
 

1 
 

Estudos Gerais da Arrábida 

A DESCOLONIZAÇÃO PORTUGUESA 

 

Painel dedicado a Angola (28 de Agosto de 1996) 

 

Depoimentos dos brigadeiros Fernando Passos Ramos1 e 

Pedro Pezarat Correia2, almirante Rosa Coutinho3 e 

comandante Jorge Correia Jesuíno4. 

 

Manuel de Lucena: Eu, no primeiro dia, atirei para a mesa uma 

espécie de pergunta: havia colónias em que a situação militar ou a 

situação das forças militares portuguesas era uma e territórios em 

que era outra. Por exemplo, em Cabo Verde nem sequer havia 

guerra; em Angola, a guerra estava muito atenuada. Parece que há 

territórios em que o processo de descolonização é muito dependente 

do processo [político] em Portugal. Noutros territórios, com a Guiné à 

cabeça, dá a impressão de que, pelo contrário, estamos perante 

aquilo a que o dr. António Duarte Silva chama «descolonização por 

conta própria», ou seja, feita à partida pelo MFA da Guiné e 

produzindo efeitos extremamente fortes na metrópole5. Embora isto 

seja tudo uma questão de acento tónico e não tanto de diferenças 

absolutas. Pela leitura das cronologias, dá ideia de que a influência 

dos acontecimentos metropolitanos em Angola sobreleva a influência 

dos acontecimentos angolanos na metrópole. Na Guiné não é bem 

                                                           

1 Fernando Passos Ramos: Oficial de Artilharia. Oficial da 2. ª Repartição 
(Informações) do Comando da Zona Militar Leste, em Angola. Membro da Comissão 
Nacional de Descolonização e, nesta qualidade, participa nas negociações do Alvor. 
2 Pedro Pezarat Correia (n. 1932): Oficial de Infantaria. Fez seis comissões na 
Índia, Moçambique, Guiné e Angola. Fundador e dirigente do MFA em Angola. 
Membro do Conselho da Revolução e co-responsável pelo “Documento dos Nove”. 
3 António Rosa Coutinho (n. 1926 - m. 2010): Oficial da Armada. Membro da Junta 
de Salvação Nacional. Presidente da Junta Governativa de Angola até aos Acordos 
de Alvor. 
4 Jorge Correia Jesuíno (n. 1934): Oficial da Armada. Ministro da Comunicação 
Social do governo de transição de Angola, em 1975. 
5 António Duarte Silva, A Independência da Guiné-Bissau e a Descolonização 
Portuguesa, Porto, Afrontamento, 1997. 
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assim. Na Guiné o efeito é quase determinante sobre o processo 

metropolitano. Pedia às pessoas que tivessem isto em conta nas suas 

exposições. 

Pedimos que façam uma exposição de como encarar esse período, 

quais os grandes problemas que encontraram, como é que os 

viveram, que alternativas é que se lhes colocaram, quais os caminhos 

que exploraram e os que foram postos de parte, o que quiseram fazer 

e os obstáculos com que se defrontaram. Porque a nós nos interessa 

muito mais saber como as coisas aconteceram do que fazer juízos 

gerais. Quanto à questão de saber se teria sido possível fazer outra 

descolonização, só tem interesse como resultado dessas exposições 

pormenorizadas e não como ponto de partida. 

Manuel de Lucena passa a palavra à audiência. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Eu gostava de pegar num assunto que 

tem a ver com o período anterior. Estivemos aqui reunidos o ano 

passado e tratámos do período pré-25 de Abril, da situação em 

Angola antes do 25 de Abril. Esteve de resto aqui o general Soares 

Carneiro que fez uma larga exposição, dada a sua experiência como 

secretário-geral em Angola nesse período. 

Eu também tratei desse tema mas gostava de deixar aqui como que 

um remake do ano passado em relação a um aspecto. Como se 

devem lembrar, uma questão que o ano passado criou aqui alguma 

controvérsia foi quando eu e o José Pedro Castanheira questionámos 

o general Soares Carneiro em relação a uma questão que tinha 

começado a emergir aqui em Portugal com alguma polémica. Foram 

as notícias sobre alegados contactos, havidos nas vésperas do 25 de 

Abril, entre o então Presidente do Conselho, prof. Marcelo Caetano e 

o governador-geral de Angola, eng. Santos e Castro, para uma 

eventual declaração unilateral de independência do território. O 

general Soares Carneiro recusou liminarmente essa hipótese, mas eu 

queria chamar a atenção para alguns dados entretanto surgidos sobre 

essa matéria - e sobre uma outra que com ela está relacionada, das 
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contradições existentes no seio do regime de então acerca do 

problema da descolonização. 

Hoje é do domínio comum que havia divergências subterrâneas 

embora sob o aparente monolitismo de não ceder nem um milímetro, 

o que levou inclusivamente, em relação à Guiné, à ruptura entre 

Spínola e Marcelo Caetano, uma vez que este não aceitou as 

sugestões do Spínola para desencadear negociações, ou pelo menos 

conversações, com o PAIGC, directamente ou através do Senegal. 

Sabe-se hoje, até pelas reportagens do José Pedro Castanheira, que 

houve esses contactos em relação à Guiné. Enquanto o Marcelo 

Caetano negava isso ao Spínola, ele próprio conduziu, através do seu 

ministro dos Negócios Estrangeiros, aquelas negociações de Londres 

que hoje são conhecidas. Hoje, sabe-se também que (e trouxe aqui a 

reportagem que o José Pedro Castanheira publicou na revista do 

Expresso, em 27 de Abril deste ano), que também em Angola houve 

umas tentativas de negociação com o MPLA, através de um 

diplomata, o Matos e Leme6. Esses encontros realizaram-se em 

Roma, houve vários contactos e, depois, os contactos fracassaram 

porque o MPLA pôs frontalmente a questão: «Ou se negoceia o direito 

à independência ou não vale a pena continuar». E as negociações 

pararam. Portanto, há mais este elemento importante para iluminar 

os problemas que havia no Governo e, quando digo que eram feitos 

quase clandestinamente, é porque eles não eram do conhecimento 

[de todo] o Governo de Marcello Caetano. Este foi encarregando, em 

segredo, alguns dos seus colaboradores, pontualmente, uns para se 

ligarem com a Guiné, outros para se ligarem com Angola, e outros 

ainda, nem pertencentes ao Governo, com ou sem o seu acordo, isso 

ainda é um problema que não está esclarecido, como é o caso de 

Jorge Jardim, para fazerem diligências em relação a Moçambique. 

Portanto, isto mostra que havia uma grande contradição e uma 

grande falta de coerência do Governo sobre esta matéria.  
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Mas a tal hipótese clandestina, relativa à Angola, já não tem a ver 

com essas negociações com o MPLA, mas sim com uma eventual 

ligação directa Marcello Caetano e Santos e Castro – e aí tratava-se 

do problema de uma declaração da minoria branca - também 

surgiram alguns dados posteriores ao nosso encontro do ano 

passado, neste livrinho do general Silvino Silvério Marques em que 

ele publica uma controvérsia jornalística que teve com o professor 

Veríssimo Serrão7. Uma das pessoas que mais insistentemente foca, 

condenando essas diligências de Marcello Caetano com Santos e 

Castro, é exactamente o general Silvino Silvério Marques. O prof. 

Veríssimo Serrão que entrevistou no exílio, no Brasil, o prof. Marcello 

Caetano, nega essas acusações de Silvério Marques. Nessa série de 

artigos, Silvério Marques mantém a sua tese de que essas 

negociações existiram; o prof. Veríssimo Serrão fazendo-se eco do 

prof. Marcello Caetano nega-as terminantemente. Hoje é difícil apurar 

na totalidade a veracidade destas informações porque Marcello 

Caetano já morreu e Santos e Castro também já morreu. O que há é 

alguns depoimentos curiosos, um deles do homem que era o 

presidente da assembleia legislativa de Angola e que confirma as 

teses de Silvério Marques dizendo que era à assembleia legislativa de 

Angola que seria cometida a iniciativa de declarar a independência do 

território. Na parte final há um texto do jornalista João Fernandes, 

que era o jornalista do Notícia de Angola dizendo que foi contactado 

pelo próprio Santos e Castro e, inclusivamente, descrevendo como a 

coisa se teria passado. Refere que se contaria para isso com os 

apoios da África do Sul, com o apoio da Rodésia e, interiormente, 

com o apoio de alguns sectores da população; e, na parte militar, 

contaria com os comandos, com os «Flechas», havendo 

inclusivamente garantias de que a UNITA participaria. Tem alguma 

importância ele afirmar isto, porque estou convencido de que não 

                                                                                                                                                                          

6 Adido cultural da embaixada portuguesa em Roma. 
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havia contactos com UNITA mas havia a percepção, através do 

comportamento anterior da UNITA, de que a UNITA seria susceptível 

de vir a participar. Com este ponto prévio, queria chamar a atenção 

para que este assunto merece ser investigado e estamos numa fase 

em que vão, progressivamente, surgir elementos que podem 

contribuir para o seu esclarecimento. 

Manuel de Lucena: Eu agradeço bastante, até porque isso se 

enquadra numa coisa mais vasta, porque surgem progressivamente 

muitos outros indícios, inclusivamente de contactos bastante intensos 

entre o prof. Marcello Caetano e o MFA, anteriores ao 25 de Abril e 

tendo por objecto a descolonização. Essas manobras foram grandes 

manobras e estamos atentos a elas, embora haja ainda deveres de 

reserva que impedem as pessoas de dizer mais do que pequenas 

coisas. Não temos dúvidas de que esses encontros existiram e que 

foram vários entre o 16 de Março e o 25 de Abril. E o MPLA estava 

envolvido nisso. Agradeço de qualquer maneira essa introdução. 

Quanto à história do Santos e Castro, essa é mais complicada porque 

as pessoas morreram. 

Luís Salgado de Matos: Se ele quis declarar a independência 

unilateral de Angola há-de ter falado com alguém. Não ia fazer isso 

sozinho. Só se morreram as pessoas todas com quem ele falou. E 

tendo em conta a esperança de vida… 

Brigadeiro Passos Ramos: Eu não acredito que o eng. Santos e 

Castro que conheci, embora tenha conhecido e conheça muito mais 

intimamente o general Soares Carneiro, o fizesse sem ter abordado 

minimamente, nem que fosse ao de leve, o general Soares Carneiro. 

Aquela argumentação que o general Soares Carneiro nos deu o ano 

passado, lógica, em que ele disse «Como é que uma pessoa pode 

fazer isso sem a parte militar envolvida?» e qual seria a posição, 

mesmo com comandos e flechas … Toda a gente sabia que os 

                                                                                                                                                                          

7 Silvino Silvério Marques. Marcello Caetano Angola e o 25 de Abril: uma polémica 
com Veríssimo Serrão. Lisboa: Inquérito, D.L. 1995. 
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comandos seriam incapazes de tomar parte, como demonstrou mais 

tarde o desenrolar dos acontecimentos aqui na metrópole, como se 

dizia na altura, os comandos seriam incapazes de tomar uma posição 

de força contra as outras tropas. Portanto, a resposta que ele deu ao 

Santos e Castro que o general Soares Carneiro considerou absurda. 

Conheço suficientemente o general Soares Carneiro para saber que 

quando ele diz que nunca sentiu nenhum indício – o que não quer 

dizer que não tenha havido qualquer coisa mas [sim] que realmente 

ele não se apercebeu … Agora que havia em Angola, isso sentia-se, 

depois, especialmente com o Marcello Caetano, entre a população 

branca e não branca – eu digo isto porque tinha lá muita família – e, 

portanto, havia uma sensação nas pessoas, que viviam mais em 

Luanda de que, provavelmente, aqueles antigos movimentos que 

houve ao Sul, em Sá Bandeira, em Nova Lisboa, nos anos trinta e 

quarenta, de se juntarem à África do Sul – uma visão separatista de 

Angola – havia uma reacção àquilo que eles chamavam o colonialismo 

económico da metrópole sobre Angola. Portanto, as forças vivas – 

sobre isso o almirante que lidou bastante com eles poderá falar 

melhor. Mas a verdade é que eu posso dizer que, na parte que eles 

referiram da UNITA, eu tive como alferes um indivíduo – o Ferronha, 

não é ele que aparece, é o tio dele aparece envolvido naquelas 

situações todas. Esse meu alferes sabia perfeitamente o que se 

estava a passar com a UNITA. Não sei se te recordas dele… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas ele estava lá contigo na 2ª 

[Repartição]? 

Brigadeiro Passos Ramos: Estava na 2ª. Foi meu subordinado… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Havia o António Ferronha do PCDA8… 

Brigadeiro Passos Ramos: Não sei que idade tinha naquela altura… 

Interveniente não identificável: Os seus cinquenta anos… 

                                                           

8 Trata-se de António Ferronha, que tentou fundar em Angola um partido cristão-
democrata. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Era um homem de Sá da Bandeira. Este 

Ferronha de que falo é um homem que aparece mais tarde, 

curiosamente, ligado ao MPLA. 

Interveniente não identificável: O Ferronha? 

Brigadeiro Passos Ramos: O Ferronha sobrinho. Foi meu alferes, 

era um alferes daqueles que eu tinha lá destacados. Era um indivíduo 

que nasceu e viveu em Sá da Bandeira, o pai também, o tio, a 

família, por aí fora. E ele podia ter informações sobre o que se 

passava com a UNITA. Mas eu, que li milhares, toneladas de 

documentos, porque apanhei imensas cartas, que tive de ler, do 

N'Zau Puna para o Savimbi e do Savimbi para o N'Zau Puna, visto 

que ele tinha mais de vinte e cinco ou vinte seis acampamentos e 

tinha lá os seus documentos espalhados, nunca vi qualquer referência 

que não fossem os contactos que havia, que já foram referidos o ano 

passado [neste seminário], no âmbito da «Operação Madeira». 

Portanto, não confirmo a tese de que a UNITA estaria metida nisso. 

Porque [para o] Savimbi, ao nível de Angola, só havia um indivíduo 

que poderia ter conduzido [um processo de descolonização] a algum 

lado9 e que materializava aquilo que se convencionou chamar a 

«Primavera marcelista», que teve efeitos em todos os lados. Estou 

agora a falar concretamente em Angola. Já tenho lido sobre a Guiné, 

e é verdade. Menos em Moçambique, [onde] não me apercebi tanto. 

Mas em Angola não são os três movimentos, estou a falar da UNITA, 

da [posição da] UNITA. A do MPLA é menos conhecida a nível local, 

[relativamente ao] MPLA escapa-se-me o que se passaria. Por 

exemplo, as ligações de Agostinho Neto seriam com a oposição 

democrática portuguesa e menos evidentes a nível do teatro de 

operações. Mas ao nível dos comandos de Angola do MPLA, comandos 

locais e altos comandos reagiram efectivamente àquilo que se 

chamava a «Primavera marcelista». Houve realmente contactos, 

embora de pouca importância quando comparados com os que se 
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verificaram com a UNITA. E os da UNITA, que já não são hoje 

[secretos] e por isso falo neles à vontade, permitem dizer que a única 

equipa em que ele [Savimbi] acreditava que pudesse conduzir a algum 

lado era a do general Bettencourt Rodrigues. Quando o general 

Bettencourt Rodrigues sai, para ele [Savimbi] acabaram as 

esperanças da «Primavera marcelista». Quando chega o general [Abel] 

Hipólito, é evidente que tudo vai mudar e que aquilo corresponde, 

para ele, a uma mudança de conduta ou do pensamento político da 

situação vigente em Portugal. Ele prepara-se para a luta a partir 

dessa altura. A partir de Agosto/Setembro de 1973 (o general 

Bettencourt Rodrigues sai em Abril), ele vê que a luta é inevitável e, 

como sabem, quebra as tréguas no final do ano de 1973, com 

grandes baixas da nossa parte. Era só isso que eu queria dizer. 

Manuel de Lucena: Fui rever os apontamentos da intervenção do 

general Soares Carneiro, confirmando o que disse sobre a utilização 

do contacto com o eng. Santos e Castro. No entanto, ele cita, com 

aspas, uma coisa que o governador Santos e Castro diz e agora a 

reler [esta passagem], à luz do que se sabe hoje, a coisa é sibilina: 

«O sr. Presidente do Conselho diz-me que dias muito graves nos 

esperam e grandes responsabilidades caberão ao governo-geral de 

Angola». Não há uma conspiração mas há um “toque” qualquer. 

Luís Salgado de Matos: Eu ia fazer uma pergunta ao almirante 

Rosa Coutinho. O general Soares Carneiro o que disse é que o Santos 

e Castro, com ele, não tinha essas conversas. Mas não excluiu que as 

houvesse [tido com outros], embora achasse pouco provável. A 

pergunta que eu queria fazer era a seguinte: se percebi bem, o sr. 

brigadeiro acha que é inverosímil essa declaração de independência 

branca em Angola sem que [antes] se falasse com o general Soares 

Carneiro, porque seria indispensável que a tropa e a administração 

participassem. 

                                                                                                                                                                          

9 Referência ao general Bettencourt Rodrigues (v. adiante). 
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Brigadeiro Passos Ramos: Era indispensável que pelo menos a 

tropa… Nessa altura a tropa estava ainda muito disciplinada, [era 

inverosímil que houvesse essa declaração de independência branca] 

sem [antes] falar com os chefes militares, pelo menos os intermédios, 

isto é, com o comandante-chefe, com o comandante militar, com o 

homem da Marinha, com o homem da Força Aérea… A pessoa mais 

capaz de o fazer seria o general Soares Carneiro, ao nível do governo 

de Angola. Não seriam outros quaisquer. E eu não estou a ver uma 

coisa conduzida pelos oficiais feitos em Nova Lisboa, naturais de 

Angola. Aqueles indivíduos já tinham começado, a partir de 1964, a 

frequentar … já não faziam [a sua recruta militar] em Portugal… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Para que aquilo que eu disse não fique 

a pairar como um boato, ou coisa do género, queria só citar o que 

escreveu o dr. Joaquim Mendes, que era vice-presidente da 

Assembleia Legislativa de Angola, em carta ao general Silvino Silvério 

Marques, dizendo o seguinte: «Sem receio de qualquer desmentido, 

posso confirmar-lhe integralmente que os dados essenciais e os 

pormenores da sua redacção estão integralmente correctos. 

Acrescento o pormenor de que a independência de Angola prevista 

para 15 de Agosto de 1974, na fortaleza de Massangano, seria 

decidida pela Assembleia Legislativa em reunião plenária, convocada 

por um dos vice-presidentes da mesma e imediatamente proclamada 

por esse vice-presidente em exercício da presidência.» Portanto, isto 

é afirmado pelo vice-presidente da assembleia. 

Brigadeiro Passos Ramos: Há outra coisa que começa a ter 

verosimilhança. Nós vimos o MPLA a acusar-nos de que Angola se 

preparava para fazer uma independência à Rodésia, tipo Ian Smith. É 

dito em Londres, creio que pelo Agostinho Neto, e não era uma frase 

oca. Que isso fosse mais do que uma conversa… Estava para ser em 

1975, não era? 
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Brigadeiro Pezarat Correia: Estava para ser em 15 de Agosto de 

1974! Depois ele queixa-se de que foi o 25 de Abril, esse malandro 

do 25 de Abril, que veio interromper essa possibilidade. 

Brigadeiro Passos Ramos: Essa sociedade não tinha futuro. Isso 

não tinha futuro. A primeira coisa que faria a maioria dos militares 

(nós que andámos a comandá-los e a lidar com eles [sabemos]) seria 

dizer assim: «Eu quero o meu naviozinho para me vir embora! Quero 

um avião, quero tudo isso!» Demonstraram-no à saciedade depois do 

25 de Abril! Fale-se ali de Sazaire e no que aconteceu com a Marinha 

e os Fuzileiros. Tivemos de sair tivemos de sair mais cedo de Cabinda 

porque nos faltava o apoio de Sazaire. Já não tínhamos capacidade de 

aterrar lá com os Fiats. Havia um minuto de autonomia sobre 

Cabinda. Os Fiats chegavam a Cabinda, ficavam um minuto e vinham 

embora. Sabes muito bem como estava Cabinda no dia 25 de Abril, 

[situação] que se agudizou mais ainda, a seguir, por razões óbvias: 

as [acções] do MPLA unicamente em Cabinda; e da FNLA sobre a 

fronteira Norte. Tivemos fortes baixas, durante vários meses, a seguir 

ao 25 de Abril, nomeadamente, entre os pára-quedistas. Cada um, 

naquela altura, queria afirmar-se, como é normal. Eu continuo a 

dizer: a tropa que ia de cá não servia. A tropa de lá estava dividida 

entre os três movimentos. Havia muito simpatizante branco e mestiço 

do MPLA na tropa. Mais tarde, vi-os todos a tirar cursos. Assim como 

no Sul havia muito simpatizante da UNITA. Do Norte não percebo 

tanto porque não vivi a conjuntura. Não era possível conduzir uma 

coisa dessas, por razões que não tinham que ver só com Angola. 

Mesmo que fosse possível haver apoio militar e a [houvesse a] 

passividade [da maioria] «Vou-me embora, não tomo parte nisso», 

mesmo que houvesse a passividade de uma grande maioria, o salto 

para a internacionalização daquela situação seria altamente perigoso 

e iria pôr em risco a África do Sul. Porque ia envolver a África do Sul, 

de certeza absoluta! E a África do Sul era considerada pelo Leste e 

pelo Oeste (a União Soviética e os Estados Unidos) um ponto não 
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atacável, intocável. Havia o [acordo de] Vladivostok que dividia o 

mundo como se tinha feito em Tordesilhas. Era considerado um 

problema demasiado delicado pelas duas grandes superpotências. 

