades africanas em família, clã, tribo, subgrupo e grupo étnico ou ainda 
complexo étnico, diferenciando-se pelos caracteres históricos, biofísicos, psíquicos, sociais, políticos e 
linguísticos. Estes caracteres, indicativos de alteridades da organização social da população do território de 
Moçambique, permitiam inserir elementos numa etnia, povo, entre outras e, assim, caracterizá-los. A 
análise de documentação classificada da PIDE/DGS, SCCIM e 2ª Repartição do QG/RMM, mostra-nos essa 
preocupação pela etnometria, procedendo-se por diversos métodos a uma «arrumação» das chefaturas 
tradicionais, da classificação etno-linguística das populações e dos grupos permeáveis ou aderentes à 
subversão. As cartas étnicas elaboradas pelas diversas instâncias do Estado reflectem, por conseguinte, essa 
necessidade de «arrumação» para posterior tomada de decisões políticas, definições estratégicas e actuação 
sobre as populações. 
O clã (nihimo), unidade fundamental das sociedades bantas, funciona como elemento mítico-espiritual, 
social e mesmo juridicamente solidário, congregando as linhagens patrilineares ou matrilineares que 
identifiquem uma cadeia unilinear de parentesco (12). Em Moçambique, o Zambeze no seu baixo curso 
separa populações matrilineares a Norte, de patrilineares a Sul, não se incluindo aqui os hibridismos dos 
“Povos do Baixo Zambeze”. 
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A tribo era entendida como um grupo de indivíduos unidos pela fidelidade territorial e não pela 
ascendência, sendo tida como uma comunidade política composta por diferentes linhagens ocupando um 
território comum. As tribos eram agrupadas, do aspecto de estrutura social, em matrilineares, patrilineares e 
intermédias. No respeitante a comandamento, dividiam-se nas de comandamento interno e nas de além–
fronteiras, uma vez que nos territórios africanos coexistem e convivem grupos social, cultural e etnicamente 
diferenciados, dentro dos limites políticos definidos por tratados e acordos entre as potências colonizadoras 
(13). 
Era imperioso para a subversão (como deveria tê-lo sido para a contra-subversão) envolver toda a 
população na guerra, pelo que a guerrilha teria, necessariamente, de desempenhar um papel de destaque 
na sua politização (14). O aliciamento na FRELIMO estava a cargo do Departamento de Organização do 
Interior. No interior do território, que a subversão conhecia com detalhe e a coberto de laços clânicos, do 
prestígio de autoridades tradicionais e ainda da protecção de estruturas religiosas, a FRELIMO infiltrava os 
seus agentes, que, explorando ressentimentos e fazendo promessas de melhoria de condições de vida e 
benefícios, predispunham à aceitação e ao apoio dos grupos armados (15). Estes preparavam a agitação e 
recrutavam militantes (16). 
A FRELIMO desenvolvia o esforço de aliciamento tendente à conquista da adesão das populações em todo o 
território da Província. A necessidade de apoio popular — numa linha de actuação tipicamente maoista, de 
recurso à imagem do peixe na água — era transmitida aos guerrilheiros, que referiam como uma das suas 
principais preocupações o estabelecimento e manutenção de boas relações com o povo, na linha das
palavras de ordem da FRELIMO: “(...) respeitar o povo; ajudar o povo; defender o povo (...)”(17). Porém, os 
comprometimentos subversivos nem sempre correspondiam a uma “consciência de causa” e a uma 
“determinação de nela agir” por todos os meios; eram muitas vezes resultantes de situações fortuitas. 
Por outro lado, as adesões pelo comandamento dentro da solidariedade familiar, servindo-se das 
inabaláveis ligações aos espíritos dos antepassados e de invencíveis receios correlacionados com a potência 
do sobrenatural, não representavam o acatamento submisso perante a ordem do dominador, mas sim uma 
perfeita e fatal integração de todos os abrangidos pelos mesmos laços míticos da ancestralidade clânica nos 
comportamentos que as lideranças adoptassem como os mais convenientes. Nestas adesões operava uma 
disciplina interior, com a força e a autenticidade que lhe advinha de corresponder a um processo de 
consciência, o qual, por natureza, dispensa fiscalizações e coacções externas. O indivíduo cede à sua 
vinculação tribal quando esta é invocada no complexo e actuante comandamento familiar (18). 
Além do aliciamento na clandestinidade, foram típicas as execuções selectivas aos elementos renitentes em 
aderir à subversão (19). Em Moçambique, estas incidiam, como vimos, sobre os chefes tradicionais que 
mantinham a sua fidelidade ao Poder português. Esta actuação sobre as populações procurava “(...) ao 
mesmo tempo destruir o seu enquadramento e torná-las portanto mais permeáveis a todos os aliciamentos 
(...)”(20). 
A parca e não raro qualitativamente fraca ocupação administrativa e as forças militares existentes no Norte 
do território em 1964, de maneira nenhuma preparadas para o tipo de hostilidades a surgir, permitiram, 
com relativa facilidade, que a FRELIMO desenvolvesse uma apreciável actividade de guerrilha e, 
simultaneamente, conseguisse o aliciamento das populações. Favorecia ainda a actividade frelimista a 
reduzida presença de população de origem europeia naquela área. 
Ao nível político, em resultado das guerras de ocupação de territórios, surgiu o enfraquecimento ou 
destruição de unidades políticas mais fortes, seguindo-se uma fase de organização da administração 
territorial na qual se procuravam integrar as autoridades nativas tradicionais na nova ordem colonial. Como 
resultado, alterou-se substancialmente a posição dessas autoridades, que deixaram de exercer um poder em 
nome próprio para o fazerem por delegação, conferida pelos colonizadores. Sendo, por vezes, a situação 
agravada por desprestígios causados aos chefes legítimos e contribuindo isso mais ainda para o processo de 
desagregação, remanesceu à margem da hierarquia formal, constituída pelos chefes legais, uma hierarquia 
paralela com real poder actuante: era a legitimidade em actuação. 
Nos Macuas, o muene (chefe natural) passou a ser conhecido por régulo. Propositadamente, ou por 
desconhecimento das autoridades administrativas face às estruturas políticas tradicionais, em numerosos 
casos correspondia à posição de muene a do régulo. Em Cabo Delgado, face à necessidade portuguesa de 
neutralizar a actividade subversiva, a substituição desses poderes tribais legítimos por poderes formalmente 
legais atingiu uma enorme amplitude. Tal era passível de causar o “vazio” do comandamento político 
tradicional, situação que a FRELIMO, por antecipação, podia aproveitar, preenchendo esses espaços e 
restabelecendo os comandamentos convenientes se de seu interesse; integrava com isso nas suas fileiras os 
descontentes e os vencidos, sem todavia deixar de definir-se como anti-tribalista. 
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Para Samora Machel, o processo libertador necessitava também de atingir a sociedade tradicional, pois esta 
exibia igualmente atributos opressivos e discriminatórios, sobretudo em relação à mulher e à juventude; 
assim, a linha política integrou a substituição das solidariedades tribais, linguísticas, religiosas e culturais na 
unidade que se queria nacional, pela consciência de pertença a uma classe explorada (21). 
No entanto, na prática, o recurso à utilização das autoridades tradicionais foi imprescindível para as partes 
em confronto, porque, em princípio, aquelas asseguravam o apoio popular. Não era crível que tais 
autoridades, por si só, representassem uma solução adequada para as partes, pois surgiam indivíduos 
decorrentes do processo de aculturação que aspiravam a participar na liderança, forçando a um ajustar das 
estruturas políticas tradicionais onde os mesmos fossem admitidos (22). 
Como as populações não absorveram (salvo raras excepções) a noção de espaço definido pelas fronteiras 
traçadas pós-Conferência de Berlim, mais de meio século passado sobre a delimitação, a migração 
clandestina era assegurada pelas ligações étnicas, clânicas e familiares, aquém e além-fronteiras; esses 
“canais” garantiam, no período de 1964-74, o escoamento de centenas de indivíduos para as minas do 
Rand (os Magaíças) por razões económicas, ou para os centros de recrutamento e preparação subversiva, na 
Tanzânia e na Zâmbia (23). 
Apesar do conhecimento dos movimentos independentistas e da sua doutrina, a reacção portuguesa, a 
despeito do grande e dilatado esforço, foi lenta nas aplicações adequadas à guerra revolucionária; confinou-
se predominantemente à vertente armada da resposta (que, mau grado as formulações doutrinais em 
contrário nunca deixou de tratar como convencional). Atraíu com isso pesado ónus para a instituição militar, 
a qual, por sua vez, não o declinou de forma que abrangesse também todo o aparelho civil, pois 
responsável. Assumindo-se ingénua e imprudentemente sozinha no conflito, entrou na preocupação de não 
adquirir um desastre como o da Índia, não estimando que este último nada tinha a ver com os teatros de 
Angola, Guiné e Moçambique. No entanto, procurou sempre, na disputa pela população, preservar a que 
tinha sob seu controlo, dissociar o binómio população/inimigo e captar população sob duplo controlo, 
através de uma manobra global em que as acções social e psicológica desempenharam papel de certo 
relevo, embora muito insuficiente. Assim, o permanente contacto com as populações, por forma a exercer-
se uma profunda acção psicológica e social e, quando necessário fosse, medidas de controlo, era 
especificado nas directivas portuguesas (24), sem embargo de faltas no “conhecimento de causa” e dos 
meios. Em Moçambique, no ano de 1967, o Poder considerava que cerca de 50% da população lhe era 
tradicionalmente fiel, que 4% estava sob controlo da FRELIMO, e 40% era indiferente (25). 
Como vimos em 4.4.1., II capítulo, a população branca radicada em Moçambique não estava consciente da 
situação, normalmente porque mal informada por uns media reflectores da posição oficial do Regime (não 
havia “guerra”), usufruindo de uma vida diária fácil para os estratos médios e de alta qualidade para as 
elites urbanas. Para muitos, o esforço militar era desnecessário e contribuía para agravar o custo de vida 
(26); para a maioria da população, a guerra era entre os militares vindos da Metrópole e os Negros das 
regiões fronteiriças do Norte. No fundo, sem exactamente o perceber ou muito menos o saber exprimir, o 
Branco achava que a guerra convencional dominava a mentalidade dos militares e que a solução (?) teria de 
ser outra (?). Daí, a enorme simpatia civil pelos líderes de milícias, como o famoso Daniel Roxo, o qual, com 
algumas dezenas de Negros, obtinha resultados espectaculares, muito ultrapassando os da média de um 
Batalhão metropolitano. 
Outras situações fora do habitual aconteceram também, com resultados extraordinários, mas todavia 
desconhecidos por um conjunto de circunstâncias não ter permitido que se lhes desse publicidade. É o caso 
do regresso ao território de Moçambique do Xehe Abudo Michongué, que Fernando Amaro Monteiro, ao 
tempo Adjunto dos SCCIM, me narrou ter conseguido trazer do Malawi, onde aquele dignitário islâmico 
(apurado como o mais importante do Niassa) se encontrava refugiado, nisso tendo arrastado um número 
considerável de Moçambicanos. Uma série de diligências efectuadas junto das lideranças islâmicas naquele 
Distrito durante uma semana, culminada por uma conversa de cerca de 5 horas numa mesquita em Vila-
Cabral, desencadeou uma mensagem para o Xehe Abudo Michongué, através dos canais de articulação da 
comunidade muçulmana, instando para o mesmo regressar a território nacional com todas as garantias 
(obtidas via rádio por Fernando Amaro Monteiro, junto da PIDE e do Governador-Geral). O Xehe regressou 
efectivamente, com acompanhamento vultoso das populações que o tinham seguido para o Malawi. Tratou-
se apenas, depois, de receber, alojar e alimentar essa gente.... Esta “operação” de recuperação, sem dúvida
das mais rentáveis de toda a guerra em Moçambique, custaria ao Estado a passagem via aérea de Fernando 
Amaro Monteiro no trajecto Lourenço Marques - Vila Cabral - Lourenço Marques, algumas deslocações de 
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taxi aéreo no Distrito e um “sinal de boa vontade” expresso em presente pecuniário de valor 
completamente derisório (mil escudos, único dinheiro que Amaro Monteiro tinha de momento no bolso e 
pediu fosse enviado ao Xehe). Se dividirmos os custos do conjunto destas diligências, cada regressado 
(válido) custou ao Estado Português um montante ridículo (27). E as garantias foram 100% cumpridas. 
A aproximação da guerra aos centros urbanos levou a uma “culpabilização” das Forças Armadas pelos civis 
e a um afastamento progressivo do apoio das comunidades brancas, conduzindo aos incidentes da Beira, em 
17 Janeiro de 1974 (28). Os militares aceitavam e proclamavam, sem hesitar, o óbvio: que a guerra era 
revolucionária. Mas dominando pouco as matérias afins, frustravam-se... e encerravam-se na auto–
constatação das suas impossibilidades, incorrendo numa culpa que era colectiva, mas cuja exclusividade 
pareciam querer reclamar, sempre presos a conceitos convencionais. Todo o “complexo” tem de “resolver-
se”; o problema estava em se desconhecer como iria o Oficialato fazê-lo neste caso. Por seu turno, as 
autoridades administrativas pouco ou nada mais sabiam do que a “tropa”, mas procuravam apontá-la como 
“bode expiatório”, tal agravando a situação de fissura. 
O Poder português actuava, assim, ciente de que a FRELIMO dispunha da aceitação tácita de um sector da 
população africana (29). Era no interior das áreas onde a subversão se manifestava violentamente que a 
FRELIMO contava com a adesão de grande parte da população (30). Fora daquela zona, a FRELIMO exercia 
pressão sobre o grupo Macua-Lomué, especialmente nos Metos, esforçando-se por conseguir a sua adesão, 
no mínimo, pelo silêncio das autoridades tradicionais. Este grupo era considerado um alvo fácil em regiões 
de fronteira étnica ou onde havia miscigenação, revelando-se, nas regiões do interior, leais ao Poder 
português e mesmo resistentes à subversão (31). 
Os Macua-Lomué, que constituem o grupo mais significativo, representavam em 1960 42% da população 
moçambicana. A sua sociedade é constituída por justaposição de unidades familiares que interpretam a 
vida, à semelhança aliás da generalidade dos Bantos, como um processo dinâmico, a abranger os vivos, os 
mortos, as coisas inanimadas e os elementos da Natureza, tudo percorrido pelo fluido vital. Segundo a 
tradição, a unidade macua provém dos montes Namuli (32).
Dentro do grupo Macua-Lomué, os elementos da tribo Lomué mostravam-se extremamente colaborantes 
com as autoridades, constituindo uma nítida barreira à penetração subversiva; por outro lado, os Achirrima, 
tidos como possuidores de personalidade própria e elevada coesão, eram encarados como um eventual 
tampão das influências e pressões vindas do Malawi ou do Niassa, podendo no entanto vulnerabilizar-se à 
subversão (33). Sabia-se ainda que algumas ligações clânicas Meto e, até 1967, certas hierarquias islâmicas 
na área de Maúa / Marrupa / Balama / Montepuez/ Mecúfi (34) se permeabilizavam à FRELIMO e que a 
subversão alastrava no litoral, exercendo por exemplo constante pressão sobre os Suaíli, a Norte do Rio 
Messalo. 
Segundo o Supintrep “Populações de Moçambique”(35), foram consideradas 15 tribos marave, distribuídas 
em dois subgrupos, os Nianjas e os Acheuas, e 4 tribos diferenciadas, os Senga, os Sereros, os Pimbe e os 
Agoa. Situados nos Distritos de Tete, Zambézia e Niassa, o seu comandamento era tido como localizado na 
Zâmbia (dinastia Hundi). Historicamente constituíram a Confederação Marave, pelo que ainda hoje mantêm 
uma certa coesão. Os Nianjas da circunscrição do Lago foram completamente subvertidos. Sendo sobretudo 
Malawianos, eram muito atreitos ao fenómeno subversivo (36). Em Tete, foi nos Acheuas que a subversão 
encontrou terreno fértil para se expandir. Assim, podemos considerar que a maioria dos Maraves se 
mostrava receptiva à FRELIMO. 
Sobre o eixo do Rio Zambeze, como vimos, confluem as organizações sócio-culturais patriarcal e matriarcal, 
pois aquele constituíu uma excelente via de penetração e difusão cultural de diversos povos. A 
miscigenação resultante de migrações, invasões, incursões ou simples comércio torna de difícil interpretação 
a origem e os mecanismos de comandamento de alguns destes povos. A FRELIMO exercia grande esforço 
sobre Senas e Sengas, contando além–Zambeze com apoio nos grupos transfronteiriços de comandamento 
externo, nomeadamente Vandaus e Barués (37). 
Os Ajaua ou Yao em Moçambique estão distribuídos por duas tribos, a Amasaninga e a Amacinga, tendo por 
potentados Mataka e Metarika, respectivamente (38), ambos representados no Malawi e na Tanzânia. A sua 
cultura não diverge muito da dos outros povos matrilineares dispersos ao Norte do Zambeze. São 
considerados um grupo muito coeso, com forte espírito tribal e profundo sentimento de união, resultante do 
controlo social e familiar a que estão sujeitos, da autoridade política e religiosa dos chefes e da absoluta 
subordinação dos régulos vassalos aos chefes das tribos. A não aceitação ajaua de comandamento estranho 
levou a FRELIMO a acompanhar o seu esforço de aliciamento sobre os Ajauas com acções de intimidação 
(39). 
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Este grupo etno-linguístico, quer pelas posições assumidas por alguns régulos, como o Mataca, quer porque 
“(...) influenciados, impulsionados e até compelidos pelos Nianjas e elementos Macondes neles imiscuídos 
(...)”(40), aderiu em parte à FRELIMO. A Administração Portuguesa ainda tentou, através da captura daquele 
régulo, inverter a situação (41). Enquanto o Mataca esteve detido pelo Poder português, verificou-se um 
acentuado recrudescer das actividades subversivas dos Ajauas, demonstrativo da real importância do seu 
ascendente sobre as populações daquele grupo etno-linguístico (42). Após a sua guarda ser confiada às 
autoridades administrativas, o régulo foi resgatado novamente pela FRELIMO, sendo o comandante da força 
que efectuou a operação o próprio Samora Machel (43). Em 1969, segundo fontes do QG/RMM, os Ajauas 
acomodavam-se, pendendo já para o Poder português (44). 
Os Macondes (2,6% da população em 1960), que têm o seu centro de cultura no planalto de Mueda e na 
serra do Mapé, por motivos de condicionalismo étnico e geográfico, mantiveram-se desde sempre, de certo 
modo, isolados dos grupos vizinhos. 
A respectiva organização sócio-familiar, semelhante à de outros grupos de estrutura matrilinear, não 
implicava reconhecimento da chefia política. A ausência de organização política que ligue as diferentes 
povoações macondes segundo uma determinada hierarquia terá impedido o desenvolvimento de uma 
consciência colectiva e da noção de destino histórico comum. A unidade maconde é sobretudo cultural. 
As suas aspirações, e o facto de terem sido dos primeiros a cristianizar-se, consolidou a posição isolada. Na 
busca de melhores condições de vida, os Macondes durante décadas procuraram serviço nas plantações do 
Tanganica (depois Tanzânia). Aí surgem os primeiros contactos com elementos ideologicamente preparados 
para a mentalização subversiva, apresentando a partir de 1956 organizações do tipo inter-ajuda, 
caracterizadas por feição estritamente tribal (45). 
Cada aldeia, dotada de mobilidade, é uma unidade independente e obedece ao seu chefe, o qual não tem 
autoridade política absoluta; nas decisões é sempre ajudado pelo conselho de anciãos. A sociedade 
maconde, sem estratificação social, é governada por homens, sendo os únicos líderes políticos os chefes de 
povoação (mwene kaya), independentes entre si, com poder não absoluto e limitado à sua aldeia (46). Os 
humu são as personagens mais categorizadas dentro da sociedade maconde por desempenharem um papel 
de conselheiros/medianeiros de conflitos, ou mesmo de conselheiros de guerra do seu likola (linhagem da 
mãe). O mwene lidera o grupo; mas é o humu que detém as prerrogativas religiosas e mágicas, dá 
conselhos e administra a justiça. É ele que detém a liderança efectiva, e não o régulo. 
À unidade da harmonia interna opõe-se um antagonismo externo nas relações intergrupos (47). A guerra, 
substituta de um poder central, era tida como a força de que os Macondes dispunham para fazer respeitar a 
lei, com o inconveniente de criar um permanente estado de tensão (48). Os Macuas são encarados por 
aqueles com sobranceria, tendo o seu território nos séculos XVIII e XIX sido pasto de razias e incursões para 
captura de escravos (49). 
A falta de organização política centralizada não permitiu aos Macondes formar um grande exército, 
combatendo sempre em grupos isolados, o que entretanto tornou difícil à Administração Portuguesa a sua 
submissão, pois cada chefe de aldeia era responsável apenas pela sua gente. Só em 1917 o Major Neutel de 
Abreu conseguiu submeter os “rebeldes”, completando-se a pacificação apenas em 1920, altura em que a 
região maconde foi entregue à Companhia do Niassa (cujo poder nunca tinham reconhecido) (50). 
Apesar de os objectivos gerais da FRELIMO não se identificarem com as aspirações macondes, que apenas 
pretendiam a independência da região do planalto, Mondlane aproveitou as suas tradicionais características 
guerreiras, investindo-os em funções de enquadramento. O comandamento deste grupo só poderia vir de 
um elemento nele integrado, sendo no entanto apenas aceitável quando circunstâncias especiais o 
exigissem; a influência de Mondlane sobre eles exercia-se por intermédio de Lázaro Nkavandame (51). Os 
Macondes foram subvertidos quase na totalidade. 
O panorama religioso de Moçambique apresentava, nos seus aspectos fundamentais, sintomas de ansiedade 
messiânica e libertadora. No sentido da necessidade de alertar os Quadros para a importância do problema, 
que tendia a ser subestimado, para servir de apoio e orientação na tarefa do conhecimento do meio 
humano onde a luta se desenrolava, e tendo em vista o estabelecimento de processos válidos na conquista 
da adesão das populações (enquanto a atitude religiosa fosse desfavorável a Portugal as populações 
dificilmente adeririam à causa portuguesa), o QG/RMM, em Outubro de 1967, difunde o Supintrep N.º 23, 
“Panorama religioso de Moçambique”(52). 
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Por seu lado, e na perspectiva da subversão técnica, também se procurava a manipulação do campo das 
crenças e mitos tradicionais para conduzir as populações e obter a sua colaboração (activa e passiva). Não 
se podia prescindir, para movimentar as massas, de “(...) tudo quanto tais crenças enquadravam ou 
veiculavam, mesmo se transpirando um tribalismo que a guerra arvorava querer destruir (...)”(53). 
O campo religioso moçambicano compõe-se de uma pluralidade de opções religiosas; estatisticamente, em 
1960, 67% da população (54) professava religião tradicional. Esta será “(...) uma expressão religiosa difusa 
na sociedade e, portanto desprovida de uma organização institucional (...)”(55). 
As religiões tradicionais em Moçambique, embora com diferenças consoante os grupos étnicos e os lugares, 
apresentam um certo número de características comuns. A noção de um Deus único, Supremo e Criador, 
quase generalizada, é geralmente considerada demasiado distante dos homens, como que inacessível. Por 
este motivo, o culto é orientado para tutelas secundárias, intermediárias entre os homens e o Ser Supremo 
(56). No caso dos Macuas, os viventes invisíveis estão unidos aos visíveis e intervêm, indispensáveis, a seu 
favor numa outra dimensão da Vida; a sociedade é auxiliada a sobreviver na unidade e permanência pela 
função fundamentalmente medianeira entre a força vital originária (Deus) e os restantes seres (57). 
Os cultos tradicionais de maior projecção no território são o dos antepassados, o zoolátrico, o totémico e a 
demonolatria. No entanto, a principal crença é a ancestrolatria ou adoração dos manes. Os Africanos não os 
adoram verdadeiramente; prestam-lhes, sim, um culto associado a práticas mágicas (58). O oficiante é 
geralmente um autóctone, por todos respeitado e que pode conversar com os antepassados (59). Falando 
aos mortos, ouve os seus conselhos, que depois transmite à multidão. Em caso de grande calamidade, 
dirige-se directamente a Deus, identificado com o conjunto de ancestrais. 
A força vital é o valor supremo da Vida, e os espíritos dos mortos ocupam lugar de relevo nas tutelas 
secundárias (60). Para se proteger da perda ou diminuição da força vital, o nativo recorre ao culto dos 
antepassados, culto que faz daquelas sociedades uma comunidade de vivos e de mortos; os antepassados 
são hierarquicamente concebidos, tendo por centro a linhagem unilinear que regula as relações entre os 
membros do grupo, também eles escalonados. 
O sacrifício era, na generalidade, entre as etnias ajaua e macua, obrigatório nas principais fases do ciclo 
vital (nascimento, iniciação, casamento, doença e morte) e opcional ou aconselhável noutras circunstâncias 
colectivas (no princípio da caça, perante uma desgraça) (61). O Mwene Mutokwene (chefe) preside aos ritos 
comunitários macuas, competindo à apwiyamwene, que representa a origem da família e, simbólica e 
espiritualmente, a essência mítica de um antepassado comum, o papel de medianeira. Assim, os apelos a 
poderes intermédios exercem-se, independentemente das variantes, em situações de grau de risco mais ou 
menos intenso ou de tensão comunitária, como foram os casos do alastrar da subversão violenta, 
constituindo indício técnico, praticamente seguro, da passagem de uma determinada área à fase de 
envolvimento na subversão armada, como ocorreu diversas vezes no território (62). 
Num sistema matrilinear, a apwiyamwene é a irmã mais velha do chefe ou régulo. Autoridade mítica, ela 
aconselha e é sempre ouvida e acatada por imperativo transcendente. Independentemente de um elemento 
do sistema ter outra religião, a autoridade da apwiyamwene sobre ele mantém-se. Em caso de 
desobediência, pode atraír sobre si todas as iras dos antepassados, não tendo descanso mesmo depois de 
morto. Apesar de os chefes macuas deterem os poderes militar, jurídico e religioso (63), submetem as suas 
decisões aos conselheiros, nomeadamente às apwiyamwene. Assim, nada se passará sem o conhecimento 
dos conselheiros, pois são eles que influenciam o régulo e o conduzem à decisão, podendo dizer-se que os 
conselheiros detinham um papel de relevo na aceitação ou não da subversão. Averiguações no Sul de Cabo 
Delgado confirmaram a influência que as apwiyamwene tinham na aceitação da subversão e na promoção 
das redes de apoio à FRELIMO (64). O seu papel chegou a ser interpretado como a “solução única” para o 
accionamento e controlo das populações e, logicamente, para o não comprometimento subversivo; isso 
determinaria à PIDE a concentração daquelas nas sedes administrativas (65). 
Com o domínio europeu as crenças tradicionais foram questionadas, o que provocou a sua decadência, 
vendo feiticeiros e chefes religiosos perigar o seu prestígio. A subversão, ao prometer “liberdade”, era 
identificada pelo nativo tribal como um regresso à forma de vida original, com a restauração dos costumes. 
Esta situação constituía uma vulnerabilidade para o Poder português e seria aproveitada ao nível da Apsic 
pela FRELIMO. 
Era neste mesmo terreno de religião tradicional que a missionação cristã, se realizada de forma superficial e 
apenas em extensão, não conseguia conduzir à conversão real dos nativos; fazia-os, sim, perder ou 
enfraquecer as crenças tradicionais, apressando a desagregação da tribo (66). 
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Em Moçambique, como nas sociedades africanas típicas, a unidade fundamental das sociedades é a família 
extensa, que funciona como elemento mítico-espiritual, social e até juridicamente solidário. Aquelas 
estruturas possuem um carácter intensamente comunitário; desempenhando o indivíduo funções com 
importância colectiva, o seu interesse é subordinado ao geral. O comunitarismo faz ainda parte da religião, 
das formas de vida económica e da existência de inúmeras sociedades especiais (no espaço entre família e 
tribo) (67). 
Os efeitos que transformam a religião articulam-se com os efeitos operados no sistema económico, 
reforçando-os e ampliando-os, pois operam a sua extensão ao lado moral da vida e, consequentemente, 
repercutem-se nas estruturas das sociedades negras, atingindo inicialmente a estrutura familiar, e 
sequentemente, a política. As características familiares não se mantêm, pois o interesse individual passa a 
sobrepor-se ao do grupo, comprometendo-se a autoridade do chefe, gerando tendências divisionistas em 
famílias mais pequenas, com base no casamento, no concubinato ou na consanguinidade e reflectindo-se na 
organização clânica e tribal, assim como na disciplina social (68). 
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2. Comunidades Religiosas. 