Portanto, eu acredito que isso [o envolvimento da África do Sul) daria 

um salto para o grau 10 (de 0 a 10 na escala da 

internacionalização)… o que foi acontecendo... como sabe, a 

internacionalização do conflito na descolonização foi crescendo… 

No ano passado, penso que falei no interesse que, a partir de 1969, 

as superpotências passaram a ter sobre Angola. Antes disso, a guerra 

era “uma guerra esquecida”, como diz um jornalista que escreveu 

sobre isso, Basil Davinson. Se me permitissem, propunha ao dr. 

Manuel Lucena que começasse o meu testemunho. Estão aqui 

pessoas que viveram este período, no dia-a-dia, ininterruptamente, 

caso do brigadeiro Pezarat e, mais tarde, a partir de 26 de Julho, nos 

casos almirante Rosa Coutinho e do comandante Jesuíno. Mas eu vivi 

a fase inicial [da descolonização] até Julho, tendo estado [nessa fase] 

um mês em convalescença e, depois, mais tarde, cá, na Divisão de 

Informações do general Pedro Cardoso, na altura brigadeiro, na 

Ajuda, aquela que morreu no dia 11 de Março por falta de confiança. 

Depois fui chamado pelo Presidente da República a desempenhar uma 

missão na Áustria, mas que acabaria por não se fazer, e depois a que 

esteve relacionada com o Alvor e que foi referida em que tive 

bastante apoio do MPLA para o encontrar o Savimbi. Isso terá algum 

interesse, embora seja do conhecimento… Não tenho, portanto, muito 

para dizer sobre o assunto. Embora estivesse na área das 

informações e ouvisse coisas. Ouvia o que se ia produzindo, embora 

[fosse] uma informação muito intoxicada a que se produzia na Ajuda, 

sobretudo na secção do Ultramar, à qual eu não pertencia. Pertencia 

à segurança estratégica, não era a segurança interna, tipo PIDE, que 

as pessoas pensavam que era a boa (e ainda hoje pensam). Já agora 

aparte: para mim segurança estratégica é segurança de fronteiras, é 

segurança do controlo das fábricas de pólvora, dinamite, explosivos. 
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Essa, para mim, é que era a segurança ao nível do Estado Maior das 

Forças Armadas. Não eram as fichas de ordem de batalha, as 

conversas que as secretárias ouviam, interceptavam as conversas das 

pessoas, fossem militares, empresários, capitalistas ou coisa que o 

valha. Se concordasse, eu dava rapidamente quatro ou cinco toques 

sobre a minha experiência pessoal que se centra sobre a UNITA. 

[…] 

Só queria fazer um ponto prévio: achei muito interessante o que 

disse dr. Manuel de Lucena sobre a situação militar que condicionou o 

processo de descolonização. E queria reforçar que a Guiné foi 

realmente um caso que teve grande influência, não só na 

recuperação de uma das alas do MFA. Depois do facto consumado, foi 

um factor de aceleração terrível para todo o processo de 

descolonização. Isso foi uma das coisas de que, com a minha 

experiência, me apercebi e que realmente muito prejudicou não só 

Moçambique mas, particularmente, Angola, com a dificuldade 

acrescida de ter três movimentos de libertação reconhecidos 

internacionalmente e por nós todos. As dificuldades que houve para 

se chegar a um Alvor, que é mais ou menos o terminus desta nossa 

conferência… Efectivamente, a situação da Guiné… era um facto, e 

veio a provar-se mais tarde, que se consideravam independentes. 

Esses é que tinham declarado unilateralmente a sua independência 

um ano antes, em 1973; eram reconhecidos por 80 países já na 

altura. A superioridade militar deles era evidente um ano antes ou 

pouco menos de um ano antes. E [este] foi talvez um dos factores 

que levou o Marcello a encetar essas negociações, que foram uma 

surpresa para muitos de nós (outras, mais tarde, também foram uma 

surpresa), e também condicionou o eclodir do 25 de Abril. A análise 

da situação militar, nomeadamente da Guiné, levou a antecipar o 25 

de Abril: quanto mais cedo melhor. Estive numa reunião em casa do 

general Hugo dos Santos, na altura major (em que conheci pela 

primeira vez o capitão Vasco Lourenço), no intervalo de duas 
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comissões, e [depois] voltei ao Leste para iniciar uma outra comissão. 

Nessa altura, foi-me pedida uma análise muito sumária da situação 

militar. [Nessa reunião], limitei-me, a cometer uma inconfidência, que 

foi [contar] aquilo que o general Costa Gomes disse, após uma ida à 

Guiné, ao então Presidente do Conselho Marcello Caetano: 

considerava a luta militar na Guiné perdida e que tínhamos sido 

salvos, ao contrário do que seria natural, pela época das chuvas, que 

não iria permitir que o PAIGC avançasse com os meios militares que 

possuía (uma aviação com [uma capacidade] comprovada e até já 

tinham 25 pilotos treinados em MIGS). [Nós] só tínhamos 25 granadas 

anti-carro (as bazucas eram armas anti-pessoal) o que levou a que, o 

comandante-chefe, na altura o general Spínola, tivesse que recorrer 

aos sapadores de engenharia para dinamitar as pontes. Estavam em 

alerta; caso houvesse uma invasão de blindados, eles dinamitariam 

as pontes da parte sul da Guiné, portanto, na fronteira com a Guiné-

Conacri. Isto era uma posição puramente defensiva, conhecida que 

era a praticamente imobilidade da nossa Força Aérea, a sua 

incapacidade de dar apoio. Só voavam dois pilotos: o comandante da 

Força Aérea e um outro, que mais tarde veio a ser general, Vasquez. 

Depois de ser abatido o coronel Brito, cujo esqueleto nos foi entregue 

há poucos anos, o resto não voava. A situação não era igual em 

Angola. Em Angola, como julgo que o ano passado referi, a situação 

no Leste era de total neutralidade ou ausência de acção da parte 

afecta ao Chipenda, excepto a «Revolta Activa». O MPLA que 

obedecia ao Agostinho Neto fazia acções do exterior para o itinerário 

de Luso/Gago Coutinho, mas [eram acções] muito esporádicas. 

Quanto a FNLA tinha sido destruído um batalhão inteiro. Os últimos 

elementos tinham sido destruídos no tempo do general Bettencourt 

Rodrigues. A UNITA estava… 

Interveniente não identificável: Estava controlada… 

Brigadeiro Passos Ramos: Estava controlada, não. Já estava a 

começar a descontrolar-se mas ainda estava inactiva. No 25 de Abril 



 

14 
 

já não estava. Desde Janeiro que estava a causar-nos fortes baixas 

entre a população e colunas nossas – eu contei até que houve 19 

mortos depois do 25 de Abril. No Norte não era assim. O que se 

passava no Norte é que a FNLA, braço armado do Mobutu, queria 

fazer duas acções simultâneas: uma sobre Cabinda (para ocupar 

efectivamente Cabinda e instalar o governo revolucionário de Angola 

no exílio); outra era atacar simultaneamente no Norte. Para isto 

contava com elementos zairenses, que tinham causado turbulência 

nas universidades e que ele [Mobutu] obrigou a alistar nas forças do 

ELNA, o braço armado da FNLA. Face ao conhecimento disto, o MPLA 

fez o esforço máximo, retirou o melhor que tinha do Leste e de outros 

lados e criou um esquadrão que instalou a norte de Chiluango para 

que, quando o outro [FNLA] ocupasse Cabinda, que era a sul de 

Chiluango, eles estivessem no Maiombo, e dissessem: «Nós também 

cá estamos». E fez o esforço máximo. E então a luta, que estava 

parada desde finais de 1975 - Não havia luta em Cabinda, naquela 

que era a 2ª Região Militar do MPLA – recrudesceu de uma maneira 

terrível: minas, ataques com tudo o que tinham, era um derradeiro 

esforço que se compreendia perfeitamente. Isso também levou a que 

Portugal, o comando-chefe de Angola, tivesse deslocado, para 

reforçar Cabinda, cinco companhias de comandos e pára-quedistas, e 

um grupo de artilharia e engenharia para fazer a fortificação 

permanente na parte sul contra blindados, porque era a única parte 

que era penetrável por blindados (estavam preparados com blindados 

do Zaire). Tanto que, depois do 25 de Abril, a acção da FNLA se 

manteve em força e a acção do MPLA sobre Cabinda se manteve 

também com grande pressão, perante uma tropa [portuguesa] 

crescentemente desmotivada, aquela que vinha, especialmente os 

chamados «Batalhões da Paz» que vinham fazer a paz mas não 

sabiam explicar como era que fariam a paz. Este era o ponto prévio. 

Sobre a questão da UNITA. Vou passar mais ao de leve sobre uma 

parte que foi o chamado «cessar-fogo provisório» a 14, 17… 
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Brigadeiro Pezarat Correia: 14 de Junho. 

Brigadeiro Passos Ramos: Tinha ideia que em 14 já estávamos cá, 

que tinha sido antes, que no dia 14 de Junho tinha ido falar com o sr. 

almirante [Rosa Coutinho], que tinha sido quando o conheci, mas 

[afinal] não foi. […] O ano passado falei pouco [disto] e tu também não 

te referiste ao acordo. É importante falar mais um bocadinho sobre o 

acordo: dar maior liberdade à UNITA; instalar postos de rádio para 

contactos. A partir daquele momento, tudo o que era muito 

controlado da UNITA passou a fazer-se com uma certa liberdade e 

com uma certa expansão. A UNITA, por outro lado, como o MPLA não 

dava sinais de abrandar nada, tomou o compromisso de dar 

informações sobre o posicionamento do MPLA. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

… o comandante Manuel Muti, que era um porta-voz do Chipenda. 

Apresentou-se com um ar inocente mas era um guerrilheiro. Depois 

eu reconheci-o. E numa conversa [perguntei-lhe]: «Como está o 

esquadrão “Angola Livre”?» E ele ficou muito surpreendido. Mais 

tarde, após o 25 de Abril, ele disse-me qual era a missão que trazia. 

A missão que trazia era: se visse que havia da parte portuguesa um 

desejo evidente de caminhar para uma situação que levasse à 

autodeterminação, de maneira genuína, diria uma palavra de código 

na rádio Voz de Angola (isto contou-me ele). Nessa altura, todo o 

pessoal da «Revolta Activa» se apresentaria em Gago Coutinho. 

Almirante Rosa Coutinho: Está a falar da «Revolta Activa» ou do 

Chipenda? 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas é que o Chipenda nasce na 

«Revolta Activa». Há duas «Revoltas Activas». Há a «Revolta Activa» 

dos intelectuais e há «Revolta do Leste». 

Brigadeiro Pezarat Correia: «Revolta do Leste»! 

Brigadeiro Passos Ramos: Pois. Disse «Revolta Activa» mas é 

«Revolta do Leste». 

Brigadeiro Pezarat Correia: «Revolta do Leste» do Chipenda! 
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Brigadeiro Passos Ramos: A «Revolta do Leste» do Chipenda, que 

tem mais de metade dos efectivos [do MPLA], que vem desde 1971, e 

que surge, ao contrário do que dizem… Temos documentos que são a 

intercepção da rede cifrada da polícia zambiana, [mostrando] que se 

planeava matar o Chipenda no hospital em Lusaca. E houve um 

elemento, que eu hoje já posso dizer quem é, que foi avisar as 

autoridades zambianas de que elementos afectos ao Agostinho Neto… 

não era ao Agostinho Neto, suponho eu que ele não teria 

conhecimento, seria aos seus sobrinhos… Ele [Chipenda] estava 

doente e iam assassiná-lo à cama. E houve alguém que avisou as 

autoridades zambianas. E punha até o nome nessa mensagem, que 

era cifrada mas os nossos serviços decifravam aquilo todos os dias. E 

posso dizer quem foi, porque está praticamente inutilizado em 

Madrid: é o Iko Carreira. O Iko não aceitou isso e foi dizer às 

autoridades zambianas que havia um plano para assassinar o 

Chipenda. Calou-se e aquilo morreu ali. É a primeira vez que o estou 

a revelar, o que pode causar alguns problemas ao Iko. Porque o Iko 

vive a expensas do Governo angolano. Está em Madrid, numa clínica, 

a ser muito bem tratado. […] Seria muito mau que amanhã alguém 

lhe criasse problemas. São aqueles pequenos segredos que [guardo 

porque tenho em consideração] as pessoas. Se ele amanhã tivesse 

algum problema, claro que negaria imediatamente o que estou a 

dizer. E o Chipenda salvou-se. E o Chipenda não sei se soube, se não 

soube, e se aquilo agudizou ou não agudizou, a verdade é que ele se 

tornou um dissidente com todos os guerrilheiros da etnia n’bunda, 

que era uma grande maioria do Leste, da zona de Gago Coutinho. 

Eram carne para canhão, embora os chefes não fossem n’bundas. 

Estavam parados havia muitos meses. A chamada «Revolta do 

Leste». A «Revolta Activa», não sei se o sr. almirante sabe, essa 

surge mais por uma questão ideológica. 

Almirante Rosa Coutinho: A «Revolta Activa» era essencialmente 

de intelectuais. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Intelectuais. E surge por uma questão 

ideológica, quando pretenderam, na conferência de Kalabo a 21 de 

Outubro 1971, institucionalizar o Partido Comunista em Luanda como 

motor do MPLA. Ao contrário do que muita gente pensa o MPLA não 

era maioritariamente de filiação marxista-leninista. Mas tinha alguns 

indivíduos que eram fiéis seguidores do Partido Comunista da União 

Soviética, nomeadamente os sobrinhos do Agostinho Neto. O mais 

brilhante deles todos foi morto pelo meu batalhão, no Cazombo, era o 

José Sebastião Mendes de Carvalho, o “Hoji-Ya-Henda”. Digo que era 

o mais brilhantes porque li muitos documentos escritos por ele, era 

um indivíduo que tinha prestígio e era um militante convicto, 

daqueles do tipo de Álvaro Cunhal, daqueles que não verga, daqueles 

que um tipo respeita. Desse Congresso, sai um comité director, 

cooptado sem ter quórum suficiente, que eles nunca reconhecem, 

[formado por] Mário de Andrade, pelos “Andrades” e “Viriatos”, todos 

aqueles intelectuais que depois passaram a apresentar-se, alguns 

deles, via Soares Carneiro. O Soares Carneiro, sem passar por parte 

nenhuma, fez contactos com elementos da «Revolta Activa», alguns 

antes do 25 de Abril. E alguns nomeadamente engenheiros de minas, 

foram para a Diamang, etc., e nunca foram aborrecidos nem pela 

PIDE/DGS nem por ninguém. Isto poderia ser um indicador (aliás, 

falei o ano passado nisso), se quiséssemos ser maldosos, de que 

eram a tal parte com prestígio. Tinham prestígio os homens da 

“Revolta Activa”, são os meios intelectuais do Lobito, de Luanda, por 

aí fora… Poderiam ser elementos que contariam e poderiam ter 

importância numa eventual [independência]… Mas eu penso que nunca 

seria uma declaração unilateral de independência. Quando muito 

poderia ser uma declaração em que, perante um facto consumado, o 

Marcello se prestasse a dizer: «Então é um assunto em que eu posso 

acreditar». Uma independência combinada, chamemos-lhe assim, e 

que ele dissesse: «Pronto, está bem, uma vez que é assim nós aqui 

imediatamente aceitamos, até colaboramos, porque faz parte do 
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nosso destino histórico criar Brasis…», como diria o Salazar em 1966, 

embora isso não fosse publicado na imprensa interna. Mas disse-o 

mais do que uma vez, que a missão de Portugal era criar Brasis. Pena 

era não o dizer para dentro, era só para uso externo. 

Almirante Rosa Coutinho: Ó sr. brigadeiro, era chefe da quê? 

Brigadeiro Passos Ramos: Da 2ª [Repartição de Informações da 

Região Militar de Angola], da 2ª [Repartição] do Leste, do general 

Bettencourt Rodrigues, antes disso também lá estive, no Leste, cinco 

anos e meio. No Cazombo, também estive. E depois 2ª [Repartição] 

cá. Tenho alguma autoridade para falar sobre o assunto, porque vivi 

alguns anos daquilo, vivi com alguma intensidade… 

Manuel de Lucena: Ó sr. brigadeiro, esses contactos do general 

Soares Carneiro de que já se falou no ano passado, há aspectos que 

me terão escapado. Há recuperação de quadros? Vêm engenheiros? 

Brigadeiro Passos Ramos: Sim, sim, vêm engenheiros, muitos 

quadros.  

Há coisas que vão começando a surgir. Quando surgem acusações 

contra o general Silvino Silvério Marques, que é uma pessoa de que 

conheço a posição, muito honesta, contra todos os interesses 

capitalistas, a começar pela Diamang e pelo Caminho-de-Ferro de 

Benguela (ele tem uma acção muito importante, desde o corte de 

cabelo, como se dizia naquela altura, “à Silvino”, «Corta-se os 

brancos, ficam os pretos», era o que eu fazia já na altura ao meu 

bigode…), começa a ter algum significado [falar-se] de que alguma 

coisa se estava a preparar. Agora, tão drástico, tipo Rodésia do Sul, 

continuo a achar inverosímil. Já uma coisa muito combinada, assim 

do género «bom, já que é assim», não sei. Não conheci o professor 

Marcelo Caetano, nem a força que ele tinha. Parecia-me, o que eu 

sentia era que ele não tinha força cá dentro. Só se ele quisesse, 

perante um facto consumado, readquirir à força. 

Vou retomar o fio à meada. Após aquele contacto em que estive eu, o 

major Pezarat Correia e o, na altura, capitão Moreira Dias, com um 
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alferes e uma equipa de comandos… Sabes os nomes dos alferes? Foi 

assim, não foi? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não. Só queria mostrar-te a fotografia, 

nós os três lá no Leste. 

Brigadeiro Passos Ramos: Só queria dizer que, efectivamente, com 

esta liberdade da UNITA, se compreende perfeitamente que a UNITA 

quisesse vir ao de cima, visto que, curiosamente, os indivíduos que 

tinham sido presos no Leste em 1966, treinados na China, entregues 

à DGS, depois de interrogados, de falarem sobre tudo, os [chamados] 

comissários políticos, depois libertados com a obrigação de se 

apresentarem de oito em oito dias na sede da DGS (iam lá 

apresentar-se a um tipo qualquer) e, entretanto, servindo de 

intérpretes, ganhavam uma tença qualquer, tinham criado comités de 

acção clandestina dentro de Luanda. Quer dizer, a verdade é que eles 

continuavam, depois de ter posto a boca no trombone, a trabalhar 

alegremente para a UNITA, mas agora, desde 1966, em Luanda. 

Portanto, era uma hipótese [que se apresentava] a Savimbi para 

espalhar a sua mensagem o mais longe possível, nomeadamente nos 

chamados musseques de Umbundos, portanto, de gajos do Sul. As 

nossas tropas ficaram muito moralizadas porque se tinha conseguido, 

ainda que provisoriamente, um desiderato: um acordo de cessar-

fogo. Teve no entanto um grande inconveniente: é que desarmaram, 

digamos, psicologicamente. Confiaram e, entretanto, a UNITA 

espalhou-se por todo o lado. Nova intervenção minha: eu tive o azar 

de me obrigarem a assumir as funções de comandante da PIM, Polícia 

de Informação Militar, que era a antiga DGS. Quando eu fui lá acima 

fazer um electroencefalograma, agarraram-me, nunca fiz o 

electroencefalograma e tive ali sete horas de combate com o 

comandante-chefe, não, com o chefe de Estado-Maior. O 

comandante-chefe estava arrumado, era o “Ché-Ché-Guevara”. Como 

é que ele se chamava?  

Brigadeiro Pezarat Correia: Pinheiro? 
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Brigadeiro Passos Ramos: Não. O «Ché-Ché-Guevara» era o 

Rafael… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ah, isso antes do 25 de Abril. 

Brigadeiro Passos Ramos: Depois do 25 de Abril. 

Interveniente não identificável: O Rafael Alves. 

Brigadeiro Passos Ramos: O Rafael Alves. 

Brigadeiro Pezarat Correia: E veio-se embora três dias depois. 

Brigadeiro Passos Ramos: Três dias depois, não. Eu vi-os 

embarcar. E fui vir se embarcava o Hipólito também. Fui lá ao 

aeroporto. E fui lavrar um protesto por terem mandado no mesmo 

avião o general, na altura brigadeiro, Oliveira Rodrigues, que era o 

chefe do Estado-Maior do comando-chefe. Foi general, presidente do 

Supremo Tribunal, etc., e é meu vizinho. Eu considero que esse 

indivíduo é de grande dignidade. Fui lá e disse: «Vai metido com uma 

série pulhas, não merece isso!» Nem que fretassem um avião da TAP 

para mandar o brigadeiro Oliveira Rodrigues. Fui dizer isto ao general 

Franco Pinheiro, que já tinha chegado. Fiquei indignado quando o vi 

entrar no mesmo avião, embora por porta diferente - entrou pela 

porta da frente. Vi lá o Hipólito, que era o que eu queria ver: «se o 

Hipólito não vai, isso é que não pode ser.»  