2.1. Igreja Católica.

Silva Rego considera que a história missionária moçambicana principia com a expedição dos Padres Gonçalo 
da Silveira e André Fernandes e do Irmão André da Costa, que fora enviada em 1560 pelo Vice-rei da Índia, 
D. Constantino de Bragança, com a finalidade de conversão do Monomotapa (1). Em 1563, Pio IV cria a 
Administração Eclesiástica de Moçambique e Sofala. 
A actuação missionária da Igreja Católica nas terras onde os Portugueses chegaram com a sua cultura andou 
sempre relacionada com as actividades políticas, económicas, sociais e religiosas da Metrópole. Estas 
acabavam por ter o seu reflexo nos territórios e povos que a Santa Sé confiara a Portugal para evangelizar. 
Moçambique pertencia ao Bispado de Goa, desmembrado do Bispado do Funchal em 1534, quando Paulo III, 
através da Bula Aequum Reputamus, cria aquela nova Diocese. Este novo Bispado compreendia toda a 
extensão territorial desde o Cabo da Boa Esperança até ao Japão. Em 1612, Moçambique passou a 
Administração Eclesiástica e, a partir de 1783, tomou a designação de Prelazia, tendo a sua sede na Ilha e 
depois (1898) em Lourenço Marques. 
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Consideramos como os principais motivos da decadência da acção missionária portuguesa a sujeição a 
Castela e as lutas da Restauração, a expulsão dos Jesuítas pelo Marquês de Pombal e as invasões 
napoleónicas; quanto aos territórios de Moçambique, os golpes mais acutilantes foram provocados pelo 
Decreto de Extinção das Ordens e Congregações Religiosas em Portugal, em 1834. Aquela legislação 
esvaziara conventos e mosteiros de religiosos onde era feito o recrutamento de missionários. Só entre 1881 
e 1910, devido a um abrandamento da legislação, se pode notar um novo revigorar das Missões pelo 
regresso dos padres de Cernache, Jesuítas, Franciscanos e outros (2). Com a instauração da República, a crise 
nas relações Estado/Igreja foi reatada, por efeito da Lei da Separação do Estado e das Igrejas de 20 de Abril 
de 1911. Note-se o emprego do termo plural de Igrejas, vincando o carácter acentuadamente anti-católico 
da referida Lei. 
Só a partir de 1919, com o Decreto N.º 6322, de 24 de Dezembro, e mais tarde com o Decreto N.º 8351, de 
26 de Agosto de 1922, ambos do Ministro das Colónias, se incentiva um reactivar da actividade missionária. 
Em 1926, o Comandante João Belo, através do Decreto N.º 12485, de 13 de Outubro, promulgou o Estatuto 
Orgânico das Missões Católicas Portuguesas da África e Timor, a génese do Acordo Missionário e do Estatuto 
do mesmo nome. 
O Regime, marcadamente assumido como de inspiração católica, ao considerar, no Art.º 24 do Acto Colonial, 
as Missões como instrumentos de civilização e influência nacional, e ao proteger e mesmo auxiliar os 
estabelecimentos de formação missionária, traçava novas perspectivas à missionação (3). 
Até 1940, a Administração Eclesiástica de Moçambique manteve-se confiada a um prelado nullius (4). A 
partir do momento em que as relações entre a Santa Sé e o Estado Português se normalizaram, através da 
assinatura da Concordata e do Acordo Missionário em 7 de Maio de 1940 e da publicação do Estatuto 
Missionário a 5 de Abril de 1941 (5), punha-se termo à questão religiosa suscitada com a implantação do 
Liberalismo e agravada com a República (6), a acção missionária conhecia um importante incremento. 
Com aqueles novos instrumentos políticos, o Estado Português garantiu à Igreja Católica o livre exercício da 
sua autoridade na esfera da sua competência (7). As Missões Católicas que eram “(...) consideradas 
instituições de utilidade imperial e sentido eminentemente civilizador (...)”(8), ficaram com a liberdade de 
expansão para exercerem formas de actividade que lhes eram próprias, nomeadamente para fundar e dirigir 
escolas (9), e os missionários, não sendo funcionários do Estado, eram considerados “(...) como pessoal em 
serviço especial de utilidade nacional e civilizadora (...)”(10) que deviam consagrar-se exclusivamente “(...) 
à difusão da fé católica e à civilização da população indígena (...)”(11). Assim, a Igreja na ordem política 
ficou profundamente identificada com o “Poder Colonial”. Após o Concílio Vaticano II e durante a guerra 
procurou, como veremos, diligentemente, “descomprometer-se”, como já antes alguns Prelados tinham 
começado a fazer, pelo menos em Angola e Moçambique. 
Em princípio, os missionários deveriam ser portugueses, podendo, no entanto, os Ordinários das dioceses, 
em caso de necessidade e para suprir faltas, recorrer a missionários ou missionárias de outras 
nacionalidades. Estavam no entanto sujeitos a determinados requisitos, como serem chamados pelo Bispo 
com prévio acordo entre a Santa Sé e o Governo Português, e ficarem integrados em missões da 
organização missionária portuguesa. Além disso deveriam declarar expressamente a renúncia às leis e 
tribunais da respectiva nacionalidade, submetendo-se aos equivalentes portugueses (12). 
O Governo da Metrópole iniciou o financiamento dos Institutos missionários, e dos orçamentos das 
respectivas Colónias saíam os subsídios para as Dioceses e circunscrições missionárias. O Governo concedia 
gratuitamente às missões terreno para o seu desenvolvimento e suas novas fundações (13). Era concedida 
ainda isenção de impostos ou contribuições para todos os bens das dioceses, circunscrições missionárias, 
institutos missionários e outras instituições eclesiásticas canonicamente erectas. A isenção dos direitos 
aduaneiros, de emolumentos, de impostos e de contribuições para a importação de imagens sagradas e 
outros objectos religiosos eram também contemplados no Acordo. Correspondia aos limites das dioceses e 
circunscrições, na medida do possível, a divisão administrativa. 
Mas quer um quer outro não trouxeram apenas benefícios para a Igreja. Como veremos, o Estado 
intrometeu-se por diversas vezes no Poder e Jurisdição da Igreja, enquanto, por outro lado, durante a 
guerra, elementos do Clero actuaram por vezes muito agressivamente contra o Estado; lembramos, entre 
outros, o caso dos Padres Brancos, a “Jornada do Rato” em 1972 e as homilias do Bispo de Nampula. 
Se a maioria das missões católicas em África estavam dependentes da Congregação Propaganda Fidei, nos 
territórios portugueses em África elas estavam sujeitas a um regime de Padroado. Após a assinatura da 
Concordata e do Acordo Missionário, o enquadramento canónico fazia-as depender da Secretaria de Estado 
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do Vaticano, através da Nunciatura Apostólica em Lisboa. Esta situação nem sempre foi compreendida por 
alguns missionários estrangeiros que, segundo D. Ernesto Gonçalves Costa, “(...) sentiram dificuldade em se 
adaptarem e aceitarem as normas concordatárias estabelecidas entre a Santa Sé e a República Portuguesa 
(...)”(14). Apesar de a maioria se ter integrado, houve sempre alguns a quem nunca agradou a situação. 
Pelo Acordo Missionário, foram criadas três Dioceses em Moçambique: Lourenço Marques, Beira e Nampula. 
Em 1954, é criada a Diocese de Quelimane, desmembrando-se a da Beira. Em 1957, é criada a Diocese de 
Porto Amélia, desmembrando-se a de Nampula. Em 1962 são criadas as de Tete e Inhambane, e em 1963 a 
de Vila Cabral. 
Todas as Missões Católicas eram portuguesas e dependentes exclusivamente do Bispo da diocese. Podiam, 
no entanto, pertencer ao Arciprestado de uma Ordem religiosa estrangeira em que os Padres, na sua 
maioria ou totalidade, não eram Portugueses. 
O facto de algumas Missões fornecerem apoio a elementos da FRELIMO, era naturalmente, considerado pelo 
Poder português como uma atitude de colaboracionismo com o inimigo. As Missões Católicas, assim como as 
populações, estavam por vezes entre fogo cruzados: de um lado as autoridades portuguesas, do outro a 
FRELIMO. Algumas, nas áreas mais nevrálgicas, a despeito de serem vigiadas pelo Exército e/ou pela 
PIDE/DGS, eram visitadas pela guerrilha, que obtinha apoio em alimentação, roupas e medicamentos, 
quando não em informações. Esta situação que criou problemas à Igreja, que se via coarctada na sua missão 
evangelizadora, levou a que alguns Bispos interviessem junto dos responsáveis do Poder português, por 
escrito e pessoalmente, em defesa quer dos missionários quer das populações (15). 
As Forças Armadas Portuguesas tinham o seu próprio entendimento do papel desempenhado pela Igreja 
Católica durante a guerra. Nesta conformidade, a 2ª Repartição do Quartel-General analisou o problema no 
Supintrep “Panorama Religioso de Moçambique”, documento que além de aludir à evolução do Catolicismo 
em Moçambique, focando os aspectos dominantes da sua penetração e da sua estrutura, tece também 
considerações, julgadas pertinentes, sobre o comportamento de alguns missionários e Missões e a 
respectiva influência na subversão. Refere-se naquele documento que não se pretendia marcar nenhuma 
posição nem sequer estabelecer ou sugerir normas que regulassem os procedimentos dos militares para 
com determinadas Missões. Apenas se intentava esclarecer o pessoal militar sobre as possíveis causas das 
ilegalidades de membros de certas Missões, e informar, ainda que sumariamente, sobre as suas actividades 
(16). 
Quanto à atitude da Igreja Católica relativamente à subversão, o Supintrep é extremamente cauteloso no 
tratamento do assunto, alertando para a necessidade de evitar generalizações em que, “(...) 
lamentavelmente, caem alguns relatórios sobre o procedimento francamente hostil dos sacerdotes católicos 
nas áreas subvertidas (...)”(17), pois, ainda com base naquele documento, era forçoso reconhecer que a 
maioria dos missionários católicos existentes naquela Província possuía um elevado sentido de servir e as 
suas actividades estavam ao abrigo de qualquer suspeita; era de salientar a diferença de atitude dos 
missionários portugueses da de alguns dos estrangeiros. Atitudes desfavoráveis destes últimos eram 
interpretadas quer como uma continuação das posturas políticas dos seus países de origem, quer pela 
preocupação de “descomprometer” a Igreja das suas ligações com o “colonialismo”. Mostravam-se 
receptivos à propaganda subversiva, que lhes prometia “(...) um lugar de evidência, após a expulsão dos 
colonialistas portugueses (...)”(18), pelo que certos elementos optariam por uma política de circunstância, 
devido ao receio de identificação da Igreja com a presença portuguesa em África. Assim, assumiam com 
frequência atitudes consideradas hostis à Soberania portuguesa, encobrindo actividades de carácter 
subversivo e, por vezes, colaborando directamente com elas. Salienta-se que estas atitudes pareciam 
corresponder à convicção de assim se poder fazer o descomprometimento da Igreja. 
O mesmo Supintrep, na parte respeitante à Igreja Católica, exibe uma particularidade que o distingue de 
toda a documentação analisada ao longo deste estudo: apresenta uma classificação mais elevada do que a 
atribuída ao Supintrep, que é de Confidencial. Esta singularidade deve-se a instruções recebidas no Gabinete 
do Comando-Chefe para rever a situação de melindre, susceptível de levantar algum mal-estar nas relações 
entre o Estado e a Igreja. Deste modo, a solução encontrada consistiu em atribuir às folhas que referiam 
comportamentos hostis de algumas missões a classificação de “Secreto”. Estas seriam distribuídas num 
envelope, em separado, às Unidades que tinham responsabilidades nas áreas daquelas missões (19). 
D. Eurico Dias Nogueira, na época Bispo de Vila Cabral, comenta este relatório no seu livro “Episódios da 
minha missão em África”, referindo ter ficado impressionado com as inverdades nas referências às Missões, 
o que criaria para com elas a animosidade dos militares (20). Pensamos, no entanto, que a análise feita 
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pelo Quartel–General da Região Militar, provou com o tempo que o comportamento de alguns missionários, 
sobretudo estrangeiros, era de facto contrário aos interesses portugueses no território, levando com justiça 
à sua expulsão ou à não–renovação dos vistos de entrada. 
Podemos dizer que a contestação da política portuguesa em África foi iniciada pelo “Profeta em 
Moçambique”, D. Sebastião Soares de Resende. Para D. Ernesto Gonçalves Costa, D. Sebastião “(...) esteve 
sempre na vanguarda dos que mais defenderam e lutaram pela justiça, pelos direitos humanos e pela 
elevação e educação dos moçambicanos (...)” (21). Para Adriano Moreira, D. Sebastião, inquietado por 
questões administrativas com o Estado e enredado em incidentes com a Censura, tinha por questão os 
Portugueses no Mundo, por adversário o problema das injustiças na sociedade colonial, como interlocutores 
os pobres e por eixo da roda o Evangelho (22). Aquele Bispo empenhou-se com insistência na necessidade 
de intervenção da acção social, combatendo as estruturas que incluíam o trabalho forçado, a negação de 
direitos políticos e a limitação efectiva do acesso ao ensino superior (que só surgiu no território em 1962), 
defendendo a abolição do Estatuto do Indigenato, e a criação dos estudos universitários na África 
Portuguesa, e sustentando a necessidade de integração na plenitude total dos Negros e Brancos em 
Moçambique (23). 
Para Eduardo Mondlane, D. Sebastião era a excepção à regra dos mais altos dignitários da Igreja em 
Moçambique, que sempre revelaram tendência para prestar apoio à política e à conduta do Governo 
Português. Da interpretação feita das pastorais e das posições assumidas por D. Sebastião no “Diário de 
Moçambique”, jornal que dirigia, Mondlane considerava-o, apesar de contestatário das práticas políticas 
africanas portuguesas, apenas como um liberalista político e não como um reformulador radical; concebia 
um Moçambique independente, mas apenas dentro de uma comunidade de interesses portugueses (24). 
O primeiro Bispo da Beira optou por uma postura polémica para o Poder. Na Carta Pastoral “Moçambique na 
encruzilhada” (25), datada de 1 de Dezembro de 1958, o discurso é nitidamente pela igualdade racial, pela 
justiça, pelo apelo à verdade e pelo bem. As suas pastorais eram escritas a partir de factos reais, de 
informações objectivas recolhidas por si ou pelos missionários, na área das missões (26). Só após possuir os 
factos, D. Sebastião passava à acção junto das autoridades ou através dos seus escritos, normalmente no 
“Diário de Moçambique”, o jornal da Diocese, que era, tal como os outros, submetido à Censura. A 
excepção foi a publicação da homilia feita aquando da comemoração moçambicana do 25º aniversário do 
Acordo Missionário. Por despacho do Governador-Geral, resultou na suspensão do Jornal por 10 dias. 
Segundo Soares Martins, o “Diário de Moçambique”, na sua fase “contestatária”, dada a especial censura e 
vigilância que sobre ele se exercia, distinguia-se dos outros periódicos mais pelo que calava do que por 
aquilo que dizia, uma vez que não era possível ser emitida opinião. Aconteceu mesmo ter deixado, 
deliberadamente, de publicar discursos de Ministros e de Governadores-Gerais, a única possível 
manifestação contrária (27). 
Em Moçambique, só após o Concílio Vaticano II e no seguimento das reflexões de D. Sebastião é que o 
processo de discussão do papel da Igreja no mundo moderno é encetado. Era a designada Renovação 
Pastoral Missionária, indicadora da necessidade de reflexão e mudança (28). A guerra veio forçar a Igreja a 
um marcar de posição política, e os reveses sofridos por esta (como a prisão ou expulsão de algumas 
Ordens e indivíduos) acabaram também por produzir benefícios para a luta independentista (29). 
Os Bispos de Moçambique estavam sujeitos a várias formas de pressão, resultante não só de grupos de 
missionários que desejavam uma Igreja mais desvinculada do poder temporal, ao qual se ligava pela 
Concordata e pelo Acordo Missionário, mas, segundo o então Bispo de Inhambane, D. Ernesto Gonçalves 
Costa, “(...) mais ainda pela força censória e política que vigorava em Moçambique onde persistia uma 
guerra em que as pessoas de bom senso, mesmo alguns chefes militares, não acreditavam e para a qual 
não esperavam uma solução por meio das armas, mas através do diálogo entre as partes e conversações 
políticas (...)”(30). Todavia, não só os Bispos eram observados e incomodados pela sua postura; segundo D. 
Eurico Dias Nogueira, houve “(...) missionários que foram objecto de suspeitas gratuitas e acusações 
infundadas ou vingativas, não obstante a serenidade e o espírito de sacrifício, por vezes heróico, e de 
lealdade ao Poder português de que davam manifestas provas. Muitos deles foram incomodados com 
processos e investigações policiais (...)”(31). O próprio D. Eurico Dias Nogueira sentiu essas acusações: foi 
vigiado e objecto de insinuações malévolas que chegaram às altas esferas governamentais, tendo mesmo a 
sua correspondência sido claramente violada (32) (aliás prática comum do Poder, via PIDE/DGS, face a 
qualquer personalidade com reconhecida ou óbvia possibilidade de influenciar opiniões e /ou 
acontecimentos, nomeadamente por se tratar de uma situação de guerra global que determinava 
antipáticas mas necessárias “profilaxias” por parte do Poder). 
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Alguns Padres, mormente estrangeiros, assumiram, na realidade, atitudes contrárias ao Poder português e 
divulgadoras de certas situações resultantes da guerra, chegando mesmo a enviar cartas e relatórios aos 
superiores das Ordens, no exterior, ou a utilizar a imprensa internacional para denunciar ao mundo N 
acontecimentos no território. Estas eram normalmente detalhadas em factos e números, sendo disso 
exemplo a denúncia dos massacres de Mucumbura, em 1971, e de Wiryamu, em 1972, pelos Padres de 
Burgos (33). 
D. Sebastião Soares de Resende, recorrendo às facilidades atribuídas pelo Acordo Missionário e por forma a 
responder às necessidades da Igreja na sua Diocese, convida Padres de Institutos e Ordens Religiosas 
estrangeiras. Estes missionários e outros eram dedicados à Igreja que pretendiam servir. Assim, e aceitando 
aquele convite, elementos da “Sociedade dos Missionários de África”, vulgarmente conhecidos por “Padres 
Brancos”, chegam a Moçambique em Maio de 1946. Em 1971, trabalhavam em Moçambique (Beira e Tete) 
39 Padres Brancos das mais diversas nacionalidades, tendo a seu cargo, nas dioceses de Tete e Beira, 7 
missões, 2 paróquias suburbanas e o Centro Catequético da Nazaré (34). 
Estes Padres deixaram Moçambique por não aceitarem as políticas de afirmação da soberania portuguesa 
em África. A decisão da sua saída verificou-se em Fevereiro de 1971 e foi aprovada em 15 de Maio pelo 
Superior e Conselho Geral da Congregação, que publicaram uma carta em termos de denúncia das políticas 
levadas a cabo pelo Governo Português: “(...) O Conselho Geral gostaria de vos participar uma decisão que 
foi levado a tomar (...) decidimos retirar de Moçambique os Padres Brancos (...) razões muito graves estão 
na origem desta decisão. Por um lado, a ambiguidade fundamental duma situação em que a nossa presença 
acaba por ser um contratestemunho. Por outro, a sinceridade duma missão que se recusa, em África, a ter 
duas faces contraditórias (...) os missionários constatam que a confusão entre a Igreja e o Estado, mantida 
pela prática constante das autoridades civis e das autoridades religiosas é profundamente prejudicial à 
apresentação da mensagem evangélica e da verdadeira face da Igreja (...)”. Acrescenta ainda a referida 
carta: “(...) demasiadas vezes, certos actos do Ministério Apostólico, sobretudo os que teriam como 
objectivo a promoção de uma verdadeira justiça social são considerados como actividades subversivas e são, 
para certos militantes cristãos, com maiores contactos com a missão, pretexto para custosas vexações, até 
mesmo para prisões e maus tratos (...)”(35). 
A reacção do Poder português foi obviamente a de considerar a carta ofensiva da dignidade nacional e, 
mesmo, contrária aos princípios e leis constitucionais, determinando a expulsão dos autores, num prazo de 
48 horas, de acordo com a Lei geral aplicável no Ultramar a qualquer indivíduo cuja presença se revelasse 
indesejável. Assim, reagia àquelas atitudes como interferências nas actividades do Estado. 
A Conferência Episcopal de Moçambique também reagiu com a emissão de um comunicado a 1 de Junho de 
1971, manifestando o apreço e gratidão pela obra realizada pelos Padres Brancos em Moçambique ao longo 
de 25 anos, e lamentando a decisão de abandonarem o território. Neste documento a Conferência Episcopal 
rejeitava ainda as razões apresentadas na carta, afirmava saber que a decisão fora tomada sob influência de 
“grupos de pressão” contra a vontade expressa da maioria dos membros da Igreja, reafirmava a sua 
isenção política e a independência perante o Estado, e felicitava-se por aquela atitude isolada não ter sido 
partilhada por outros que tinham realizado obra missionária e de promoção digna de maiores elogios (36). 
Mas já a “Mensagem do Conselho de Presbíteros da Beira”, datada de 13 de Agosto de 1971, assumia 
posição diferente da apresentada pela Conferência Episcopal cerca de dois meses antes. Esta mensagem, 
que expressava a inquietação religiosa, surge inserida na liberdade de expressão de que os religiosos 
gozavam, conjuntamente com o seu Bispo, no debate dos problemas da Igreja em Moçambique. Se por um 
lado nela se corroborava o conteúdo do comunicado da Conferência Episcopal relativamente ao trabalho 
realizado pelos Padres Brancos, por outro rejeitavam-se as acusações consideradas insultuosas contra Padres 
e Religiosas da Beira ou contra missionários, particularmente os não portugueses, considerados pelo Poder 
de “agentes de subversão”. Lamenta-se ainda a confusão do Evangelho com atitudes políticas, expressando 
o desejo de “(...) ver a Igreja em Moçambique mais independente e autónoma na sua própria esfera (...) 
livre dos compromissos e das ambiguidades que a desfiguram (...)”(37). Os Presbíteros da Beira 
ultrapassavam o historial de relacionamento entre a Santa Sé e o Poder português e os importantes 
instrumentos jurídicos que constituíam a Concordata e o Acordo Missionário. 
A 1 de Janeiro de 1972 celebrava-se em toda a Igreja o Dia Mundial da Paz, sob o tema “Se queres a paz 
trabalha pela justiça”. Na tarde desse dia, o Padre Teles Sampaio, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus do 
Macutí, erigida por D. Sebastião, profere uma homilia no seguimento do tema dado pelo Papa para aquela 
celebração. Referiu que a Igreja devia denunciar, quer a nível nacional quer internacional, as injustiças, 
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especificando, quanto a Moçambique: “(...) celebramos o Dia Mundial da Paz, estando em guerra em 
Moçambique. Antes não houvesse. Muitos querem convencer-se que não há. Muitos têm medo de dizer que 
há. A imprensa também não o diz (...) sabemos um pouco o que se passa no Norte, em Cabo Delgado e 
Tete (...)”(38), e denunciando depois actos deploráveis levados a cabo, segundo ele, por forças militares 
portuguesas na região de Mucumbura. 
A 9 do mesmo mês, realizava-se a promessa de alguns “lobitos” do Corpo Nacional de Escutas. O Coadjutor 
da Paróquia e o Chefe do Agrupamento de Escutas entram em litígio sobre a presença, ou não, da Bandeira 
Nacional durante a referida cerimónia. Ultrapassada a situação, a bandeira acabou por estar presente 
durante a celebração. No fim da mesma, um inspector da DGS de imediato interrogou os padres e alguns 
escuteiros sobre os acontecimentos. Também acorreram ao local um jornalista e três oficiais do Exército não 
uniformizados (39). 
No dia seguinte, surge no “Notícias da Beira” um artigo intitulado “Crime contra a harmonia racial — Padre 
Sampaio e Fernando, nós denunciamos” e cinco fotografias legendadas “Foi este o homem que impediu a 
entrada da Bandeira Nacional na Igreja do Macutí”(40). A 14, os Padres são presos e julgados um ano 
depois. O Acórdão do 1º Tribunal Militar Territorial de Moçambique, datado de 26 de Janeiro de 1973, que 
concede a liberdade aos padres, pode ser considerado um modelo de isenção do Poder Judicial face ao 
Poder Político (41). 
Os Padres do Instituto Espanhol das Missões Estrangeiras, ou “Padres de Burgos”, chegaram à Beira em 
1954, também a convite de D. Sebastião de Resende, sendo-lhes confiadas as Missões da Beira e Tete. 
Alguns deles denunciavam situações consideradas de violação dos Direitos do Homem, através de 
correspondência para o exterior, por vezes publicada. Estas cartas descritivas da actuação do Poder 
português foram apresentadas também na Assembleia Europeia “Justiça e Paz”, em 14 de Outubro de 1972, 
que acabou por emitir um comunicado onde assumia uma posição nitidamente contrária à política 
portuguesa nos territórios Ultramarinos e em favor da autodeterminação (42). Esta atitude e a colaboração 
com alguns grupos da FRELIMO conferiram-lhes um estatuto de inconvenientes, pelo que se verificaria 
também a sua expulsão. 
D. Manuel Vieira Pinto, ex-Padre na Diocese do Porto e responsável pelo “Movimento por um Mundo 
Melhor”, é sagrado Bispo de Nampula em 13 de Março de 1967. Em Janeiro de 1974 torna público um 
documento elaborado por si, intitulado “Repensar a Guerra”. Este documento, que surge como um convite à 
paz, ao desenvolvimento e à autodeterminação de Moçambique, apresenta-se bem ordenado, 
fundamentando-se na Doutrina da Sagrada Escritura e no Magistério da Igreja, aplicando-os ao contexto 
moçambicano. As citações referentes àqueles textos são diversas, assim como às encíclicas Pacem in terris, 
de João XXIII e Populorum Progressio, de Paulo VI, aos discursos deste último ao Parlamento de Kampala, 
em 1 de Agosto de 1969, ao Sacro Colégio, em 28 de Dezembro de 1973 e à mensagem para o 7º Dia 
Mundial da Paz (43). 
D. Manuel Vieira Pinto afirmava, numa postura abrangente, que a paz era o ideal da humanidade e que a 
mesma era necessária, possível e obrigatória. Porém, importava não a confundir com a ordem estabelecida, 
com as forças da ordem, com a ausência de armas, com o medo dos fracos, com a repressão dos fortes, 
com o silêncio dos mortos. Segundo aquele Prelado, a paz é algo que se devia não apenas manter, mas 
produzir a partir da verdade e da justiça, assentando sempre no Homem. Homem que sofria em 
Moçambique, havia já doze anos, a dureza da guerra. A paz em Moçambique impunha, pois, antes de mais, 
o dever de repensar a guerra. Apoiando-se em palavras do então Presidente do Conselho, Marcello Caetano, 
sobre a guerra subversiva, questionava se seria lícito referir que nas Províncias existiam a paz e segurança, 
afirmando que a guerra era uma realidade no território desde 1964. Explicitando a Populorum Progressio, 
afirmava o direito do povo moçambicano à autodeterminação e à escolha livre das suas próprias instituições 
políticas, culturais, económicas e sociais: “(...) A Igreja vê na autodeterminação política dos povos um sinal 
positivo do crescimento da consciência e da liberdade do Homem e dos povos, e ao mesmo tempo um 
avanço no processo de libertação e de comunhão da humanidade em Jesus Cristo (...)”(44). 
Para ele, a paz e a guerra não dependiam só dos outros (movimentos fomentados, apoiados e baseados no 
exterior), interrogando-se sobre se estes conflitos não seriam uma consequência de injustiças passadas e 
presentes, de opressão à dignidade, ao crescimento e à expressão cultural(45). Ali condenou a guerra e o 
facto de não haverem sido envidados esforços para alcançar uma paz honrosa, considerando “(...) injustas e 
criminosas as operações militares, ou as acções de guerrilha, que não respeitem o direito à vida, à 
dignidade e integridade da pessoa humana, a imunidade das populações civis (...)”(46); denunciou a trágica 
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situação das populações cuja conquista era disputada pelas partes em confronto, que as sujeitavam a 
represálias, a raptos e à destruição das habitações e dos bens de vida, especificando a ilicitude dessas 
actuações, pois em qualquer circunstância lhes assistia o direito ao respeito da sua dignidade e liberdade; 
questionando a medida de segurança dos “aldeamentos”, quando construídos como estratégia de guerra e 
não respeitando a dignidade e liberdade das populações; considerando ainda ilícito o fomentar da violência 
junto das populações civis, como eventual barragem contra um inimigo definido ou latente (47). 
Como era de prever, este documento, abertamente contra a situação vivida no território, condenatório quer 
das actuações militares dos Portugueses quer das acções da FRELIMO, não foi bem encarado pelo Poder. Mas 
aquele Prelado, juntamente com 34 Padres, 19 Irmãos e 41 Irmãs, surge, no mês seguinte, com um novo 
documento na mesma linha do anterior, intitulado “Imperativo de Consciência”. Ali se acusava a hierarquia 
eclesiástica de ambiguidades e de compromissos com o Poder português, a renúncia da Igreja ao múnus 
profético, o deixar a Igreja tornar-se num contratestemunho nas relações com o Poder e na sua missão 
evangelizadora dos povos (48). 
Pedia-se naquele documento: 
– que a Hierarquia declarasse existir em Moçambique um povo com cultura própria e com direito à 
autodeterminação; 
– que reconhecesse como legítimas as reivindicações dos movimentos de libertação conformes aos direitos 
dos homens e ao Evangelho, levando os responsáveis a resolver os conflitos por meios justos e pacíficos e 
oferecendo-se, se necessário, como intermediária; 
– que aquela renunciasse à Concordata e ao Estatuto Missionário; 
– que renunciasse a colaborar no ensino do Estado, a subsídios e outros privilégios; 
– que criasse novos órgãos de informação e estimulasse a formação de uma verdadeira e sã opinião pública, 
e a formação de elites a nível eclesial, social, económico e político; 
– que a Conferência Episcopal do território se integrasse na Conferência da África e Madagáscar; 
– que a Igreja de Moçambique passasse a depender da Congregação da Evangelização dos Povos (49). 
Os Combonianos decidiram, por fim, com o seu Bispo, acatar as propostas dirigidas à Hierarquia, mas 
continuando a trabalhar pela promoção do povo, pela formação profissional e pelo desenvolvimento 
comunitário. 
Estes documentos controversos para o Regime e que inicialmente circularam com algumas restrições foram 
colocados à disposição do público, tendo sido lido para o efeito, a 10 de Março de 1974, um comunicado da 
Secretaria da Diocese em todas as paróquias de Nampula. 
A reacção do Poder foi tentar virar a opinião pública contra o Bispo e os seus missionários e ordenar a 
respectiva expulsão. 
A 5 do mesmo mês, três padres recebem ordem de expulsão; a 6, mais três padres recebem a mesma 
ordem, todas para o dia 20. A situação é contestada pela Diocese. As ordens de expulsão são antecipadas 
para 11. Após a distribuição nas missas dominicais dos documentos atrás citados, as ordens de expulsão são 
adiadas de novo para 20. Entretanto, a Santa Sé envia o Núncio Apostólico, Mons. José Maria Censi, para que 
este se inteire da real situação da Igreja em Moçambique. A 22, realiza-se uma Assembleia da Conferência 
Episcopal, em Quelimane, da qual resulta um comunicado não divulgado na Metrópole, devido à Censura. A 
27, há uma nova reunião do Episcopado, sendo emitido a 31 um comunicado onde se refere a ânsia, “(...) a 
partir de diversas posições, pela consecução de uma paz justa, estável e fecunda, que favoreça num clima 
de fraternidade, o progresso de toda a sociedade moçambicana (...)”(50). Naquela reunião foi 
explicitamente assumido pelos Bispos delegados e pelo Núncio Apostólico “(...) que a Igreja em 
Moçambique não estava contra a autonomia e independência, mas não competia à Hierarquia assumir e 
estruturar o processo conducente a tais objectivos, mas às populações na sua generalidade (...)”(51). 
As manifestações continuaram. O Governador do Distrito de Nampula, em 10 de Abril, impõe a D. Manuel 
uma saída temporária para a Namaacha, tendo-lhe sido garantido o regresso. Mas, a 14, a DGS comunica-
lhe que, por ordem do Governo, tem de deixar Moçambique naquele mesmo dia. 
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2.2. Igrejas protestantes e seitas cristãs nativas.

A presença protestante em Moçambique é uma realidade sobretudo importada dos territórios vizinhos, 
muito produto de migrações. Pequenos núcleos de protestantes expandiram-se no território na mesma 
época da Conferência de Berlim, sendo a primeira instituição religiosa protestante a instalar-se em 
Moçambique a Igreja Metodista Episcopal, em 1883, seguida da Missão Metodista Livre e depois da Missão 
Suíça. Em 1893, surgem em Chamanculo e em Maciene os Anglicanos, e em 1935, os Adventistas do Sétimo 
Dia. O principal esforço catequético desenvolvido pelos missionários protestantes foi no Sul do território (1).
Segundo o Supintrep “Panorama religioso de Moçambique” datado de 1967, o número de protestantes em 
Moçambique estimava-se em 450.000, localizando-se o grosso dos seus adeptos no Sul do Save. Existiam 
ainda 24 Missões, na sua maioria situadas a Sul, mais propriamente em Gaza, Lourenço Marques e 
Inhambane (2).
Dos principais métodos catequéticos a que recorriam os Protestantes em África, destacam-se a crescente 
utilização da imprensa, o recurso permanente à acção médico-social, à distribuição de trajos e distintivos, ao 
hábil aproveitamento de certas fraquezas psicológicas do Africano, à superioridade tecnológica, à exploração 
de erros da Administração; através da compreensão e aproveitamento de alguns usos e costumes dos 
autóctones, à divulgação de um conhecimento simples mas útil; à actuação junto dos chefes tradicionais; ao 
recurso ao desporto; à usualmente pouca importância paga nos seus bons serviços hospitalares e escolares; 
à propaganda levada a cabo através de clubes e associações, bem organizadas segundo idade e sexo, o 
planeamento da celebração do culto sincronizado com os afazeres; à instalação de escolas em locais 
dominantes e à implantação destacada de símbolos religiosos (3).
Face aos progressos do Catolicismo e do Islamismo, o Protestantismo parecia contentar-se em sobreviver. 
Contudo, não podia subestimar-se a sua influência que, através de Missões preocupadas sobretudo com o 
aspecto prático e utilitário e, em geral, dispondo de recursos consideráveis, conduziam com facilidade o 
autóctone à conversão, o que não seria inconveniente para a Administração Portuguesa se os missionários 
(cujo número de portugueses brancos era muito reduzido) não fossem abertamente contrários aos 
interesses e à causa lusa (4); o clero protestante assumiu franca e hábil hostilidade para com a soberania 
portuguesa. As atitudes tidas por inconvenientes para aquela soberania, por parte de alguns missionários 
estrangeiros, podia ser explicada, segundo as Informações Militares Portuguesas, pelas linhas de articulação 
e dependências externas que esses missionários mantinham com os seus países de origem (5).
As Igrejas Protestantes, no desempenho das suas actuações sócio-económicas e de catequização, eram 
auxiliadas com fundos dos países de origem e por algumas organizações internacionais. Mas, no sistema 
político então vigente, em que era inviável uma tomada de posição aberta daquelas Igrejas para com a 
subversão, diversas delas, através do Conselho Mundial das Igrejas, apoiaram a FRELIMO com fundos para 
fins humanitários, como vimos em 3.3 do II capítulo; tal auxílio processava-se apenas para o Seminário de 
Ricatla. Acreditava-se ainda que a “Conférence des Églises de Toute L’Afrique” desempenhava em relação 
às confissões protestantes influência relevante que não seria apenas espiritual (6).
Ainda de acordo com a mesma fonte, algumas Missões protestantes apoiavam francamente todos os 
movimentos independentistas e desenvolviam violenta campanha contra Portugal e a sua política 
Ultramarina; a missão civilizadora daquelas era por vezes, transformada em acção subversiva (7). Este 
documento, além de discriminar detalhadamente quais as Missões e sua localização, tece ainda 
considerações sobre as actividades das mesmas no território, incluindo as subversivas. Acerca da Missão 
Suíça de Lourenço Marques eram veiculadas notícias que aludiam a actividades hostis por parte de alguns 
pastores, nomeadamente Manganhele e Mathié (8). Da Missão de Chicumbane surgiram também rumores 
de actividade subversiva, bem como na de Maússe, onde estudara Eduardo Mondlane. Além deste, foram 
numerosos os líderes da FRELIMO que cresceram num pano de fundo protestante, a maioria “(...) coming 
from a generation of an elite educated by the Swiss Missionaires (...)”(9), sendo disso exemplo entre 
outros, Alexandre Guebuza, Pascoal Mocumbi e Sebastião Mabote (10).
O envolvimento de jovens protestantes na luta independentista, a atitude dos pastores africanos que 
condenavam a política colonial mas inicialmente não aceitavam a ideia de independência pela via armada, 
tendo depois aos poucos começado a simpatizar com o movimento (11), bem como o papel desempenhado 
por Mondlane na luta pela independência, combinados, enfatizam o papel anti-colonial das Igrejas 
Protestantes, nomeadamente da Presbiteriana Africana. Esta, através da Missão Suíça, participou na 
promoção do ensino a todos os níveis e na preparação de uma liderança clerical africana no período 1961-
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1974, fomentando ainda a fundação de uma elite educada; contribuíu assim, conscientemente, para o 
desenvolvimento de uma liderança sócio-política que, segundo Teresa Cruz e Silva, encorajou os 
Moçambicanos à luta pela independência (12).
Por forma a aumentarem a eficiência do seu proselitismo, as Missões protestantes de Moçambique (excepto 
Adventistas e Baptistas) uniram-se, formando o Conselho Cristão de Moçambique ou Aliança Evangélica, que 
constituíu, além de «alavanca missionária», um instrumento político incómodo para a Administração 
Portuguesa (13).
Nas populações negro - africanas sempre se verificou a propensão para a formação de movimentos do tipo 
associativo que desempenharam funções diversas na organização e direcção da vida social. Estas 
associações, produto das sociedades ou resultantes do contacto com o colonizador europeu, foram como 
que um movimento instintivo de reacção contra aquela cultura estranha ou de defesa da própria e, ao 
mesmo tempo, meio de superação das diferenças de situação social inerentes à situação colonial (14). 
Fora da sua colectividade originária, o negro-africano, como já vimos, fica destribalizado, desamparado e 
inseguro. Restam-lhe complexas vias alternativas. Uma dessas vias pode integrar um “(...) processo de 
sublimação assumido através do carisma salvífico de uma seita cristã de anelos imediatistas (...)”(15). 
As rivalidades missionárias do colonizador reflectiram-se na forma como a actividade missionária foi 
organizada. O negro-africano conheceu, assim, diversas realidades religiosas, tendo tido que optar por uma. 
Face às exigências das práticas religiosas católica, veio juntar-se o avigorado recrudescer das seitas, que se 
podiam qualificar de um cristianismo africanizado. Esta situação contribuiu para o enfraquecimento da acção 
missionária, conduzindo, em simultâneo, ao princípio do livre exame, comum a todas as seitas protestantes. 
Se o estudo livre e directo das Sagradas Escrituras era lícito para o Branco, também seria legítimo ao Negro 
procurar nelas a sua verdade. Daqui à estruturação de Igrejas separatistas, só de negros, foi um passo que 
se deu com facilidade (16). 
As seitas, transigentes com o substrato mítico e mórfico do autóctone, oferecendo-lhe práticas que o 
fortalecem na convicção da sua promoção sócio-cultural, são “(...) sincretismos bizarros de crenças cristãs, 
caldeadas com animismos e feiticismos indígenas, pompas de hierarquia e ritos à mistura com feitiços e 
danças, que exerciam sobre o indígena um irresistível fascínio de conquista, atraindo os fiéis baptizados e 
desviando a muitos da catequese da missão (...)”(17). Entre 1964 e 1974, foi identificado em Moçambique 
um «núcleo duro» de 65 diversificações conhecidas, número que, pelos elementos disponíveis, 
consideramos ser maior na quantidade e mais difuso no espaço(18). 
Silva Cunha considera três grandes tipos de associações religiosas: as de forma e conteúdo primitivos, as de 
forma primitiva e conteúdo novo e as de forma e conteúdo novos (19). 
Das primeiras podemos identificar, em Moçambique, a Nhau, característica dos povos constituintes do antigo 
império Marave, contando com adeptos entre os Acheuas, os Azimbas e alguns Angonis. Encontrava-se 
estritamente associada à estrutura política tradicional e à vida social mágico-religiosa das sociedades em 
regime tribal (20). Segundo o Supintrep “Seitas Gentílicas da Província de Moçambique «Nhau»“, os 
dirigentes da FRELIMO, actuando no aproveitamento desta instituição tradicional em proveito próprio, 
abriram uma reunião política da Frente, em território do Malawi, com a apresentação da dança Nhau. Este 
relatório alertava para que, dado que se tratava de uma instituição que visava a conservação dos valores 
tradicionais e as prerrogativas deles decorrentes, facilitaria o movimento e controlo das autoridades, pelo 
que estas deveriam tolerar aquelas actividades exteriores, espectaculares, nas ocasiões de rituais, 
contribuindo, assim, para a manutenção da sua finalidade (21). 
Nas associações de forma primitiva e conteúdo novo, distinguem-se os Mau-Mau, de carácter 
exclusivamente feiticista, que combatiam o Cristianismo como parte integrante da cultura europeia, tendo 
por finalidades, entre outras, obter o self-government e recuperar a terra espoliada pelos Brancos, indo 
deste modo ao encontro do sentimento das tendências das massas que pretendiam movimentar (22). Em 
Dezembro de 1964, foram referenciados em Moçambique 200 elementos armados deste movimento, 
provenientes do Quénia (23). 
Dentro das associações de forma e conteúdo novos, Silva Cunha inclui as Igrejas separatistas e os 
movimentos profético-messiânicos, constituindo a sua formação e expansão uma das demonstrações mais 
características das mutações sócio-culturais produzidas pela colonização europeia em África (24).De carácter 
essencialmente religioso, passaram a movimentos com fins políticos, vestidos de um nacionalismo vigoroso 
mas rudimentar. Em Moçambique, entre 1964-1974, as áreas étnicas onde mais se fazia sentir a acção das 
igrejas cristãs nativas estavam extremamente identificadas com a subversão(25). Assim, para o Poder 
português era importante não só saber a localização das sedes, mas estabelecer a sua ligação com o factor 
étnico.
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Na República da África do Sul, surgiu nos finais do século XIX a primeira iniciativa de criação de uma 
«Igreja» independente. Naquele país, estas estão distribuídas por dois grande grupos que expressam a 
Negritude: as seitas etiópicas e a seitas zionistas, que se identificam no carácter profético - messiânico da 
doutrina. 
O Etiopismo e o Zionismo exprimiram-se num crescendo paralelo a partir da derrota italiana na Etiópia 
(Addua 1896), da revolta dos Zulus em 1906 e novamente da derrota italiana na guerra italo-abissínia 
(1935), sempre se conotando com o factor da superioridade rácica. O Etiopismo, era típico das áreas mais 
ruralizadas, clivado de Missões na quase totalidade de protestantes, ao passo que o Zionismo era mais
frequente nas zonas urbanas e periféricas. Em Moçambique, segundo as estimativas oficiais de 1972, 
implicavam cerca de 20.000 pessoas. Esta expressão numérica, cremos, apresenta grandes lacunas. Para 
Amaro Monteiro, dado que o fenómeno foi estudado de uma forma incompleta, este número deverá ser 
multiplicado por dez (26). 
Movimento político-religioso que pretende basear toda a sua doutrina na Bíblia, o Etiopismo é introduzido 
em 1892 na África do Sul por Magena Makone, estabelecendo um programa de reacção autonomista em 
relação às Igrejas dos missionários brancos. O termo etiópico é sinónimo de africano, defendendo o 
Etiopismo que a raça negra remonta aos primórdios da Humanidade e que a África foi destinada por Deus 
aos negros. 
Procurando manter a ortodoxia das igrejas protestantes, ao mesmo tempo que interpretam a Bíblia à 
maneira de ser dos Africanos, os cultos etiópicos não transigem com as religiões tradicionais e reclamam, 
numa forma de racismo que diríamos anti-racista, a “África para os Africanos Negros”, representando, 
assim, o nacionalismo africano. Estes cultos, que encontravam campo favorável à sua propagação no 
ambiente de segregação racial sul-africano, formam outros tantos organismos separatistas, que repetem na 
sua estrutura o carácter aristocrático das sociedades bantas sul-africanas, com um chefe político e religioso. 
No entanto, todas estas igrejas separatistas estavam ligadas a uma ideologia comum profético-messiânica, 
apoiada na esperança de uma inversão da ordem existente e da expulsão dos Brancos. 
O chefe da igreja etiópica procura copiar as técnicas das missões de que se separou, tentando, no entanto e 
em simultâneo, integrar-se na tradição africana, aproveitando o prestígio das chefias tribais como uma 
afirmação da independência e de rebeldia contra o Branco. Por outro lado, o chefe zionista procura a 
independência do negro-africano de outra forma, regressando à religião tradicional transformada à luz da 
doutrina cristã, aparecendo os cristos negros (27). 
As seitas zionistas diferenciam-se das etiópicas pelas particularidades dos ritos e pela importância que 
atribuem aos exorcismos médico-mágicos. A Igreja mãe é a Christian Catholic Apostolic Church in Zion, 
fundada nos EUA por John Alexander Dowie em 1886. A primeira Igreja do tipo zionista criada na África do 
Sul, no ano de 1908, denominava-se Zion Apostolic Church.
Estas seitas eram consideradas como drasticamente adversas ao Branco (28), procurando fazer a síntese do 
Cristianismo com as religiões tradicionais, repudiando o ensino recebido nas missões. 
A subversão procurava explorar as tendências mítico-religiosas do negro-africano, introduzindo nas suas 
crenças um sentido xenófobo, sendo mesmo referenciada uma influência nefasta de certas seitas religiosas, 
nomeadamente da “Zion Apostolic Church in South Africa” e da Igreja “Zion Apóstola em Moçambique”(29). 
Estas, com um número crescente de adeptos, especialmente nos Distritos de Tete, Manica e Sofala, Barué, 
Chimoio e Mussurize (30) foram introduzidas no território por indivíduos vindos do Transval. 
Na Zambézia, também se verificou a proliferação de adeptos de diversas seitas religiosas, especialmente da 
“Santa Igreja Fé dos Apóstolos”, que, segundo se pensava, recebia comandamento de um nativo residente 
no Malawi, o qual instigava uma acção de carácter terrorista contra os Brancos da região. No Distrito de 
Inhambane, as seitas protestantes incrementaram a sua actividade considerada suspeita e, em Lourenço 
Marques, as seitas zionistas e a “Igreja Etiópica Luso-Africana”, faziam a apologia da emancipação do Negro 
pela eliminação do Branco, efectuando reuniões clandestinas na região de Sabié (31). 
Destacamos ainda a seita “Watch Tower” ou “Testemunhas de Jeová”, fundada em 1872 por Charles Russel, 
nos EUA, que, contudo, não é gentílica, mas sim internacional. Apesar de não estar autorizada no território, 
foram detectadas actividades dela, nomeadamente, nas regiões fronteiriças. Para os seus adeptos só existe 
uma verdadeira religião, estando os respectivos preceitos expressos na Bíblia. Reclamam-se a isenção de 
prestar serviço militar em Forças Armadas, pois já servem um Exército, o de Jesus Cristo (32). Segundo 
Afonso Ivens Ferraz de Freitas, no seu estudo “Seitas Religiosas Gentílicas — Província de Moçambique”, a 
influência fazia-se sentir nas margens do Niassa e na Angónia, mas não se limitava a esses territórios. De 
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acordo com aquele Administrador, a sua rede devia ser vastíssima, tendo sido contactados elementos mais 
ou menos isolados, tanto a Sul como na zona central do território; além disso as suas posições eram do mais 
subversivo e lesivo dos interesses da soberania portuguesa (33). 
Sublinhe-se o facto de algumas confissões protestantes, nomeadamente as Metodistas (sobretudo a 
Metodista Livre), apoiarem e controlarem diversas das referidas seitas, imprimindo-lhes uma orientação 
nitidamente contrária aos interesses da soberania portuguesa (34). 
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2.3. Comunidades muçulmanas.