Só para explicar que estive na PIM, onde ninguém entrava há oito 

dias. Portanto, estás a ver, desde o 25 de Abril, limitaram-se a pôr 

duas sentinelas à porta e ninguém entrou. A primeira pessoa que lá 

entrou … uma série de indivíduos cheios de medo, embora armados 

até aos dentes … fui eu que entrei no dia 1 de Maio, que é feriado. E 

no dia 2 ia fazer o electroencefalograma, [que acabei por fazer] um 

mês e meio e tal depois. Não sei se chegaste a ser ouvido no meu 

auto de doença… perdeu-se o meu auto de doença em serviço, mas 

foi feito e aquela doença foi considerada em serviço. Passado um mês 

e tal, quando bebia dezoito cafés e fumava cinco maços de cigarros 

por dia, perdia o equilíbrio, dormia duas horas ou três… Porque 

estava na missão impossível, quando era da PIM… E eu que tinha já 
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sido chamado para Portugal, para comandar a Escola Prática… Nessa 

altura, quando estava em convalescença e continuava a comandar a 

PIM no Leste, surge uma situação… Isto depois de termos vindo cá a 

Portugal apresentar o relatório do que se tinha passado, conversar 

com o general Costa Gomes. O general Spínola não nos quis ver a 

todos. Depois, entretanto, fomos falar ali com o almirante Rosa 

Coutinho sobre assunto. Se calhar já não se lembra… Também não 

tem interesse para aqui. Quando já estava para embarcar de 

regresso, veio o general [Ernesto Ferreira] Macedo, que passou a 

comandante da Zona Militar Leste, com um pedido angustiante 

porque tinha vindo uma ameaça da parte da UNITA, que já não era 

assinada pelo Savimbi dizendo que, em face das declarações, agora 

não me recordo se do dr. Mário Soares se do dr. Almeida Santos, 

devido à publicação de três cartas na [revista] Afrique-Asie que 

comprometiam a UNITA, [dizendo] que afinal a UNITA não era um 

movimento de libertação, que tinha sido um movimento inventado 

por nós e, que, como tal, havia que negociar [a independência] apenas 

com dois movimentos: a FNLA e o MPLA. 

Almirante Rosa Coutinho: Isso era a posição da OUA. 

Brigadeiro Passos Ramos: Depois dessas cartas, desculpe. A OUA 

só vem reconhecer [a UNITA] mais tarde. Mas quando a reconheceu, 

já o MPLA [a tinha reconhecido], como o sr. almirante sabe muito bem. 

Reconheceu porque andava atrás dele [Savimbi] e até me ajudou a 

encontrá-lo. Não vale a pena falarmos no assunto, porque o tempo 

deu-lhe razão: ele existia. Mas [a UNITA] existia não só porque existia 

o Savimbi, existia porque tinha uma população que a apoiava. Porque 

se não tivesse população tinha acabado a montante. Mesmo o 

continuar a dar-se estas floristerias todas, o continuar a manobrar a 

situação, a criar espaço onde os outros perdem, é porque continua a 

ter população. Se não tivesse população não era a parte militar, não 

eram os senhores generais que continuavam a fazer isso. Esta é, 

dramaticamente, a situação de Angola. E, na altura, quando houve 
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que o sentar [à mesa das negociações] era porque ele representava 

uma parte de Angola. Não era possível fazer secessões em Angola 

porque já se tinha provado à saciedade… o desastre do Katanga, do 

Shaba, já tinha provado que não era possível nem a OUA nunca 

consentiria nenhuma secessão que alterasse os limites coloniais 

porque era a regra. Daí o drama de Cabinda e de outros enclaves que 

continuam a observar-se naquela África dilacerada. É um drama que 

terá de durar tantos anos quantos [durou] na América do Sul. 

Efectivamente, ele ameaçava reatar as hostilidades. 

Manuel de Lucena: Isso em que altura é? 

Brigadeiro Passos Ramos: Isto é em 16 ou 17 de Julho de 1974, 

não sou capaz de precisar. Em meados de Julho. Então chama-me o 

general Franco Pinheiro e diz-me pessoalmente assim: «Olhe, está 

aqui um bilhete, uma guia de marcha, para o senhor [ir ao] Luso falar 

com o Savimbi e dar-lhe a volta». Eu disse: «Peço desculpa, eu vou 

fazer uma coisa que nunca fiz porque nunca fui indisciplinado mas 

neste caso vou ser. Se me dá licença, isto para mim não tem valor.» 

E rasguei o bilhete – eu já andava meio avariado, não é? –, rasguei a 

guia de marcha. E vou explicar porquê: porque ele mandou-me lá 

para baixo vender peixe podre. «Ou vem alguém do dito MFA, do 

Conselho que quiseemr ou Junta de Salvação Nacional ou do não sei 

quantos, que tenha credibilidade… não sou eu que já a perdi… Já tu 

[Pezarat Correia] estavas embrenhado no gabinete do MFA… não sei 

se te recordas disto… «Eu não vou». Na altura era chefe de Estado-

Maior o coronel Igreja e o sub-chefe era o Lopes Alves, mais tarde 

general, que também estavam ali sempre presentes e deram-me 

razão. Porque a situação da UNITA era a de que só tinham assinado 

aquele acordo de cessar-fogo [o Savimbi] e o N'Zau Puna, o que 

explica um bocadinho o que está a passar-se nos congressos todos. 

Lá pelas regras da UNITA, é sempre preciso uma maioria qualificada 

de dois terços do bureau político, que tem doze elementos, para que 

qualquer decisão tenha validade. Portanto, quando os outros 
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chegaram pediram contas e disseram assim: «A tua conduta foi 

esta.» Ele sentiu-se responsável e fez uma jogada à Savimbi: 

demitiu-se e passou a guerrilheiro. A partir dali, quem comandava era 

uma comissão directiva do bureau político. Face à posição exposta 

pelo general Franco Pinheiro a Lisboa, mandaram o coronel Charais, 

como elemento do MFA, dos mais conhecidos, e um juiz muito ligado 

ao dr. Almeida Santos, que na altura era ministro da Coordenação 

Interterritorial. Era o juiz Albuquerque, um homem que tinha feito 

parte da sua vida no Bié, em Silva Porto, portanto, era um profundo 

conhecedor… e conhecia até o Savimbi ou pelo menos o pai do 

Savimbi, ali do Andulo, também perto do Bié. Comunicou-se, via 

padre Oliveira, que o conhece bem, é um homem bastante conhecido. 

Ó dr. Carlos Gaspar, onde está o padre Oliveira? 

Carlos Gaspar: Está no Colégio Pio XII. 

Brigadeiro Passos Ramos: E, entretanto, lá se resolveu combinar 

com o padre e fomos para Cangumbe em procissão de espera. 

Perguntou-se para lá se aceitavam a presença deles e eles disseram 

que só aceitavam que fosse eu e o padre. Recordo-me que foi num 

sábado, penso que foi no dia 18 ou 19 de Julho de 1974. Fui 

realmente lá, desta vez de helicóptero, nunca tinha visto tantos 

[lança-foguetes] RPG7 nem RPG2. Da outra vez já tínhamos visto 

alguma coisa mas desta vez era mesmo em força. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Eu fui também com o Charais. 

Brigadeiro Passos Ramos: Também foste lá abaixo? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Fui, fui com o Charais. 

Brigadeiro Passos Ramos: Então tu conheces tudo. Dessa parte 

não me lembro nada. Pois, quem não foi foi o Moreira Dias. Então só 

aceitaram que eu lá fosse. Foi assim? Estou a dizer bem? Fui lá tentar 

ver o que se passava, quem era, quem vinha, quem não vinha. E eles 

disseram assim: «Sim, senhor, vamos amanhã deliberar.» No 

domingo continuamos em Cangumbe. E então veio [pelo posto de 

rádio] – porque eles tinham ficado com um posto de rádio - uma 
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indicação de que eles nos aceitariam na segunda-feira. E recordo-me 

do que se passou, a conversa do Charais. Ele tomou uma posição 

inteligente. Continuo a partir do princípio de que [isto] é tudo secreto… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Já não é, pá! 

Brigadeiro Passos Ramos: Acho que ainda é. É para ser utilizado 

na altura própria. Ele deu a entender ao Savimbi – é assim que lhe dá 

a volta, ao Savimbi e aos outros todos, estavam lá uns dez homens 

do bureau político… 

Manuel de Lucena: Quem? O Charais? Então afinal aceitaram, para 

além do padre Oliveira e de si, o Charais? 

Brigadeiro Passos Ramos: Não, não. Fui primeiro lá um dia. 

Ficámos um domingo à espera. Eles [da UNITA] partiram pedra um 

domingo inteiro. E depois deram-nos a indicação de que nos 

aceitavam na segunda-feira a todos. Não é assim? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mais ou menos, não sei… 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas eu não me esqueci porque eu 

estava para me vir embora. Tinha a minha mulher, já tinha tudo… No 

dia em que foi a reunião, tinha marcado o meu regresso a Portugal. 

Tive de adiar a passagem para o dia 22 de Julho. Recordo-me de que 

regressei a 22 de Julho. Isto passou-se a 19 ou 20, no Cangumbe, no 

alto de Cangumbe, no meio da mata, mas desta vez com maior 

conforto do que da primeira vez em que tivemos de ir em viatura, 

depois a pé, depois às voltas, enfim… e observadíssimos. Desta vez 

levava o padre, levava-te a ti, não houve problema. A verdade é que 

o Charais, não sei se te recordas, se confirmas, tinha a tese de que 

as coisas estavam a ser mal conduzidas, porque ele, como sabes, 

dizia que não era impunemente que a UNITA se chamava União 

Nacional para a Independência Total de Angola. Ele insistia nisso. Só 

que isto não significava que fosse já a correr. E eu trago do primeiro 

encontro um recado em que [Savimbi] preconiza sete anos de 

descolonização para Angola. E recordo-me perfeitamente do desabafo 

do general Costa Gomes, [que disse]: «Se fossem cinco… ou até dois 
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anos, era tão bom. Cinco era o que eu gostava mas se fossem dois 

anos já era tão bom…» Porque ele nunca acreditou. Mas o outro 

entendia que com menos de sete anos não era possível conduzir o 

processo. Isto pressupunha da nossa parte uma coisa que já não 

havia … não havia uma mobilização nacional pelo menos igual àquela 

que o Salazar conseguiu: «Tudo em força para Angola». Não houve 

uma mobilização, antes houve desmobilização, especialmente – e 

agora vou fazer um desabafo – dos elementos de extrema-esquerda. 

Alguns [chegaram] a ministros. Bem me chatearam a vida, naquela 

altura, para embarcar tropas. «Nem mais um soldado para o 

Ultramar». Era um acto colonialista, etc., etc. Mas, enfim, mudaram. 

E vão-me chateando aqui a vida, alguns deles, as noites, nem que 

seja [a viver] flashbacks.  

Manuel de Lucena: Qual foi o entendimento do Charais com o 

Savimbi? 

Brigadeiro Passos Ramos: Foi bom. 

Manuel de Lucena: Mas o que é que o Charais… 

Brigadeiro Passos Ramos: O que ele dá a entender é que [o 

Savimbi] tem de contribuir, tem de colaborar… Do que eu percebi, a 

consequência directa disto tudo foi a disposição do Silvino [Silvério 

Marques] porque ele, Savimbi, criticou muito o discurso e a actuação 

do Silvino]. Porque este estava a fazer o seu jogo: o general Silvino 

Silvério Marques queria utilizar a UNITA, e mais alguns elementos 

daqueles das forças vivas, e até bons elementos, daqueles 

intelectuais daqueles milhentos partidos – naquela altura já eram 60 

partidos. Quando o sr. [almirante] chegou já deviam ser 65 partidos. 

Almirante Rosa Coutinho: Não, nunca chegaram a ser tantos! 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas parecido. É um exagero mas não 

havia tipo que não tivesse um parentesco com rainha Ginga, com o 

rei do Congo, que não arranjasse um branco… Era uma coisa… 

embora alguns não tivessem nenhuma expressão. Eram três ou 
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quatro os que tinham alguma expressão, mas infelizmente não foram 

capazes de criar um partido que desse expressão… 

Manuel de Lucena: Ó sr. brigadeiro, mas qual é a…  

Brigadeiro Passos Ramos: A ideia é esta: temos de dar uma volta, 

essa volta vai ser dada e o sr. [Savimbi] pode tomar parte nisto. 

Manuel de Lucena: Portanto, o Charais garante a integração da 

UNITA no processo? 

Brigadeiro Passos Ramos: Com certeza. É isso que ele diz. 

Manuel de Lucena: [O Savimbi] chega a pedir a evacuação do 

Silvério Marques? 

Brigadeiro Passos Ramos: Não. O [Savimbi] disse que a maneira 

como o processo estava a ser conduzido pelo Silvino Silvério Marques 

era má. E o [Charais] respondeu que esse era um assunto que ia ser 

resolvido brevemente. Pronto. Um homem do MFA reconhece-o, ali no 

terreno, e, mais até, fá-lo interessar-se pela participação nas 

modificações que aí vinham, nomeadamente ao nível de Angola e ao 

nível do Conselho de Descolonização, que foi a grande luta que depois 

se deu e que levou o general Spínola a aceitar que a 

autodeterminação pudesse visar a independência, porque [Spínola] 

ainda estava na fase da federação, quando muito iria até à 

confederação. A verdade é que se assina o chamado acordo 

definitivo, que é feito naquela altura com os dez elementos do bureau 

político, e depois regressamos. E saio [de Angola] a 22 de Julho e a 27 

de Julho chega o sr. almirante e assume funções. Portanto, o general 

Silvino Silvério Marques vai-se embora. 

Almirante Rosa Coutinho: Não, não. Já tinha saído. 

Brigadeiro Passos Ramos: Já tinha saído. Tinha sido chamado. 

Almirante Rosa Coutinho: E tinha trazido a bagagem toda. 

Brigadeiro Passos Ramos: Ainda fui chamado uma vez ao governo-

geral. Eu fui falar com ele, esteve a fazer-me perguntas e fiquei com 

a sensação de que ele não me tinha pedido o que queria pedir. Deu-

me a impressão que queria ir mais longe. Pouco tempo depois de ter 
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chegado, queria talvez pedir-me qualquer coisa que não chegou a 

pedir. A verdade é que não pediu.  

Tenho de lhe fazer alguma [justiça]. Acho que o general Franco 

Pinheiro [anterior Alto Comissário e Governador Interino] se mostrou 

sempre um bocado desequilibrado nas suas funções. Ele próprio me 

disse que cada mês naquelas funções valia um ano nas funções 

normais de uma comissão, três mês eram três anos, que eu dissesse 

isso ao general Costa Gomes. Hoje talvez ele não conte isto assim. A 

verdade é que ele estava extremamente desequilibrado e fatigado. 

Mais tarde percebi porquê: porque ele constou de duas listas, uma 

para sanear e outra para ir para o comando-chefe. De maneira que 

resolveram cortá-lo rapidamente da lista para sanear. Ele estava na 

altura a comandar, em Coimbra, a Região Militar Centro. Eu nem 

percebo porque é que ele estava tão desequilibrado… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ah, antes do 25 de Abril. O [Franco] 

Pinheiro? 

Brigadeiro Passos Ramos: O Pinheiro. Estava em duas listas e a 

que saiu primeiro foi a de comando-chefe. Portanto, ele foi [para 

Angola] desequilibrado. Ele utilizou [muito] um gabinete que criou e 

deixou de utilizar o seu Estado-Maior. Foi um erro grave. E, portanto, 

vocês eram os bombeiros de serviço dele e os briefings começavam 

às 8h da manhã… 

Manuel de Lucena: Estamos a chegar ao momento em que vai sair 

o general Silvino Silvério Marques e vai entrar o almirante Rosa 

Coutinho… 

Brigadeiro Passos Ramos: E eu vou parar aí. 

Manuel de Lucena: Eu queria pedir uma informação sobre as razões 

da saída do general Silvino Silvério Marques e queria saber qual a 

ligação que essa saída tem com uma série de factos: em primeiro 

lugar, com a linha política do general Silvino Silvério Marques e com 

as oposições que essa linha política despertam. Por exemplo, há 

manifestações contra ele de uma série de movimentos que surgem 
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em Angola, como o Movimento Democrático de Angola… Alguns 

destes flanqueiam depois o MPLA e manifestam-se contra o Silvino 

Silvério Marques. Há, a partir de finais de Junho, princípio de Julho, 

uma grande vaga de greves: bancários, transportes, TAP, portos, 

estivadores. Depois também há incidentes com taxistas e há primeira 

série de incidentes com muitos mortos nessa altura. […] Os princípios 

de Julho, do dia 8 até ao dia 16 – o sr. almirante é nomeado a 23 –, 

são ocupados com estes incidentes todos. Portanto, não só o Savimbi 

se queixava do general Silvino Silvério Marques como no terreno 

estavam a acontecer estas coisas: oposição de forças políticas, 

greves, incidentes (alguns deles raciais com mortos). Tudo isto 

parece apontar numa só direcção que é a saída dele. Cria-se uma 

situação ou uma aparência de situação de emergência que justifica a 

modificação do esquema orgânico em Angola, tudo isto antes da 

grande viragem do general Spínola e do discurso de 27 de Julho. 

Gostava que, ao falarem desta substituição [do governador], levassem 

em conta estes factos. 

Brigadeiro Passos Ramos: Há aí dois pontos. Neste período, o 

brigadeiro Pezarat Correia está no MFA de Angola, antes de estar na 

Junta. Portanto, quanto a essa parte, ele é a pessoa indicada para 

responder. Na minha opinião, havia um sistema de vasos 

comunicantes entre Portugal e Angola, porque todos os dias 

chegavam elementos da… Por um lado, tinha a sua própria juventude 

política igual à de cá. Luanda especialmente. Talvez eu conheça 

melhor estas histórias devido à minha família, que era até 

simpatizante do MPLA… Depois é que não o reconheceram; 

chamavam-lhe o “MPLA do segundo testamento”. No meu entender, 

além dos indivíduos que eram da oposição e MPLA’s das escolas 

industriais, da escolas comerciais e da universidade, além desse 

MPLA’s havia indivíduos do PS, do CDS, trotskistas, marxistas-

leninistas, enfim, [uma réplica do que se] passou no Maio de 68. O 

que havia na universidade de cá havia também na universidade de lá. 
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Mas lá, curiosamente, o que não acontecia cá, eram muito politizadas 

as escolas comerciais e industriais. Eram talvez mais politizadas que a 

própria universidade e mais expressivas porque eram muito mais [em 

número]. Havia muitos quadros a ser formados [nessas escolas]. 

Estou convencido de que uma coisa arrastava a outra. Aqueles 

movimentos contra o Silvino Silvério Marques eram devidos ao seu 

passado. Sendo um indivíduo que lutou contra as forças 

monopolistas, como o Caminho-de-Ferro de Benguela ou a Diamang 

(acabou com o exclusivo da Diamang), por um sentido de justiça… 

Tenho de considerar que é um homem sério e um homem honesto, 

pense o que pensar. Ele procurou proteger o mais possível a etnia 

negra: a criação de emprego; se metes um branco tem de meter dois 

pretos, o tal o “corte de cabelo à Silvino Silvério Marques”. Por outro 

lado, tinha uma visão muito integralista, mais do que o próprio 

Salazar: o Minho era igual a Timor ou a Angola. Era um indivíduo 

muito conservador nesse aspecto. Havia indivíduos que se estavam 

borrifando para o pretito mas que eram muito mais abertos. Lá para 

as liberdades fundamentais do preto estavam-se borrifando. No 

entanto, eram extremamente abertos em termos económicos, 

«deixem-nos subir», «deixem-nos estudar». Tipo sul-africanos, não 

como o Apartheid mas no sentido de isolar um bocado a situação. 

Ele comportou-se como era. Isto é, tentou ainda repor, ganhar a tese 

da federação. Esta foi a impressão que tive. E todas as acções que 

tentou fazer, os indivíduos mais esclarecidos percebiam que não iam 

a parte nenhuma. O Savimbi, como era um indivíduo que ouvia rádio 

e lia os jornais todos, percebeu que havia uma reacção contra ele e 

começou a analisá-la. Era da opinião que não ia a parte nenhuma 

com o Silvino Silvério Marques uma vez que ele reflectia umas teses 

federativas que não estavam de maneira nenhuma no seu desígnio 

político – e também não estariam no dos outros. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Quer que me debruce sobre esse 

aspecto da substituição do Silvino Silvério Marques? Peço desculpa ao 
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Fernando Passos Ramos, mas há aí assim algumas confusões de 

datas que são naturais ao fim de vinte e tal anos. Só um pormenor: é 

que a ida do Charais ao Savimbi, chamemos-lhe assim (aquilo depois 

foi uma romaria)… Naquela altura, como só se tinha feito o acordo 

com a UNITA, e é preciso notar que o acordo com a UNITA a 14 de 

Junho se fez numa altura em que havia ainda uma pressão muito 

grande da OUA sobre todos os movimentos de libertação de todas as 

colónias que estavam em guerra (Guiné, Angola e Moçambique) no 

sentido de não fazerem qualquer acordo com Portugal enquanto 

Portugal não tomasse uma posição clara de reconhecimento do direito 

das colónias à independência. Inclusivamente, incentivava os 

movimentos de libertação a prosseguirem na luta armada até que 

Portugal tomasse essa atitude; a qual, como se sabe, só veio a ser 

tomada em 27 de Julho, pela Lei 7/74. Depois falarei sobre o 

problema dessa lei. Os movimentos de libertação (a FNLA com mais 

insistência mas também o MPLA) faziam todas as suas declarações no 

sentido de: «Ou Portugal toma essa atitude ou nós intensificamos a 

luta armada.» E é neste panorama que a UNITA, ainda não 

reconhecida pela OUA, faz o acordo com Portugal, o que lhe provocou 

a censura de todos os movimentos de libertação, não só os de Angola 

como também do PAIGC, da FRELIMO e da própria OUA, por se ter 

antecipado às resoluções globais. É claro que a UNITA, com isto, 

ganhou alguma liberdade de actuação, como disse o Fernando Passos 

Ramos, porque a partir daí pôde, não só ficar com maior liberdade de 

movimentos na área onde já se encontrava – de resto, o nosso 

acordo de cessação das hostilidades confirmava a área sob controlo 

da UNITA que era a área que constava da «Operação Madeira» de 

antes do 25 de Abril (há portanto aí o reconhecimento claro, formal 

da «Operação Madeira») como, uma vez que a UNITA já tinha 

cessado as hostilidades, permitia que ela pudesse passar a 

desenvolver acção política. Isto é, a UNITA passava a ser aceite como 

um partido político. Era uma forma de pressão também sobre os 
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outros movimentos para fazerem um cessar-fogo com Portugal. E o 

Charais só vai a Angola já na qualidade de membro da Comissão 

Coordenadora do MFA. E o Charais só entra na Comissão 

Coordenadora na mudança do Primeiro para o Segundo Governo 

Provisório na medida em que alguns elementos da primeira Comissão 

Coordenadora passaram para o Governo. Ora, a mudança de governo 

dá-se em 18 de Julho e o Silvério Marques vem para Portugal por 

volta de 20 de Julho. Temos que começar por analisar como é que o 

Silvério Marques é nomeado para governador de Angola. 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas eu não faço confusão nenhuma, 

desculpa. Posso fazer confusão de um ou dois dias. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Deste a entender que a ida do Charais 

teve a ver com as questões do Silvério Marques. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não, não. Percebeste mal. Eu nunca 

disse isso. Disse que eu é que exigi que viesse um indivíduo 

creditado, eu não pedi o Charais, que viesse o general Spínola, se 

quisesse. 

Brigadeiro Pezarat Correia: O que eu quero dizer é que a ida do 

Charais já não tem nada a ver com o Silvério Marques. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não, não tem nada. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas é posterior. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não é posterior. 

Brigadeiro Pezarat Correia: É posterior. Mas o Silvério Marques já 

não está em Luanda… 

Brigadeiro Passos Ramos: Já estava arrumado. Já tinha sido 

chamado mas ainda não tinha sido destituído… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Já tinha sido destituído. 

Os diversos intervenientes discutem a data da chegada do almirante 

Rosa Coutinho a Luanda. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Bom, respondendo directamente à sua 

pergunta. É preciso começar por ver como é que o Silvério Marques 

foi nomeado para governador de Angola. Causa grande estranheza 
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que um homem, que já tinha sido governador de Angola antes do 25 

de Abril e que tinha sido governador de Cabo Verde depois do 25 de 

Abril, apareça como governador de Angola. O que é que se passa? 

Em Junho, fins de Maio, princípios de Junho, o Almeida Santos, já 

ministro da Coordenação Interterritorial, vai com mandato da Junta 

de Salvação Nacional e do Primeiro Governo Provisório a Angola e a 

Moçambique. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

… [Tem] conversações em Luanda com o Soares Carneiro. Tem 

conversações depois com aquilo que ele chama alguns representantes 

de sectores com influência. Vai a Luanda, vai ao Huambo, vai a 

Benguela. Eu acompanhei o Almeida Santos em todas estas 

deslocações. Só que as conversações que depois o Almeida Santos 

teve com vários grupos de personalidades, quer brancos, quer das 

actividades económicas, quer representantes da comunidade negra (é 

evidente que não teve, nessa altura, conversações com 

representantes dos movimentos de libertação porque ainda não 

estavam visíveis) eram à porta fechada, eu não assisti a essas 

conversações. O Almeida Santos diz que, (tem isso escrito em vários 

sítios) nas consultas que teve, lhe falaram em muitos nomes e que o 

nome que lhe apareceu mais insistentemente terá sido o de Silvino 

Silvério Marques. Eu creio que o Almeida Santos não diz tudou, até 

porque o próprio general Spínola, num livro que escreveu já depois 

do 25 de Abril, depois de estar refugiado - ou é o País sem rumo ou é 

o outro - o Spínola descreve que, quando o Almeida Santos foi a 

Angola levava a indicação, dele Spínola, de sondar o nome de Silvino 

Silvério Marques. O que é que acontece? O Silvino Silvério Marques 

estava inicialmente apontado para Moçambique, onde aliás estava 

como 2º comandante antes do 25 de Abril onde tinha estado com o 

Kaúlza de Arriaga. Inicialmente o Silvério Marques estava apontado 

para Moçambique, mas como o Almeida Santos quis colocar em 

Moçambique o Soares de Melo, que era o seu amigo lá dos 
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democratas lá de Moçambique, fez [tudo] para apontar o Silvério 

Marques para Angola. 

Almirante Rosa Coutinho: Isso não foi bem assim. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ó sr. almirante, deixe-me só acabar. O 

que é certo, e este é o meu convencimento, é que o Almeida Santos, 

conforme ia ouvindo as pessoas, as pessoas iam dando nomes. E no 

fim o Almeida Santos devia perguntar: «Então e se for o Silvério 

Marques?» E era assim que depois [as pessoas diziam]: «Ah, talvez». 

Então acabou por assumir, para salvaguarda da sua consciência, que 

o Silvério Marques era o que tinha mais aceitação. O que é certo é 

que o Silvério Marques é nomeado e vai para Angola. A verdade é 

que chega a Angola, tem um bom acolhimento nos sectores 

angolanos mais ligados ao antes do 25 de Abril, mas começa 

rapidamente a receber contestação de outros sectores de Angola, 

quer dos que simpatizavam com os movimentos de libertação, que 

ainda não estavam às claras, quer mesmo da sociedade branca mais 

receptiva ao 25 de Abril. 

Manuel de Lucena: Houve logo contestação à chegada! Estavam lá 

o MDA [Movimento Democrático de Angola], MDIA [Movimento de 

Defesa dos Interesses de Angola … 

Brigadeiro Pezarat Correia: O MDA, claro! Era um aliado natural do 

MPLA. A verdade é que o Silvério Marques sentiu-se com muito pouca 

liberdade de acção nesse período. Ele acabou por estar lá um mês e 

pouco. E praticamente não saiu do palácio. Quis constituir o governo 

que não chegou a constituir, estava fechado dentro do palácio, nós 

íamos lá falar com ele. [Em relação a] nós, MFA, ele encarregou-se 

logo de dizer: «Eu não tenho nada a ver com vocês, mas, enfim, 

aceito, vocês são os representantes aqui da revolução». Mas sempre 

com uma política, que nunca definiu claramente, mas que era de 

continuidade. E começam a surgir incidentes de natureza social 

(greves generalizadas em muitos sectores da sociedade angolana)… 
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E, no dia 11 de Julho, surgiu o tal primeiro incidente violento, que é a 

morte de um taxista branco nos musseques dando lugar à explosão 

de um clima de violência. Mas esta primeira morte, segundo, depois, 

viemos a concluir, nem sequer foi um incidente de origem política. Foi 

um incidente que se terá criado ali com uma troca de palavras e às 

tantas… 

Brigadeiro Passos Ramos: Era já habitual. 

Brigadeiro Pezarat Correia: E há mais: isto levanta um problema 

porque começa a haver represálias de brancos sobre pretos nos 

musseques. Nessa altura, havia muitos brancos que viviam nos 

musseques, naqueles mais perto da cintura envolvendo o cimento. E 

começou a haver incidentes graves, com mortes sucessivas e com 

grupos de brancos que se mobilizavam para irem aos musseques… 

Manuel de Lucena: É tudo espontâneo? 

Brigadeiro Pezarat Correia: O início é espontâneo. 

Manuel de Lucena: Não há aí uma mãozinha… 

Brigadeiro Passos Ramos: Há, há. Eu estava na PIM. Tinha os 

meus gajos que me iam dando informação, que eu ia pondo com um 

olho em baixo e outro em cima. Como pode calcular, eu não estava 

por acaso a tomar 18 cafés, a fumar cinco maços e a dormir duas 

horas por dia. Eu não sabia se dormia ou se desmaiava. Tentava ler 

tudo o que vinha de todos os lados e tentava fazer uma destrinça no 

meio daquilo tudo. Era eu sozinho… O antigo director era um adjunto 

técnico. Era um excelente tenente da Guarda Republicana; discutia ao 

tostão: está aqui um gajo do Congo a pedir cinco contos, é um 

aldrabão. Aquilo a certa altura foi conduzido pelos chamados Comités 

de Acção Clandestina do MPLA que, com o tempo, deixaram de 

obedecer, deixaram de obedecer ao MPLA que [entretanto] chegou [a 

Luanda]. Estavam ali sozinhos, muito habituados a ser uns reizinhos a 

conduzir a máfia dos musseques, nomeadamente aquele Estrôncio. 

Era um homem que o Soares Carneiro libertou. 

Manuel de Lucena: Como é que se chamavam os Comités? 
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Brigadeiro Passos Ramos: Eram os Comités de Acção Clandestina, 

que tinham por missão, e alguns faziam-no, reabastecer a 1ª Região 

Militar que estava isolada, isto é, a parte do norte do MPLA que 

estava contida entre o [rio] Zenza e o Dange, e bem apertada, e 

estava a ser sustentada pelos Comités de Acção Clandestina. Alguns 

deles eram da PIDE, era um Comité de Acção Clandestina da PIDE… O 

que levou à prisão do comissário político do Nito Alves, [que] foi 

atraído e preso. Foi atraído ao Comité de Acção Clandestina da PIDE 

de Luanda, que o recebeu de braços abertos e o levou. 

Almirante Rosa Coutinho: Era a 1ª Região Militar do MPLA. 

Brigadeiro Passos Ramos: Da 1ª Região. Tipos que estavam ali 

contidos. Como sabe, o Jacob Caetano tentou, de toda a maneira e 

feitio, reabastecê-la. Aquele “Monstro Imortal”, que morre depois, era 

um tipo de categoria. Mas quem estava a aguentar aquilo e a fazer 

operações de socorro… Quem fez muitas operações de socorro à 1ª 

Região Militar do MPLA foi a nossa tropa, foram as NT [nossas tropas], 

sr. almirante. O sr. não estava lá, estava cá. Mas fomos muitas vezes 

fazer operações, dar indicações e informações à 1ª Região Militar. 

Manuel de Lucena: Isso foi em que altura? 

Brigadeiro Passos Ramos: Isto foi vários anos antes do 25 de Abril, 

vários anos. Eles terminaram vestidos de cascas. No entanto, tinham 

aulas até ao 7º ano. Nascidos nos Centros de Instrução 

Revolucionária, eram indivíduos extraordinários. É daí que nasce a 

questão do Nito Alves. Aqueles indivíduos entendem que foram eles 

que iniciaram a guerra e depois vem os outros, os do ar 

condicionado, lá de fora, tomar conta do poder. E os tipos que 

estiveram na guerra, que sofreram sabe Deus o quê, que escreviam 

nas cascas da árvores, que tiveram aulas até ao 7º ano, iam 

recebendo algum apoio, algumas munições foram mandadas pela 

PIDE, para as suas cinco armas, ou doze armas, ou coisa que o valha, 

e muito poucas balas, contavam-se a dedo… 

Manuel de Lucena: Esses eram MPLA’s no Norte? 
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Brigadeiro Passos Ramos: A 1ª Região Militar era no Norte, entre o 

Zenza e o Dange. Todos os reabastecimentos que vinham tinham 

naturalmente que ver com Kinshasa e tinham informação à FNLA, que 

os emboscava e os limpava à entrada ou nem chegavam a entrar em 

Angola. Pois o que sobrava eram as NT. Mas, entretanto, havia as 

operações conduzidas pelas companhias que estavam cada vez mais 

fortes, reabastecidas com material moderno, de origem chinesa, via 

Coreia do Norte. O ano passado falei nisso. A partir de 1971, a FNLA 

passou a receber, depois da zairização do Mobutu, material da China. 

Isso coincidiu com [o momento] em que aderiram à “pata” soviética, 

ao Partido Comunista Angolano. A China tomou uma posição de força 

e deslocou todo o seu apoio para o Mobutu e a FNLA. Isso é muito 

importante porque foi quando se começou a dar a internacionalização 

do problema. E tentou também reabastecer a UNITA, que nunca 

aceitou. Só começa a aceitar face ao crescente aperto que lhe faz o 

Hipólito no terreno e então aí começa a receber… Via quem? Via 

SWAPO, a quem começa a fornecer guias. É ela [UNITA] que infiltra a 

SWAPO na Namíbia. São os tipos que o Vital matou e que recebeu 

umas massas por causa disso. Como o Colunga que não morreu 

nada, era dono de uma série de casas comerciais na Zâmbia, e que 

conhecia aquele Sul de Angola, a Luiana e companhia, que atravessa, 

apesar da polícia […], e leva [a UNITA] a fazer acções da SWAPO e 

em troca recebe armamento chinês. Por isso é que, quando nós lá 

vamos ao primeiro encontro, já começamos a ver RPG2. E da 

segunda vez, começamos a ver RPG7. Nunca as tínhamos visto, nem 

nunca o MPLA as teve. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ó Fernando, é que já não estamos no 

ano passado. 

Brigadeiro Passos Ramos: O ano passado não estava cá o 

[almirante Rosa Coutinho]. Pronto, está bem. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Eu queria era a resposta sobre a 

questão do Silvério Marques e depois passo a palavra outra vez. 
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Portanto, a situação começa a agudizar-se socialmente. E mesmo em 

termos de violência, em Luanda, o Silvério Marques começa a não ter 

capacidade de resposta e, praticamente, naquela altura, quem 

procurava atalhar todos os problemas, mesmo fora do âmbito militar, 

era a parte militar, o comando-chefe, com o tal seu gabinete do MFA, 

que tinha sido criado, no qual eu estava, e que apoiava o general 

Franco Pinheiro. A situação começou a agravar-se em termos de 

vazio do poder e a gente a sentir cada vez mais que o Silvério 

Marques, dada a contestação que tinha na sociedade mais ligada ao 

MFA, dados os seus preconceitos, tinha cada vez menos capacidade 

de resposta. Causa imediata da saída do Silvério Marques: as 

relações começam a agravar-se, o Franco Pinheiro, general-

comandante-chefe, a confiar cada vez mais no gabinete do MFA, o 

Silvério Marques a desconfiar cada vez mais do gabinete do MFA. E o 

MFA a ter cada vez mais força, naturalmente. Até pela força que lhe 

era emprestada pela dinâmica que o processo estava a adquirir aqui 

na metrópole. Entretanto, conseguimos finalmente um outro capital 

de prestígio, com o cessar-fogo que tinha sido feito com o Savimbi. E, 

em determinada altura, o general Silvério Marques, governador, 

resolve convocar um Conselho de Defesa de Angola, que era um 

órgão que vinha de antes do 25 de Abril, e que era composto, pelo 

governador-geral, o comandante-chefe e os comandantes dos três 

ramos das Forças Armadas (Exército, Força Aérea e Marinha). 

Quando ele convoca essa reunião do Conselho Superior de Defesa 

para discutir a situação, o general Franco Pinheiro chama-me, 

conversa comigo e eu digo-lhe: «Eu acho que nós, MFA, devemos 

estar presentes na reunião.» Havia uma situação nova. Como aqui 

em Portugal a Comissão Coordenadora também estava presente em 

todas… até fazia parte do Conselho de Estado, nós considerávamos 

que lá em Angola devíamos ter esse acesso, mas ainda não o 

tínhamos, ainda não estava institucionalizado. E o general Franco 

Pinheiro concordou que sim, senhor, o MFA devia estar representado 
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nessa reunião. E como a estrutura do MFA tinha uma comissão junto 

do comandante-chefe e uma comissão junto de cada um dos 

comandantes dos ramos, foi decidido pelo general Franco Pinheiro, 

para o que consultou os três comandantes dos ramos, que o 

comandante-chefe e os comandantes de cada um dos ramos se 

fizessem acompanhar por um representante do MFA. Eu ia como 

representante do gabinete do MFA junto do comandante-chefe. 

Estava lá um da Marinha, um do Exército e um da Força Aérea. O 

general Silvério Marques chega para a reunião, estão os comandantes 

militares e estamos nós, do MFA. E o general Silvério Marques abre a 

reunião censurando e mostrando o seu desagrado por o MFA estar 

presente. Naturalmente, o general Silvério Marques não compreendia 

que havia uma nova realidade e que havia uma entidade em Portugal 

que tinha feito uma revolução e que tinha conquistado o poder. Não 

percebia isso. E portanto ele diz: «Eu só não obrigo à saída dos 

homens do MFA que estão aqui, por uma questão de deferência.» E 

qual não é o espanto do general Franco Pinheiro, comandante-chefe - 

tinha sido ele que tinha coberto esta iniciativa, tinha consultado os 

três comandantes dos ramos e todos eles tinham concordado com a 

presença do MFA -, qual não é o seu espanto quando, perante esta 

intervenção do general Silvério Marques, os três comandantes dos 

ramos se põem do lado do governador-geral, manifestando o seu 

desacordo com a presença do MFA. Bom, isto cria uma tensão entre o 

MFA e o Silvério Marques, que foi o fim de todo este processo que se 

vinha agravando. No dia seguinte, dia 17 de Julho, eu, que na altura 

era o responsável máximo do MFA em Angola, convoco uma reunião 

plenária do MFA, em que estavam … 

Manuel de Lucena: Não queria interromper, mas essa parte 

também já contou o ano passado. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Também já contei? Se bem que já seja 

depois do período… 
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Manuel de Lucena: A minha pergunta era outra. Era a articulação 

disso com os movimentos populares. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Dos movimentos populares o que eu 

lhe posso dizer é que as constantes incitações que nós recebíamos 

das pessoas que nos contactavam… 

Manuel de Lucena: Por exemplo, há uma manifestação do MDA a 

pedir que se fossem embora não só o Silvério Marques mas todos os 

comandantes. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Tornou-se inevitável porque o próprio 

comandante-chefe general Franco Pinheiro, a partir desse momento, 

deixou de ter confiança nos seus comandantes, que eram 

comandantes adjuntos dele. Então eles dão primeiro a sua aceitação 

e depois renegam aquilo que disseram? 

Manuel de Lucena: Isso é bem verdade. Agora os movimentos 

políticos tinham certamente uma ligação orgânica convosco porque, 

logo a seguir, arrancam com uma manifestação… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ó Manuel Lucena, eram quantos os 

movimentos políticos nessa altura? Nessa altura havia o MDA, que 

realmente tinha alguma ligação ao MDP aqui em Portugal, era o MDP 

em Angola, mas as ligações que tinha ao nível de sociedade local 

eram muito com o MPLA. E depois começaram a surgir, como 

cogumelos, partidos políticos por todos os lados. Alguns diziam-se 

muito representativos mas a gente não tinha nenhuma capacidade 

para saber qual era a representatividade deles. 

Manuel de Lucena: Não estou a falar só desses… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas independentemente desses, nós 

éramos constantemente solicitados, no MFA, por pessoas que todos 

os dias iam nos contactar por causa dos incidentes nos musseques, 

por causa da paralisação económica, por causa das greves, etc. 

Muitas eram pessoas da comunicação social. E todas as pessoas que 

iam contactar connosco diziam: «Enquanto o Silvério Marques aqui 

estiver não há hipótese nenhuma de se avançar». Até porque as 
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declarações que o Silvério Marques fazia, as poucas que fazia, eram 

sempre no sentido de que a Angola era um caso a resolver num 

quadro de uma certa continuidade. 

Manuel de Lucena: Eu só quero perguntar-lhe uma coisa simples. 

Tinham ou não uma ligação, quer com esses movimentos mais 

progressistas, se quiserem, quer com os trabalhadores, de maneira a 

terem encontrado depois uma estratégia? Porque o Silvério Marques 

cai não só porque tem uma desavença com vocês como porque tem 

uma data de greves em cima, manifestações políticas e até incidentes 

sociais. Eu quero saber se havia uma ligação. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não, não há ligação estrutural. Agora 

o que há é todo um ambiente que torna inevitável… 

Brigadeiro Passos Ramos: Ó dr. Manuel de Lucena, está aqui um 

homem da PIM… Não há, não há. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Desculpa lá, ó Fernando. Porque dizer 

que as greves eram contra o Silvério Marques… não eram. As greves 

eram problemas que surgiram naturalmente nas empresas… 

Brigadeiro Passos Ramos: Eles [MFA] eram bombeiros de toda a 

gente. Brigadeiro Pezarat Correia: Se a [pergunta] é essa eu digo 

que não! Havia era todo um ambiente social que tornou inevitável [a 

saída do Silvério Marques]. 

Brigadeiro Passos Ramos: E eu confirmo. Da parte da PIM. 

Manuel de Lucena: Queria acabar [a sua intervenção]? 

Brigadeiro Passos Ramos: Queria realmente acabar. 

Almirante Rosa Coutinho: Queria referir-me a uma comissão que 

foi mandada a Angola (o actual almirante Ramos Rocha, o Silva 

Cardoso  

e o Adérito Figueira) que foi lá e quando voltou informou da situação 

de ruptura entre o MFA e o [general Silvino Silvério Marques]. 

Brigadeiro Passos Ramos: É essa a principal razão. 

Almirante Rosa Coutinho: E isso foi a gota de água que obrigou o 

Spínola a mandar retirar o [Silvino Silvério Marques]. 
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Brigadeiro Pezarat Correia: Ele já tinha vindo. 