Para além das religiões tradicionais, todas as outras existentes na África Negra são produto de importações. 
Destas salienta-se o Islamismo que, entre outros factores, foi imposto sobretudo pela guerra ou pela acção 
do comércio e acabou por se sobrepor ou aculturar, pois “(...) comporta a visão africana do mundo, que o 
Cristianismo e o laicismo ocidental têm tendência a destruir (...)” (1). 
Em Moçambique, o Islão crescia e implantava-se principalmente entre os Macuas (Macas, Lomués e 
Metos)(2) e entre os Ajauas (3); consolidando-se nos Suaílis, Muanes e Mulais, progredindo lentamente 
entre Achirrimas e, para Sul, entre Chuabos, Maganjas, Lomués e Tacuanes, sendo a sua presença no 
restante território discreta mas em ascensão (4). 
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Frederico Peirone identifica cinco comunidades muçulmanas diferenciadas em Moçambique: os seguidores 
do Islão tradicional, antiquíssimo, comunidade disseminada ao longo da Costa norte-oriental, a quem 
designa por Mouros ou Proto-Muçulmanos, caracterizada por uma prática rigorosa; os Monhés (Muçulmanos 
de origem indiana), que abrange as regiões de Quelimane, Beira e Inhambane, mais fechada do que a 
primeira, com usos e costumes da Índia e Paquistão, composta na sua maioria por comerciantes; a terceira 
comunidade, prolongamento da África do Sul, com centro geográfico de expansão em Durban, encontra 
expressão nomeadamente em Lourenço Marques, João Belo, Ressano Garcia e arredores; os Ajauas, 
designados por neo-muçulmanos, recém-islamizados, comunidade em que o Islão preserva o aspecto 
exterior e cerimonial, mas em que a prática da vida quotidiana segue os moldes tradicionalmente não 
islâmicos; e, por fim, a comunidade ismaelita, ramo extremista do Chiismo Septimamita, com influência 
externa proveniente de Nairobi (5). 
Ernesto de Vilhena define três períodos de influência islâmica na Costa Oriental de África. O primeiro, que se 
estende do século VII ao XV, caracteriza-se por um domínio territorial ao longo do litoral, nomeadamente 
em ilhas, exercido por cidades independentes, com lutas intestinas entre si e com os indígenas do 
Continente, em que o Islamismo é largamente difundido - se bem que de uma forma adulterada, reduzido a 
um número de crenças, preceitos e usos - propagando-se aos Mestiços mais ou menos arabizados, embora 
com tendência para se dissolverem na massa negra islamizada. O segundo período, cujo início coincide com 
a chegada e instalação dos Portugueses no Índico, marca o dealbar de uma época de decadência da 
influência islâmica, traduzida numa diminuição do domínio de diversos lugares no litoral (6). Finalmente, no 
terceiro período contado a partir de meados do século XVII, verifica-se um renascimento das manifestações 
da influência islâmica, independentemente do domínio territorial. Subsiste, no entanto, uma difusão da 
crença ao longo da Costa e no Continente, até aos Lagos, e um largo cruzamento com o indígena, sobretudo 
no litoral. Nos dois primeiros períodos, os Muçulmanos desempenham um papel quase exclusivamente de 
receptores de escravos vindos do interior e depois trocados na Costa, ao passo que, no terceiro período, o 
tráfico se generaliza, dando lugar à penetração no interior, em busca daquela “mercadoria”(7). 
Assim, os primeiros muçulmanos da margem ocidental do Índico remontam ao séc. VII, sendo o tráfico 
marítimo e comercial com os Árabes anterior a essa data. Sob o impulso de comerciantes/navegadores 
provenientes da Arábia do Sul formaram-se centros florescentes em Sofala, Moçambique, Quíloa e Pemba. A 
chegada dos Muçulmanos a terras do actual Moçambique antecedeu, pois, em cerca de oito séculos, a dos 
Portugueses, pelo que, quando Vasco da Gama aportou a Sofala, as populações daí para o Norte haviam já 
estabelecido contacto com o Islão. 
Aqueles povos não procuravam o domínio territorial. Ocupavam as ilhas, onde encontravam abrigo das 
invasões dos “cafres guerreiros” do Continente, iniciando depois o comércio com a Costa e ao longo desta, 
bem como com a Arábia e a Índia. O encontro de culturas deu origem a uma mestiçagem que, sendo 
africana, possuía traços distintos da massa autóctone, sendo esta a solicitar aos comerciantes que 
trouxessem rapazes para casarem com as suas filhas.
Nos séc. XVI, XVII e XVIII, os Portugueses foram ocupando as ilhas precisamente pelas mesmas razões que os 
Árabes o fizeram. Depois veio a disputa pela posse da terra firme, sendo Sofala o primeiro ponto onde os 
Portugueses se estabeleceram com fixidez e a partir do qual, ao longo dos séculos XVI e XVII, penetraram o 
hinterland, assenhoreando-se do território, retendo nas suas mãos o comércio, exercendo o governo e o 
domínio sobre os cafres (dentro do alcance útil da Artilharia...), e eliminando praticamente nessa área sul a 
influência muçulmana; com eles não vinha apenas o comércio, mas também os missionários, empenhados 
na conversão ao Catolicismo. 
A partir de meados do séc. XVII e princípios do XVIII, assiste-se a um renascer do Islão naquelas paragens, 
não só como consequência da primeira queda de Mombaça (1698) mas, podemos considerar, até como 
reflexo do período filipino, pois então o domínio Português no Oriente começa a esboroar-se. O esforço 
passaria assim a ser orientado para o Brasil, aberto que fora à exploração pela perda de significado do 
meridiano das Tordesilhas; manteve-se no Oriente apenas um grau de esforço possível. 
A decadência portuguesa, visualizada na queda definitiva de Mombaça (1730), permitiu o revigoramento 
islâmico, agora sob a tutela política do Sultão omanita e depois de Zanzibar. Ibaditas, portanto “cismáticos”, 
esses centros cobriram e alimentaram todavia, entre os Negros do Sunismo de rito chafita, sempre a 
maleabilidade e versatilidade do proselitismo muçulmano.
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Com o comércio e as cidades que fundaram na Costa, os Árabes aumentaram o Islão entre os povos Suaílis e 
Macuas, do Rovuma ao Zambeze, enquanto, por outro lado, o faziam da Costa ao Lago, através do comércio 
e da escravocracia. 
Até ao século XIX, o Islamismo permaneceu nas Ilhas e ao longo da Costa; a difusão islâmica pela grande 
maioria das rotas comerciais do hinterland terá sido desencorajada pela natureza do terreno, como pela 
falta de centros populacionais e de recursos suficientes que atraíssem a atenção dos mercadores árabes. O 
tráfico satisfaria sobretudo mercados externos, sendo exercido mormente por traficantes de escravos (8). 
Após 1820, os negreiros das Ilhas francesas do Índico, bem como alguns outros provenientes do Brasil e de 
Cuba, “(...) retornaram em força ao litoral setentrional. De novo os Ajauas predominaram como 
intermediários entre os portos marítimos e o extensíssimo hinterland. Os potentados macuas, ajauas, 
islamizados e aportuguesados, acicatados pelos elevados lucros, lançaram a ruína, a violência e a morte 
sobre populações indefesas (...)”(9), pelo que foram os comerciantes/intermediários muçulmanos que 
transportaram o culto para o interior; sendo assim, “(...) a insegurança generalizada acelerou a conversão 
ao islamismo de muitos elementos indígenas, visto que, pelos deveres de solidariedade religiosa, 
assegurava alguma protecção aos seus fiéis contra os assaltos e as arbitrariedades que visavam a captura de 
escravos destinados à exportação. (...)” (10). Nesta ordem de ideias, a penetração do Islão seguiu as pistas 
das caravanas, acentuando-se devido à troca com os habitantes da Costa, e parece ter fornecido um 
cimento aglutinador, prevalecendo conforme as áreas e as situações, a tónica tribal ou religiosa “(...) 
consoante fossem socialmente menos ou mais evoluidos os componentes humanos dos vectores de 
liderança (...)”(11). Nos fins do século XIX, a propagação catequética muçulmana continuou, referindo-se o 
Comissário Régio António Ennes a essa espectacular expansão, que irradiava como o poder de uma moda, 
no relatório “Moçambique”, publicado pela primeira vez em 1893 (12). 
O Islamismo, que em numerosos aspectos é facilmente compatível com as religiões tradicionais e com os 
costumes sociais africanos, expandiu-se ao Sul do Saara. O fenómeno aparece associado à acção de 
catalisadores bem explícitos: o comércio e o casamento poligâmico, o aumento da alfabetização, a 
vulgarização do rádio portátil, mas também devido a “(...) factores mais difíceis de definir, tais como a 
necessidade psicológica de segurança e a atracção universal da fé islâmica (...)”(13). 
Em toda a África Negra, o expansionismo muçulmano teve condições favoráveis para progredir devido à 
receptividade decorrente de encerrar elementos comuns à maioria dos paganismos locais: “(...) a concepção 
alargada da família, a força vital (de valor concentrado em pontos essenciais, fazendo lembrar a baraka 
muçulmana), fluido ou corrente que circula entre os vivos, os mortos e a Natureza, a tudo dando expressão 
e sentido numa Ecologia plena e transcendente; os antepassados, hierarquicamente concebidos, com a 
medula da linhagem unilinear a regular as relações entre os membros, também escalonados, do grupo 
(como hierarquizada é a sociedade clânica do primórdio islâmico); as lideranças político-religiosas a 
funcionarem como elos de coligação entre os vivos, os mortos e a Natureza; a decorrente imprecisão da 
distinção espírito/matéria, que se abre ao distante paralelo da concepção muçulmana quanto ao incorpóreo 
do homem (...); o princípio generalizado de que a terra é, em última análise, pertença de Deus Criador e 
habitada pelos génios do lugar (seres de alguma parecença com os «dijins» do Islão); a educação colectiva 
marcada pela iniciação, factor de coesão social a encontrar no Islão a prática simétrica (ainda que não 
dogmática) da circuncisão; o princípio da reciprocidade das relações e as configurações da regra taliónica; a 
permissividade poligâmica; a justificação do individual em exclusiva função do comunitário; o associativismo 
de base religiosa (a projectar-se nas Confrarias muçulmanas, sucedâneo natural); as vocações divinatórias e 
a premunição, a predisporem-se sem violência ao perfil maometiano (e à prática do sonho premunitório) 
(...); a magia; as próprias cosmogonias, perante as quais é fácil apresentar a Divindade criadora (como a 
doutrina muçulmana a refere) e o casal primordial das revelações judaico-cristã e corânica (...)”(14). 
As escolas corânicas desempenharam papel essencial na propagação e protecção do Islamismo, na 
preservação de uma identidade local específica e na criação de uma cultura contra - colonial. O seu principal 
objectivo continua a ser a integração do indivíduo na sociedade islâmica; difundindo os valores de base do 
Islão, o ensino muçulmano é assim, por excelência, um agente de sociabilização num sistema social que se 
reclama da religião do Profeta. Em Moçambique e na Guiné-Bissau, o ensino corânico consiste numa 
aprendizagem do Alcorão em Árabe, verbalmente ou através da escrita em caracteres arábicos numa 
pequena tábua, para, depois, os alunos poderem decorar os versículos que repetem inúmeras vezes. Mas 
muitos não chegam sequer a aprender a ler e escrever.
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Porém, o estudo do Alcorão não é o único objectivo da formação. Ao lado do ensino corânico de tipo 
tradicional, surgem a aritmética, a gramática e a literatura, e em algumas escolas dos grandes centros 
urbanos, como Maputo, agora aprende-se informática. Sucede, porém, que em muitos locais a pedagogia se 
mantém inalterada, continuando a memória a ser o principal instrumento de aprendizagem, e a escrita 
apenas um meio auxiliar. 
A colonização, se por um lado criou fronteiras artificiais, por outro lado abateu fronteiras tradicionais rígidas 
e determinou o contacto entre os diversos grupos étnicos, impondo-se alguns pela transmissão da sua 
cultura. Podemos, assim, considerar que a propagação do Islamismo em Moçambique, tal como na Guiné, é 
também o resultado de acções desenvolvidas pelos grupos étnicos islamizados, face aos grupos étnicos 
adeptos das religiões tradicionais.
O contacto cultural entre o Negro e o Árabe originou um Islamismo por vezes dito negro (15), mas que 
podemos considerar apenas de “revestimento”, onde as práticas tradicionais andaram de mãos dadas com 
o Islão. Mesmo a maioria dos dignitários não resiste, no plano da argumentação, a um confronto com 
alguma profundidade, persistindo, ao invés, numa atitude subjectiva de quem não quer abandonar a sua 
base pragmática de equilíbrio (16). Assim, podemos dizer que em Moçambique há grupos étnicos que se 
encontram islamizados, uma vez que as estruturas e crenças tradicionais sobreviveram, embora com 
aspectos alotrópicos e em consequência das circunstâncias locais, perante o impacto com o Islamismo e 
mesmo com o Cristianismo; ou seja, “(...) apesar da islamização, permaneceram os valores sócio-religiosos 
do tribalismo, resultando dessa aculturação uma face muçulmana formal, atenta à solenidade de um ritual 
que objectiva a ideia de Deus, seduzida pela “promoção” social fácil e tranquilizada pela subsistência de 
usos ancestrais consentâneos, face ao Islamismo (...)”(17). A este propósito, José Júlio Gonçalves 
acrescenta: “(...) a difusão do Islamismo resulta, em parte, do desejo de ascender socialmente. Com efeito, 
os animistas, (...) lançam-se à sua conquista, uma vez que esta lhes parece, pelo menos exteriormente, 
superior e não se lhes nega, em termos terminantes, por ser acessível, terra a terra, adaptável e adaptada 
ao meio ambiente (...)”(18). 
No processo de islamização teve, sem dúvida, importância o papel desempenhado pela mulher nas 
sociedades bantas, matrilineares. A expansão islâmica provocaria nas sociedades negras de fisionomia 
matrilinear, como sucede no litoral moçambicano, hibridismos de compromisso (19). No período de 1964-
1974, segundo Amaro Monteiro, constituía indicador técnico fundamental para um observador atento o 
aperceber-se do grau de porosidade da tessitura humana às influências quer subversivas quer contra-
subversivas que visavam a sua penetração em todo o interior do território entre o Rovuma e o Zambeze. 
Segundo aquele autor, onde a islamização mais tivesse atingido o elemento feminino, mais estanque a 
quaisquer acções estranhas era o meio. Nos locais onde a influência sócio-cultural negra sobrelevava quanto 
à mulher, mais o proselitismo islâmico se mostrava activo, veiculando subversão ou rejeitando-a, como 
ocorrera na década de 1960 sobre populações Muanes e Macuas e Ajauas (20). 
Paralelamente aos comerciantes, as lideranças muçulmanas e as elites convertidas desempenharam, de 
igual forma, importante papel na propagação do Islamismo. Uma vez adoptado, o Islão fornecia às chefias 
tradicionais o princípio da articulação, muito útil para reforçar, e mesmo justificar, a sua posição. Outro 
factor com um importante papel na difusão do Islamismo em África terá sido o desenvolvimento dos 
modernos meios e métodos de comunicação, que permitiram levar o Islamismo até aos mais recônditos 
locais. 
Toda esta complexidade causal levou a relacionamentos rápidos e intensos, colocando “(...) as estruturas 
tradicionais das sociedades nativas em dilemas e opções forçosas num processo aculturativo que, no 
período 1964/1974, coincide com o processo da guerra e induz à «nacionalidade de recurso», pela inserção 
na malha enquadrante ou periférica das Confrarias (...)”(21). Estas, sobretudo depois do século XVIII, muito 
contribuíram para o processo de disseminação do Islamismo na África Negra, sendo que, para muitos 
africanos, tornarem-se Muçulmanos era entrarem para uma Confraria, visto encontrarem nelas um 
sucedâneo para as suas tradicionais sociedades secretas, por várias razões extintas ou em vias de extinção. 
Assim, podemos considerar que, à margem do Islão oficial, se desenvolveu um outro Islão estabelecedor de 
“(...) relações entre o Homem e o Divino mais concretas e afectivas (...)”(22), o Islão das Confrarias 
(Twariq, ou “Caminho”). Estas nem sempre possuem uma existência legal e comportam aspectos esotéricos 
conhecidos só pelos elementos que as constituem. As Confrarias terão nascido dentro da Sunna, isto é, 
dentro da Tradição ou Ortodoxia, devido a uma ânsia de perfeição espiritual por parte de alguns 
Muçulmanos, no desejo de se submeterem à direcção de gente experimentada; ou seja, surgem de certa 
forma pela necessidade de suprir a ausência de hierarquia religiosa. 

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out2001178/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

Os princípios fundamentais de cada Twariq provêm de Alá e estão reunidos na Wasiyya (“mandado” ou 
“legado”), que constitui uma preciosa herança da qual o Xehe retira os ensinamentos necessários para 
manter os seus confrades na direcção correcta. O Xehe é detentor de um poder espiritual e temporal, tendo 
sido dotado por Alá do dom de fazer milagres, conhecer as coisas ocultas e curar as almas, devendo os seus 
preceitos e ordens ser obedecidos. Os filiados das Confrarias mantêm uma disponibilidade e disciplina 
castrenses, e desenvolvem técnicas de êxtase que podem revestir as mais diversas formas (caso dos 
dervixes volteadores). 
A expansão geográfica das Confrarias foi acompanhada pela criação de novas ordens. Hoje, as Confrarias 
encontram-se espalhadas por todos os países islâmicos, excepto em locais onde a escola jurídica adoptada é 
contrária a esta forma de organização (caso da Wahhabita, na Arábia Saudita). 
A vitalidade do Islão em África resulta em grande parte da vitalidade e dinamismo das Confrarias. Estas, nos 
países onde estão implantadas, pelo seu património, teia de influências e ligações internacionais, não raras 
vezes são conduzidas a desempenhar um papel político. Identificadas com a complexidade humana da África 
Negra e, logo, eficientíssimas portadoras de quanto as respectivas lideranças queiram ou aceitem (23), as 
Confrarias podem auxiliar a estabelecer um regime, propagar a sua ideologia e até eliminar os seus 
adversários (24). Por outro lado, em contrapartida, podem obstruir ainda com maior eficácia, constituindo-se 
em contra-poder e, se necessário, apoiando uma “nacionalidade de recurso”. 
As Confrarias com expressão em Moçambique guardavam em si, no mínimo, “(...) tradições e 
potencialidades de organização e disciplina; logo, de acção virtual (...)”(25), de onde adveio a sua 
importância para o Poder português, que raciocinaria nesta base para intentar accioná-las. O mesmo poderia 
ter feito a subversão “(...) se apesar de atenta ao factor coesão não a tolhesse o preconceito, demasiado 
forte, anti-religioso (...)”(26). 
Em Moçambique e na Guiné, os movimentos independentistas não procederam como as forças políticas que 
se encontravam identificadas com a descolonização na África Negra de expressão francesa. Aqui, aqueles 
procuraram a aliança com as estruturas islâmicas, como se verificou relativamente às diversificações locais 
do Wahhabismo, cujo principal objectivo político era o estabelecimento de um “(...) estado democrático que 
assentasse em noções corânicas de liberdade, igualdade e Ijma (...)”(27), promotor de uma reforma radical 
da sociedade e contrário à ocidentalização. 
Em Moçambique, existem duas Confrarias principais, a Qadiriya e a Chadhiliya (ou Cadria e Chadulia nas 
corruptelas nativas). A primeira foi fundada no século XI, no Iraque, a sul do Cáspio, por Abd al Qadir el 
Gilani, de Gilan, nascido em 1077 e considerado um santo do Islão. Os traços fundamentais dos 
ensinamentos cadiristas são a dissuasão do mundanismo e o apelo à caridade e ao humanitarismo. O núcleo 
central de Bagdade, que permanece orientado por descendentes directos de al-Gilani, espalhou-se 
fundamentalmente pelo oriente da África-Negra, pelo Magreb, Norte da Turquia e sempre para Leste, até 
atingir a Indochina. O Cadirismo diluíu-se na Negritude e dele relevaram a forma rotular e a força do vínculo 
psicológico em detrimento do conteúdo doutrinário. Este último, reduzia-se uma linha pietista, projectada 
em observâncias rituais; as técnicas de êxtase, excepto as litanias, afiguram-se praticamente irrelevantes 
(28). As suas orações são as do rito chafita, reclamadas de um maior poder quando recitadas em comum. 
Interessa-se pelo desenvolvimento das qualidades morais. As práticas religiosas ocupam aos seus elementos 
grande parte do dia. A Chadhiliya é originária das Comores e foi fundada por Saide Abdul Hassane Chaduli, 
propagando-se pela África do Norte, Oriental e Sudoeste Asiático, estando em contacto directo ou interposto 
com Medina; “(...) ambas resistiam à acção do Wahhabismo, que, veiculando influência saudita, procurava 
desde 1964, em Moçambique, minar-lhes aquela importância social e política através da qual não deixavam, 
curiosamente, de contribuir para a afirmação de uma personalidade africana (...)”(29). 
Em 1896, o Xehe Said Bin Chehe das Comores deslocou-se à Ilha de Moçambique, onde recomendou a 
constituição de um grupo religioso, rezando em nome do santo Saide Abdul Hassane Chaduli, natural da 
Tunísia. Em 1905 Bin Chehe volta à Ilha, concedendo poderes a Amur Bin Gimba para organizar a Confraria 
Chadulia Liaxuruti. A Qadiriya foi fundada na Ilha em 1906 pelo Xehe Issa Bin Ahmed e um dos chefes 
daquela confraria em Zanzibar. Na Ilha, organizou aquela Twariq em nome do santo fundador. 
As Confrarias implantadas na Ilha, que foi sempre, por tradição, o principal centro de polarização do Norte 
do território, irradiavam influência para o Continente, nomeadamente ao Norte do Zambeze. Aí, 
encontravam-se repartidas em 8 ramos. A Chadhiliya sofreu cisões, uma em 1924, e a outra em 1936. A 
Qadiriya sofreu cisões em 1934, 1945, 1953 e 1964. Estas fracturas surgidas em ambas, nas disputas 
internas, visavam sempre, e como seria natural, deter o poder. Os comandamentos das 8 Confrarias da Ilha 
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– a Qadiriya Sadate, Qadiriya Bagdad, Qadiriya Jailane, Qadiriya Saliquina, Qadiriya Macheraba, Chadhiliya 
Liaxuruti, Chadhiliya Madania e a Chadhiliya Itifaque –, accionavam directamente em 1974 perto de 500.000 
pessoas repartidas por vários Distritos de então, sobretudo a Norte do Zambeze (30). Estas Confrarias 
desempenharam entre 1967 e 1972 um papel de relevo como elementos que dissuadiram o alastrar 
subversivo, pois entre os seus membros se fez a repulsão dos elementos da FRELIMO, logo que esta fez 
prova de a sua ideologia ser eminentemente materialista. 
No seio do Islão, a directa relação entre os crentes e Deus, acrescida da capacidade concedida a todos os 
Muçulmanos de poderem em “Esforço de Exame”, analizar o Alcorão, pode ser uma explicação do pulular 
de interpretações subjectivas da Lei, que suscitaram o florescer de escolas jurídico-religiosas. 
As quatro actuais grandes escolas da ortodoxia sunita (Maliquita, Hanafita, Chafita, e Hanbalita, esta 
precursora do Wahhabismo) (31) constituíram-se no século III da Hégira, no primórdio da Era Abassida. O 
seu conteúdo revela o carácter difuso e interpretativo do ritual, da fé, do direito e da moral, fornecendo 
soluções específicas em termos controversos do “Kalam” (apologia defensiva), tanto doutrinais como 
formais. Cada escola (madhab) determina um comportamento, uma forma de inserção na vida legal (32). 
Não obstante existirem entre elas discussões ou debates, não “(...) apresentam entre si (sobretudo as três 
primeiras) rivalidades dilemáticas, nem conduzem os crentes a opções drasticamente forçosas (...)”(33). São 
todas ortodoxas e tidas como iguais dentro do Sunismo, tendo os Muçulmanos a opção de, numa qualquer 
circunstância particular, preferirem uma escola distinta daquela que perfilham. Dentro do Sunismo, a Escola 
Chafita, criada pelo Iman Chafei, é a dominante no Baixo Egipto, no Sul da Arábia, na Indonésia, na Malásia, 
na África Oriental e em comunidades da Índia, Tailândia, Vietname e Filipinas. Os seus fundamentos de 
jurisprudência assentam, por ordem de importância, no Alcorão, na Sunna (Tradição), no Ijma (Consenso 
Comunitário) e no Quiyas (Juízo Analógico), não sendo o Ray (Juízo Pessoal) considerado como uma base 
sólida. A Sunna é valorizada como fonte de Direito, e o Ijma é tido como o Consenso não só dos sábios, mas 
da comunidade inteira. 
Em Moçambique predomina na generalidade esta Escola Chafita. Contudo, a Sul do Zambeze, a Escola 
Hanafita salienta-se, nomeadamente entre elementos provenientes do Paquistão ou da Índia e seus 
descendentes. O Hanafismo foi criado por Abu Hanîfa (que morreu em 767), sendo considerado o “rito”
mais liberal; depois do Alcorão, admite o Julgamento Pessoal, sob a forma de Julgamento Analógico (Qiyas). 
Os seus discípulos insistem num regresso aos textos e à aceitação resignada dos factos (taqlid). 
Em Moçambique, é mais devido ao poder económico do que à sua representatividade numérica (cerca de 
5.000) que referimos os movimentos heréticos ou cismáticos, no caso vertente, os Ismaelitas, seita dos 
Khojas, ramo septimamita dos Chiitas. Estes articulavam-se no exterior ao Aga-Khan, em Londres, via 
Nairobi. 
Para eficiente accionamento da população, quer uma acção subversiva quer uma acção contra-subversiva 
necessitam de adequado conhecimento dos mecanismos informais de comunicação. Nestes, o vector sócio-
religioso desempenha, na África Negra, elevada importância, potencializada em terrenos humanos (como o 
ora descrito) pela impressiva presença de massa muçulmana. 
As comunidades muçulmanas de Moçambique (conjunto sunita que em 1967 contava aproximadamente com 
um milhão de pessoas), detiveram um papel muito particular na guerra desencadeada em 1964 pela 
FRELIMO. Assim, o Poder português (que sofria por parte das comunidades muçulmanas resistências activas 
e passivas, oriundas sobretudo da própria natureza do Islão), compreendendo o fenómeno (e porque era 
necessário controlá-lo conforme as circunstâncias permitissem ou determinassem), teve a necessidade de 
estudar essa massa para, “(...) tornar às Forças empenhadas na luta contra a subversão (...), o controlo das 
massas islamizadas ou, pelo menos, a neutralização das influências nefastas, que nelas se exerçam 
(...)”(34). Com efeito, a subversão servia-se do Islamismo, constituindo aquele, em certas regiões, uma 
ameaça latente à soberania portuguesa, devido nomeadamente às suas ligações de subordinação com o 
estrangeiro, às implicações resultantes da essência da sua doutrina e à integração realizada através de laços 
clânicos (35). 
Por outro lado, como até 1967 aquelas comunidades, nomeadamente no Niassa e em Cabo Delgado, 
denunciavam uma atitude desafecta ou mesmo hostil à Administração Portuguesa, e nos demais Distritos se 
encontravam expectantes (36), entendia-se que seria possível encontrar apoio e colaboração, desde que as 
Forças contra-subversivas usassem de compreensão (37). 
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Na África Oriental, os Muçulmanos, herdeiros de uma tradição de comércio de longo curso e de 
peregrinação, com domínio de um alfabeto específico e experiência organizativa e administrativa, possuíam 
uma herança única susceptível de ser aplicada pelos movimentos independentistas, onde os interesses 
destes teriam de visar e/ou ser compatíveis com os interesses muçulmanos envolvidos. Se tais interesses 
fossem prejudicados, essas aptidões e qualidades organizacionais podiam funcionar em sentido contrário. 
Assim, a sua atitude dependeu das circunstâncias específicas dos interesses muçulmanos em cada momento, 
nos mais diferentes territórios (38). 
Quer por reacção ao espírito pós-conciliar quer por vontade de contrastar com o comportamento daqueles 
elementos do Clero Católico que enveredaram por excessos no aggiornamento, contestando a posição 
portuguesa em África, quer ainda pelo resultado da Acção Psicológica desenvolvida “(...) pelos órgãos 
próprios dos Governos e dos Comandos das Forças Armadas locais, os pólos articuladores muçulmanos, após 
certa hesitação inicial, acabaram por assumir, tanto na Guiné como em Moçambique, atitudes favoráveis à 
Administração Portuguesa nos conflitos desenrolados (...)”(39). Esta aliança das etnias islamizadas com o 
Poder português era, no fundo, uma aliança de conveniência e, paralelamente, de coerência, pois, sendo 
espiritualista o Islão, seria “contra-natura” uma aliança com uma força que viria a afirmar-se marxista-
leninista (40). 
O Poder português utilizou os grupos étnicos islamizados, que possuíam organização social de estrutura mais 
complexa do que a das etnias de religião tradicional. Esta organização proporcionava-lhes uma elevada 
coesão pela obediência fiel dos pólos às lideranças religiosas, as quais disfrutavam de uma notável 
importância e aceitação. 
Como é evidente, o facto de a manobra subversiva desenvolvida resvalar depois de 1969 para a fase 
democrática-popular, logo, para um praxis anti-espiritualista, e o impacte produzido pela fase de captação 
do plano de Apsic traçado nos SCCIM para accionamento da massa muçulmana e já atrás referido em 4.4.1, 
II capítulo, contribuíram, em nosso entender, para uma difícil penetração da subversão nas massas 
islamizadas e para o enquadramento que aquela pudesse aí pretender. O espaço muçulmano moçambicano, 
apesar de ser em princípio, no mínimo, retráctil diante do recorte ideológico da FRELIMO, era no entanto 
espaço “(...) manipulável ao apelo de um poder tutelar que, embora identificado com a Cristandade, lhe 
manifestasse público respeito e enfatizasse o direito de cidade para esses crentes da periferia sócio-cultural 
(...)”(41). Assim, a maioria dos régulos de Moçambique, por um princípio de fidelidade ou de conveniência, 
não foi manipulável pelas teorias independentistas. Todavia, um número significativo não deixou de ser 
permeável às actividades subversivas, verificando-se mesmo, por vezes, comprometimento com a FRELIMO 
(42). 
Numa guerra que reflectia a pressão do exterior sobre o interior e as ligações deste ao exterior, o Poder 
português carecia, logicamente, de saber quais os canais de comandamento, accionamento e respectivo 
acatamento de ordens, ou seja, “(...) «de quem e de onde», «para quem e onde», «sobre quem?» (...)”
(43), no mínimo para serem perceptíveis, numa carta de situação, quais os itinerários utilizados por alguma 
acção comandada a partir do exterior. 
A liderança exterior do Islamismo moçambicano estava até 1963 em Zanzibar, pois até essa data as 
autoridades tradicionais (muçulmanas) de maior relevo, da faixa fronteiriça e marítima de Cabo Delgado e 
de Moçambique, bem como do Niassa Ocidental, como vimos “(...) só se consideravam legitimamente em 
funções ou abalizados em decisões de alcance comunitário lato quando de Zanzibar lhes chegava 
instrumento de investidura ou ratificação identificado com a autoridade do Sultão (...)”(44). Estas conclusões 
resultam de um inquérito realizado pelos SCCIM a 707 dignitários islâmicos ouvidos entre 1965 e 1968. 
Daqueles, nomeadamente entre populações Macuas, Metos, Lomués e Ajauas, 176 declararam ter 
reconhecido o Sultão de Zanzibar como seu Imã (45). Mesmo apesar do Sunismo ortodoxo ser pela 
preponderância chafita e por algumas manchas hanafitas, verificava-se uma espécie de hegemonia titular 
do Sultão ibadita. Desde a revolução do “Marechal” Okello, em 1964, foi criada uma lacuna naquela 
articulação. Imediatamente após a queda do Sultanato, o Poder português ainda aventou, com enorme 
demora, a possibilidade de conceder asilo político ao Sultão; este aceita contudo o auxílio inglês, muito 
mais rápido, que o acolheu em exílio. 
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Segundo Amaro Monteiro, os esquemas de polarização e articulação no território, no período entre a queda 
do Sultão de Zanzibar e Agosto de 1972, podiam ser definidos em três áreas: a primeira, constituída pelos 
Distritos de Cabo Delgado, Niassa e Moçambique, onde os Sunitas estavam sob comandamento de Xehes, 
Mualimos e Imãs negros da escola chafita; a segunda área, cujos dirigentes se atinham aos ritos chafita (na 
maioria, entre nativos) e hanafita (na maioria, entre Asiáticos e Mestiços), era formada pelo Distrito da 
Zambézia, que Amaro Monteiro considerou como área de transição, pois aí coexistiam marcadamente os 
comandamentos negro e asiático; a terceira área considerada por aquele autor era compreendida pelos 
restantes Distritos, competindo a polarização, na sua maioria, a elementos de origem asiática, da escola 
hanafita. Na primeira área ainda se podia referenciar que, nos Distritos de Cabo Delgado e Niassa, em toda 
a tessitura muçulmana se constatava o inter-relacionamento da articulação político-religiosa com as linhas 
de influência clânicas, prevalecendo a tónica tribal ou religiosa conforme fossem mais ou menos evoluídos 
os componentes de liderança. Da Zambézia para Sul, as articulações a centros de difusão ou de decisão 
islâmica processavam-se via Lourenço Marques/Durban/Karachi, e, dos restantes Distritos, via Ilha de 
Moçambique/Comores/Arábia Saudita (a substituir a antiga conexão Ilha/Zanzibar) (46). 
O Islão sunita moçambicano estava aparentemente descentralizado mas não desorganizado em termos 
convencionais, possuindo articulação funcional, sobretudo via confrarias. Mas, após o início da subversão 
armada, surgiu uma tendência de polarização em torno de elementos com maior prestígio e com maior 
potencialidade para a liderança. Em 1972, no conjunto do território de Moçambique, sobressaíam como 
articuladores cupulares da massa muçulmana sunita 21 dignitários de Lourenço Marques, Beira, Inhambane, 
Ilha, Nacala-a-Velha, Vila Pery, Quelimane, Bajone, Cabaceira, Vila Cabral Nova Freixo e Marrupa (47). Tal 
tendência de polarização foi a constatação de um apurado estudo de Amaro Monteiro no âmbito dos SCCIM ( 
1965 a 1972), pois era passível de ser aproveitada pela subversão caso esta promovesse aqueles elementos 
polarizadores. 
Até 1967, o comportamento tendencial das massas islamizadas, vinha sendo habilmente aproveitado pela 
subversão, pois esta as estimulava e utilizava na medida dos seus interesses. Grande número de dignitários 
islâmicos até aquele ano estiveram ligados à subversão. Apoiando-se nos Xehes e Mualimos, os agentes 
subversivos accionavam a alavanca religiosa para a manipulação das lideranças nativas islamizadas, com 
vista à conquista da adesão das populações a elas sujeitas, obtendo assim receptividade favorável à entrada 
de grupos armados na segunda fase do processo subversivo. 
Já em 1959 se realizavam nas mesquitas do regulado do Nivale e Memba (Norte de Nacala) reuniões de 
propaganda anti-portuguesa, onde os oradores eram dignitários islâmicos provenientes do Tanganica (depois 
Tanzânia) (48). Mesmo verificando-se que a maioria das populações islamizadas do Norte se conservava fiel 
à soberania portuguesa, cremos que o Islamismo era para combater se; era para prevenir entretanto; era 
para aproveitar sempre que!. 
Naturalmente associados os Europeus ao Cristianismo, o Poder português receava que essa associação 
viesse influenciar a atitude das comunidades muçulmanas na região e que tal factor, se explorado, pudesse, 
eventualmente, desencadear algo como uma “Guerra Santa”(49). Este receio, reafirmado no Supintrep 
“Panorama religioso de Moçambique”, era a nosso ver infundado, pois no caso das populações islamizadas 
de Moçambique não cabe falar de um território de crentes onde tivesse algum sentido o poder muçulmano 
exortar os seus fiéis a, entrando no espaço da guerra, travarem a Jihad na vertente armada (50). Além do 
mais, de um ponto de vista pragmático, não havia no panorama islâmico da Província nenhuma entidade 
individual ou colectiva com o carisma necessário para desencadear um processo dessa natureza. 
As fases do plano de Acção Psicológica dos SCCIM para accionar a massa muçulmana (sancionado pelo 
Ministro do Ultramar e já atrás referido em 4.4.1, II capítulo), teriam, por forma a eliminar os riscos 
inerentes a uma captação demasiado arrastada, de passar pela limitação da fase de comprometimento, 
inserindo aí desde logo medidas de accionamento. Assim, na concretização as fases seriam apenas três. O 
envolvimento activo das populações islamizadas na contra-subversão seria feito por tomadas de posições 
(verbais ou escritas) dos seus dirigentes contra eventuais acções que pudessem favorecer a progressão 
subversiva ou por meio de hostilidade armada, em termos de contraguerrilha (51). A 15 de Agosto de 1972, 
os principais dirigentes religiosos das comunidades islâmicas do território, após autenticarem a edição 
popular da Selecção de Hadiths de El-Bokhari (os textos islâmicos fundamentais da quarta determinante do 
plano de Apsic dos SCCIM para accionamento da massa muçulmana referidos em 4.4.1, II capítulo), que o 
Governador-Geral mandara submeter-lhes em provas tipográficas várias semanas antes, tinham a 
consciência de que, com esse gesto avalizador de um projecto do Governo-Geral, se expunham à hostilidade 
da FRELIMO e seriam movimentados contra ela.
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No conjunto, o plano conseguiu que, exceptuando casos pontuais, os líderes do Islão moçambicano 
integrassem de forma assaz activa, entre 1968 e 1972, o esforço da resposta da Administração Portuguesa à 
subversão, após o que entraram em retracção até 25 de Abril de 1974. A partir daí, tendo-se apercebido do 
que iria acontecer em Setembro seguinte no Acordo de Lusaka, quiseram passar à acção. Mas as 
incoerências e hesitações das fontes de onde poderiam obter as armas e munições pretendidas levaram-nos 
a compreender que nada mais lhes restava senão aguardar o futuro. Muitos integrariam depois a 
“Resistência Nacional Moçambicana”, pelo menos até 1976 içando sempre que possível o pavilhão 
português (convertido em símbolo de contestação à FRELIMO).
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socialismo” de maneira nenhuma estava em contradição com o Alcorão. In ADIEMGFA, Tradução do Livro “Partidos Políticos em África”, editado 
pela Academia das Ciências de Moscovo, datada de 21 de Julho de 1972, enviada pelo Gabinete dos Negócios Políticos do Ministério do 
Ultramar para o Secretário Adjunto da Defesa Nacional.

(41) Monteiro, Fernando Amaro, “O Islão, o Poder e a Guerra (Moçambique 1964-1974)”, p. 103.
(42) Em Cabo Delgado, onde tradicionalmente eram fieis às autoridades portuguesas, os Macuas não deixavam de ser permeáveis às actividades 

subversivas, verificando-se mesmo o comprometimento de algumas autoridades tradicionais na área de Nacala-Ancuabe. In ADSHM, Comando-
Chefe de Moçambique, “Relatório de Acção Psicológica” N.º 1/70, Secreto.

(43) Monteiro, Fernando Amaro, “O Islão, o Poder e a Guerra (Moçambique 1964-1974)”, p. 99.
(44) Idem, p. 90.
(45) Idem, pp. 98-99.
(46) Idem, p.113.
(47) Idem, ibidem.
(48) ADIEMGFA, Branquinho, José Alberto Melo, “Prospecção das forças tradicionais – Distrito de Moçambique”, p. 398.
(49) Estado-Maior do Exército, Boletim de Informação, N.º 22, Reservado, Outubro de 1966, pp. 16-17.
(50) Monteiro, Fernando Amaro, “Moçambique 1964-1974: As Comunidades Islâmicas, o Poder e a Guerra”, p. 92.
(51) Idem, “O Islão, o Poder e a Guerra (Moçambique 1964-1974)”, p. 308.
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CONCLUSÃO

Até às independências dos Estados Unidos da América do Norte e do Brasil, o Continente Africano não 
constituiu um objectivo prioritário da expansão europeia. O esforço português naquele Continente começou 
a afirmar vulto com o Marquês de Sá da Bandeira, surgindo já no texto constitucional de 1838 um regime 
especial para o Ultramar, correspondendo à visão mítica da herança sagrada e do eldorado. 
O fundamento do interesse europeu por África e a sequente expansão obrigariam à definição de esferas de 
influência, apenas através de tratado vinculado pelos diversos Estados interessados. Foi após a Conferência 
de Berlim de 1884-1885, introdutora de normas e objectivos relativos às ocupações futuramente verificáveis 
nas Costas do Continente Africano, que se efectuaria a partilha. Com a ordem internacional em mutação 
(pois entre os factores ponderáveis acabara a hegemonia inglesa e surgira o Império Alemão), as 
pretensões portuguesas na África Austral objectivavam-se cartograficamente num plano horizontal 
conhecido pelo “mapa cor de rosa”, contrário ao plano expansionista vertical inglês Cabo-Cairo e 
concorrente com outros. 
A definição das fronteiras de Moçambique processou-se por tratados com a Alemanha, Inglaterra, África do 
Sul e Zanzibar; porém, nos espaços ali definidos, a soberania portuguesa exercia-se de uma forma ténue, 
não abrangendo de forma alguma a totalidade do território. A ocupação efectiva exigida em Berlim foi-se 
fazendo através de acordos com as autoridades nativas e, quando assim pacificamente se não conseguiu, 
impôs-se em campanhas e manteve-se através de comandos e sub-comandos de administração militar 
(depois circunscrições e postos de administração civil), ou então por meio de Companhias Majestáticas. 
Durante a Monarquia, Portugal esforçou-se sempre por manter os territórios africanos, expostos à cobiça das 
grandes potências; em diversas ocasiões, também os governos vigentes após a instauração da República 
tiveram de defender, tanto internacional como localmente, a integridade Ultramarina portuguesa. 
Após a publicação do Acto Colonial em 1930 (onde se procurava, na visão Ultramarina da época, coordenar 
o princípio da unidade política com o da descentralização administrativa), a mística imperial usufruía do 
consenso da maioria das elites e da unanimidade da massa nacional. O Estado não alienaria, de modo 
algum, qualquer parte dos territórios e dos direitos coloniais de Portugal. 
A prática constitucional do Estado nos governos de Salazar e Marcello Caetano, quanto aos territórios 
portugueses em África, voltava-se para a defesa e desenvolvimento dos mesmos, a despeito de algumas 
flutuações conceptuais, sobretudo em torno dos desideratos de “assimilação”/”integração”. A Constituição 
de 1933, que institucionalizou o Estado Novo, definia os territórios Ultramarinos como parte integrante de 
Portugal. Em 1951 inseria-se mesmo o Acto Colonial na Constituição, reafirmando-se o princípio da unidade 
nacional e procedendo-se a uma alteração apenas formal. 
Com o fim da Guerra de 1939-1945, as divergências surgidas entre as duas maiores potências dela 
emergentes conduziram à divisão do Mundo em dois Blocos e a um estado de tensão conhecido por 
“Guerra-fria”. No seguimento disto e após a Conferência de Bandung, os novos Estados resultantes do 
movimento de descolonização ali catalizado desenvolveriam a fenomenologia do terceiro mundismo, do 
neutralismo e do não alinhamento, vindo a constituir um “grupo de pressão” hostil a quanto subsistisse de 
situações coloniais. A Assembleia Geral da ONU influía, de acordo com os interesses do momento, nas 
decisões tomadas, com as consequências daí advindas, excepto, claro está, para eventuais... 
autodeterminações das Ilhas Havai, das Repúblicas islâmicas sob controlo soviético e mesmo de territórios 
ainda hoje sob pavilhão francês (como a Nova Caledónia, a Reunião, etc.). Como é natural, a Moral, porque 
voltada aí para a Política, era para interpretar a favor da Força. Seria absurdo interpelar os EUA ou a URSS 
sobre autodeterminações em falta. 
Na crescente concorrência pelas zonas de influência, a África era um objectivo importantíssimo para aqueles 
que pretendiam a hegemonia mundial, sendo o caso português, na persistência integradora, um evidente 
empecilho para a prossecução das estratégias globalistas. Os territórios Ultramarinos portugueses foram 
assim alcançados pela transformação do mundo numa zona de excepcional confluência das superpotências 
e, logo das competições e/ou dos acordos de bastidor que, entre si, visavam o predomínio. No caso da 
África Austral, traduzia-se sobretudo no controlo da rota do Cabo. Ao não aceitar a ordem internacional ou 
ao não perspectivar como ela evoluiria, Portugal, não revendo uma estratégia, identificava-se com o 
“orgulhosamente sós” da expressão de Salazar. Aliás ela não era, note-se, no campo pragmático, tão 
absurda assim nos apoios (de bastidor...) prestados por países como a França e a Alemanha Federal. 

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out2001185/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

Em 14 de Dezembro de 1955, na ONU, quando inquirido nos termos do Art.º 73º da respectiva Carta, 
Portugal respondia que os seus territórios Ultramarinos já “eram independentes com a independência da 
Nação”, pelo que o imperativo era o de manter, defender e desenvolver o Ultramar. A argumentação 
sustentada perante as Nações Unidas e a comunidade internacional foi a mesma desde o dia da admissão 
naquela Organização até à adesão formal ao princípio da autodeterminação; princípio afinal nunca aplicado, 
a despeito da Lei N.º 7/74, de 27 de Julho de 1974. 
Com a bipolarização de forças, a estratégia indirecta impôs-se, alargando-se o âmbito da Guerra, nestas 
áreas periféricas de desempate, do campo convencional ao da confrontação interposta com cariz ideológico. 
As superpotências vieram, assim, a apoiar os movimentos independentistas que se apresentavam à partida 
dispostos à inclusão na zona de influência da superpotência apoiante. Na acção subversiva e na 
revolucionária, metódicas e eficientes, ultrapassando os conceitos de frente e retaguarda, também o apoio 
de organizações como as ONU e a OUA desempenhou papel relevante, legitimando a luta e 
internacionalizando-a como convinha. Todavia, foi sobretudo o apoio bilateral das superpotências que 
permitiu manter os movimentos ao nível de representatividade conseguido, até mesmo quando líderes seus 
foram recebidos na Santa Sé em audiência papal. 
Neste contexto, e apesar dos esforços levados a efeito pela Administração Portuguesa para isolar os 
territórios africanos do processo internacional, o País aguentou durante treze anos os encargos humanos e 
materiais da longa frente de batalha estendida da Guiné ao Rovuma. 
A decisão anunciada por Salazar de enviar soldados para Angola, “rapidamente e em força”, expressa ou 
conformadamente foi aceite pela grande maioria do país; o apego ao Ultramar era também um factor de 
ordem cultural, caracterizador da personalidade comportamental portuguesa ao longo da História. Só 
feneceria quando tudo se cansou de tanta espera... 
O Governo Português tomou a decisão de ficar nos cenários do desafio, lembrando lutas por aqueles 
territórios, de motivação externa como aconteceu com a imposta no Norte de Angola em 1961; essa pressão 
legitimava em absoluto o exercício da legítima defesa consagrada no Direito Natural e na lei internacional. 
Salazar, pressionado na resposta política urgente, passa então por uma ténue abertura e enceta 
conversações com os EUA, em princípio disposto à adopção de uma plataforma evolutiva da política 
portuguesa para o Ultramar. Dessa fase inicial de pragmatismo no tratamento da situação (sim, mas sem ser 
com prazos; sim, quando os Africanos estivessem prontos para se governar), Salazar acabou por remeter-se 
para uma intransigência rígida, sem apesar de tudo desdenhar, de maneira nenhuma, as acções secretas de 
Jorge Jardim... Esta mudança de atitude fez evoluir Portugal para um modelo próximo do que hoje podemos 
designar por Estado de segurança nacional, muito sensível aos efeitos da estratégia indirecta e procurando 
demonstrar ao sistema de defesa ocidental a importância da nossa integridade territorial para o equilíbrio e 
eficácia do todo. 
Com a subida de Marcello Caetano ao Poder, esperou-se uma abertura do Regime através da política de 
“renovação na continuidade”, não se tendo, no entanto, passado de uma continuidade não reformulada ou 
quase só formalmente assim acontecida. Quanto ao Ultramar, a última revisão da Constituição foi mais 
ambígua do que inovadora, revogando o conceito estratégico nacional do Título VII, sem substituí-lo por 
outro. Subsistiu o “modus vivendi” político, oscilando o subjectivismo colectivo, quanto ao futuro, entre a 
forma unitária do Estado e uma estrutura federal com particular reflexo na autonomia política e legislativa 
dos territórios. 
Desde o princípio, o último Governo da Constituição de 1933 sabia obviamente que enfrentava uma guerra 
prolongada. Segundo regras características, a subversão persistia devido principalmente aos apoios externos; 
o objectivo era a conquista progressiva da adesão das populações. Porém, na linha de continuidade de 
Salazar, sob Marcello Caetano as Forças Armadas permaneciam oficialmente como chamadas a colaborar em 
“operações de polícia” contra actos de agressão preparados e desencadeados de territórios estrangeiros. 
Até aos acontecimentos em Angola, em finais de 1960, a Oposição organizada ao Regime nunca lhe colocou 
a tónica das suas críticas na questão colonial. Neste âmbito, para o vulgo, o Regime e a Oposição pareciam 
aparentemente caminhar lado a lado, com o passo, a olho nu, certo, divergindo nas metodologias mas não 
nos princípios. Apenas a partir da segunda metade da década de cinquenta, e na sequência, enfim, da 
política traçada no Congresso dos Povos Oprimidos de Baku em 1920, o PCP assumiria uma militância anti-
colonial. 
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Só a partir da campanha de 1965 passou a descolonização a ser acento tónico do discurso da “Oposição”
assim conhecida, a par da persistente e eficiente acção clandestina do PCP. Sem embargo, as primeiras 
denúncias da política Ultramarina do Regime haviam partido: cerca dos anos 40, do Capitão Henrique de 
Paiva Couceiro (herói das campanhas de África a conspirar desde 1911 a restauração da Monarquia, e 
colocado sob residência fixa nas Canárias pela ajuda franquista ao Regime); nos anos 50, de elementos
ligados à chamada “Situação” (como o Capitão Henrique Galvão), de alguns vultos do Integralismo Lusitano 
(como o Dr. Luís de Almeida Braga, o Dr. Hipólito Raposo, o Dr. José Pequito Rebelo) e de outras 
personalidades agindo isoladas como, por exemplo, o ex-caudilho do Nacional-Sindicalismo (Dr. Francisco 
Rolão Preto); sem esquecer, evidentemente, o General Humberto Delgado, antigo vulto saliente do Regime. 
A Oposição acabou por se exprimir no Movimento Anti-Colonial, no meio estudantil, nas associações 
culturais, nas organizações religiosas, etc.. O desgaste psicológico camuflado atingiria também as fileiras, 
pois a explosão da dimensão do contingente levaria a que as Unidades fossem inundadas todos os anos por 
jovens recém-licenciados ou ainda estudantes universitários. Este fluxo provocava a diluição do Quadro 
Permanente (com valores incutidos no decurso da preparação militar profissional) na imensidão do Quadro 
de Complemento, com valores “laicos” imunes, é claro, à Educação Militar e Cívica de um Curso de Oficiais 
Milicianos de 6 meses....”Laicismo” na adopção de uma postura de base e de práticas que determinariam 
lenta quanto progressiva modificação dos militares do QP em relação ao Poder, neles minando a apetência 
de “servir” que lhes fora progressivamente falecendo; fenómeno de agonia do espírito castrense em curso 
já no advento da República, quando desaparecia da ribalta a brilhante pleiade de Oficiais forjada em torno 
de D. Carlos I. 
Deu-se então, pelo estremecimento do tecido social, a ultrapassagem de uma aristocracia militar, que não o 
fora (percentualmente) tanto por nascimento, mas sobretudo porque se assumia no elitismo de um “apelo”
inexprimível face ao perigo e mesmo à morte; estado de espírito patente, por exemplo, nas cartas de 
Mouzinho de Albuquerque a sua mulher (“...que linda ocasião, Maria José, eu hoje perdi para morrer! “), 
sem falar na sua célebre epístola ao Príncipe Real D. Luís Filipe, mensagem emblemática de uma vocação 
altíssima. Era a atracção romântica/exaltada de “viver perigosamente” (que, décadas depois, o Fascismo 
mussoliniano exploraria). Vocação que Salazar, de estilo pessoal todo alheio aos arrebatamentos do Duce ou 
ao “panache” de Franco, desencorajou discreta quão habilmente no meio militar (como aliás nos demais), 
empenhado como estava em garantir hábitos nacionais de estabilidade e equilíbrio. 
A epopeia de África (na transição do século XIX para o século XX) ou a heroicidade de muitos passos da 
acção portuguesa nas frentes da 1ª Guerra Mundial eram, assim, naturalmente arrumados para as evocações 
dos dias do Juramento de Bandeira. E bastava..., enquanto no Quadro do Complemento grassavam um anti-
militarismo e um anti-elitismo programados desde o pós-1939/45, conforme demonstrava toda uma 
propaganda a nível mundial, que nenhuma Censura conseguiria deter, sobretudo se de perspicaz ou 
preparada nada tivesse, como era o caso. 
Na situação social, política, administrativa e psicológica do território moçambicano encontravam-se reunidas 
as condições propícias ao desenvolvimento de actividades subversivas, visando a tomada técnica do Poder. 
A parca e não raro qualitativamente fraca ocupação administrativa e as forças militares então existentes no 
Norte do território, de maneira nenhuma preparadas para o tipo de hostilidades a surgir, permitiram, com 
relativa facilidade, que a FRELIMO desenvolvesse uma apreciável actividade de guerrilha e, 
simultâneamente, fosse conquistando a adesão activa de parte ponderável das populações. Favoreciam 
ainda a actividade frelimista a fraca densidade populacional de certas áreas e uma ténue presença europeia 
no “mato”. Estes factores, adicionados a uma favorável conjuntura internacional e a alguma tradição de 
resistência de povos daquele território à soberania europeia, catalisaram a propagação subversiva que, tal 
como um incêndio, progrediu por fases, com limites mal definidos; mas, note-se, com uma implantação que 
não chegou de maneira nenhuma a ser total. Assim, por exemplo, no Distrito mais populoso (1.000.000 de 
habitantes) de Moçambique (depois chamado de Nampula, onde se instalou o Comando-Chefe) não se 
registou em 10 anos de guerra qualquer acto de hostilidade física, pequena que fosse, à “tropa”
portuguesa, nem tão pouco às autoridades administrativas. 
Constituíram-se no território diversos movimentos independentistas; porém, apenas a FRELIMO, apesar das 
cisões internas, conseguiu expressão a todos os níveis. Ao iniciar-se a luta revolucionária armada, em 
Setembro de 1964, o Poder português fora desafiado a competir com aquela Frente no controlo das 
populações, com isso se iniciando o desgaste nas estruturas locais do Estado. A FRELIMO mobilizou a 
população por fases, preconizando uma resistência política, económica, cultural e armada, sendo a luta 
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pelas armas formulada como meio para a obtenção da libertação nacional. O inimigo, afirmavam as 
lideranças do movimento, era o sistema “colonial-fascista” português, e não o povo de Portugal 
propriamente dito. Dicotomia hábil visando enfraquecer o moral das tropas e da opinião pública em geral. 
Com o colapso no Estado da Índia, a imagem das instituições militares ficara fortemente lesada. A 
tristeforma revestida pela queda do Poder português em Goa (enão tanto o factor, em si mesmo 
evidentemente inevitável, da derrota naquele cenário), com o posterior achincalhamento público do 
Governador-Geral e Comandante-Chefe, levou o QP das Forças Armadas, perante o problema da guerra em 
África, à preocupação de “guardar a face”; logo à perspectivação convencional de “ganhar” ou “perder”, 
deslocada no terreno desta guerra. 
Inicialmente, tal factor psicológico impediu que o confronto nos territórios africanos fosse encarado nas suas 
características específicas. Até aí, a formação do Quadro Permanente e mesmo a perspectiva da Guerra 
permaneciam as clássicas. Repensada com o correr dos tempos e das realidades essa posição, as Forças 
Armadas passaram do conceito de ganhar ou perder para o de “aguentar”; de resto, ao sabor da expressão 
de estímulo usada pelo Chefe do Governo. Ora, para “aguentar” até um momento político X, o Poder (em 
todas as vertentes e, de forma alguma, só na militar) teria de desencadear uma muito mais alta e 
integradora contra-subversão, concertando e promovendo acções políticas, sociais, administrativas, 
psicológicas e militares. Para desenvolver essa intercomplementaridade de actuações, careceria de uma 
estratégia e de uma manobra forçosamente totais, a nível interno e a nível externo. Ao “aguentarem”, as 
Forças Armadas alimentavam o tempo da manobra política; logo, o seu objectivo prioritário e essencial era 
o de entretanto garantirem a mobilidade das outras primeiras componentes da complexidade estratégica. 
As iniciativas desencadeadas pelas autoridades portuguesas face aos movimentos independentistas nos 
diferentes teatros de operações, exigindo uma acção muito estreita entre Poder civil/Poder militar e as 
populações, podem ser inseridas em quatro grandes linhas orientadoras constituintes da designada 
“resposta possível” para a afirmação da soberania, a deverem coordenar-se estreitamente: acção política, 
acção militar, acção sócio-económica, acção psicológica; todas obviamente simultâneas. Esta estratégia da 
“resposta possível” portuguesa colhe-se de um vasto leque de guerras revolucionárias, no contexto da 
Guerra-fria; a eficácia da organização global da contra-subversão dependia do espírito de cooperação entre 
as autoridades civis/militares. E dependia totalmente, o que nenhum dos componentes do binómio 
conseguiu, na prática, aplicar q.b.. 
Apesar do conhecimento dos movimentos independentistas e da sua doutrina, a reacção portuguesa, a 
despeito do grande e dilatado esforço, foi lenta nas aplicações adequadas à guerra revolucionária, 
confinando-se sobretudo à vertente armada da resposta (que, mau grado as formulações doutrinais em 
contrário, nunca deixou de utilizar dominantemente como convencional). Atraíu com isso pesado ónus para 
a instituição militar. Esta por sua vez não o declinou como deveria e a experiência já ensinara em todos os 
teatros similares; não exigiu a co-responsabilização de todo o aparelho civil.
No entanto, procurou sempre, na disputa pela população, preservar a que tinha sob seu controlo, dissociar o 
binómio população/inimigo e captar população sob dupla pressão através de uma manobra global em que 
as acções psicológica e social desempenharam papel de certo relevo, embora muito insuficiente; 
determinando nas suas directivas o permanente contacto com as populações, por forma a que a acção 
conducente à sua conquista fosse profunda e, quando necessário, se tomassem medidas de controlo. Sem 
embargo, com grandes carências de meios e do “conhecimento de causa”. 
Em sentido lato, podemos afirmar que se realizaram operações militares de grande e pequena envergadura, 
em apoio das forças e das autoridades administrativas; face ao evoluir da situação, alteraram-se os 
comandos e dispositivos por forma a adaptar o emprego dos meios militares e implementar uma 
colaboração mais funcional entre os comandos militares e as autoridades administrativas. A resposta militar 
assentou ainda numa evolução doutrinária, baseada nos homens da designada «geração NATO» e numa 
crescente localização de efectivos. Esta alteração da base de recrutamento crescente como dissemos, mas 
insuficiente, reduziu as despesas, conseguiu uma sustentabilidade em tempo e manteve o conflito sob 
controlo. A localização dos quadros das Forças Armadas servia também a Lisboa de arma preciosa para o 
reforço da legitimidade política necessária ao confronto e para alimentar a propaganda do carácter não-
racial da actuação portuguesa. 
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Com base num dispositivo de quadrícula, competia às operações militares impedir o alastrar das actividades 
inimigas armadas, actuando punitivamente sobre os grupos que prejudicassem a manobra sócio-económica 
e de aliciamento das populações, expulsando-os da zona de esforço por acções de retaliação e acções 
punitivas, e procurando ao mesmo tempo aliciá-los para o lado da autoridade constituída. Aquelas 
operações tinham também um carácter preventivo de vigilância e de controlo nas áreas ainda não 
sublevadas, eliminando qualquer foco existente, evitando ao mesmo tempo o isolamento de qualquer 
parcela do território e garantindo a segurança tanto dos centros ou regiões importantes das actividades 
básicas como dos elementos fundamentais da infra-estrutura económica; portanto cooperava na acção 
psico-social e no apoio às populações. 
A inversão do curso da guerra com o reorientar das acções da FRELIMO para o Distrito de Tete e para o 
avanço em direcção a Sul, fez gorar parte dos efeitos da acção militar desencadeada até então. O Comando-
Chefe tentou neutralizar a expansão subversiva, nomeadamente garantindo a protecção dos objectivos 
económicos e dos eixos de comunicação, procurando não descurar também a promoção social e económica 
das populações que tinha sob seu controlo; isto apesar de a responsabilidade primária da acção social 
competir às autoridades civis. As Forças Armadas ultrapassaram assim as suas competências, também com 
isso assumindo o ónus de “aguentar a guerra”. 
Na guerra revolucionária, as populações (aquém e além do artificialismo das fronteiras) constituem o 
objectivo principal, pelo que era forçoso o seu conhecimento e respectivo accionamento; logo, também, dos 
mecanismos informais de comunicação que transcendem as fronteiras clássicas, revestindo-se de 
importância extrema, no contexto de Moçambique, o sócio-religioso, pois potencializado pela presença de 
muito largas comunidades muçulmanas. 
Para compreender e accionar aqueles mecanismos informais na sua concepção global de defesa, o Poder 
português teria carecido, logicamente, de deter o completo conhecimento do panorama religioso; das 
estruturas familiares e dos seus elementos dominantes, ou das legítimas (nem sempre as legais) 
autoridades tradicionais; nomeadamente, na generalidade, de como funcionavam os canais de 
comandamento e accionamento, para, no mínimo, serem perceptíveis numa carta de situação quais as 
trajectórias utilizadas pelas acções do In, pois não há subversão/contra-subversão que não use ou não vise 
itinerários humanos. 
Nesta ordem de ideias, o Poder, através das suas estruturas, designadamente de Informações, efectuou 
diversos estudos e difundiu-os aos vários escalões com capacidade para actuação sobre as populações. 
Porém, estes trabalhos acabavam por ter pouco impacte e ressonância na rendibilidade das Operações 
(portanto ao nível táctico); era como se os conhecimentos da Informação se perdessem no trajecto das 
cúpulas para os Sectores e destes para os escalões inferiores. Além do mais, os diversos organismos que 
trabalhavam as Informações dependiam de tutelas diferentes, existindo ainda canais informais como Jorge 
Jardim; surgiam pois falhas que induziam muitas vezes o Governo Central em erro, relativamente a várias 
situações. Aquelas falhas, segundo Fernando Amaro Monteiro, deviam-se sobretudo a uma inadequada (ou 
mesmo ausente) coordenação do esforço de pesquisa e a uma disfunção na análise global, com 
consequências graves para a viabilidade de uma basicamente fraca Acção Psicológica. Assim, face ao 
elevado grau de importância da resposta em tal âmbito, teria sido necessário o Poder português, segundo o 
mesmo analista, reservar para si, nesta guerra, o controlo total e unificado do binómio Informações/Acção 
Psicológica. 
Apesar de na concepção de defesa adoptada por Portugal existir unanimidade quanto à vital importância do 
papel desempenhado pelas populações, foi necessário iniciar uma preparação dos seus quadros acerca das 
estruturas clânicas, tribais e sócio-religiosas das sociedades negras (situação que a subversão 
magistralmente detinha e utilizou). Aquela realidade era reconhecida apenas quase como princípio 
académico, pelo que a tendência continuou a ser mais para uma actuação convencional, conducente à 
posição de contabilizar armas e documentos capturados ou a população recuperada ou apresentada. 
O Poder português actuava ciente de que a FRELIMO dispunha da aceitação de um importante sector da 
população moçambicana. Era no interior das áreas onde a subversão se manifestava violentamente que a 
FRELIMO contava com a adesão da esmagadora maioria dos Nianjas e Macondes e com a acomodação dos 
Ajauas. Fora daquela zona, considerava-se que não tinha adesão de Lomués, Macuas e Metos, os quais 
constituíam o apoio da contra-subversão. Os Maraves, maioritariamente, simpatizavam com a FRELIMO, 
assim como algumas ligações clânicas Meto e, até 1967, algumas hierarquias islâmicas na área de 
Maúa/Marrupa/Balama/Montepuez/Mecúfi. A FRELIMO exercia pressão sobre o grupo Macua, esforçando-se 
por conseguir a sua adesão, no mínimo, pelo silêncio das autoridades tradicionais. Sabia-se ainda que a 
subversão se estendia ao litoral norte, exercendo constante pressão sobre os Suaíli. 