Brigadeiro Passos Ramos: Vou acrescentar um bocadinho mais do 

que disse o Charais. O Charais era um homem muito intuitivo. Ele 

dizia: «Quando tudo está muito mal, dou um chuto para a grande 

área, mando a bola lá para a frente, o mais longe [possível], e depois 

deixo-os desembrulharem-se». Dizia-me ele (ele era do meu curso, 

do curso de artilharia): «Sabes que é preciso fazer isto». E era 

verdade. Estas coisas humanas também têm interesse, especialmente 

para as pessoas mais novas que se quiserem meter numa revolução… 

O que é que eu sentia? E o Pezarat é menos emocional que eu, 

menos emotivo, é mais frio, mas ferve em pouca água. Ele ontem 

estava zangadíssimo. Achei que ontem ias ao Bailundo bater no 

Savimbi. Mas isso é outra conversa. Eu via aqueles tenentes-coronéis 

de Angola, a maioria, como aves, pombos a quem tiraram o cerebelo, 

todos com um ar muito tristonho, sentiam-se ultrapassados. É 

verdade ou não é? À medida que chegavam os batalhões… ainda me 

lembro de um deles, não vale a pena dizer nomes, que me disse: 

«Sabes que eu vou para Cabinda?» Tu [Pezarat Correia] sabes quem 

é, do meu curso. Ia para um buraco daqueles terríveis, uma das 

zonas onde o MPLA estava a fazer um esforço, o tal esquadrão que 

eles puseram ali a norte do Chiluango. Ia para o Belize e ele dizia: 

«Venho para cá para fazer a paz! Sabes que tenho dois capitães do 

MFA?» [E eu respondi]: «Então faz a paz com os capitães!» Depois, 

acabou por dar asneira. O sr. almirante sabe que depois acabou por 

dar bronca com o general Themudo Barata, e este comandante do 

batalhão foi uma vítima no meio daquilo tudo. E o homem queria 

fazer a paz daquela maneira. Com o quê? Com dois capitães. Este era 

um exemplo dos tenentes-coronéis.  

O general comando-chefe tinha um gabinete. O Pezarat não se 

lembra, mas tinha mais processos naquele torreão que lhe deram, 

tinha mais dossiers do que tinham todas as repartições.  

Brigadeiro Pezarat Correia: Eu? Ah, está bem, lá no gabinete. 



 

42 
 

Brigadeiro Passos Ramos: Porque eles faziam tudo, desde 

operações, informações, acção psicológica, bombeiradas, greves… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ia tudo para lá. 

Brigadeiro Passos Ramos: … Os gajos oportunistas queriam 

aumento de vencimentos… tudo ia lá parar, tudo, tudo. E eu disse 

muitas vezes: «Isto não pode ser!» Disse muitas vezes ao general 

Franco Pinheiro: «Meu general, o sr. tem um estado-maior que está a 

ser ignorado.» Chega um chefe da 2ª [Repartição], no meio daquilo 

tudo… Toma! O Tomé Pinto acabou a comissão e percebia daquilo. O 

chefe da 2ª, o homem já vinha doente com um tumor no cérebro, 

com umas dores de cabeça… Coitado, [a situação] mudava de quarto 

em quarto de hora. Estive até a fazer-lhe o briefing de Angola. De 

quarto em quarto de hora a situação mudava. Como é que ele 

entendia aquilo? O chefe da 3ª [Repartição], que era um homem 

muito equilibrado, o Serôdio, foi ignorado. Era um indivíduo de 

grande valor. Mas o subchefe da 2ª [Repartição], que era o Reis que 

Deus o tenha, também sabia o que estava a fazer. Ele ignorou-o. 

Esse ultrapassava tudo, tudo, tudo. Era a muleta dele [do Silvino 

Silvério Marques]. Portanto, com muletas assim, um governador que 

já vinha condenado à nascença, não era um homem que desse 

mostras de se ajustar a uma revolução. Tu contaste-me a cena que 

se passou no Conselho de Defesa, essa para mim foi a única e a 

principal razão. Porque situações daquele tipo, de Angola, aqui, 

levariam a cair a Junta de Salvação Nacional quinhentas vezes. 

Porque eram milhentas as greves possíveis e imaginárias que havia 

cá. O sr. almirante sabe, não é? Eles apenas estavam a seguir os 

oportunismos, a necessidade de liberdade, etc. Mas ele [Charais] 

voltou e disse assim: «Esta malta…» Viu os tenentes-coronéis. Eu 

chamei-lhe a atenção. «Estes tenentes-coronéis não tomam parte em 

nada. Ninguém lhes liga importância.» E ele diz assim: «Então temos 

de fazer uma coisa: temos de os interessar. Temos de fazer aqui o 25 

de Abril de Angola para arranjarmos elementos…». O Charais tinha 
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instinto eera um homem de visão. Era um indivíduo que tinha visão 

para as coisas: futebol para a grande área. E então ele, que já sabia 

que o Silvino Silvério Marques já estava arrumado, deu a entender, 

andou ali a falar com uma série de pessoas, [dizendo-lhes]: «Nós 

temos de correr com o Silvino Silvério Marques.» Quer dizer, 

interessou-os numa acção, chamemos-lhe, entre aspas, subversiva 

contra o poder constituído. Essa foi mais uma do Charais. Ele sabia. 

Eu não sabia, sabia que ele tinha sido recolhido mas não estava a 

ligar importância, há muito tempo que não estava. Portanto, ele 

também fez isto. O que ele fez ao Savimbi fez também aos tenentes-

coronéis. E aqueles tenentes-coronéis estavam assim porquê? 

Primeiro, porque muitos deles tinham estado na Guiné com o general 

Spínola e tinham sido “aleijados” e estavam lá a repetir a comissão 

para voltar a ganhar idoneidade. A gente não deve dizer mal dos 

mortos, mas tem de dizer a verdade: muitos procedimentos que eu vi 

nos SUV’s [Soldados Unidos Venceremos!] faziam-se na Guiné: a 

desautorização dos comandantes perante a tropa formada. Quer 

dizer, ele [Spínola] “descascava” um tenente-coronel perante o 

batalhão formado! Como “descascava”um capitão perante os seus 

soldados!  

Os SUV’s do Sul aqui do Alentejo [diziam]: «O Pezarat fascista»…  

Risos. 

Eu vi quando cheguei. Está lá escrito em frente ao quartel-general da 

Região Militar Sul. Efectivamente, esta foi uma das coisas que ele 

[Charais] fez e com sensibilidade. Porque, alguns tenentes-coronéis, 

naquela altura, é que aderiram efectivamente, sentiram-se úteis. 

[Essa foi sempre a ideia do] Charais: alargar o conceito do MFA, 

reduzir a acção do capitão… Isto é a mesma coisa que ele faz com o 

Savimbi. Ele interessa o Savimbi nesse aspecto. No fundo, autentica-

o. 

Fui também abordado para a Junta Governativa de V. Exa., 

convidaram-me, a nível superior. Quando eu digo “convidaram-me” é 
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o general Costa Gomes, que disse: «Você fazia lá falta.» Eu disse 

assim: «Eu estou ferrado. Não vale a pena. Eu ajudo-o no que poder 

mas não estou em condições de nada.» 

Almirante Rosa Coutinho: Tinha ficado muito melhor do que o 

Altino. 

Brigadeiro Passos Ramos: Isso de ficar melhor ou pior… Primeiro, 

eu nunca aceitaria graduações. Segundo, eu não estava em 

condições, como tu sabes. Estava muito apalpado. Tinha tido uma 

grave… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Os fusíveis… 

Brigadeiro Passos Ramos: Os fusíveis todos queimados, curto-

circuitados. Tive uma noite em que a minha tensão arterial dava 19 

para 7, num período de dois ou três minutos. Disseram-me que era 

um enfarte. Não era. Estava estoirado. Perdi o equilíbrio. 

Almirante Rosa Coutinho: Estava apanhado. 

Brigadeiro Passos Ramos: Estava apanhado. Perdi o equilíbrio. 

Demorei um mês a recuperar a [capacidade de] condução. Levei um 

mês aprender a conduzir outra vez, a ganhar confiança outra vez. 

Venho para cá, passei para as informações, estive lá com o tenente 

Cardoso. Entretanto, estive em Inglaterra e agora, num daqueles 

períodos, também antes do 28 de Setembro, sou chamado pelo 

Charais. O Charais é chamado ao general Spínola, presidente da 

República, para ir falar com o Savimbi. O Charais diz: «Eu só vou se 

levar comigo o coronel Passos Ramos.» Fomos a Belém e sei que ele 

não o recebeu. O [coronel] Dias de Lima [chefe de Gabinete] não o 

recebeu. E assim como entrámos, assim saímos os dois. Não sei o 

que ele quereria naquela altura. Era uma daquelas tipo Silvino 

Silvério Marques. Fazia parte já do prelúdio do 28 de Setembro. 

Depois disso, sou chamado para ir entregar uma carta do general 

Costa Gomes com a agenda. Eu não abri a carta, obviamente. Passei 

por Angola, onde estava o sr. almirante, com quem estive. Estive lá 

alojado uma noite. Depois segui para Moçambique, onde estava o 
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Crespo, que me cedeu um ajudante, um capitão que era ajudante 

dele… 

Almirante Rosa Coutinho: Isto já é em Setembro… 

Brigadeiro Passos Ramos: Isto é em Dezembro. O sr. almirante 

lembra-se que até afirmou que se iria fazer um encontro em Portugal 

antes do fim do ano. E a intenção era essa. 

Almirante Rosa Coutinho: A intenção era essa. Não estava 

concretizada. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não estava concretizada, mas era a 

intenção.  

Almirante Rosa Coutinho: Ainda nem havia cessar-fogo… 

Manuel de Lucena: Se me dá licença, isso já é para Dezembro. 

Brigadeiro Passos Ramos: Estou mesmo a acabar a minha 

intervenção. Para o ano posso entrar nisto outra vez … 

Manuel de Lucena: Eu deixava essa parte, do encontro com o 

Savimbi, já muito perto do Alvor para a altura própria, daqui a 

bocadinho. Eu pedia agora ao sr. almirante para nos dar a sua ideia 

sobre os principais problemas, dificuldades, possibilidades, 

impossibilidades, quando foi para Angola… 

Almirante Rosa Coutinho: Bom, eu começaria por dizer que a 

questão de terminar as guerras coloniais, por qualquer processo, se 

tornou evidente logo a seguir ao 25 de Abril. A revolução faz-se, faz-

se um novo governo, inicia-se uma democratização do país. Mas eu 

notei nessa altura, que o que mobilizou mais a população portuguesa 

não foi a democratização, o que mobilizou mais a população 

portuguesa foi, de uma maneira geral, a possibilidade de pôr fim às 

guerras coloniais. O próprio MFA, antes do 25 de Abril, talvez não se 

tenha apercebido de que essa foi a motivação principal, que mobilizou 

a população portuguesa. E assim é que, no próprio programa do MFA, 

embora alterado no próprio dia 25, como toda a gente sabe agora… 

Houve alterações ao programa do MFA que tinha sido apresentado ao 

Costa Gomes, ao Spínola e a mim e ao Pinheiro de Azevedo. Por 
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defeitos de organização do próprio MFA, não foi apresentado ao Diogo 

Neto, não foi apresentado ao Jaime Silvério Marques e julgo que 

também não foi apresentado ao Galvão de Melo. Portanto, estes 

homens entraram para a Junta sem estarem comprometidos com o 

programa do MFA. Daqueles sete elementos da Junta, só quatro 

estavam comprometidos com o programa do MFA e com o protocolo 

anexo. Mas, nesse programa do MFA, que reconhecia o direito à 

autodeterminação das ex-colónias, [também] se estabelecia, por 

exemplo, que os governadores das províncias seriam substituídos 

ficando os seus lugares interinamente ocupados pelos respectivos 

secretários-gerais. O que, ao fim e ao cabo, era os lugares ficarem 

ocupados por pessoas da mesma cor política esperando-se que a 

coisa pudesse ser rapidamente alterada. Mas, a primeira preocupação 

do Spínola foi nomear governador. Daí aquela diligência feita pelo 

Almeida Santos em Angola e Moçambique. Em Moçambique o Almeida 

Santos não teve dúvidas nenhumas em recomendar um governador 

que foi eficiente, que era seu colega no escritório de advogados em 

Lourenço Marques. DE Angola, não veio com ideias definidas. Sondou, 

com certeza, a possibilidade de o Silvino Silvério Marques mas a ideia 

que ele tinha era que em Angola haveria alguns quarenta nomes 

possíveis passíveis de serem designados governadores mas com um 

inconveniente: é que, no caso de ser nomeado algum, [ficaria com] 

trinta e nove facções contra. No entanto, ele insistiu no Silvino 

Silvério Marques por uma questão de teimosia, porque o Spínola era 

teimoso que nem um burro, e depois de ter falhado - porque ele já 

tinha oferecido o lugar de governador e comandante-chefe de 

Moçambique ao Silvino Silvério Marques. Coisa que, quando foi posta 

no chamado Conselho dos Vinte e foi reprovada com a admissão de 

que governador ele podia nomear, agora governador e ao mesmo 

tempo comandante-chefe o Silvino Silvério Marques não podia [ser]. 

Daí que ele depois resolvesse, como compensação, nomeá-lo para 

Angola mas só como governador. Para comandante-chefe foi o 
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general Franco Pinheiro. Isto representou da parte do Spínola e da 

parte do próprio MFA uma espécie de “evolução na continuidade”. 

Rapidamente, naqueles dois ou três meses até Julho [de 1974], se 

verificou que a solução não tinha continuidade. O Silvino Silvério 

Marques era um homem ultrapassado, o Soares de Melo em 

Moçambique nunca chegou a fazer nada e aproveitou o pretexto da 

minha nomeação para Angola, como presidente da Junta Governativa, 

que foi uma alteração que se tentou fazer… Deixava de haver 

governadores e passava a havia juntas governativas, que eram uma 

espécie cópia da Junta de Salvação Nacional. E aproveitou este 

pretexto e demitiu-se de governador. A mim aparece-me aquela 

nomeação para Angola, que, devo dizer, foi completamente 

inesperada, para presidente de uma junta governativa que eu próprio 

iria constituir. E eu aí ponho, ou pus na altura, uma interrogação: 

porque diabo é que eu, que não sou da confiança do Spínola, sou 

nomeado para Angola? 

Manuel Lucena: Foi o que eu perguntei ontem exactamente. 

Almirante Rosa Coutinho: Nós falámos disso ontem. Porque diabo… 

E parti com essa preocupação no espírito. Evidentemente eu poderia 

de ter recusado – eu era membro da Junta de Salvação Nacional. 

Simplesmente, à nomeação do Spínola segue-se o apoio, completa-se 

a nomeação com a Coordenadora, com o Vasco Gonçalves que já era 

Primeiro-Ministro. E perante isso eu disse que tinha de ir cumprir a 

missão embora não fizesse ideia do que iria encontrar. Porque, ao 

contrário do que foi relatado hoje – «almirante Rosa Coutinho grande 

conhecedor de Angola» – eu caí como mosca na sopa. Eu não 

conhecia Angola. Eu conheci a Angola de 1959, 1960, por onde tinha 

passado. Mas não conhecia Angola, nem as gentes de Angola, nem a 

situação de Angola. Caí lá como mosca na sopa, amarrado, sem saber 

o que é que ia encontrar e sem saber qual era a situação real. 

Evidentemente, devia perceber. Mas uma coisa de que tive logo o 

rebate foi, primeiro, a recepção em Angola, que foi boa da parte do 
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MFA e… enfim, dos progressistas, mas da parte da população branca 

foi bastante hostil. Quando entrei em Angola até já [estava] escrito: 

«Fora Coutinho, não queremos cá comunistas.» Deparei-me com uma 

situação explosiva, resultante daquilo que acabaram de referir em 

relação a Angola, de que só tinha conhecimento indirecto. Mas a 

primeira coisa de que me apercebi foi a de que se estava a tentar 

reproduzir de certo modo aquele genocídio da população negra dos 

musseques que tinha ocorrido em 1961. E eu aí tinha experiência, 

tinha conhecimento, porque em 1961 estava como chefe da missão 

hidrográfica de Angola, nos princípios de 1961, logo a seguir às 

confrontações, aos massacres da UPA no Norte de Angola. Houve 

genocídio generalizado à volta de Luanda. E estava a tentar 

reproduzir-se a mesma situação. Evidentemente, para ambos os 

lados. A minha primeira acção foi, em Luanda, estabelecer uma 

divisória entre o asfalto e os musseques, a chamada “linha L”, porque 

a forma era a de um “L”. A chamada “linha L” passou a ser um limite, 

a partir das 8 ou 9h da noite, que não podia ser atravessado. Porque 

o que se estava a verificar eram incursões da população branca com 

motivos indiscriminados. Os angolanos que lá estão, principalmente 

os angolanos negros, sabem perfeitamente que essa acção lhes 

permitiu salvar muitas vidas. Foi a minha primeira acção. A partir daí 

comecei a notar que a minha nomeação para Angola tinha sido para 

me queimar. Eu aqui era inconveniente para o general Spínola, 

embora fosse o membro mais novo da Junta, e com a minha 

nomeação para a Angola ele via-se livre da minha presença cá e ia 

ver-se rapidamente livre da minha presença lá, porque ele não 

esperava que eu durasse mais de quinze dias. Tive essa prova com 

um acontecimento que não fez parte das notícias e que sucedeu por 

volta do dia 10 de Agosto (eu tinha chegado dia 25 de Julho), que foi 

a invasão do Palácio, no coração do urbano, e consentida pela própria 

Polícia de Segurança Pública, que era quem, nessa altura, tinha a 
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missão de defesa do Palácio, constituiu um ponto revelador do que 

poderia... 

Manuel de Lucena: Só uma pequena pergunta: antes disso há logo 

uma manifestação de hostilidade da FNLA. De todos os movimentos 

há uma recusa do seu discurso programático… 

Almirante Rosa Coutinho: É possível, mas eu não me lembro. A 

FNLA não tinha ninguém em Luanda. 

Manuel de Lucena: Não estou a dizer em Luanda. Estou a dizer em 

geral. 

Almirante Rosa Coutinho: Ah, sim, no exterior. Mas eu não a 

sentia ali, directamente. Há logo realmente o desacordo da FNLA. 

Essa noção levou a que eu tivesse depois grandes dificuldades de 

relacionamento com o general Spínola, que foi o Presidente da 

República até ao 28 de Setembro. As minhas relações, presidente da 

Junta Governativa de Angola, com o general Spínola foram agrestes 

durante todo o tempo, tendo eu a noção perfeita de que havia 

provocações nesse sentido. Posso relatar, nunca relatei. Logo a 

seguir, na minha primeira visita a Lisboa (eu vinha cá com 

frequência, vinha só por 24h mas vinha cá com frequência, mantive 

um contacto constante não só com a Presidência da República como 

com o MFA), disse ao general Spínola que me parecia possível tentar 

congregar as forças em Angola. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Almirante Rosa Coutinho: Parecia-me possível congregar os 

brancos, o MPLA e a UNITA contra a FNLA que, ainda dentro da 

população branca, tinha o estigma da UPA e dos massacres de 1961. 

Depois de eu pôr este problema ao general Spínola, a resposta que 

me deu foi típica: «Com o MPLA não se pode contar porque só recebe 

ordens de Moscovo.» Foi assim. Contra isto não posso fazer nada. 

Sucedeu mais tarde um telefonema directo da Presidência da 

República, e o presidente, falando comigo ao telefone, disse: «Diga 

ao Agostinho Neto que se quiser entrar no processo de 
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descolonização tem que vir a Lisboa dentro dos próximos três dias.» 

Eu ainda disse: «O sr. general pensa que eu tenho algum telefone 

para ligar ao Agostinho Neto? Nem sei onde ele está! Não tenho 

possibilidade de comunicar.» Mas estes pretextos, um bocado 

infantis, puseram-me de pé atrás. Ora, a minha primeira acção foi 

estabelecer um limite entre os musseques e o asfalto, de maneira a 

diminuir drasticamente os incidentes que se estavam a verificar. Isso 

conseguiu-se. 

Manuel Lucena: Só uma questão, se me permite. Voltando à 

questão da FNLA, na precisa altura em que a FNLA está a rejeitar o 

seu programa e a dizer que a sua Junta deve ser interina, nessa 

altura está a decorrer no Zaire uma cimeira entre os três 

movimentos: a UNITA, o MPLA e a FNLA. Só que aí parece-me que a 

facção Chipenda e a «Revolta Activa» se voltam contra o MPLA Neto. 

O sr. almirante nessa altura tem conhecimento dessas coisas lá?  

Almirante Rosa Coutinho: Não. Não tenho. 

Brigadeiro Passos Ramos: Nessa altura o Chipendo é expulso. 

Almirante Rosa Coutinho: Uma das dificuldades que eu tinha era a 

de que o MPLA, isso já foi referido aqui, tinha muitos [grupos]. Eu, 

tentando dar uma ordem, cheguei pelo menos a encontrar sete 

ramos. Não os posso agora [nomear], mas havia a «Revolta do 

Leste», a «Revolta Activa», havia o MPLA da 1.ª Região Militar, havia 

o MPLA dos musseques, o MPLA de pé descalço. Sempre foi assim, o 

que eu considero natural porque aquilo era um movimento; não era 

um partido. Não havia propriamente uma doutrina. Agora, outra coisa 

que havia, e isso o Pezarat pode confirmar, é que, em Luanda, 

qualquer pessoa que a gente contactasse dentro dos intelectuais ou 

da administração era do MPLA. Não havia estrutura da FNLA em 

Luanda. O elemento da FNLA que era conhecido, e conhecido pela 

PIDE, era … um escriturário do tribunal. E, quanto à UNITA, também 

não havia. Numa entrevista em que confundi propositadamente a 
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UNTA [União Nacional dos Trabalhadores Angolanos – Confederação 

Sindical (UNTA-CS)] com a UNITA… 

Brigadeiro Passos Ramos: A UNTA era o braço sindical do MPLA. 

Almirante Rosa Coutinho: Não, não. Era, mas… 

Brigadeiro Pezarat Correia: A UNTA era a União Nacional dos 

Trabalhadores. 

Brigadeiro Passos Ramos: Era. Mas estava ligada ao MPLA. 

Almirante Rosa Coutinho: O Savimbi mandou-me uma missiva 

indignado a dizer que não confundisse e que ele ia nomear um 

representante seu em Luanda, acreditado. Acabou por nomear. Era 

um tal de Chipilica, que depois foi afastado da UNITA. 

Brigadeiro Passos Ramos: Actualmente não é do MPLA? Saiu [da 

UNITA]. O Paulo Chipilica, advogado. 

Almirante Rosa Coutinho: Na altura era um rapazinho. Era terceiro 

oficial dos Caminho-de-Ferro de Luanda. Isto era a representatividade 

que os outros movimentos tinham para os meus contactos em 

Luanda. Praticamente, era isso. E comecei a verificar que o MPLA era 

o único que tinha, digamos, uma disseminação política, havendo até 

representantes a mais, pelo menos sete. Os outros movimentos não 

tinham em Luanda não tinham qualquer representação. Não havia um 

único intelectual no seio da UNITA ou da FNLA. E não havia nenhuns 

elementos da UNITA ou da FNLA presos pela PIDE. A PIDE sabia 

perfeitamente qual era o inimigo. Tenho perguntado: quem é que foi 

parar ao Tarrafal ligado à UNITA ou à FNLA? Ninguém! 

Brigadeiro Passos Ramos: Não vai levar a mal, mas essa é uma 

visão um bocado europeísta e metropolitana, porque, como sabe, o 

MPLA nasceu em Portugal. 

Almirante Rosa Coutinho: Estou a falar da minha visão pessoal. 

Brigadeiro Passos Ramos: É verdade, mas é verdade. Se quando 

falamos de Angola estamos a falar só de Luanda, é verdade o que 

está a dizer. Porque realmente os tipos da FNLA não passaram pelos 

bancos da universidade (ou poucos passaram) e os tipos que foram 
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parar ao Tarrafal foram os homens do MPLA (que eram mais a génese 

da oposição). A génese do que está a dizer, a simpatia que havia, é 

que o MPLA até ao 4 de Fevereiro foi muito mais um partido de 

oposição português, chamava-se, como sabe, MPA, com muitos 

brancos filiados, muito branco. 

Almirante Rosa Coutinho: Está bem, sr. brigadeiro. Mas o sr. 

conhecia a história. Eu não conhecia. Caí ali como mosca no prato. E 

tive de aprender rapidamente. Claro, o Pezarat ajudou na questão da 

Junta Governativa – eu cheguei a Angola no dia 25 de manhã, às 9h 

da manhã, e comecei logo a reunir com o MFA - ao fim ao cabo era o 

MFA que me tinha mandado para lá. E constitui-se a Junta 

Governativa. Na constituição da Junta Governativa o Pezarat 

participou, houve dificuldades. Eu acabei por reduzir a Junta 

Governativa a cinco elementos, sendo [constituída por] eu próprio, o 

chefe de cada um dos ramos das Forças Armadas, que seriam 

nomeados. O Altino Magalhães [pelo Exército] – houve dúvidas na 

nomeação: o Altino Magalhães ou o Leão Correia. [Quanto ao] da 

Marinha não houve dúvidas, [era] o Leonel Cardoso. E o da Força 

Aérea [era] o Silva Cardoso, que não tinha feito parte da comissão de 

inquérito e não constituía problema nenhum visto que o tipo da Força 

Aérea que lá estava, que não sei quem é… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Tinham sido corridos, os três. 

Almirante Rosa Coutinho: Não, não. Corridos foram dois, comigo 

lá. Quando eu cheguei, nesse próprio dia, como exemplo, até porque 

era preciso mostrar poder de decisão para se ocupar um lugar de 

chefia, mandei recolher imediatamente o comandante do Exército – 

era o general… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Assunção. 

Almirante Rosa Coutinho: Assunção Rodrigues ou coisa assim. O 

brigadeiro, que era um Meneres. E o da Marinha que era o comodoro 

Neves. Vieram para Lisboa com mais dois governadores de distrito. O 
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meu arqui-inimigo Santos e Castro, que era governador do Cuanza 

Sul…  

Brigadeiro Pezarat Correia: Cuanza Norte. 

Brigadeiro Passos Ramos: Cuanza Norte, N’Dalatando [antiga 

Salazar]. 

Almirante Rosa Coutinho: E um comandante Rogado que era 

governador de distrito de Moçâmedes. Foram os quatro elementos 

que, para exemplo, eu, no próprio dia que cheguei a Luanda, mandei 

regressar a Lisboa. E depois constituí a Junta Governativa. 

Manuel de Lucena: Dos cinco elementos ainda só referiu três.  

Almirante Rosa Coutinho: Era eu, o general Silva Cardoso, o 

Leonel Cardoso e um representante do MFA. Quanto ao representante 

do MFA até houve dúvidas. Houve gente que queria a nomeação de 

um elemento da Marinha – o Soares Rodrigues. Mas considerei que a 

Junta ia ficar desproporcionada. Ia ficar com três elementos da 

Marinha e depois só um elemento de cada um dos ramos. De maneira 

que foi o Exército que… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Foi escolhido em reunião do MFA. 

Almirante Rosa Coutinho: Pois, foi escolhido pelo MFA mas a coisa 

discutiu-se ali com vocês.  

Manuel de Lucena alude à transformação da Junta Governativa em 

governo provisório. 

Brigadeiro Passos Ramos: Isso foi mais tarde. 

Almirante Rosa Coutinho: O governo provisório foi formado depois. 

Brigadeiro Passos Ramos: Só depois. Em Setembro, não foi? 

Manuel de Lucena: O sr. comandante Jesuíno chegou a 31 de Julho. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Isso foi à frente. 

Almirante Rosa Coutinho: [Para] o cargo de secretário da 

Comunicação Social não houve problema. [Para o cargo de] 

secretário para o Trabalho também não houve problemas – foi o 

Fonseca de Almeida. [Para] o lugar de [secretário da] Administração 

Interna não houve problemas – foi o Gonçalves Ribeiro. Esses eram 
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os elementos militares do Governo. Para os outros houve. E lembro-

me da dificuldade que tive em recrutar o dr. António Augusto [?] 

porque ele tinha sido membro do governo anterior e não queria 

aceitar. Foi o secretário para os Assuntos Económicos. Acabei por 

recrutar o eng. Falcão, que era o representante dos brancos também 

como adjunto para o sector, e um advogado do Lobito, Teixeira da 

Silva, para o sector judicial… 

Manuel de Lucena: A esse respeito, qual era o critério de escolha? 

Nessa altura é muito acusado de ter recrutado pessoas próximas do 

MPLA. O Teixeira da Silva seria irmão do comandante do MPLA no 

Leste. Irmãos e familiares de dirigentes do MPLA. É a acusação que 

se faz. 

Almirante Rosa Coutinho: Pois. O Falcão não era. O Falcão foi 

acusado de ter ido para o … 

Manuel de Lucena: Para a FUA. 

Almirante Rosa Coutinho: Ele ainda não tinha FUA. 

Brigadeiro Passos Ramos: Era ligado ao antigo MPA. 

Almirante Rosa Coutinho: Não sei. 

Brigadeiro Passos Ramos: Bem, mas era um homem indicado pelo 

general Costa Gomes. 

Almirante Rosa Coutinho: O Albino da Cunha, que eu nomeei para 

os Transportes, de maneira nenhuma, era até bastante reaccionário. 

O Farinha Ribeiro, que nomeei para a Justiça, também de 

progressista não tinha nada. 

Brigadeiro Pezarat Correia: O Nuno Frestas… 

Almirante Rosa Coutinho: O Frestas, esse era progressista. 

Inclusivamente homens académicos: por exemplo, o Ramalheira, o 

Cândido. 

Manuel de Lucena: Desculpe-me ser um bocadinho cardeal-diabo. 

[O governo foi definido entre] conservadores e progressistas, com 

gente muito conservadora e gente muito progressista. No entanto, o 

único sinal em direcção aos movimentos de libertação foi em direcção 
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ao MPLA. Não há nenhum outro com ligação a outros movimentos de 

libertação. 

Almirante Rosa Coutinho: Pois não, porque não os havia sequer. 

Os primeiros homens que me aparecem da UNITA, recomendados 

pelo dr. Savimbi, eram os intelectuais… o Wilson, o Teles e mais não 

sei quem… Alguns deles já nem estão na UNITA. 

Brigadeiro Passos Ramos: Morreu. O Portela pirou-se a tempo. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Morreu ou cortaram-lhe o pescoço? 

Brigadeiro Passos Ramos: Era um homem de categoria. Ele tinha 

categoria. 

Almirante Rosa Coutinho: A UNITA tinha homens a formarem-se 

na Suíça, mas que ainda andavam no primeiro ano da universidade. A 

FNLA não tinha ninguém. O único intelectual da FNLA era o Johnny 

Eduardo, que era tocador de bandolim. 

Brigadeiro Passos Ramos: Era o Mobutu o único intelectual da 

FNLA. 

Almirante Rosa Coutinho: Portanto, essa acusação não pega. É 

claro que havia talvez uma preponderância dos elementos 

progressistas. Havia. Numa proporção de 60%. 

Brigadeiro Passos Ramos: A FNLA tinha o Vítor Mendonça, o seu 

amigo… 

Almirante Rosa Coutinho: Mas o Mendonça é um mercenário. 

Brigadeiro Passos Ramos: A quem o sr. almirante perdoou no 

Natal de 1974… 

Almirante Rosa Coutinho: O Mendonça era meu conhecido por ser 

companheiro…  

Brigadeiro Passos Ramos: No Natal de 1974, deixou-o voltar para 

a Angola. Eu assisti a essa conversa. 

Almirante Rosa Coutinho: Pois, pois. O Mendonça é maluco. Uma 

vez, quando ele era ajudante ou chefe de gabinete do governador de 

Timor… 
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Bom, mas esse governo custou-me um bocado a criar. O que levou 

bastante tempo a criar foi o lugar de secretário de Estado da 

Economia em que o sector do MFA me recomendava um homem, um 

Serrão, um José Manuel Serrão, que depois foi aqui para o Gabinete 

de Sines, com quem cheguei a ter uma conversa em que me pôs uma 

data de condições, só aceitava se soubesse bem quais eram as 

orientações políticas. E eu também não sabia qual era a orientação 

política. De maneira que acabei por ficar na Economia com o 

Campelo. E o governo lá funcionou. E devo dizer-lhe que o governo 

até funcionou bastante bem durante aquele tempo. O que se prova 

por eu não ter tido que fazer alterações até acabar o governo, até ao 

dia 27 de Janeiro de 1975, [data] da minha saída de Angola. Agora, 

durante esse [governo] houve várias fases. E uma delas foi aquela 

fase a que eu chamei a «tentação rodesiana». A Rodésia, do Ian 

Smith, constituía um exemplo preocupante porque mobilizava gente 

de Angola, embora realmente não houvesse condições. E o Passos 

Ramos tem razão. Uma das condições para a [concretização da] 

«tentação rodesiana» era a existência de forças armadas privativas 

de Angola. Mas Portugal fez a sua guerra colonial principalmente com 

tropa de conscrição, tropa de serviço militar obrigatório. Sabe-se o 

efeito que isso teve até aqui em Portugal, com a rejeição dos 

soldados e dos oficiais que eram nomeados para esse serviço, mas 

que, naturalmente, em face de uma revolução e em face da alteração 

das condições, só pensavam em regressar a casa. E esse foi um dos 

problemas que encontrei. Não havia qualquer possibilidade de 

presença de tropa, embora houvesse oficiais angolanos mas eram 

muito poucos. Não havia qualquer possibilidade execução real do 

exemplo rodesiano, embora houvesse tentativas para esse efeito. E 

isso foi ameaça, até de agrupamentos clandestinos. Um deles era a 

FRA [Frente de Resistência de Angola], um exército clandestino que 

deu bastantes sarilhos, mas que não constituía alternativa nenhuma 
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Não era aceite, nem pelo próprio Spínola, que a descolonização de 

Angola fosse igual à das outras colónias. [Esta] tentação não era única 

– a França fez o mesmo, descolonizou mas deixou para trás a Argélia. 

[Havia] uma espécie de isco constante em todas as coisas que se 

tentaram fazer para alterar a posição de Angola. [Esse] isco eram os 

chamados catangueses. É uma coisa que nunca se vê referido em 

relação à descolonização de Angola. 

Brigadeiro Passos Ramos: Por acaso vê-se. Por acaso, acusam-nos 

de várias coisas… de irem encapuçados, não sei o quê. 

Almirante Rosa Coutinho: Os catangueses constituíram a única 

força militar organizada e com potencial de combate. Tinham sido 

utilizados como mercenários contra o MPLA. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não, não. Está aqui um homem do 

gabinete que sabe muito bem. Era contra tudo o que mexesse. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Contra todos. 

Brigadeiro Passos Ramos: Nomeadamente, limparam o seu antigo 

marinheiro, o André Venda. Foi limpo por eles lá em cima no Norte. 

Fizemos as operações Alicate – o Pezarat não estava lá. Foram feitas 

com os catangueses antigos, não os que tiveram treino de comando. 

O sr. almirante está a falar dos catangueses com treino de comando, 

do capitão Figueiredo.  

Almirante Rosa Coutinho: Constituíam um isco para toda a gente 

que ia procurar passar e daí eu valorizar a sua importância. 

Brigadeiro Passos Ramos: Eu tinha uma história sobre isso, sobre 

os catangueses. 

Almirante Rosa Coutinho: Como digo, tivemos primeiro a tentação 

rodesiana. A fase da tentação rodesiana só terminou, na prática, com 

o 28 de Setembro aqui em Portugal. Eu tenho elementos. A minha 

teoria é que o 28 de Setembro – é coisa que nunca tem sido 

suficientemente esclarecida - [veio] alterar o sentido da 

descolonização. Foi uma tentativa coerente. Para mim, o desenho da 

operação do 28 de Setembro deve-se, não ao general Spínola, mas 
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sim ao Jorge Jardim. Senti os reflexos do 28 de Setembro lá em 

Angola. E tive que me opor a coisas que vinham na sequência do 28 

de Setembro. Mas, para mim, o desenho do 28 de Setembro incluía: 

uma revolta em Moçambique, na cidade da Beira, que era a que o 

Jardim controlava melhor, por volta do dia 16 ou 17 de Setembro 

(não posso garantir a data); uma revolta em Angola no mesmo 

sentido, em Nova Lisboa, por volta do dia 21 de Setembro. O 28 de 

Setembro aqui seria o culminar das acções de revolta em Angola e 

Moçambique, onde a orientação era a de as forças armadas 

portuguesas tomarem o poder e exigirem o afastamento da Comissão 

Coordenadora do MFA em função em Portugal, que tencionava levar a 

descolonização não de acordo com os seus [colonos] interesses. [Mas] 

essas Forças Armadas em Moçambique e Angola (houve reflexos em 

Angola do 7 de Setembro) não estavam preparadas… 

Manuel de Lucena: Espere aí. Eu tinha muita família em Angola, e 

inclusivamente o meu irmão, que depois veio a evoluir para a 

esquerda. E foi salvo porque o MFA achou que ele estava metido nas 

intentonas da independência branca e meteu-o num avião e mandou-

o para Lisboa, [de onde ele] mandou vir tudo, móveis, carro, etc. Ele 

ficou até agradecido. E o que eu sei, por ele, e soube na altura em 

que ele se revelou mais anticolonialista, é que o 7 de Setembro em 

Moçambique provocou uma divisão de alto a baixo nos brancos de 

Angola. Portanto, [deu-se] o enfraquecimento das possibilidades de 

independência branca ou de qualquer jogada dessas tipo «tentação 

rodesiana» em Angola, depois do 7 de Setembro em Moçambique, 

tornou-se ficou uma coisa quase absurda… 

Almirante Rosa Coutinho: O 7 de Setembro é uma operação 

abortiva. 

Manuel de Lucena: E que dá cabo em Angola de muita coisa… 

Luís Salgado de Matos: Não é o Jardim que faz o 7 de Setembro. 

Almirante Rosa Coutinho: Quem faz o 7 de Setembro são os 

elementos contactados pelo Jardim em Moçambique, principalmente 
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naquela aérea da FICO [Frente Independente de Convergência 

Ocidental (Moçambique)], que faz uma antecipação das revoluções. 

Essa antecipação foi idêntica à que aqui se deu no 16 de Março, antes 

do 25 de Abril. Há sempre a tendência de elementos congregados 

para determinado fim fazerem uma antecipação da data para 

colherem os louros. E o 7 de Setembro é uma coisa que transtorna os 

planos do Jardim. No seu livro Moçambique, Terra Queimada, o 

Jardim mostra qual foi a sua reacção perante o 7 de Setembro. Os 

elementos da FICO chamaram-no até Lourenço Marques e ele 

recusou-se a ir, ficou em Joanesburgo, porque aquilo lhe estragou os 

planos todos. Quanto a mim, a grande asneira do general Spínola foi 

ir para a frente no 28 de Setembro quando as condições já tinham 

sido alteradas. Principalmente, pelo levantamento espúrio do 7 de 

Setembro e, depois, pela falta de eclosão correspondente em Angola. 

No entanto, houve movimentações nesse sentido. Na preparação do 7 

de Setembro regista-se – registei eu – a presença em Angola do 

coronel pára-quedista… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Costa Campos. 

Almirante Rosa Coutinho: Costa Campos. O Costa Campos vai a 

Angola na preparação do 7 de Setembro. E o Costa Campos era um 

homem de mão do Jardim. 

Brigadeiro Passos Ramos: É. E depois é do MDLP. 

Almirante Rosa Coutinho: Uma das pessoas com quem ele 

contacta é com o Altino Magalhães. O meu segundo adjunto foi 

contactado pelo Costa Campos. Ele depois, no fim, disse-me. E o 

outro contacto foi com os catangueses. O Costa Campos desloca-se à 

Lunda para contactar com os catangueses. O tal isco… 

Brigadeiro Passos Ramos: Com quem? Sozinho? 

Almirante Rosa Coutinho: Sozinho, não. 

Brigadeiro Passos Ramos: Ele não conhece aquilo. Alguém o levou. 

Almirante Rosa Coutinho: Não sei. Ele foi contactar com o 

Figueiredo e com os catangueses… 
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Brigadeiro Passos Ramos: O Figueiredo, como sabe, era um 

homem que não entrava nessas coisas. 

Almirante Rosa Coutinho: O Figueiredo foi um dos iscos que andou 

sempre… Andavam sempre à caça do Figueiredo. O Figueiredo era o 

homem que comandava militarmente os catangueses. 

Brigadeiro Passos Ramos: Ficou, ficou a comandar. Era o homem 

mais dedicado àquilo tudo. Era o instrutor das novas companhias. 

Almirante Rosa Coutinho: A minha perspectiva do 28 de Setembro, 

visto de Angola… Bom, devo dizer-lhes que, para o 28 de Setembro, 

foi convocado para Lisboa um grupo de personalidades de Luanda, 

que o Spínola considerou representantes das forças vivas, cuja lista 

(eu soube pelo Almeida Santos) foi elaborada directamente pelo 

general Spínola e um homem… 

Manuel de Lucena: O Simão Toco, o António Ferronha 

Almirante Rosa Coutinho: O Simão Toco não! O Ferronha, sim. 

Manuel de Lucena: [O Simão Toco] foi convidado. Não sei se veio. 

Almirante Rosa Coutinho: Não veio porque eu sei quem veio. Essa 

lista foi elaborada pelo general Spínola e por um homem que tinha 

sido director das Finanças, um Simões de Abreu. Um homem que eu 

tinha conhecido em Moçambique, era o chefe da Fazenda… [A lista] 

era tão reaccionária que o Almeida Santos, a quem a lista foi dada, 

considerou que aquilo não tinha credibilidade nenhuma e acrescentou 

alguns nomes entre os quais o dr.… Ferreira, o homem do MDA… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Arménio Ferreira. 

Almirante Rosa Coutinho: Não é Arménio Ferreira. 

Brigadeiro Passos Ramos: Esse é do MPLA. Esse era o 

representante do MPLA cá. O cardiologista. 

Brigadeiro Passos Ramos: Eugénio Ferreira, sim. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Eugénio Ferreira. 

Almirante Rosa Coutinho: Foi incluído na lista por designação do 

Almeida Santos para dar um tom menos reaccionário àquele 

conjunto. Essa gente tinha em Angola alianças. No dia 27 de 
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Setembro, e no próprio dia 28 de Setembro, houve em Luanda uma 

reunião de comandos – o Pezarat talvez se recorde disso – uma 

reunião de comandos que estavam à espera de notícias de Lisboa e 

dos quais foram excluídos homens como o Moreira Dias, que era o 

comandante da Polícia Militar. Foi excluído porque o Moreira Dias era 

considerado do MFA. Homens que não tinham nada a ver. Uma 

reunião de comandos que estavam prontos, logo que recebessem 

notícias de Lisboa… O presidente da Junta Governativa tinha sido 

demitido e substituído pelo general Altino Magalhães, que também 

estava em Lisboa nessa altura, a pretexto de visitar não sei quem que 

estava doente, tinha tido autorização para isso da cadeia militar, e 

que era o homem para me substituir. Portanto, continua a haver aqui 

Portugal uma ideia falsa do que foi o 28 de Setembro. Só se fala da 

“Maioria silenciosa”. Tudo isso era, digamos, o remate. O 28 de 

Setembro tem principalmente como objectivo a alteração do sentido 

da descolonização. 