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out2001189/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

As populações de origem europeia residentes no território, normalmente mal informadas pelos media 
(forçados a simples reflectores do optimismo oficial de um regime cerrado à “Operação Verdade”), 
mantinham-se apegadas a expectativas meio-apáticas. Sem saber como enfrentar o fenómeno, assumiam o 
papel de espectador, deixando-se conduzir pelo boato, que propagavam; assumindo comportamentos 
alheado no Sul, derrotista no Norte, e censurando o Exército. O alastrar da guerra às proximidades dos 
centros urbanos levou-as a uma culpabilização das Forças Armadas e a um afastamento algo hostil destas. 
Para muitos, o esforço militar era desnecessário e contribuía para agravar o custo de vida; para a maioria 
dessa população, a guerra era entre os militares vindos da Metrópole e os Negros das regiões fronteiriças 
do Norte. No fundo, e sem exactamente o perceber ou muito menos o exprimir, o Branco achava que a 
guerra convencional dominava a mentalidade dos militares e que a solução teria de ser outra (Política?.. E 
quando, então?!.). Os militares, por seu turno, aceitavam e proclamavam, sem hesitar, que a guerra era 
revolucionária; porém, dominando pouco o conhecimento das matérias afins no terreno, introvertiam-se na 
contemplação de um horizonte indefinidamente prolongado, com tendência para chamarem sobre si o 
absurdo exclusivo de uma culpa que era, afinal, colectiva.... Presos ao conceito convencional de que lhes 
cabia, e só ou sobretudo a eles, “ganhar” ou “perder” a guerra. Certas autoridades administrativas, que 
pouco ou nada mais sabiam do que a “tropa” no plano técnico da contra-subversão, procuravam apontá-la 
como “bode expiatório”; tal agravava a fissura civil/militar. 
As diversas comunidades religiosas existentes no território, com o objectivo de preservarem estatutos 
ameaçados e até interesses materiais, colaboravam quer com a Administração Portuguesa quer com a 
FRELIMO, conforme os casos e regiões. 
No plano sócio-religioso tradicional, constituíam indício técnico praticamente seguro da passagem de uma 
determinada área à fase de envolvimento na subversão armada, os apelos aos chamados poderes 
intermédios ; independentemente das variantes, fenómeno presente em grau de risco mais ou menos 
intenso ou de tensão comunitária, como foram os casos do alastrar da subversão violenta por diversas vezes 
no território. As apwiyamwene, que devido à sua autoridade mítica aconselham e são sempre ouvidas e 
acatadas por imperativo transcendente, desenvolveram papel de destaque tanto na aceitação da subversão 
como na promoção das redes de apoio à FRELIMO; a sua intervenção chegou mesmo a ser interpretada 
como “solução única” para o accionamento e controlo das populações e, logicamente, para a rejeição da 
subversão. 
O Clero Católico, que na ordem política, mas mormente no terreno, se identificava profundamente com o 
“Poder Colonial” (sobretudo pelo Acordo Missionário e pelo respectivo Estatuto), na sequência do Concílio 
Vaticano II e durante a guerra procurou diligentemente “descomprometer-se”, como já antes alguns 
Prelados vinham fazendo em Angola e Moçambique. Certos elementos enveredavam por excessos nesse 
aggiornamento, revelando-se contrários à soberania portuguesa no território; hostilizando a Administração 
Portuguesa e as Forças Armadas nas homilias; chegando a colaborar no fornecimento de Informações e no 
apoio logístico às guerrilhas em operações (nestas práticas, sobretudo padres estrangeiros). 
As Missões protestantes (responsáveis, através da sua actividade educativa, pela formação de vários 
elementos das futuras elites da FRELIMO) eram dominadas por estrangeiros e mostravam franca hostilidade 
à soberania portuguesa; apoiavam também logisticamente e em Informações todos os movimentos 
independentistas; desenvolviam campanha internacional contra Portugal e a sua política Ultramarina; 
algumas confissões (sobretudo a Metodista Livre) apoiaram ainda e controlaram diversas seitas nativas 
cristãs, nelas estimulando orientação nitidamente contrária aos interesses portugueses. 
As comunidades muçulmanas mostraram também a sua gritante importância. Entre 1964 e 1974 seriam alvo 
inestimável, quer para a FRELIMO, quer para a Administração Portuguesa, tanto por acção como por 
omissão. O Poder português necessitou de deter o completo conhecimento da tessitura islâmica de 
Moçambique, designadamente a articulação e comandamento interno e externo, para assim ser capaz de 
negociar com os de início incógnitos polarizadores daquela força sócio-religiosa; de maneira a utilizar, na 
medida que a descontinuidade de Governadores-Gerais entre 1967 e 1974 ainda assim permitiu, uma massa 
muçulmana que em 1974 se estimava em 1.200.000 pessoas distribuídas por áreas vitais, mormente do 
Rovuma ao Zambeze. 
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Até 1967, o comportamento tendencial das massas islamizadas, vinha sendo habilmente aproveitado pela 
subversão, pois esta as estimulava e utilizava na medida dos seus interesses. Quer por reacção ao espírito 
pós-conciliar, quer pelo cálculo de contrastarem com o comportamento daqueles elementos do clero católico 
que enveredaram por excessos no aggiornamento, quer ainda pelos resultados do plano de Acção 
Psicológica estudado nos SCCIM desde 1965 e depois aplicado em parte, os pólos articuladores muçulmanos, 
após certa hesitação inicial, sustentaram a Administração Portuguesa de forma assás activa entre 1967 e 
1972 (após o que entraram em retracção cautelar até 25 de Abril de 1974). A aliança das etnias islamizadas 
com o Poder português era, no fundo, de conveniência, sem paralelamente deixar de constituir sinal de 
coerência, porquanto, sendo espiritualista o Islão, seria “contra-natura” a aliança com o recorte ideológico 
da FRELIMO. 
O interessante nesta guerra (se acaso o conceito de guerra, cruento, consente mesmo literariamente o 
ápodo de interessante...) é o não ter sido igual à de Angola ou da Guiné, reforçando a lição que das três, na 
globalidade subversiva/revolucionária, se pode tirar: em nenhum conflito, mormente desta natureza, se 
podem aplicar “NEP´s” extraídas dos anteriores ou sequer dos concomitantes. 
O factor diferença/surpresa é permanente, como permanentes são o fluir da História e a diversidade dos 
cenários e dos homens. 
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FO N T E S  E  B I B L I O G R A F I A

ARQUIVO HISTÓRICO MILITAR – LISBOA (AHM)

2-7-148-1 – Estado-Maior do Exército – “Relatório da Missão Militar a Moçambique”, 1959.
“História do Batalhão de Caçadores 558”.
2-7-137-3 – Quartel - General da Região Militar de Moçambique – “Relatório anual de comando da RMM”, 1962, Secreto.
2-7-137-4 – Quartel - General da Região Militar de Moçambique – “Relatório anual de comando da RMM”, 1963, Secreto.
2-7-138-1 – Quartel - General da Região Militar de Moçambique – “Relatório anual de comando da RMM”, 1964, Secreto.
2-7-138-2 – Quartel - General da Região Militar de Moçambique – “Relatório anual de comando da RMM”, 1965, Secreto.
2-7-148-3 – Governo do Distrito de Cabo Delgado – “Protecção e Controlo de Populações”, 1966, Confidencial.
2-7-148-3 – Governo do Distrito de Cabo Delgado – “Campanhas Psicológicas para recuperar, da subversão, os militantes combatentes e populações 
simpatizantes e aderentes”, 1967, Confidencial.
2-7-94-3 – “COFI – sua História”, 1972-1974.
2-7-131-21 – DGS de Moçambique – “Situação e acções In em Cabo Delgado”, 23 de Julho de 1973.
2-7-115-14 – Região Militar de Moçambique, Comando de Cargas Críticas – “Factos e Feitos mais importantes”, 30 de Junho de 1974; Nota N.º 
116/72, de 22 de Fevereiro de 1972, do Comando - Chefe de Moçambique.
2-7-131-20 – Quartel - General da Região Militar de Moçambique – “Possível Desequilíbrio Psicológico de Elementos da Etnia Maconde”, 22 de 
Setembro de 1973.
2-7-131-24 – Região Militar de Moçambique, Reunião do Conselho de Defesa, 18 de Outubro de 1973.

ARQUIVO DO SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO E HISTÓRIA MILITAR - LISBOA (ASDHM)

Comando-Chefe de Moçambique, Gabinete Militar:
– Circular N.º 415/72/B-2911, de 20 de Setembro de 1962.
– “Directiva N.º 3 (para a actividade operacional das FAMOC)”, 7 de Maio de 1965, Secreto.
– “Directiva N.º 6 (para a actividade operacional das FAMOC)”, 17 de Agosto de 1965, Secreto.
– “Directiva N.º 9/65 (Comandos)”, de 22 de Setembro de 1965, Lourenço Marques, Secreto.
– “Directiva N.º 2/68”, Abril de 1968, Nampula, Secreto.
– “Directiva N.º 1/69 (para a defesa de Lourenço Marques contra a subversão)”, Nampula, 22 de Fevereiro de 1969, Secreto.
– “Directiva particular para a defesa psicológica de Tete”, Nampula, 21 de Maio de 1971, Secreto.
– “Directiva operacional N.º 4/73 (para a actividade do COFI na região a Sul dos rios Luenha e Zambeze)”, Nampula, 4 de Julho de 1973, Secreto.
– “Directiva operacional N.º 7/73 (para a defesa do CTC)”, Nampula, 6 de Julho de 1973, Secreto.
– “Directiva operacional N.º 8/73 (para a defesa da ZOT)”, Nampula, 12 de Julho de 1973, Secreto.
– “Directiva operacional 10/73 (para a remodelação do dispositivo na ZOT)”, Nampula, 10 de Julho de 1973, Secreto. 
– “Directiva de planeamento operacional 11/73 (para a actividade operacional das Forças Armadas em Tete, Niassa, Cabo Delgado e a Sul dos rios 

Luenha e Zambeze no mês de Outubro de 1973)”, Nampula, 5 de Setembro de 1973, Secreto.
– “Directiva de planeamento operacional 12/73 (para a actividade operacional das Forças Armadas em Tete, Niassa, Cabo Delgado e a Sul dos rios 

Luenha e Zambeze no mês de Novembro de 1973)”, Nampula, 5 de Outubro de 1973, Secreto.
– “Directiva de planeamento operacional 13/73 (para a actividade operacional das Forças Armadas em Tete, Niassa, Cabo Delgado e a Sul dos rios 

Luenha e Zambeze no mês de Dezembro de 1973)”, Nampula, 9 de Novembro de 1973, Secreto.
– “Directiva de planeamento operacional 14/73 (para a actividade operacional das Forças Armadas em Tete, Niassa, Cabo Delgado e a Sul dos rios 

Luenha e Zambeze no mês de Janeiro de 1974)”, Nampula, 7 de Dezembro de 1973, Secreto.
– “Directiva de planeamento operacional 1/74 (para a actividade operacional das Forças Armadas em Tete, Niassa, Cabo Delgado e a Sul dos rios 

Luenha e Zambeze no mês de Fevereiro de 1974)” Nampula, 5 de Janeiro de 1974, Secreto.
– “Directiva para o reforço do CTC”, Nampula, 8 de Janeiro de 1974, Secreto.
– “Directiva operacional 2/74 (para o reforço do dispositivo do CTC na área de Inhaminga)”, Nampula, 23 de Fevereiro de 1974, Secreto.
– “Directiva operacional N.º 3/74 (para a defesa do Sector A)”, Nampula, 25 de Março de 1974, Secreto.
– “Directiva geral de contra-subversão rumo Norte”, Nampula, Março de 1974, Secreto.
– “Plano de acção psicológica” N.º 3, 1964.
– “Relatório de acção psico-social”, N.º 5, Nampula, 14 de Novembro de 1964 (Período de 1 de Julho 31 de Outubro de 1964), Reservado.
– “Relatório de acção psico-social”, N.º 7, Nampula, 20 de Setembro de 1965 (Período de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 1965), Reservado.
– “Relatório de acção psico-social”, N.º 8, Nampula, 20 de Outubro de 1966 (Período de 1 de Julho a 31 de Dezembro de 1965), Reservado.
– “Relatório de acção psicológica”, N.º 1/67, Nampula, 17 de Julho de 1967, Confidencial.
– “Relatório de acção psicológica”, N.º 2/67, Nampula, 31 de Outubro de 1967, Confidencial.
– “Relatório de acção psicológica”, N.º 3/67, Nampula, 30 de Novembro de 1967, Confidencial.

Quartel-General da Região Militar de Moçambique:
– “Directiva N.º 7/68 (para a actividade contra o Inimigo no conjunto da Província)”, de 19 de Abril de 1968, Nampula, Secreto.
– “Directiva N.º 8/68 (para a actividade operacional no Distrito de Cabo Delgado)”, de 15 de Maio de 1968, Nampula, Secreto.
– “Directiva N.º 9/68 (Para a acção contra a realização do 2º Congresso da FRELIMO)”, de 28 de Julho de 1968, Nampula, Secreto.
– “Directiva N.º 10/68 (para o prosseguimento da actividade operacional no Distrito do Niassa)”, de 26 de Agosto de 1968, Nampula, Secreto.
– “Directiva N.º 1/69 (para a atribuição, deslocamento e emprego de intervenção da região)”, Nampula, Maio de 1969, Secreto.
– “Directiva N.º 3/69 (para o prosseguimento da actividade operacional nos distritos de Niassa, Cabo Delgado e Tete, a partir do início da época 

seca)”, de 16 de Abril de 1969, Nampula, Secreto.
– “Directiva N.º 4/69 (para criação duma faixa neutralizada, duma zona de acção condicionada e duma zona de segurança no sector F, na fronteira 

com a Zâmbia)”, Nampula 12 de Maio de 1969, Secreto.
– “Directiva N.º 7/69 (para a defesa de Nampula contra a subversão)”, Nampula, 28 de Outubro de 1969, Secreto.
– “Directiva particular para a defesa psicológica em Tete”, Nampula, 22 de Maio de 1971, Secreto.
– Norma de Execução Permanente do Serviço de Informações Militar, de 8 de Novembro de 1965, Confidencial.
– Norma de Execução Permanente do Serviço de Informações Militar, de 8 de Novembro de 1965, Confidencial, Anexo A, “Normas gerais para a 

actividade da informação na Província de Moçambique”.

ARQUIVO HISTÓRICO DE MOÇAMBIQUE
– Fundo de Moatize, caixa 101: GDT, BI N.º 183/64, 18 de Junho de 1964, transcrevendo SCCI, BDI n.º 37/64, 16 de Maio de 1964.
– Fundo de Moatize, caixa 102: GDT, N.º 251, Proc. 13/18, 20 de Maio de 1966.
– Fundo de Tete – Moatize, caixa 106, Governo do Distrito de Tete, Sitrep circunstanciado N.º 11/68, de 15 de Março de 1968.
– Fundo de Tete - Moatize, Caixa 105, Governo Geral, despacho de 25 de Janeiro de 1967.
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ARQUIVO NACIONAL – TORRE DO TOMBO (AN/TT)
AOS/CO/NE – 25 Pasta 10.
AOS/CO/NE – 25, Pasta 17.
AOS/CO/NE – 25, Pasta 19.
AOS/CO/PC – I.
AOS/CO/PC – 66.
AOS/CO/PC – 77, Pasta 4.
AOS/CO/PC – 77, Pasta 10.
AOS/CO/PC – 77, Pasta 100.
AOS/CO/PC – 77, Pasta 101.
AOS/CO/ PC – 78 I.
AOS/CO/PC – 78G, Mensagem do Comandante - Chefe para a Secretaria Geral de Defesa Nacional, 6 de Dezembro de 1964, Confidencial.
AOS/CO/UL – 9C, Pasta 2
AOS/CO/UL – 32A1, Pasta 2 – Incidentes em Moçambique com os Macondes, Informação N.º 340/60 – GU de 12/8/60.
AOS/CO/UL – 32A1, Pasta 2, Informação N.º 432/60-GU de 13 de Setembro de 1960.
AOS/CO/UL – 34, Pasta 6.
AOS/CO/UL – 46, Pasta 12.
AOS/CO/UL – 48, Pasta 4.
PIDE/DGS – Serviços Centrais, Informação n.º 484-SC/CI(2), 2 de Fevereiro de 1963, Secreto.
– Informação N.º 1092 – SC/CI (2), de 20 de Outubro de 1967.
– Informação N.º 1467/61 – GU – 1ª CONCP.
– Informação N.º 272 – SC/CI (2).
– Informação de 20 de Agosto de 1962.
– Processo 507/61, “Mozambique National Democratic Union”, Gabinete dos Negócios Políticos do Ministério do Ultramar, 3 de Setembro de 1965, 

Confidencial.
– Processo 507/61, “Mozambique National Democratic Union”, Informação n.º 1086 – SC/CI (2) de 20 de Outubro de 1967. Actividade do COREMO –

Tradução de memorandum da COREMO à OUA, a 11 de Setembro 1967.
– Processo 507/61; Mozambique National Democratic Union, “Apoio de Israel aos movimentos terroristas que atacam Moçambique – preparação de 

quadros da FRELIMO e COREMO”, Secreto. 

ARQUIVO HISTÓRICO DIPLOMÁTICO DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS – LISBOA (AHD)
PAA 200.
PAA 523.
PAA 529.
PAA M 512.
PAA1323.
PEA 14.
PEA 535.
POI 88 – Colonialismo e anti-colonialismo – Comité dos 24 (alargamento do Comité dos 17) 1º. Volume.
POI 89.
POI 91 – 92 – 12º volume.
Processo WE-Geral, POI 87, Comité dos 17, 1º. volume.
Processo WE-Geral, POI 87, Comité dos 17, 2º. volume.
Coronel Freire de Andrade, Armário 3, Masso 626.

ARQUIVO DO CENTRO DE ESTUDOS AFRICANOS DA UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE – MAPUTO (CEA/UEM)

BRAGANÇA, Aquino de; WALLERSTEIN
– “Quem é o Inimigo? III”, Centro de Estudos Africanos, Universidade Eduardo Mondlane, Caixa 23/X.