Manuel de Lucena: Ó sr. almirante, é uma perspectiva inovadora. 

Não estou muito convencido por uma razão. Na fase em que o 28 de 

Setembro aqui é uma movimentação de forças sociais (e temos as 

exposições da CAP e temos toda uma série de preparações no meio 

civil, uma reacção em cadeia), em Luanda, tirando uns militares que 

admito perfeitamente que estivessem à espera do resultado do 28 de 

Setembro… e que o general Altino Magalhães ou outro qualquer 

estivesse em Lisboa à espera da sua destituição como fruto de um 

sucesso dessa manobra e depois fosse substituído, isso é uma coisa. 

Agora, a ligação de tudo isso a uma «tentação rodesiana» em Angola 

[apareça ligada à] vinda de um oficial de Moçambique, acho muito 

pouco. Onde é que estão as movimentações? 

Almirante Rosa Coutinho: Não é a vinda de um oficial de 

Moçambique. 

Manuel de Lucena: O Costa Campos. 

Almirante Rosa Coutinho: O Costa Campos veio de Lisboa. 
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Manuel de Lucena: Ou foi de Lisboa, pois. [Mas] ligado às coisas de 

Moçambique. 

Brigadeiro Passos Ramos: Era um homem ligado às coisas de 

Moçambique. 

Manuel de Lucena: Está bem, está bem. Eu percebi mal. Mas vindo 

um oficial de Moçambique ou de Lisboa, parece-me pouco 

relativamente a movimentações de forças locais angolanas… 

Almirante Rosa Coutinho: Não. A vinda era para a montagem. A 

coisa vinha detrás. 

Manuel de Lucena: Quem são as forças vivas de Angola? 

Almirante Rosa Coutinho: Há forças vivas e há, inclusivamente, 

militares. Como em Moçambique. 

Manuel de Lucena: Mas uma coisa é o 28 de Setembro; outra coisa 

é a ligação a uma independência rodesiana. 

Almirante Rosa Coutinho: Mas vamos lá ver. A ideia do Jardim não 

era uma coisa inteiramente à rodesiana.  

Manuel de Lucena: Não era, não. 

Almirante Rosa Coutinho: Mas é uma tentação nesse sentido: é a 

independência sob o domínio de uma maioria branca. 

Manuel de Lucena: A posição do Jardim no Moçambique, terra 

queimada segundo os acordos dele com o Kaunda não é essa; é o 

reconhecimento até da FRELIMO como partido dominante. 

Brigadeiro Pezarat Correia: De quem? 

Manuel de Lucena: A posição do Jardim na Terra Queimada é. 

Brigadeiro Pezarat Correia Não, desculpe. Não é verdade. 

Manuel de Lucena: Na Terra Queimada é. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não, não, não, desculpe. 

Manuel de Lucena: Se era essa a realidade ou não… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não, não. A única nuance que há em 

relação ao projecto de Lusaca do Jardim é que não exclui totalmente 

a FRELIMO. Mas a hegemonia não é da FRELIMO. Não, não, desculpe. 
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Ele está avançadíssimo no projecto de Lusaca e nunca conseguiu 

contactar directamente a FRELIMO, que era a sua grande aspiração. 

Manuel de Lucena: Tenho a impressão de que podemos dirimir isso 

porque eu troxe o livro. Ele até se queixa amargamente do general 

Costa Gomes. Diz que o puseram de fora porque ele já admitia tão 

longe como … e tem o programa de Lusaca assinado por ele e por um 

grande colaborador, um tipo de esquerda, colaborador do Kaunda – 

não era do Banda, era do Kaunda, é uma coisa diferente – e depois o 

Jardim põe-no de fora – e acusa sobretudo o Costa Gomes e o 

coronel Almeida Bruno – por darem todo o poder à FRELIMO. E isso é 

que ele não pode… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ele aceitava a FRELIMO no projecto de 

Lusaca, mas não hegemonizando o processo. 

Almirante Rosa Coutinho: Ele aceitava a FRELIMO mas não 

dominadora. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não liderando. Não. 

Almirante Rosa Coutinho: Bom, eu estou a dar-vos a interpretação 

que considero a mais lógica e tenho elementos que a confirmam. E 

isso mostra que o 28 de Setembro, como foi gizado, não era a 

parvoíce que acabou por ser. O 28 de Setembro aqui não tem lógica. 

Só seria possível se o Spínola metesse a pata na poça como meteu 

por lhe terem falhado as condições em que ele se ia apresentar como 

o único, digamos, representante da descolonização com o apoio das 

Forças Armadas – não do MFA – em Angola e em Moçambique. O MFA 

sempre foi, a existência da Comissão Coordenadora do MFA sempre 

foi combatida pelo general Spínola ao longo de todo o processo aqui. 

Recordam-se, com certeza, não é referido aqui, mas chegou a Angola 

o chamado «Documento Engrácia Antunes» em que, desde o 

princípio, se opunha à continuação da Comissão Coordenadora com 

os poderes de fiscalização da revolução. De resto, isso aparece logo 

no primeiro… 
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Manuel de Lucena: O que me parece óbvio é que não está 

estabelecido a ligação entre essas movimentações … 

Almirante Rosa Coutinho: Os elementos que tenho são estes. São 

todos encaminhados nesse sentido. 

Luís Salgado de Matos: Se eu percebi bem, os acontecimentos 

começariam em Moçambique por volta de 16 de Setembro. E 

começariam mais tarde em Angola. 

Almirante Rosa Coutinho: Em Angola cerca de dia 21. Nós tivemos 

uma movimentação em Angola em 21 de Setembro, em Nova Lisboa. 

Luís Salgado de Matos: Ah, isso não tinha dito há pouco. 

Brigadeiro Passos Ramos: Nova Lisboa já é mais credível, sr. dr. 

Tudo o que se passa lá para baixo é absolutamente credível a ligação 

a Moçambique. E o sr. almirante concorda comigo em que, para cima, 

não é bem assim. 

Almirante Rosa Coutinho: A seguir ao 25 de Setembro, foram 

constantes (e aqui não se tinha talvez essa noção) os apelos na rádio 

de Moçambique para que em Angola se fizesse exactamente o 

mesmo, para que as Forças Armadas entrassem em desacordo com o 

MFA. Os apelos eram dirigidos a Angola. E eu consegui, com a rádio 

naval, fazer o chamado jamming das edições moçambicanas. De 

resto, eu cheguei a determinar que qualquer incidente que 

envolvesse, em Luanda ou em qualquer ponto de Angola, a bandeira 

nacional, tinha de ser imediatamente comunicado, porque era o 

pretexto para um levantamento. Eu sentia que isso começaria por 

qualquer coisa dessas, como também se registou em Moçambique. 

Manuel de Lucena: Que acontecimentos tiveram lugar por volta de 

dia 21 em Nova Lisboa? 

Almirante Rosa Coutinho: Acabou por ser só uma manifestação 

dos [?]. 

Luis Salgado de Matos: Mas aí já está prejudicada porque já foram 

derrotados em Moçambique… 
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Almirante Rosa Coutinho: Foram frustrados em Moçambique 

porque, na minha opinião (e isso transparece no livro do Jardim), o 

rebentamento foi em Lourenço Marques e foi prematuro. 

Brigadeiro Passos Ramos: Em Lourenço Marques não tiveram êxito 

porque a única força que se podia opor à passividade militar... a 

tónica era passividade militar, o que era preciso era vir embora… era 

a chamada companhia de assalto da Polícia de Segurança Pública. O 

sr. almirante talvez conheça o homem que comandava aquilo era o 

hoje major Vasconcelos, na reforma, um moço miliciano que estava 

na Polícia como capitão na altura, e foi daquele grupo que ficou após 

a independência com o Walter… E o Vasconcelos passou uma noite 

(foi meu subalterno em Moçambique, contou-me isso), passou uma 

noite a dizer assim: «Para que lado é que vou pender?» quando o 

“apalparam”. E ele evitou um massacre tremendo e pendeu para o 

lado do 25 de Abril. E ele, ao retirar (aqueles homens obedeciam-lhe 

cegamente, eram todos africanos, quase todos, [alguns] eram 

brancos, mas muitos eram de cor)… ele teve ali uma situação em que 

os africanos e os brancos se afrontaram uns aos outros. E ele foi lá e 

disse: «A mim é que obedecem e aqui estou ao serviço do MFA e, 

portanto, do alto-comissário.» Esse homem foi maltratado cá. 

Almirante Rosa Coutinho: Já tinha estado o Crespo com muita 

dificuldade em chegar a Lourenço Marques. 

Brigadeiro Passos Ramos: Muito bem. Mas deve-o a ele. Porque se 

aquilo desequilibra Lourenço Marques caía. Então talvez surgisse a 

Beira. Acredito pouco… 

Almirante Rosa Coutinho: A Beira… Conhece bem a Beira. 

Brigadeiro Passos Ramos: Conheço bem a Beira. Sou 

moçambicano, nasci em Moçambique. 

Almirante Rosa Coutinho: A Beira é que era o arranque do Jardim. 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas não o arranque de um Jardim que 

queria … Lembre-se que a Beira foi o único sítio onde, nas eleições de 

1958, ganhou por 95% o Humberto Delgado. O Bispo da Beira era 
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um homem de grande valor. Um homem que, muitos anos antes do 

25 de Abril, escreveu livros a preconizar a descolonização. Era o 

espinho cravado… 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Brigadeiro Passos Ramos: Ele [Jorge Jardim] evolui e dá um salto 

para a FRELIMO. É um homem de visão. Dá um salto para a 

FRELIMO. Vai mais longe. Ele não tenta reter, como o Spínola, a 

onda; ele cavalga-a e vai para a frente. 

Almirante Rosa Coutinho: Em Janeiro de 1975, fui presente 

perante um inquérito, chamado «Inquérito ao 28 de Setembro». 

Aquilo era uma parvoíce, um inquérito feito ao 28 de Setembro pelo 

MFA aqui foi uma parvoíce que deu depois origem a uma 

complicaçãozinha que não vale nada e em que se mistura tudo e se 

prende gente que não tinha nada com o assunto, como o próprio 

Kaúlza de Arriaga. 

Brigadeiro Passos Ramos: E o pai do Melo Antunes. 

Almirante Rosa Coutinho: Foi preso também aquele tipo que era o 

director da Acção Nacional Popular, foi preso o Franco Nogueira, 

homens que nada tinham a ver com o esquema do 28 de Setembro. 

Todos esses foram presos no 28 de Setembro com os tais papéis do 

Otelo assinados em branco. E não tinham nada a ver com a questão. 

E daí não resultou nada. Não era possível fazer qualquer acusação 

aquela malta que encheu Caxias. 

Brigadeiro Passos Ramos: Ó sr. almirante, vou dizer-lhe uma 

coisa. Eu concordo com a sua análise [de que tudo estava ligado]. 

Acredito que a principal coisa que motivava o general Spínola fossem, 

ao fim e ao cabo, as suas teses do Portugal e o Futuro. E a 

descolonização como ela estava a caminhar… 

Custou-lhe muito a [aceitar] o direito à independência. Ele ainda quis 

alimentar uma oposição. Agora, as forças que cá estavam e 

movimentaram a “contra-maioria silenciosa” e a “maioria silenciosa” 
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estavam-se borrifando para o Ultramar. Isso pode ter a certeza; a 

única coisa que interessava, aqui, era a conquista do poder. 

Almirante Rosa Coutinho: Está bem. Com certeza. 

Brigadeiro Passos Ramos: Mais nada! A descolonização era um 

objecto menor. 

Almirante Rosa Coutinho: O general Spínola que não tinha poder 

nenhum… 

Brigadeiro Passos Ramos: Se a sua memória for boa, recorda-se 

de eu uma vez lhe ter dito isso em Belém. 

Almirante Rosa Coutinho: Houve outro acontecimento… 

Brigadeiro Passos Ramos: O primeiro “D” devia ser 

“Descolonização”. E não foi. 

Almirante Rosa Coutinho: Houve outro acontecimento antes do 28 

de Setembro, que também tem importância: o Encontro do Sal. 

Manuel de Lucena: Em Angola, o sr. almirante declara, segundo os 

jornais de Lisboa, que esse encontro tem efeitos positivos em 

Luanda… Mas era falso! 

Risos 

Almirante Rosa Coutinho: Isso foi banha da cobra. Porque o 

Encontro do Sal foi feito, digamos, de má fé. Eu tinha acabado de 

dizer, dois ou três dias antes em Angola, para acalmar a população, 

que de futuro nenhumas soluções seriam tomadas a respeito de 

Angola sem que os próprios angolanos fossem consultados. E apanho 

no jornal com a notícia do Spínola e do Mobutu, o Encontro do Sal. 

Que é uma coisa que é, digamos, colocar o Zaire e o Mobutu como 

grandes mentores da descolonização de Angola. Talvez isso 

interessasse aos americanos. 

Brigadeiro Passos Ramos: Aí não concordo. Obriga-me a falar… 

Porque eu ouvi esta frase de uma pessoa, do general Vasco 

Gonçalves, esta frase foi dita diante de mim e do sr. general Costa 

Gomes, ouvi em Belém, o general Vasco Gonçalves, mais tarde a 

defender, já depois do 28 de Setembro, que «Angola era um abcesso 
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de fixação capitalista». E, como sabe, essa era a tese de antes de 

Helsínquia. Até Helsínquia, era a tese soviética. Eles diziam: «É um 

abcesso… Entreguem aquilo aos americanos… Os americanos, pelo 

contrário, pretendiam actuar sobre nós. 

Manuel de Lucena: Sabe porque é que lhe perguntei pela sua 

declaração dos efeitos positivos? Porque eu comecei por pensar 

exactamente isso: bom, isto é táctico. Mas, depois, nós chegamos ao 

dia 16 de Outubro de 1974 e vai uma famosa delegação mista luso-

angolana, angolana entre aspas porque é o general Fontes Pereira de 

Melo, que vai a Kinshasa, com o almirante Leonel Cardoso, o general 

Gonçalves Ribeiro, o coronel Firmino Miguel, o embaixador Fernando 

Reino, e o general Fontes Pereira de Melo apresenta-se dizendo: 

«Vimos aqui… É claro que esta é a terra de Mobutu… Estamos aqui 

para dar sequência ao Encontro do Sal.» E sai outro elogio ao 

Encontro do Sal. Porque nessa altura, quer o chefe de Estado africano 

de Brazzaville, quer o de Kinshasa, ex-Leopoldville (o Mobutu) estão 

a fazer reuniões para juntar os movimentos e para unificar o MPLA. 

Portanto eu digo: Há aqui um momento qualquer… 

Almirante Rosa Coutinho: Há um acontecimento que tenho de 

referir, que também não é do conhecimento público. A seguir à 

reunião do Sal, de que ninguém tem conhecimento, não há 

conhecimento do que é que ficou acordado. Primeiro, fez-se a reunião 

do Sal. Julgo que tive conhecimento dela num Domingo. Sei que 

estava na Praia quando me deram o jornal. Quando regressei ao 

Palácio, mandei um telex para a Presidência da República, dizendo: 

«Face à reunião do Sal, sigo para Lisboa para saber o que foi 

tratado.» Recebi logo de imediato, uma hora depois, uma resposta 

dizendo: «Não considero oportuna a sua vinda. Deve esperar pelo 

regresso de Almeida Santos de Cabo Verde para saber o que foi 

tratado.» Três dias depois, quando soube que o Almeida Santos tinha 

chegado a Lisboa, eu insisti e vim. E fui falar com o Almeida Santos. 

Naturalmente, tinha os meus contactos. O Almeida Santos disse-me 



 

69 
 

que não sabia de nada, porque, logo que tinha chegado ao Sal com o 

general Spínola, tinha sido mandado para a Praia para conversações 

não sei com quem, talvez com o dr. Fonseca, e que não sabia nada 

do que se tinha passado na reunião do Sal. O único homem que podia 

dizer o que é que se passou na reunião do Sal era o Firmino Miguel. O 

Firmino Miguel, a quem eu perguntei, mais tarde, quando ele 

regressou a Angola, o que se tinha passado, disse-me que só se 

tinham discutido problemas dos refugiados angolanos. E eu não 

acredito nisso. Não acredito, pura e simplesmente. 

Manuel de Lucena: Aqui, o sr. embaixador Nunes Barata, que fez 

uma reunião preparatória dessa [reunião], foi a Kinshasa. Chegou lá e 

o Mobutu tinha um novo mapa de África, em que em troca da 

assistência que estava a dar no processo de descolonização pedia 

Cabinda, pedia uma zona de bacongos. E aí parece que o embaixador 

se riu… 

Almirante Rosa Coutinho: Quanto a mim, foi uma última inversão. 

E a inversão, de acordo com informações que vieram até mim, é que 

para Portugal se considerariam perdidos a Guiné e Moçambique, mas 

que, na parte ocidental – Angola, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde 

–, seria outra coisa. E isso estava de acordo com aquilo que eu sabia 

que o Spínola pensava. Ao fim e ao cabo era dar um bocadinho a 

Angola um estatuto de tragédia. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não, sr. almirante. A ideia do general 

Spínola estou convencido de que era ter um MPLA Chipenda – 

conseguiu; e era convencer a UNITA… Na UNITA, o Savimbi, faça-se 

justiça, disse sempre que não tinha dúvidas de que o MPLA era o 

Agostinho Neto.  

Manuel de Lucena: Quem é que disse? 

Brigadeiro Passos Ramos: Sempre o Savimbi. O Savimbi dizia 

assim: «Não tenho dúvidas de que o meu movimento tem uma 

expressão profunda regional. O movimento liderado pelo Agostinho 

Neto, MPLA/Agostinho Neto – ele sabia a diferença – tem uma 
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expressão internacional. Mais [expressão] internacional do que 

propriamente implantação [interna]. E não podemos passar sem ele.» 

E depois tinha esta tese: «A FNLA temos de aceitar que não é um 

movimento, mas é o braço armado do Mobutu. Se a gente trata mal o 

Mobutu – e o sr. almirante tratou-o mal algumas vezes – endurece a 

posição da FNLA.» Não sabia que, como disse o embaixador Barata, 

[ele] tinha pretensões sobre [o território]. 

Almirante Rosa Coutinho: Não cheguei a concluir. Quando se dá o 

28 de Setembro, eu recebo um delegado do Mobutu, em Luanda. 

Pôde aterrar em Luanda com a maior das facilidades e uma das 

perguntas que ele faz, que me deixou positivamente encravado, é se 

aquilo que tinha sido acordado no Sal continuava em vigor. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Há declarações – estão aqui naquela 

resenha de imprensa que vocês mandaram – de Fontes Pereira de 

Melo em Kinshasa, já depois do 28 de Setembro: «Prometemos ao 

presidente Mobutu que aquilo que foi acordado no Sal continua em 

vigor.» Só que ninguém sabe o que é que foi acordado no Sal. 

Almirante Rosa Coutinho: Ninguém sabe o que foi acordado no 

Sal. E a minha resposta diplomática foi… 

Brigadeiro Passos Ramos: O Fontes Pereira de Melo ainda é vivo? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ainda. 

Almirante Rosa Coutinho:… [Respondi que,] em princípio, sim, mas 

que tinha de enviar uma delegação a Kinshasa para se confirmarem 

as coisas que tinham sido aprovadas. Mas as pessoas que foram a 

Kinshasa também não sabiam o que tinha sido aprovado no Sal. De 

maneira que a declaração do Fontes Pereira de Melo também está de 

acordo com o que eu tinha dito: «Em princípio, sim.» Mas não se 

sabe o que é que foi acordado no Sal. E, portanto, o Mobutu até se 

pode ter sentido frustrado. A vantagem da delegação que foi 

nomeada pelo Presidente da República - daí a presidência do general 

Fontes Pereira de Melo e à qual eu agreguei um meu ajudante… 

Manuel Lucena: Ele foi enviado pelo general Costa Gomes… 
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Brigadeiro Pezarat Correia: Ele já foi enviado pelo general Costa 

Gomes. Portanto, quando ele transmite isso ao Mobutu, transmite, 

com certeza, aquilo que lhe diz o Costa Gomes. Só que a gente 

pergunta ao Costa Gomes o que é que foi acordado no Sal e o Costa 

Gomes não sabe. Esta é que é a realidade. 

Almirante Rosa Coutinho: Ele não sabe. Ninguém sabe. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ele diz que não sabe e eu estou 

convencido de que não sabe. 

Almirante Rosa Coutinho: Ninguém sabe. 

Brigadeiro Pezarat Correia: O sr. almirante falou no Firmino Miguel 

mas o Firmino Miguel não assistiu ao encontro. Foi só na delegação. 

Almirante Rosa Coutinho: Foi mandado pelo Almeida Santos, logo, 

para a Praia para não saber de nada. A mesma coisa se tinha passado 

– são dois encontros fundamentais – com o encontro do general 

Spínola com o Nixon, na ilha Terceira. Esse encontro, ainda eu estava 

na Junta [de Salvação Nacional], esse encontro foi antes da minha 

partida para Angola. 

Brigadeiro Pezarat Correia: 17 de Junho. 

Almirante Rosa Coutinho: A gente procurou na Junta saber o que é 

que se tinha tratado, o que é que se tinha acordado. Recordo-me de 

que quem fez a pergunta foi o Pinheiro de Azevedo, que era o mais 

descarado. Perguntou logo: «Como é que se passou essa conferência, 

o encontro da Terceira?» E ele [Spínola]: «Aquilo até se passou muito 

bem.» Recordo-me perfeitamente dos gestos e das palavras do 

general Spínola sobre o acordo da Terceira. Não foi um acordo. Foi 

um encontro entre chefes de Estado. O general Spínola disse: 

«Falámos sobre a questão política internacional. Eu fiz, ao Nixon, uma 

exposição da situação internacional em geral…» E depois fez assim 

um gesto com a mão e disse: «O homem ficou abismado!» 