Carta de Soares Martins a Ilídio Rocha datada de 14 de Abril de 1982, CEA/UEM, 20 AN.
Discurso de comemoração do 10º. Aniversário da FRELIMO, Caixa 23/TY.
Discurso do representante da FRELIMO na segunda sessão da “Material Support Conference”, Amesterdão, 16 a 19 de Fevereiro de 1973; Caixa 23/S.
FRELIMO, Resoluções do Comité Central, Abril de 1969; Caixa 21/G.
Intervention of the delegation of FRELIMO at the Conference of Committees of Support and Solidarity, Easter Conference, Oxford, 12-15 de Abril de 
1974; Caixa 23/WC.

GIFFORD, Lord
– “Mozambique”, International Conference of Experts for the Support of Victims of Colonialism and Apartheid in Southern Africa, Oslo, Noruega, 9-14 
de Abril de 1973; Caixa 70/F.

SANTOS, Marcelino dos
– Entrevista concedida ao Jornal Anti-Colonial, Setembro de 1964. Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, Caixa 23/AB.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 25 DE ABRIL, UNIVERSIDADE DE COIMBRA.
Pasta Moçambique – Julho de 1959.
Pasta Moçambique – Abril de 1961.
“Notícias da Beira” de 5 de Fevereiro de 1973.
Holland Committee on Southern Africa – Pasta Moçambique 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974.

ARTIGOS DE PUBLICAÇÕES EM SÉRIE

ALMEIDA, Políbio Valente de
– “Fundamentos de uma política de subversão africana”. “Estudos Políticos e Sociais”. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

Ultramarina, Vol. IV, N.º 1, pp. 97-248.
– “Fundamentos de uma política de subversão africana”. “Estudos Políticos e Sociais”. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

Ultramarina, Vol. IV, N.º 2, pp. 459-574.

BESSA, Gomes
– “Angola – a luta contra a subversão e a colaboração civil-militar”. Revista Militar. Lisboa: N.º 8/9, (Agosto-Setembro 1972), pp. 407-443.

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out2001193/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

“Boletim Anti-Colonial”. Porto: Ed. Afrontamento, N.º 7 a 9, (1975).

CARDOSO, Pedro
– “Necessidade de uma visão estratégica do ensino da História”. “Estratégia”. Lisboa: Instituto Português da Conjuntura Estratégica Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas e Academia Internacional da Cultura Portuguesa, Vol. X, (1998), pp. 39-171
– “Cronologia vocacionada para: A evolução do conceito estratégico nacional – A evolução das informações na actividade do Estado – A Evolução das 

Crises Nacionais”. “Estratégia”. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e Academia Internacional da Cultura Portuguesa, Vol. VII, 
(1995), pp. 239-427.

CASTANHEIRA, José Pedro
– “A Reunião que veio tarde demais”. “Expresso”, N.º 1117 (26 de Março de 1994).

COELHO, João Paulo Borges
– “A Primeira frente de Tete e do Malawi”. “Arquivo”, Maputo: N.º 15, (Abril de 1994), pp. 43-108.

CRUZ, Manuel Braga da
– “As negociações da Concordata e do Acordo Missionário de 1940”. “Análise Social”, Vol. XXXII (143-144), Quarta Série, 1997- 4º – 5º, pp. 815-845.

CUNHA, Joaquim da Silva
– “Como governámos o Ultramar (do Demo-Liberalismo à Descolonização)”. “Africana”. Porto: Centro de Estudos Africanos, Universidade 

Portucalense, N.º 8, (Março de 1991), pp. 5-38.

DIAS, Jorge
– “Convívio entre pretos e brancos nas Províncias Ultramarinas Portuguesas”: “Estudos Ultramarinos N.º 3”. Lisboa: Instituto Superior De Estudos 

Ultramarinos, Lisboa, 1960. pp. 21-32.

FELGAS, Hélio
– “Emigração indígena de Moçambique para os territórios limítrofes”. “Revista Militar”. Lisboa: N.º 12, 6º. Volume do II Século, 4º Trimestre, 

(Dezembro de 1954), pp. 902-944.

MARCHAND, Général Jean
– “La Chine Populaire et l´Afrique Noire”. “Révue Militaire Générale”. (Mars 1973), pp. 419-433.

MARTINS, Manuel Gonçalves
– “A Ambição das Potências Europeias pelo Continente Africano e o Esquartejamento do Império Português (1870-1914)”. “Africana”. Porto: Centro 

de Estudos Africanos da Universidade Portucalense, N.º 10, (Março 1992), pp. 169-189.
– “A Expansão da Europa e a partilha de África (1870 – 1914)”. “Africana”. Porto: Centro de Estudos Africanos, Universidade Portucalense, N.º 13, 

(Março de 1994), pp. 53-64.

MATOS, António de
– “Aspectos da economia de Moçambique”. “Ultramar”. Lisboa: N.º 33, 3º. Trimestre. 1968. pp. 141-196.

MONTEIL, Vincent 
– “L´Islam Noir”. “Revue Tunisienne de Sciences Sociales”. Tunis: n.º 4, 2é année, (Dezembro de 1965), pp. 31-66.

MONTEIRO, Ana Amaro
– “Influências Baneane e islâmica na Ilha de Moçambique, nos finais do século XIX”. “Africana”. Porto: Centro de Estudos Africanos, Universidade 

Portucalense, N.º 19, (Março de 1998), pp. 193-226.

MONTEIRO, Fernando Amaro
– “Sobre a actuação da corrente “Wahhabita” no Islão moçambicano: Algumas notas relativas ao período 1964-1974”. “Africana”. Porto: Centro de 

Estudos Africanos, Universidade Portucalense, N.º 12, (Março de 1993), pp. 85-111.

MOREIRA, Adriano
– “A África e o Ultramar Português na conjuntura internacional”. “Conferências proferidas em 1958/59”. Lisboa: Instituto de Altos Estudos Militares, 

Vol. 1, pp. 5-22.
– “Da Conferência de Berlim de 1885 ao moderno anticolonialismo”. “Legado Político do Ocidente: O Homem e o Estado”. Lisboa: Instituto 

Português da Conjuntura Estratégica, Vol. VIII, (1995), pp. 147-161.

MOTA, Salvador Magalhães
– “Aspectos da colonização portuguesa em África vistos pela imprensa diária portuense (1888-1897)”. “Africana”. Porto: Centro de Estudos Africanos, 

Universidade Portucalense, N.º 9, (Setembro de 1991), pp. 151-174.
– “A Importância e a estratégia dos militares em África no séc. XIX”. “Africana”. Porto: Centro de Estudos Africanos, Universidade Portucalense, N.º 

13, (Março de 1994), pp. 45-52

NOGUEIRA, Franco
– “Portugal Ultramarino perante a ONU”. “Conferências proferidas em 1958/59”. Lisboa: Instituto de Altos Estudos Militares, Vol. I, pp. 43-67.

NUNES, Artur de Figueiredo
– “Alguns factos da história de Moçambique nas vésperas da sua independência”. “Africana”. Porto: Centro de Estudos Africanos, Universidade 

Portucalense, N.º 11, (Outubro de 1992), pp. 203-265. 

PEIRONE, Frederico José
–, “Correntes islâmicas moçambicanas”. “Ultramar”. Lisboa: N.º 13/14, (Julho-Dezembro), Ano IV, Vol. IV, N.º I-II, 1963, pp. 43-53.

SANTOS, José Eduardo dos
– “Os Congressos Pan-Africanos e as Conferências Pan-Africanas dos Povos”. “Ultramar”. Lisboa: N.º 33, 3º. Trimestre, Ano IX, Vol. IX N.º 1, Lisboa, 

1968. pp. 8-137.

VILHENA, Ernesto de
– “A influência islâmica na Costa Oriental d´África”. “Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa”. Lisboa: N.º 5, 24ª Série, (Maio de 1906).
– “A influência islâmica na Costa Oriental d´África”. “Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa”. Lisboa: N. º 6, 24ª Série, Lisboa, Junho de 1906.

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out2001194/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

LEGISLAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS 

Assembleia Geral da ONU, Resoluções:
– A/1514 (XV) de 14 de Dezembro de 1960.
– A/1541 (XV) de 15 de Dezembro de 1960.
– A/1542 (XV) de 15 de Dezembro de 1960.
– A/2105 (XX) de 12 de Dezembro de 1965.
– A/2107 (XX) de 21 de Dezembro de 1965.
– A/2184 (XXI) de 12 de Dezembro de 1966.
– A/2270 (XXII) de 17 de Novembro de 1967.
– A/2395 (XXIII) de 29 de Novembro de 1968.
– A/2507 (XXIV) de 21 de Novembro de 1969.
– A/2795 (XXVI) de 10 de Dezembro de 1971.
– A/2878 (XXVI) de 20 de Dezembro de 1971.
– A/2918 (XXVII) de 14 de Novembro de 1972.
– A/3061 (XXVIII) de 2 de Dezembro de 1973.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA :
– “Diário do Governo”, I Série, N.º 158, (40-10-07); Concordata e Acordo Missionário entre a Santa Sé e a República Portuguesa.
– “Diário das Sessões” N.º 50. (70-12-03).
– “Diário das Sessões” N.º 35. (74-03-06).

Decretos– Lei:
– N.º 6322, de 24 de Dezembro de 1919.
– N.º 8351, de 26 de Agosto de 1922.
– N.º 12485, de 13 de Outubro de 1926.
– N.º 30207, de 5 de Abril de 1941.
– N.º 35046, de 22 de Outubro de 1945.
– N.º 37955, de 7 de Setembro de 1950.
– N.º 39666, de 20 de Maio de 1954.
– N.º 39749, de 9 de Agosto de 1954.
– N.º 41559, de 15 de Março de 1958
– N.º 41577, de.2 de Abril de 1958.
– N.º 41578, de 2 de Abril de 1958.
– N.º 43351, de 24 de Novembro de 1960.
– N.º 43560, de 23 de Março de 1961.
– N.º 43761, de 29 de junho de 1961.
– N.º 43893, de 6 de Setembro de 1961.
– N.º 43894, de 6 de Setembro de 1961.
– N.º 44309, de 27 de Abril de 1962.
– N.º 44703, de 17 de Novembro de 1962.
– N.º 44773, de 2 de Julho de 1967.
– N.º 49107, de 7 de Julho de 1969.
– N.º 49401, de 19 de Novembro de 1969.
– N.º 182/70, de 20 de Abril de 1970.

Lei:
– N.º 277, de 15 de Agosto de 1914.
– N.º 278, de 15 de Agosto de 1914.
– N.º 2084, de 16 de Agosto de 1956.
– N.º 3/71, de 16 de Agosto de 1971.
– N.º 5/72, de 23 de Junho de 1972.
– N.º 7/74, de 27 de Julho de 1974.

CONSELHO DE SEGURANÇA ONU, RESOLUÇÕES:
– 180 (1963), de 31 de Julho de 1963.
– 312 (1972), de 4 de Fevereiro de 1972
– 374 (1975), de 18 de Agosto de 1975.

Directiva do Ministro do Exército de 22 de Abril de 1959.

Directiva do CEMGFA de 20 de Janeiro de 1960.

ESTADO–MAIOR DO EXÉRCITO

– “O Exército na guerra subversiva”, Regulamento, I Generalidades. Lisboa: 1966.
– “O Exército na guerra subversiva – III Acção Psicológica”. Lisboa: 1966, Reservado.

Programa do Movimento das Forças Armadas.

MONTEIRO, Fernando Amaro
– “Linhas de influência e de articulação do Islão na Guiné Portuguesa, Sugestões para Apsic”, Relatório de Serviço na Província da Guiné, Lisboa, 16 

de Junho de 1972, para o Ministro do Ultramar, Secreto.

SÁ da BANDEIRA, Visconde de
– “Zambézia e Sofala, Mapa coordenado sobre numerosos documentos antigos e modernos”. 2 mapas, 1861, Sociedade de Geografia de Lisboa.

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out2001195/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

RELATÓRIOS CIENTÍFICOS E TÉCNICOS

CUNHA, Joaquim da Silva
– “Missão de estudo dos movimentos associativos em África – Relatório da campanha de 1958 (Guiné)”. Lisboa: Centro de Estudos Políticos e Sociais 

da Junta de Investigação do Ultramar, 1959.

FREITAS, Afonso Ivens Ferraz de
– ”Seitas Religiosas Gentílicas – Província de Moçambique”. Lisboa: Centro de Estudos Políticos e Sociais da Junta de Investigação do Ultramar, 1957. 

Vol. III.

PUBLICAÇÕES RELIGIOSAS
“Alcorão” – Mem-Martins: Ed. Europa-América. 1989. Tradução directa e adaptações de Américo de Carvalho.

PUBLICAÇÕES EM SÉRIE

Boletim de Informação. Estado-Maior do Exército N.º 2. Lisboa: Reservado.
– N.º 4, Lisboa: Fevereiro de 1965, Reservado.
– N.º 7, Lisboa: Julho de 1965, Reservado.
– N.º 10, Lisboa: Outubro de 1965, Reservado.
– N.º 13, Lisboa: Janeiro de 1966, Reservado.
– N.º 15, Lisboa: Março de 1966, Reservado.
– N.º 16, Lisboa: Abril de 1966, Reservado.
– N.º 22, Lisboa: Outubro de 1966, Reservado.
– N.º 23, Lisboa: Novembro de 1966, Reservado. 
– N.º 24, Lisboa: Dezembro de 1966, Reservado.
– N.º 33, Lisboa: Setembro de 1967, Reservado.
– N.º 35, Lisboa: Outubro de 1967, Reservado. 
– N.º 49, Lisboa: Janeiro de 1969, Reservado.
– N.º 50, Lisboa: Fevereiro de 1969, Reservado.
– N.º 51, Lisboa: Março de 1969, Reservado.

Cour Internationale de Justice, Annuaire 1959-1960.

CONTRIBUIÇÕES EM MONOGRAFIAS

ALEXANDRE, Valentim
– “As Periferias e a implosão do Império”. In BETHENCOURT, Francisco; CHAUDHURI, Kirti, “História da expansão portuguesa”. Navarra: Círculo de 

Leitores, 1998. pp. 46-60. Vol. IV. 
– “Situações coloniais: II – o ponto de viragem: As campanhas de ocupação (1890-1930)”. In BETHENCOURT, Francisco; CHAUDHURI, Kirti, “História da 

expansão portuguesa”. Navarra: Círculo de Leitores, 1998. pp. 182-211. Vol. IV. 

AMIJI, Hatim M.
– “ La Réligion dans les rélations Afro-Arabes: L´Islam et le changement culturel dans L´Afrique Moderne”. In “Les Rélations Historiques et 

Socioculturels entre L´Afrique et le Monde Arabe de 1935 à nos Jours”. Paris: Unesco, 1984. pp. 107–140. 

CAHEN, Michael
– “O Estado, etnicidade e transição política”. In “Moçambique: Etnicidade, nacionalismo e o Estado – Transição inacabada”. Maputo: Ed. José Magode, 

1996. pp. 18-39. 

CHALATA, Elie
– “Arab nationalism: A bibliographic essay”. In “Pan-Arabism and Arab Nationalism, the continuing debate”. Edited by Tawfic E. Fadah, Westview 

Press, 1987. 

LÉONARD, Yves
– “O Império colonial salazarista”. In BETHENCOURT, Francisco; CHAUDHURI, Kirti, “História da Expansão Portuguesa”. Navarra: Círculo de Leitores, 

1999. pp. 10-30. Vol. V. 
– “O Ultramar português”. In BETHENCOURT, Francisco; CHAUDHURI, Kirti, “História da Expansão Portuguesa”. Navarra: Círculo de Leitores, 1999. pp. 

31-50. Vol. V. 

LOPES, José da Silva
– “A Economia portuguesa desde 1960”. In António Barreto (Organização), “A Situação Social em Portugal 1960- 1995”. Lisboa: Instituto de Ciências 

Sociais, Universidade de Lisboa, 1997. pp. 233-363. 

MASHINGAIDZE, Elleck
– “Le rôle des mouvements de libération dans la lutte pour l´Afrique Australe, 1955- 1977”. In, “La décolonisation de l´Afrique: Afrique Australe et 

corne de l´Afrique”. Paris: Unesco, 1981. pp. 25-33. (Études et documents 5). 

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out2001196/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

MOREIRA, Adriano
– “O último plenário do Conselho Ultramarino”. In “Notas do tempo perdido”. Lisboa: Contemporânea Editora, 1996, pp. 28-74. 

MOREIRA, António
– “A Crise: do «terramoto Delgado» ao Golpe de Beja”. In REIS, António, “Portugal Contemporâneo”. Lisboa: Ed. Alfa, 1990. pp. 21-36. Vol. V. 

OLIVEIRA, Hermes de Araújo
– “A Resposta à guerra subversiva”. In “Subversão e Contra-Subversão”. Lisboa: Junta de Investigação do Ultramar, 1963. pp. 47-95. (Estudos de 

Ciências Políticas e Sociais, N.º 62). 

PINHEIRO, Joaquim Franco
– “Natureza e fundamentos da guerra subversiva” – In “Subversão e Contra Subversão”, Lisboa: Junta de Investigação do Ultramar, 1963. pp. 13 –

45. (Estudos de Ciências Políticas e Sociais, N.º 62). 
MAGALHÃES, Joaquim Romero
– “Os territórios africanos”. In BETHENCOURT, Francisco: CHAUDHURI, Kirti, “História da expansão portuguesa”. Navarra: Círculo de Leitores, 1998. pp. 

60-83. Vol. III. 

ROSAS, Fernando
– “O Estado Novo (1926-1974)”. In Mattoso, José – “História de Portugal”. Lisboa: Círculo de Leitores, 1994. Vol. VII. 
– “O País, o regime e a oposição nas vésperas das eleições de 1958”. In REIS, António, “Portugal Contemporâneo”. Lisboa: Ed. Alfa, 1990. pp. 15-20. 

Vol. V. 

SILVEIRA, Joel da
– “As Guerras coloniais e a queda do Império”. In REIS, António, “Portugal Contemporâneo”. Lisboa: Ed. Alfa, 1990. pp. 71-106. Vol. V. 

SOUSA, Marcelo Rebelo de
– “Da Crispação institucional ao equilíbrio instável de poderes”. In REIS, António, “Portugal Contemporâneo”. Lisboa: Ed. Alfa, 1990. pp. 61-70. Vol. V. 

TEIXEIRA, Nuno Severiano
– “Colónias e colonização portuguesa na cena internacional (1885-1930)”. In BETHENCOURT, Francisco; CHAUDHURI, Kirti, “História da expansão 

portuguesa”. Navarra: Círculo de Leitores, 1998. pp. 494-520. Vol. IV. 

VEINSTEIN , Gilles
– “Les Confréries”. In BALTA, Paul, “Islam Civilisation et Sociétés”. Paris: Ed. Du Rocher, 1991. pp. 95–105. 

PARTES OU VOLUMES DE MONOGRAFIAS

ALMADA, José de
– “Tratados aplicáveis ao Ultramar”. Lisboa: Agência Geral das Colónias, 1943. Vol. V. 

CORVO, João de Andrade
– “Estudos sobre as Províncias Ultramarinas – Moçambique”. Lisboa: 1883. Vol. II. 

COUTO, Abel Cabral
– “Elementos de estratégia- Apontamentos para um curso”. Pedrouços: Instituto de Alto Estudos Militares, 1989. Vol. II. 

DIAS, Jorge e Margot
– “Os Macondes de Moçambique – Aspectos históricos e económicos”. Lisboa: Junta de Investigação do Ultramar,1964. Vol. I. 
– “Os Macondes de Moçambique – Vida social e ritual”. Lisboa: Junta de Investigação do Ultramar, 1970. Vol. III. 

GRUPO DE PESQUISA SOBRE A DESCOLONIZAÇÃO PORTUGUESA
– “A Descolonização Portuguesa – Aproximação ao seu estudo”. Lisboa: Instituto Democracia e Liberdade, 1979. Vol. I. 

HERTSLET, Sir E.
– “The Map of Africa by Treaty”. 3ª edição, Frank Cass & Co. Ltd., 1967. Vol. III. 

MATOS, Luís de
– “A Delimitação das Fronteiras da Guiné”. Lisboa: Separata de Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, Curso de Extensão Universitária, Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas Ultramarinas, ano lectivo de 1965-1966. 
– “As Fronteiras de Moçambique”. Lisboa: Separata de Moçambique – Curso de Extensão Universitária, Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

Ultramarina, ano lectivo 1964-1965. 

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
– “Dez anos de política externa (1936-1947) – A Nação Portuguesa e a segunda Guerra Mundial”. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1985. 

Vol. XII. 

NOGUEIRA, Franco
– “Diálogos interditos”. Lisboa: Ed. Intervenção, Lisboa, 1979. Vol. II. 
– “Salazar – O ataque (1945-1948)”. Coimbra: Atântida Editora, 1980. Vol. IV. 
– “Salazar – A resistência (1958-1964)”. Porto: Livraria Civilização Editora, 1984. Vol. V. 
– “Salazar – O último combate (1964-1970)”. Porto: Livraria Civilização Editora, 1985. Vol. VI. 

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out2001197/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

MONOGRAFIAS 

“A Hierarquia Católica Portuguesa e a questão colonial”. Lisboa: Edições Anti-colonial, 1964.

AFONSO, Aniceto; GOMES, Matos
– “Guerra colonial – Angola-Guiné-Moçambique”. Lisboa: Diário de Notícias, 1998.

ALBUQUERQUE, Mouzinho de
– “Moçambique 1896-1898”. Lisboa: Manuel Gomes Editor, 1899.

ALMADA, José de
– “Convenções Anglo-Alemãs relativas às colónias portuguesas”. Lisboa: Estado-Maior do Exército, 1936.
– “Tratado de 1891”, Lisboa: Estado-Maior do Exército, 1947.

AMARAL, Freitas do
– “O Antigo Regime e a Revolução – memórias políticas (1941-1975)”. Lisboa: Círculo de Leitores, 1995.

AMARAL, Manuel Gama
– “O Povo Yao – subsídios para o estudo de um povo do noroeste de Moçambique”. Lisboa: Instituto de Investigação Científica e Tropical, 1989.

AMORIM, Pacheco de
– “Na hora da verdade – Colonialismo e neo-colonialismo na proposta de Lei da revisão constitucional”. Coimbra: Edição do autor, 1971.

ANTUNES, José Freire
– “A Guerra de África 1961-1974”. Lisboa: Círculo de Leitores, 1995, Vol. I e II.
– “O Império com os pés de barro”. Lisboa: Ed. D. Quixote, 1980.
– “Jorge Jardim agente secreto”. Venda Nova: Ed. Bertrand, 1996.

ARON, Raymond
– “Paix et Guerre entre les Nations”. Paris: Calmann-Lévy, 1988. 

ARRIAGA, Kaúlza de (et al.)
– “África – A vitória traída”. Lisboa: Ed. Intervenção, 1977.

ARRIAGA, Kaúlza de
– “Guerra e política – em nome da verdade – os anos decisivos”. Amadora: Ed. Referendo, 1987.

BALTA, Paul
– “L´Islam dans le Monde”. Paris: Editions la Découverte, 1986.

BOLÉO, Oliveira
– “Moçambique”. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1951.

BOTELHO, José Justino Teixeira
– “História militar e política dos Portugueses em Moçambique – de 1833 aos Nossos Dias”. Coimbra: Imprensa da Universidade, Coimbra, 1921. Vol. I e II.

BRUNSCHWIG, Henri
– “A Partilha de África”. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1972.

CAEIRO, Joaquim Croca
– “Os Militares no Poder”. Lisboa: Hugin Editores, 1997.

CAETANO, Marcello
– “Pelo futuro de Portugal”. Lisboa: Ed. Verbo, 1969.
– “Um Ardil desmascarado”. Lisboa: Secretaria de Estado da Informação e Turismo, 1970.
– “Mandato indeclinável”. Lisboa: Ed. Verbo, 1970.
– “Portugal e a internacionalização dos problemas africanos (História duma batalha: da liberdade dos mares às Nações Unidas)”. 4ª edição. Lisboa: 

Ed. Ática, 1971.
– “Renovação na continuidade”. Lisboa: Ed. Verbo, 1971.
– “Depoimento”. Rio de Janeiro: Distribuidora Record, 1974.

CANN, John
– “Contra-Insurreição em África – O modo português de fazer a guerra, 1961-1974”. S. Pedro do Estoril: Ed. Atena, 1998.

CARDOSO, Pedro
– “As Informações em Portugal”. Reedição limitada. Lisboa: Instituto de Defesa Nacional, 1993.

CARRILHO, Maria
– “Forças Armadas e mudança política em Portugal no séc. XX – para uma explicação sociológica do papel dos militares”. Lisboa: Imprensa Nacional –

Casa da Moeda, 1985.

CAHEN, Michael
– “La Révolution implosée – études sur 12 ans d´indépendence (1975-1987)”. Paris: Éditions L´Harmattan, 1987.

CARVALHO, Otelo Saraiva de
– “Alvorada em Abril”. Lisboa: 2ª ed. Livraria Bertrand, 1977.

CERVELLÓ, Josep Sánchez
– “A Revolução portuguesa e a sua influência na transição espanhola (1961-1976)”. Lisboa: Assírio e Alvim, 1993.

CHOMSKY, Noam
– “World Orders, old and new”. London: Pluto Press, 1994.

CHRISTIE, Ian
– “Samora – uma biografia”. Maputo: Edições Ndjira, 1996.

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out2001198/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

CLAUSEWITZ, Carl Von
– “Da Guerra”. Lisboa: Ed. Perspectivas e Realidades, 1976.

COELHO, João Paulo Borges
– “O Início da luta armada em Tete, 1968-1969: a primeira fase da guerra e a reacção colonial”. Maputo: Arquivo Histórico de Moçambique, 1989.

CORRÊA, Mendes
– “Raças do Império”. Porto: Portucalense Editora,1943.

COKER, Cristopher
– “NATO the Warsaw Pact and Africa”. London: MacMillan, 1985.

COSTA, D. Ernesto Gonçalves
– “A Obra missionária em Moçambique e o Poder político”. Braga: Ed. Franciscana, 1996.

COTTRELL, Alvin; HAHN, Walther
– “Soviet shadow over África”. Miami: Monographs in international affairs, Center for advanced international studies, University of Miami, 1976.

COULON, Christian
– “Les Musulmans et le Pouvoir en Afrique Noire”. Paris: Editions Karthala, 1983.

CRESPO, Manuel Pereira
– “Porque perdemos a Guerra”. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 1977.

CUNHA, Joaquim da Silva
– “O Sistema português de política indígena. Princípios gerais”. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1951.
– “O Ultramar, a Nação e o 25 de Abril”. Coimbra: Atlântida Editora, 1977.

CUNHA, Joaquim da Silva; PEREIRA, André Gonçalves
– “Textos de Direito Internacional Público”. 2ª ed.. Porto: Universidade Portucalense, 1990.

CUNHAL, Álvaro
– “A Revolução Portuguesa o passado e o futuro”. Lisboa: Ed. Avante, 1976.
– “Acção revolucionária, capitulação e aventura”. Lisboa: Ed. Avante, 1994.

DAVIDSON, Basil
– “A Luta da política armada – libertação nacional nas colónias africanas de Portugal”. Lisboa: Ed. Caminho, 1978.

DEBRAY, Régis
– “A Crítica das armas”. Lisboa: Seara Nova,1977.

DECRAENE, Phillippe
– “Le Panafricanisme”. Paris: Presses Universitaires de France, 1959.

DELGADO, Humberto
– “Da Pulhice do Homo Sapiens (Da monarquia de vigaristas, pela república de bandidos à Ditadura de papa)”. Lisboa: Casa Ventura Nunes, 1933.
– “A Tirania Portuguesa”. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1995. Organização, compilação e introdução de Iva Delgado e Carlos Pacheco.

DELMAS, Claude
– “A Guerra revolucionária”. Lisboa: Publicações Europa-América, 1975.

ENES, António
– “Moçambique”. 3ª ed. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1946. (Relatório apresentado ao Governo).

FELGAS, Hélio
– “Aspectos políticos da África Actual”. Lisboa: Tipografia Silvas, 1962.
– “Os Movimentos terroristas de Angola, Guiné, Moçambique (Influência externa)”. Lisboa: Liga dos Combatentes da Grande Guerra, 1966.
– “Os Movimentos subversivos africanos”. Lisboa: Liga dos Combatentes da Grande Guerra, 1970.

FERREIRA, António Rita
– “Povos de Moçambique – História e Cultura”. Porto: Ed. Afrontamento, 1975.

FERNANDES, António José
– “Relações internacionais. Factos, teorias e organizações”. Lisboa: Editorial Presença, 1991.

FERREIRA, Medeiros
– “Comportamento político dos Militares – Forças Armadas e Regimes políticos em Portugal no séc. XX”. Lisboa: Editorial Estampa, 1992.

FLOWER, Ken
– “Serving secretely – Rhodesia CIO chief on record”. Cape Town: Galago Books, 1987.

FRELIMO
– “História da FRELIMO”. Edição do Departamento do Trabalho Ideológico. [s.d.]
– “História de Moçambique”. Porto: Ed. Afrontamento, 1971.
– “O Processo revolucionário da guerra popular de libertação”. Edição do Departamento do Trabalho Ideológico, Março de 1977.

FREYRE, Gilberto
– “O Mundo que o Português criou”. Lisboa: 1940, (prefácio de António Sérgio), s.e.
– “O Luso e o Trópico”. Lisboa: Comissão Executiva das Comemorações do Quinto Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1961.

GALVÃO, Henrique
– “Da Minha luta contra o salazarismo e o comunismo em Portugal”. Lisboa: Arcádia, 1976.

GUEVARA, Ernesto Che
– “Dimensão internacional da revolução”. Barreiro: Ed. 17 de Outubro, 1976.

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out2001199/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

GONÇALVES, José Júlio
– “O Islamismo na Guiné Portuguesa (Ensaio Sociomissionológico)”. Lisboa: 1961.

HART, Liddell
– “La Estratégia de aproximación indirecta (Las guerras decisivas de la Historia)”. Barcelona: Ed. Iberia – Joaquín Gil, 1946.

HASTINGS, Adrian
– “Wiryamu”. Porto: Ed. Afrontamento, 1974.

HENRIKSEN, Thomas
– “Revolution and counterrevolution – Mozambique´s war of independence, 1964-1974”. London: Greenwood Press, 1983.

HITLER, Adolf
– “A Minha luta”. Lisboa: Editora Pensamento, 1987.

HUNTZINGER, Jacques
– “Introdução às relações internacionais”. Lisboa: Ed. PE, 1991.

III CONGRESSO da OPOSIÇÃO DEMOCRÁTICA de AVEIRO
– “Conclusões”. Lisboa: Seara Nova, 1973.

ISAACMAN, Allen e Barbara
– “A Tradição de resistência em Moçambique – O Vale do Zambeze, 1850-1921”. Porto: Ed. Afrontamento, 1979.
– “Mozambique, from colonialism to revolution (1900-1982)”. Boulder, Colorado: Westview Press, 1983.

Insegnamenti di Giovanni Paolo II
– “Angola”, N.º XV, Libreria Editrice Vaticana, de Janeiro 1992.

JARDIM, Jorge
– “Rodésia, o escândalo das sanções”. Lisboa: Ed. Intervenção, 1978.

JOUVE, Edmond
– “L´organisation de l´Unité Africaine”. Paris: Presses Universitaire de France, 1984.

KISSINGER, Henry 
– “Diplomacia”. Lisboa: Ed. Gradiva, 1996.

LARA, Sousa
– “A Subversão do Estado”. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 1987.

LAVRADIO, Marquês do
– “Memórias do sexto Marquês do Lavradio”. 2ª ed. Lisboa: Editora Ática, 1993.

LEAL, Cunha
– “Colonialismo dos anticolonialistas”. Lisboa: Livraria Petrony, 1961.

LEMOS, Viana de
– “Duas crises – 1961 e 1974”. Amadora: Edições Nova Gente, 1977.

LENINE, Vladimir Ilitch
– “A Questão militar e o trabalho político nas Forças Armadas”. Lisboa: Biblioteca do Socialismo Científico, Ed. Estampa, 1975.
– “A Questão militar e o trabalho político”. Lisboa: Biblioteca do Socialismo Científico, 1975.
– “O Marxismo e a Insurreição”. Lisboa: Biblioteca do Socialismo Científico, 1975.

LEWIS, Ioan M.
– “O Islamismo ao Sul do Saara”. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 1986. Tradução de Maria Madalena Soares de Azevedo.

LOPES, F. Félix
– “Missões franciscanas em Moçambique 1898-1970”. Braga: Ed. Franciscana, 1972.

LOVELL, Reginald Ivan
– “The Struggle for South Africa (1875-1899) (A Study in Economic Imperialism”. New York: Macmillan Company, 1934.

MACQUEEN, Norrie
– “The Decolonisation of Portuguese Africa – Metropolitan revolution and the dissolution of the empire”. London and New York: Longman, 1997.

MAQUIAVEL, Nicolau
– “O Príncipe”. Lisboa: Edições Europa América, 1972.

MARIGELLA, Carlos
– “Manual do guerrilheiro urbano e outros textos”. 2ª ed. Lisboa: Ed. Assírio e Alvim.

MARTINS, General Ferreira
– “História do Exército Português”. Lisboa: Editorial Inquérito, 1945.

MARTINS, Manuel Gonçalves
– “A Descolonização portuguesa (as responsabilidades)”, Braga: Livraria Cruz, 1986.

MARTINEZ, Francisco Lerma
– “O Povo Macua e a sua cultura”. Lisboa: Ministério da Educação, Instituto de Investigação Científica e Tropical, 1989.

MELLO, Manuel José Homem de
– “Portugal o Ultramar e o futuro – Oportunidade de um debate”. Edição do autor, 1962.

MELLO, Martinho Nobre de
– “Administração colonial”. Lisboa: Lições publicadas por Raphael Ribeiro, Tipografia Universal, 1917.

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out2001200/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

MONDLANE, Eduardo
– “Lutar por Moçambique”. Lisboa: Editora Sá da Costa, 1975.

MONTEIRO, Fernando Amaro
– “Portas fechadas. Balada para um Capitão executado”. Porto: Bertrand. 1988.
– “A Guerra em Moçambique e na Guiné: Técnicas de accionamento de massas”. Porto: Universidade Portucalense, 1989. (Curso de 6 Lições).
– “O Islão, o Poder e a Guerra (Moçambique 1964-1974)”. Porto: Universidade Portucalense, 1993.

MORAIS, Carlos
– “A Queda da Índia Portuguesa – Crónica da Invasão e do Cativeiro”. 2ª ed. Lisboa: Ed. Estampa, 1996.

MOREIRA, Adriano
– “Política de integração”. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1961.
– “Concentração de Poderes”. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1961.
– “A Comunidade internacional em mudança”. São Paulo: Resenha Universitária, 1972.
– “O Novíssimo Príncipe – Análise da Revolução”. 4ª ed. Lisboa: Ed. Gauge, 1986.
– “D. Sebastião de Resende: Bispo da Beira, Profeta em Moçambique”. Lisboa: Difel, 1994.
– “Ciência Política”. Coimbra: Livraria Almedina, 1995.
– “Teoria das relações internacionais”. Coimbra: Livraria Almedina, 1996.

“Mozambique: a country study”. Washington: The American University, 1984.

MUCHIELLI, Roger 
– “La Subversion”. Paris: CLC, 1976.

MUNSLOW, Barry
– “Mozambique: The revolution and its origins”. New York: Longman, 1983.

NASSER, Gamal Abdel
– “A Revolução no Mundo Árabe”, São Paulo: Edarli. [s.d.]

NAVAL STAFF ADMIRAL
– “A Manual of Portuguese East Africa”. London: Majesty´s Stationery Office, 1920.

NEWITT, Malyn
– “Portugal in Africa the last hundred years”. London: C. Hurst & Co., 1981.
– “ A History of Mozambique”. Bloomington: Indiana University Press, 1995.

NOGUEIRA, D. Eurico Dias
- “Episódios da minha Missão em África”. Braga: Diário do Minho, 1995.

NOGUEIRA, Franco
– “As Nações Unidas e Portugal” (Estudo). Lisboa: Ed. Ática, 1961.
– “História de Portugal 1933-1974”. Porto: Livraria Civilização, 1981.
– “O Juízo Final”. 2ª edição. Porto: Ed. Civilização, 1993.

NOWELL, Charles
– “The Rose-colored map – Portugal´s attempt to build an African empire from the Atlantic to the Indian Ocean”. Lisboa: Junta de Investigação 

Científica do Ultramar, 1982.

“O Ultimatum Britânico – Correspondência expedida e recebida pela Sociedade de Geografia de Lisboa relativamente ao Ultimatum”. Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1890.

OCKRENT, Christine, MARENCHES, Conde de
– “No Segredo dos deuses”. Lisboa: Ed. Referendo, 1988.

OLIVEIRA, Hermes de Araújo
– “A Guerra Revolucionária”. Lisboa: Ministério do Exército, 1961.

PÉLISSIER, René
– “História de Moçambique – Formação e oposição 1854-1918”. Lisboa: Ed. Estampa, 1994. Vol. I e II.

PEREIRA, André Gonçalves, e QUADROS, Fausto de
– “Manual de Direito Internacional Público”. 3ª. Edição. Coimbra: Ed. Almedina, 1993.

PEREIRA, António Manuel
– “As Constituições políticas portuguesas”. Porto: Edição do Autor, 1961.

PINTO, D. Manuel Vieira
– “D. Manuel Vieira Pinto Arcebispo de Nampula - Cristianismo: Política e Mística”. Lisboa: Ed. ASA, 1992.

PINTO, Jaime Nogueira
– “O Fim do Estado Novo e as origens do 25 de Abril”. 3 ª ed.. Lisboa: Ed. Difel, 1999.

RABY, Linda
– “A Resistência antifascista em Portugal (1941-1974)”. Lisboa: Ed. Salamandra, 1990.

REBELLO, José Pequito
– “Tradição e Ultramar”. Lisboa: Tipografia Portuguesa, 1961.

REGO, António da Silva
– “O Ultramar Português no Século XIX”. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1946.
– “O Padroado Português do Oriente – esboço histórico”. Lisboa: Agência Geral das Colónias, 1940.

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out2001201/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

RENOUVIN, Pierre
– “Historia de las relaciones internacionales, Siglos XIX e XX”. Madrid: Akal, 1982.

RODRIGUES, Avelino; BORGA, Cesário; CARDOSO, Mário
– “O Movimento dos Capitães e o 25 de Abril. 229 dias para derrubar o fascismo”. Lisboa: Moraes Editores, 1974.

SALAZAR, Oliveira
– “A Atmosfera mundial e os problemas nacionais”. Lisboa: Secretariado Nacional da Informação, 1957.
– “A Posição portuguesa em face da Europa, da América e da África”. Lisboa: Secretariado Nacional da Informação, 1959,
– “A Política de África e os seus erros”. Lisboa: Secretariado Nacional da Informação, 1967.
– “Apontamentos sobre a situação internacional”. Lisboa: Secretariado Nacional da Informação, 1956.
– “O Ultramar Português e a ONU”. Lisboa: Secretariado Nacional da Informação, 1961.
– “Portugal e a campanha anticolonialista”. Lisboa: Secretariado Nacional da Informação, 1960.

SANTA-RITA, José Gonçalo
– “Estudo sobre a Conferência de Berlim de 1885”. Lisboa: Imprensa Libânio da Silva, 1916.

SANTOS, José Eduardo dos
– “O Pan-Africanismo”. Lisboa: Edição do Autor, 1968.
– “Elementos de etnologia africana”. Lisboa: Ed. Castelo Branco, 1969.

SELVAGEM, Carlos
– “Portugal Militar”. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991.

SERRA, Carlos
– “Sociologia política da etnicidade – do paradigma actual ao ensaio de um novo paradigma”. Maputo: Universidade Eduardo Mondlane, Centro de 

Estudos Africanos, 1996. (2º. Curso Aberto, 10 a 22 de Maio de 1996, Policopiado).

SIBLEY, Major R.
– “Tanganyikan guerrilla: East African Campaign 1914-18”. New York: Ballantine Books, 1971.

SOARES, Albino de Azevedo
– “Lições de Direito Internacional Público”. 2ª Edição. Coimbra: Coimbra Editora, 1985.

SOARES, Mário
– “Portugal Amordaçado – Depoimento sobre os anos do fascismo”. Lisboa: Ed. Arcádia, 1974.

SOUSA, Augusto de; CORREIA, Cruz
– “500 anos de Evangelização em Moçambique”. Maputo: Paulinas, 1998.

SOUSA, João Silva de
– “Religião e Direito no Alcorão”. Lisboa: Ed. Estampa, 1986.

SOUSA, Marnoco de
– “Administração colonial”. Coimbra: Typographia França Amado, 1906.

TCHAKHOTINE, Serge
– “Le Viol des foules par la propagande politique”. Paris: Éditions Gallimard, 1992.

TEIXEIRA, Nuno Severiano
– “O Poder e a Guerra 1914-1918. Objectivos Nacionais e Estratégias Políticas na Entrada de Portugal na Grande Guerra”. Lisboa: Ed. Estampa, 1992.

TELO, António José
– “Lourenço Marques na política externa portuguesa 1875-1900”. Lisboa: Ed. Cosmos, 1991.
– “Economia e Império no Portugal contemporâneo”. Lisboa: Edições Cosmos, 1994.

TOYNBEE, Arnold
– “África Árabe África Negra”. Lisboa: Editora Arcádia, 1975.

THEMIDO, Hall
– “Dez Anos em Washington 1971-1981: As verdades e os mitos nas relações luso-americanas”. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1995.

TUNG, Mao Tse
– “Seis artigos militares do presidente Mao Tse Tung”. Pequim: Edições em língua estrangeira, 1972.

TZU, Sun
– “A Arte da Guerra”. Lisboa: Ed. Futura, 1974.

VAZ, Mira
– “Opiniões públicas durante as guerras de África”. Lisboa: Quetzal Editores, Instituto da Defesa Nacional, 1997.

VILLEGAS, Diaz de
– “La Guerra Revolucionária”, Madrid: Ed. Europa, 1959.

VILLAS, Gaspar
– “História Colonial”, Lisboa: Estado-Maior do Exército, 1938. Vol. I e II.

ZORGBIBE, Charles
– “L´après Guerre Froide dans le Monde”. Paris: Presses Universitaires de France, 1993.

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out2001202/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

SÉRIES MONOGRÁFICAS

ANTUNES, José Freire
– “Os Americanos e Portugal (1961). Salazar e Kennedy : o Leão e a Raposa”. Lisboa: Difusão Cultural, 1992.
– “Os Americanos e Portugal (1969-1974). Nixon e Caetano: Promessas e abandono”. Lisboa: Difusão Cultural, 1992.

BOTZÀRIS, Alejandro
– “África e o Comunismo”. Lisboa: Estudos de Ciências Políticas e Sociais N.º 27, Centro de Estudos Políticos e Sociais da Junta de Investigações do 

Ultramar, Ministério do Ultramar, Lisboa, 1959. Vol. I.

COMISSÃO PARA O ESTUDO DAS CAMPANHAS DE ÁFRICA
– “Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 1º volume, Enquadramento Geral”. Lisboa: Estado-Maior do Exército, 1988.
– “Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 4º volume, Dispositivo da nossas forças – Moçambique”. Lisboa: Estado-Maior do 

Exército, 1990.
– “Subsídios para o estudo da doutrina aplicada nas Campanhas de África (1961-1974)”. Lisboa: Estado-Maior do Exército, 1990.

CASTRO, Luís de Oliveira e
– “Mercado único Português”. “Ultramar”. Lisboa: N.º 9, Julho/Setembro de 1962. pp. 61-80.

CUNHA, Joaquim da Silva
– “Movimentos associativos na África Negra”. Lisboa: Estudos Ensaios e Documentos XXVII, Junta de Investigação do Ultramar, 1956.
– “Questões Ultramarinas e internacionais (Direito e Política) – I”. Lisboa: Ed. Ática, 1961. (Col. Jurídica Portuguesa).
– “Questões Ultramarinas e internacionais (Sociologia e Política: Ensaio de Análise das Situações Coloniais Africanas) – II”. Lisboa: Ed. Ática, 1961. 

(Col. Jurídica Portuguesa).

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
– “O Caso de Moçambique”. Lisboa: 1970. Cadernos Militares 7.
– “Guerra psicológica contra Portugal”. Lisboa: Cadernos Militares – 10.

FERREIRA, António Rita
– “Fixação portuguesa e História pré-colonial de Moçambique”. Lisboa: Estudos, Ensaios e Documentos, N.º 142, Instituto de Investigação Científica e 

Tropical/Junta de Investigações Científicas do Ultramar, 1982.

FREYRE, Gilberto
– “Integração portuguesa nos trópicos”. Lisboa: Estudos de Ciências Políticas e Sociais N.º 6, Centro de Estudos Políticos e Sociais da Junta de

Investigações do Ultramar, Ministério do Ultramar, 1958.

GIAP, Vo Nguyen
– “Guerra do Povo Exército do Povo”. Lisboa: Ulmeiro, 1972. (Colecção Terceiro Mundo e Revolução, N.º 1).
– “Armamento de massas revolucionárias, Edificação do Exército do Povo”. Lisboa: Ulmeiro, 1972. (Colecção Terceiro Mundo e Revolução N.º 4).

GONÇALVES, José Júlio
– “O Mundo Árabo-Islâmico e o Ultramar Português”. Lisboa: Estudos de Ciências Políticas e Sociais, N.º 10, Centro de Estudos Políticos e Sociais da 

Junta de Investigações do Ultramar, Ministério do Ultramar, 1958.
– “Protestantismo em África – Contribuição para o estudo do protestantismo na África Portuguesa”. Lisboa: Estudos de Ciências Políticas e Sociais N.º 

39, Junta de Investigação do Ultramar, 1960. Vol. II.

LENINE, Vladimir Ilitch
– “Guerra do povo à guerra imperialista”. Lisboa: Cadernos Ventos de Leste N.º 6, Ed. Ventos de Leste, 1975.

MACHEL, Samora
– “O Processo da revolução democrática popular em Moçambique”. Lourenço Marques: Ed. FRELIMO, Colecção “Estudos e Orientações”, caderno N.º 8.

MOREIRA, Adriano
– “Política Ultramarina”. Lisboa: Estudos de Ciências Políticas e Sociais I, 1956. 
– “A Jurisdição interna e o problema do voto na ONU (Documentos)”. Lisboa: Estudos de Ciências Políticas e Sociais N.º 5, Centro de Estudos Políticos 

e Sociais da Junta de Investigações do Ultramar, Ministério do Ultramar, 1958.
– “De Bandung ao Cairo”. In “Colóquios de Política Ultramarina Internacionalmente Relevante”. Lisboa: Estudos de Ciências Políticas e Sociais N.º 7,

Centro de Estudos Políticos e Sociais da Junta de Investigações do Ultramar, Ministério do Ultramar, 1958, P. 273-292.
– “Ensaios”. Estudos de Ciências Políticas e Sociais N.º 34. Lisboa: Centro de Estudos Políticos e Sociais da Junta de Investigações do Ultramar, 

Ministério do Ultramar, 1961.

NKRUMAH, Kwane
– “ A África deve unir-se”. Lisboa: Ed. Ulmeiro 1977. Colecção Terceiro Mundo e Revolução, Série II, N.º 1. 

OLIVEIRA, General Ramires de
– “História do Exército Português (1910-1945)”. Lisboa: Estado-Maior do Exército, 1993. Vol. II.

PEIRONE, Frederico José
– “A Tribo Ajaua do Alto Niassa (Moçambique) e Alguns aspectos da sua problemática neo-islâmica”. Lisboa: Estudos Missionários N.º 1, Centro de 

Estudos Missionários, Junta de Investigação do Ultramar, 1967.

REGO, António da Silva
– “Do conceito de Deus entre os Bantos”. In “Estudos sobre a etnologia do Ultramar Português”. Lisboa: “Estudos, Ensaios e Documentos, N.º 81”, 

Junta de Investigação do Ultramar, 1960. Vol. I, P. 117-155.
– “Lições de missionologia”. Lisboa: Estudos de Ciências Políticas e Sociais N.º 56, Centro de Estudos Políticos e Sociais da Junta de Investigações do 

Ultramar, Ministério do Ultramar, 1961.

RIBEIRO, Orlando
– “Problemas humanos em África”. In Separata de Colóquios sobre Problemas Humanos nas Regiões Tropicais”. Lisboa: Estudos de Ciências Políticas 

e Sociais”, N.º 51, 1961.

SALAZAR, Oliveira
– “Discursos e notas políticas”. Coimbra: Ed. Coimbra, 1959. Vol. V.
– “Discursos e notas políticas”. Coimbra: Ed. Coimbra, 1967. Vol. VI.

SANTA-RITA, José Gonçalo
– “A África nas relações internacionais depois de 1870”. Lisboa: Estudos de Ciências Políticas e Sociais N.º 28, Centro de Estudos Políticos e Sociais da 

Junta de Investigações do Ultramar, Ministério do Ultramar, 1959.

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   



Análise global de uma guerra

Francisco Proença Garcia © Out2001203/203 – editado por JCAS; cópia cedida ao portal UTW

TESES 

CHAMBINO, Fernando Martins
– “Subversão em Cabo Delgado, contribuição para o seu estudo”. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, Universidade 

Técnica de Lisboa, 1968. Tese de Licenciatura.

COELHO, João Paulo Borges
– “Protected villages and communal villages in Mozambican province of Tete (1968-1982) – a History of State resettlement policies, development 

and war”. University of Bradford, 1993. Tese de Doutoramento.

SILVA, Teresa Cruz e
– “Protestant Churches and the formation of political consciousness in Southern Mozambique (1939-1974)”. University of Bradford, 1996. Tese de 

Doutoramento. 

ABREVIATURAS 

ADIEMGFA – Arquivo Divisão de Informações do Estado-Maior General das Forças Armadas
AFL-CIO – American Federation of Labour - Congress of Industrial Organizations
AHD – Arquivo Histórico Diplomático
AHM – Arquivo Histórico Militar
AM – Academia Militar
AN/TT – Arquivo Nacional / Torre do Tombo
AOS – Arquivo Oliveira Salazar
Apsic – Acção Psicológica
ARA – Acção Revolucionária Armada
Art.º – Artigo
ASDHM – Arquivo do Serviço de Documentação e História Militar
ASP – Acção Socialista Portuguesa
cap. – Capítulo
CC – Comando-Chefe
CCC – Comando das Cargas Críticas
CDE – Comissão Democrática Eleitoral
CEUD – Comissão Eleitoral de Unidade Democrática
CEA – Centro de Estudos Africanos
CEM – Comissão Eleitoral Monárquica
CEMGFA – Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas
COCAP – Comissão de Coordenação de Acção Psicológica
COFI – Comando Operacional das Forças de Intervenção
CHERET – Chefia de Reconhecimento das Transmissões
CIOE – Centro de Instrução de Operações Especiais
CGGE – Comando Geral dos Grupos Especiais
CONCP – Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas
COREMO – Comité Revolucionário de Moçambique
CODCB – Comando Operacional da Defesa de Cabora Bassa
CTC – Comando Territorial do Centro
doc. – Documento
DGS – Direcção Geral de Segurança
ed. – Edição
EFTA – Associação Europeia de Comércio Livre
EME – Estado-Maior do Exército
EUA – Estados Unidos da América
FA – Forças Armadas
FPLM – Forças Populares de Libertação de Moçambique
FRELIMO – Frente de Libertação de Moçambique
FUNIPAMO – Frente Unida Anti-Imperialista Africana de Moçambique
GATT – Acordo Geral de Comércio e Pautas Aduaneiras
GE – Grupos Especiais
GEP – Grupos Especiais Paraquedistas
GIFOP – Gabinete de Informação e Formação da Opinião Pública
IAEM – Instituto de Altos Estudos Militares
KANU – Kenya National African Union
MPLA – Movimento Popular de Libertação de Angola
MAC – Movimento Anti-Colonial
MANU – União Nacional Africana de Moçambique
MNE – Ministério dos Negócios Estrangeiros
N.º – Número
N – Norte
NATO/OTAN – Organização do Tratado Atlântico Norte
NEP – Norma de Execução Permanente
NU – Nações Unidas
ob. cit. – Obra Citada
OECE – Organização Europeia de Cooperação Económica
ONU – Organização das Nações Unidas
OUA – Organização de Unidade Africana
p.(p) – Página(s)
PAIGC – Partido Africano da Independência da Guiné e de Cabo Verde
PCP – Partido Comunista Português
PERINTREP – Relatório Periódico de Informações
PIDE – Polícia Internacional de Defesa do Estado/
QG – Quartel-General
RA – Região Aérea
RAU – República Árabe Unida
RAS – República da África do Sul
RMM Região Militar de Moçambique
SCCI – Serviço de Centralização e Coordenação de Informações
SACLANT – Comando Supremo Aliado do Atlântico
SDN – Sociedade das Nações
SEDES – Sociedade de Estudos para o Desenvolvimento Económico e Social
SGDN – Secretariado Geral da Defesa Nacional
SIC – Serviço de Informações Civis
SIM – Serviço de Informações Militares
SUPINTREP – Relatório Suplementar de Informações
TANU – Tanganyca African National Union
UNAR – União Nacional Africana da Rombézia
Vol. – Volume
UDENAMO – União Democrática Nacional de Moçambique
UEM – Universidade Eduardo Mondlane
UNAMI – União Africana de Moçambique Independente
UNIP – United National People´s Party
UPA – União dos Povos de Angola
URSS – União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
ZIN – Zona de Intervenção Norte
ZOT – Zona Operacional de Tete

có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   
có

pia
   

 có
pia

   
có

pia
   

có
pia

   
   

 có
pia

   
 có

pia
   

có
pia

   
có

pia

   