Risos 

Almirante Rosa Coutinho: A verdade é que nós continuámos a não 

saber nada. Mais tarde, através do Costa Gomes, eu tentei saber o 



 

72 
 

que é que se passou na ilha Terceira. E o Costa Gomes disse: 

«Ninguém sabe. O encontro foi unicamente entre o Spínola e o 

Nixon.» Teve como assistente e intérprete o general Vernon Walters. 

Brigadeiro Pezarat Correia: O director da CIA. 

Almirante Rosa Coutinho: O que se combinou? Não se sabe nada. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Sendo o encontro em território 

português, o intérprete foi um americano. O Sá Carneiro dominava 

perfeitamente o inglês, tinha ido com o Spínola e não esteve na 

reunião. 

Almirante Rosa Coutinho: Esses dois encontros da Terceira e do 

Sal são típicos da maneira de actuar do general Spínola. E estou 

convencido de que em qualquer deles a grande preocupação da 

América foi a descolonização. Mais, antes do 15 de Setembro, o 

general Spínola sentia-se aqui muito rodeado pelo MFA. E então 

refugiou-se no Buçaco para ter os contactos que quisesse. Um dos 

contactos que ele teve no Buçaco (a coisa não é segredo) foi com um 

tio do general Mobutu. Estou convencido de que foi aí que se 

preparou o Encontro do Sal. Foi mobilizado para vir falar com o 

Spínola, foi um ex-agente da PIDE, que o Spínola tinha mandado 

proteger em Angola, um tal Alas. 

Brigadeiro Passos Ramos: Fragoso Alas. Não foi o Spínola. Foi o 

grupo do Hugo dos Santos, etc., o MFA. Foi protegido pelo MFA 

porque ele serviu fielmente na Guiné o Spínola. E foi um indivíduo 

que avisou de todas as intenções que havia contra o Vasco Lourenço. 

Então, antes do 25 de Abril, ele, que tinha colaborado com o MFA, foi 

colocado, resguardado, em Kinshasa, na embaixada brasileira. 

Almirante Rosa Coutinho: Eu conheci-o em Kinshasa. Quando ia 

para Angola, depois de tomar posse (a posse foi uma coisa 

relativamente simples), fui ao general Spínola perguntar se ele tinha 

algumas instruções especiais para a minha missão. Era natural. Era 

natural, ele é que era o presidente da República. Não tinha nada de 

especial, só uma recomendação: que protegesse, de certa forma, a 
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presença dos elementos da ex-PIDE que se tinham refugiado em 

Angola: um deles era o Alas; o outro era o Coelho Dias. O Coelho 

Dias foi o homem que chegou a ser nomeado, embora o decreto não 

tivesse saído, novo director da PIDE.  

Brigadeiro Passos Ramos: Isso não sei. Mas nós sabemos que foi 

para Moçambique… 

Almirante Rosa Coutinho: Isso é do conhecimento geral. 

Brigadeiro Pezarat Correia: O Coelho Dias veio de Moçambique, 

não foi? Nós fomos encarregados… 

Brigadeiro Passos Ramos: Eu é que fui buscá-lo, num 

Wolskwagen. 

Almirante Rosa Coutinho: Foi designado novo director da PIDE 

quando já tinha sido aceite, mas não tinha sido cumprida, a 

determinação do MFA de dissolver da polícia política. 

Brigadeiro Passos Ramos: O Coelho Dias foi do Colégio Militar. O 

Costa Gomes mandou o Teodoro Ramos, num avião militar, colocar 

em Angola o São José Lopes, uma vez que não tinha sido aceite em 

Timor, à espera [daquela colónia] como inspector das actividades 

económicas, que era onde ele pertencia. E o amigo do Spínola 

[Fragoso Alas] seguiu para Moçambique. Só que, em Moçambique, 

passado algum tempo, prenderam-no, começaram a prender tipos. 

Então o Robin de Andrade, que era homem de mão do Spínola, mas 

também era muito progressista, veio a Luanda falar com o general 

Franco Pinheiro, que me pediu a mim, os dois pediram… Depois 

comuniquei-te, tu eras o chefe de gabinete, o que eu ia fazer. Fui 

buscar o Coelho Dias ao aeroporto a Luanda e meti-o numa fazenda 

em Quimbala do Sul. Ele vinha cheio de medo […].  

Almirante Rosa Coutinho: Esse homem nunca mais ouvi falar dele. 

Sei que estava em Angola. 

Brigadeiro Passos Ramos: O outro estava em Kinshasa, não estava 

em Angola. 
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Interveniente não identificável: O sr. desculpe, disse que tinha 

duas coisas a dizer. 

Almirante Rosa Coutinho: Não eram duas coisas; eram duas 

pessoas: o Fragoso Alas e o Dias Coelho. Era a única preocupação 

dele, enquanto presidente da República, quando eu fui para Angola. 

Manuel de Lucena: Voltando um bocadinho atrás, por causa da 

linha divisória [entre o asfalto e os musseques], a “Linha L”. Isso 

diminuiu, mas não acabou com [os confrontos]. Queria perguntar-lhe 

duas coisas: primeiro, começa a dar-se o êxodo de pessoas dos 

musseques. Não é ainda o êxodo de portugueses, é êxodo de negros 

de musseques para fora de Luanda. Não sei, não tenho a certeza, de 

que a seguir tenha havido uma declaração do sr. [comandante] 

Correia Jesuíno, que fala da reabertura [do campo] de São Nicolau, 

para onde eram enviados os desordeiros e onde já haveria, por volta 

de 27 de Agosto, 514 indivíduos. Por outro lado, refere-se que esse 

êxodo dos musseques para fora de Luanda já ia em quarenta mil. 

Esses incidentes, que já não são os que precedem a saída do general 

Silvino Silvério Marques, são incidentes que continuam depois da sua 

[almirante Rosa Coutinho] entrada, embora talvez a um nível menor… 

Almirante Rosa Coutinho: Bom, o problema foi que a libertação 

dos prisioneiros de São Nicolau foi tanto de políticos como de 

marginais. Aqueles marginais ficaram todos em Luanda. E criaram 

problemas nos musseques. Não era no asfalto, era nos musseques. 

Comecei a ter queixas constantes de bandos organizados – não era 

propriamente um genocídio – mas que roubavam, matavam… De 

maneira que eu próprio decidi fazer regressar a São Nicolau os tipos 

que tinham sido indevidamente libertados, que estavam a cumprir 

penas por delito comum. 

Manuel de Lucena: Não tinham propriamente a ver com os 

incidentes raciais? 

Almirante Rosa Coutinho: Não. Isso foi pura e simplesmente 

actuação de marginais nos musseques de Luanda. E eu tive de 
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mandar regressar a São Nicolau, numa fragata, uma série de malta. 

Imediatamente tive reclamações dos sectores progressistas, 

elementos do MDA. Resolvi, na fragata, julgo eu que entre Luanda e 

Moçâmedes…  

Manuel de Lucena: Do Movimento Democrático de Angola? 

Almirante Rosa Coutinho: Para fazer uma espécie de triagem, os 

indivíduos que tivessem estado em São Nicolau e que, por acaso, 

tivessem sido arrebanhados por razões políticas, tinham autorização 

para o dizer ao comandante. Foi uma maneira de eu tentar sanear… a 

decisão não era precipitada porque tinha razões para enviar para São 

Nicolau os gajos de que lá tinham saído. Portanto, a [minha] política 

era que só os que estivessem em São Nicolau por razões políticas é 

que seriam libertados; aqueles que estavam a cumprir pena de delito 

comum não tinham nada que sair. Essas relações dos presos políticos 

de S. Nicolau com os presos marginais acabaram por vir ao de cima 

muito mais tarde, fora do contexto actual. Tiveram importância na 

tentativa de ocupação de Luanda pela FNLA, que gerou uma revolta 

popular. Isso passa-se em 1975, [altura] em que o MPLA utilizou tudo 

inclusivamente os bandos de marginais. E que tinha ligações na 

prisão com esses bandos – o mais característico era o Samatra. 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas havia brancos no meio daquilo, 

tipos loiros… 

Almirante Rosa Coutinho: Havia, havia. 

Brigadeiro Passos Ramos: Tipos loiros e de cabelo cortado à 

escovinha, que vinham à pilhagem na “Linha L”. 

Almirante Rosa Coutinho: Ah, na “Linha L”. Está bem. 

Brigadeiro Passos Ramos: Vinham à pilhagem na “Linha L”. E 

nessa altura eu estava presente. 

Manuel de Lucena: Apesar disso, houve um grande êxodo dos 

musseques para fora de Luanda. 

Almirante Rosa Coutinho: Ao contrário: a população se sente 

insegura foge. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Eu estive lá no 1º de Maio. Não pode 

calcular o que foi o 1º de Maio de 1975. 

Manuel de Lucena: Não, não. Estou a referir-me a Julho, Agosto de 

1974. 

Brigadeiro Passos Ramos: Ah, em 1974 foi diferente. Em 1974, 

foram até buscar tropa ao Leste. O sr. almirante continuou ainda a ir 

buscar [essa tropa] e começou a desequilibrar o Leste. Porque teve de 

ir buscar tropa moralizada para pôr no musseque. Eu assisti àquela 

célebre cena na CCS [Companhia de Comando e Serviços]: o soldado 

tresloucado, um preto. Ali agrediram-se muito mais (o sr. almirante 

estava lá deixo-o falar, mas eu assisti a essa parte). Eram habituais 

desde 1970 as lutas entre os musseques da zona do Catete e os 

musseques dos bailundos. Olhe que [em certos] fins-de-semana houve 

indivíduos a quem cortavam as orelhas. Houve um musseque que 

ficou “desorelhado”. A luta que se estava a passar ali, claro que com 

armas clandestinas, aquilo tudo era uma luta clandestina entre o Sul 

e o Norte. Então, os soldados da guarnição normal calcularam que 

aqueles indivíduos ficavam desequilibrados porque tinham uma 

família ali, [estavam a disparar para ali], uma família acolá, estavam a 

disparar para acolá. Vinham perfeitamente loucos. 

Almirante Rosa Coutinho: Isso não tem nada a ver com a 

descolonização. 

Brigadeiro Passos Ramos: O que o sr. apanhou a princípio não tem 

nada a ver com aquilo que se passa mais tarde nem em Junho nem 

em Maio, nem nada disso. Já são movimentos organizados quer por 

brancos quer... 

Manuel de Lucena anuncia o intervalo para o almoço, depois do qual 

se tratará das consequências do 28 de Setembro. 

Manuel de Lucena: Tinha ficado para agora começarmos já com as 

consequências do 28 de Setembro, com o clima que muda a partir do 

28 de Setembro. 
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Brigadeiro Pezarat Correia: Desculpe, só o sr. almirante e o Passos 

chegaram até ao 28 de Setembro nas suas exposições. 

Manuel de Lucena: Falta o seu caso e o caso do sr. comandante 

Correia Jesuíno. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Até ao 28 de Setembro eu queria 

ainda dizer umas coisas. 

Manuel de Lucena: Então força. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Eu, o ano passado, pronunciei-me 

sobre os aspectos gerais, sobre a situação em Angola, o aspecto 

político, militar e económico, antes do 25 de Abril, sobre o que foi o 

MFA em Angola, a sua constituição, a maneira como actuou antes e 

logo a seguir ao 25 de Abril. Portanto, não vou repetir-me, seria 

redundante, apesar de algumas pessoas que aqui estão não terem 

assistido à sessão do ano passado. Mas o que interessa é nós 

debitarmos para os vossos registos e não uns para os outros. De 

maneira que eu gostaria de pôr em relevo e tecer algumas 

considerações sobre aspectos que considero essenciais sobre a 

descolonização em geral mas, fundamentalmente, focalizado em 

relação a Angola, a partir de 15 de Julho até ao 28 de Setembro. 

Em primeiro lugar, aquilo que o sr. almirante já abordou, mas que eu 

gostava de aprofundar um pouco: o encontro Spínola/Nixon nas 

Lages em 19 de Junho de 1974. Como já foi dito, há um vazio de 

informação sobre isso, o Spínola não informou nem a Junta de 

Salvação Nacional, nem a Comissão Coordenadora do MFA, nem o 

Governo provisório de então. A nenhum destes órgãos institucionais o 

Spínola informou; nem sequer aos [elementos] que o acompanharam 

aos Açores informou sobre o que se tinha passado naquela reunião 

fechada entre ele, Nixon e, apenas como intérprete, o sr. Vernon 

Walters. No entanto, o Spínola, no seu livro País sem rumo, publica 

aquilo a que chama um relatório do encontro das Lajes, mas que é 

um relatório elaborado por ele, como que umas notas que tirou e 

que, nesse livro, achou por bem publicar. Esse relatório não adianta 
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nada de especial mas tem algumas coisas interessantes. Limita-se a 

dizer que, enfim, o problema da descolonização foi abordado, que 

pediu o apoio dos Estados Unidos e, curiosamente, sendo aquele 

encontro em 19 de Junho - portanto, ainda antes da publicação da Lei 

nº 7/74, que é a Lei em que Portugal reconhece finalmente o direito 

dos povos das colónias à independência -, que tinha afirmado o 

reconhecimento do direito à autodeterminação e à independência. O 

que levanta algumas dúvidas sobre a credibilidade daquele relatório. 

Gostaria, no entanto, de chamar a atenção para que, neste momento, 

o Spínola morreu; o Nixon morreu; o Vernon Walters não sei se é 

vivo ou não, mas nada dirá sobre o assunto; temos que entrar um 

pouco no campo dedutivo. E, neste campo dedutivo, não podemos 

deixar de invocar uma reunião em 1972 entre Marcello Caetano e 

Nixon passado curiosamente também nas Lajes. Desse encontro 

pouco se sabe, mas há um livro da [jornalista suiça] Joelle Kuntz, Les 

Fusils et les Urnes. Ela diz que nesse encontro do Nixon com o 

Marcello Caetano, o Nixon teria aconselhado a Portugal uma política 

que devia assentar em três pontos. Estou a citar: 1) abandono da 

Guiné porque não interessa a ninguém; dêem-lhe a independência, 

nós ganharemos tempo e vocês prestígio; 2) reforço da posição em 

Angola; essa é connosco, depois veremos como; 3) vietnamize 

Moçambique: dê o Norte à FRELIMO, o Sul deve manter-se do nosso 

lado. É curioso [compararmos] isto, que é escrito pela Joelle Kuntz 

com o que, depois do encontro Nixon/Spínola, é delineado pelo 

Spínola: a Guiné é um caso arrumado, porque as negociações estão a 

dar-se e estão a ultimar-se; Angola é comigo, eu é que vou tratar de 

Angola. E quanto a Moçambique, Spínola é benevolente e 

compreensivo em relação ao golpe no Sul, talvez não se preocupando 

muito com o que se passaria no Norte. Este ano, o Público publica 

uma entrevista a 25 de Março com Ian Smith, naquela altura 

presidente do Governo de uma Rodésia que tinha declarado 

unilateralmente a independência. Ian Smith, não dizendo 
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exactamente estas mesmas coisas que diz a Joelle Kuntz, dá algumas 

pistas nesse sentido. Diz assim (transcrevo algumas das declarações 

de Ian Smith): «Eu até falei com o primeiro-ministro sul-africano na 

altura, Voerster, perguntando-lhe se queria fazer, a sul do Zambeze, 

um Estado com brancos e negros. O Norte de Moçambique iria para o 

ex-presidente do Malawi, dr. Banda.» Repare, aqui já não era 

entregue à FRELIMO, ia para o Malawi. «Havia esse plano – diz o Ian 

Smith. Consultaram-me sobre ele e eu achei que era muito bom, que 

deviam ir para a frente. Mas o projecto exigia o apoio tanto da África 

do Sul como da Rodésia. John Voerster, a caminho para o Malawi, 

passou em Harare, em Salisbúria, e falámos sobre isso. Foi mesmo 

antes do colapso em Moçambique, em 1975.» Portanto, há aqui já 

dois dados fundamentais: o livro da Joelle Kuntz sobre o que se terá 

passado eventualmente em 1972, entre Marcello Caetano e Nixon e 

estas declarações do Smith, que permitem [explicar] o 

comportamento posterior de Spínola, enfim, deduzir alguma coisa do 

que poderá ter-se passado naquela reunião das Lajes. Eu admito que 

o Nixon se terá mantido nas mesmas posições. Portanto, são alguns 

elementos de reflexão que deixo para poder ser analisada esta 

matéria, uma matéria que penso que, hoje em dia, só a partir da 

dedução lá poderemos chegar.  

Um segundo aspecto que eu gostava de focar, este a nível geral, e 

não só relativo a Angola. Também aqui já foi avançado, mas é 

importante. Nós temos uma tendência, e não só aqui, uma tendência 

que penso que é natural, para analisar os acontecimentos de 1974, 

de há 20 anos atrás, à luz da compreensão que temos hoje dos 

fenómenos, havendo uma certa dificuldade em a gente situar-se na 

época. E na época a visão era outra, era completamente diferente, 

era o desenrolar dos acontecimentos, estávamos em cima dos 

acontecimentos. E, realmente, um aspecto que era decisivo para os 

acontecimentos que se davam naquela altura eram as pressões 

internacionais que havia sobre a descolonização, particularmente as 
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pressões internacionais sobre os movimentos de libertação. É fácil 

verificar porque eu reli toda a vossa resenha de imprensa e lá estão 

as pressões internacionais para os movimentos de libertação 

prosseguirem a luta nas três colónias enquanto Portugal não 

reconhecesse o seu direito à independência. E isto verificou-se, de 

facto. Mesmo em Angola onde, como hoje é sabido, a situação militar 

em 1974 estava em equilíbrio, sem grandes problemas, sem grandes 

preocupações. A seguir ao 25 de Abril, a situação agudizou-se, 

acentuou-se, quer na zona da UNITA, quer em Cabinda, na zona do 

MPLA, quer na da FNLA. Para compreender a pergunta que o Manuel 

de Lucena fez ao almirante Rosa Coutinho há bocado («Mas o sr. 

disse que em Angola se encarara favoravelmente o encontro do 

Spínola com o Mobutu»): a FNLA estava a ser uma ameaça militar 

forte, estava a meter forças, nós inclusivamente sabíamos que já 

vinham militares do próprio exército zairense e, portanto, aquele 

encontro do Spínola com o Mobutu no Sal, até certo ponto, trouxe a 

Angola a perspectiva de haver uma neutralização das acções militares 

da FNLA. Nesse sentido é que eventualmente poderia ter sido 

favoravelmente encarado. Daí a importância da Lei nº 7/74, que viria 

depois a ser aprovada [em Julho] e que finalmente trouxe uma 

perspectiva para a descolonização. E foi a partir daí que começou a 

haver outra compreensão do sector internacional face à política 

portuguesa. 

Bom, penso é um aspecto [a considerar] como referência, como 

ponto importante para a descolonização foi a passagem do Primeiro 

para o Segundo Governo Provisório, a 18 de Julho. Isto porquê? No 

Primeiro Governo Provisório, a política, particularmente de Palma 

Carlos, era uma política extremamente ambígua; ele próprio chegou a 

afirmar que gostaria de ver as colónias, ou o ultramar, ligado a 

Portugal – havia ali uma indefinição total e uma total incompreensão 

do processo. Outro aspecto fundamental foi que com a passagem do 

Primeiro para o Segundo Governo Provisório, Melo Antunes entra para 
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o Governo e vai assumir um grande protagonismo na descolonização. 

No meu entendimento (é um entendimento pessoal mas que faço pela 

análise do processo), Melo Antunes foi a única pessoa que apareceu 

em Portugal com uma estratégia para a descolonização, com os 

passos que era preciso dar, a sequência e a articulação dos vários 

passos. E, portanto, a entrada de Melo Antunes foi muito importante. 

Até por outra razão: é que, tirando o caso do Almeida Santos, que na 

altura era um político independente dos partidos, como hoje é 

reconhecido até pelo próprio Mário Soares (ele declara isso 

publicamente), naquela altura, os dirigentes partidários estavam 

muito mais preocupados com a situação política interna, onde já se 

desenhava uma luta pelo poder, do que com o que se passava nas 

colónias. As colónias eram um problema para arrumar. De resto, para 

todos eles. Há aqui declarações na imprensa: de Balsemão, de Mário 

Soares, de dirigentes do Partido Comunista, sobre a necessidade de 

acelerar o processo de descolonização. Porque o impasse do processo 

de descolonização era prejudicial ao processo de consolidação da 

democracia em Portugal. É claro: consolidação da Democracia entre 

aspas; o problema era a luta pelo poder em Portugal. E quando há 

pouco se disse – creio que foi o almirante – que não houve uma 

mobilização da parte dos civis para o plano da descolonização é 

verdade. Era uma mobilização neste sentido: mobilizar a vontade dos 

portugueses para apoiar uma tarefa indispensável para que pudesse 

vingar o projecto democrático em Portugal, tentando-se fazer uma 

descolonização com o mínimo de custo. E o mínimo de custo era: em 

vez de se apoiar a presença dos militares portugueses para tentarem 

manter, tanto quanto possível. o controlo da situação, pelo contrário, 

acabou por se cair num certo aventureirismo que lhes trouxe uma 

grande desmobilização. Outro aspecto que eu gostava de focar, que 

penso que é importante e admito que num futuro próximo venha a 

ser equacionado em termos que podem vir a ser inconvenientes, é o 

problema da Lei nº 7/74. Como sabem, essa lei em Portugal 
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reconheceu o direito dos povos das colónias à autodeterminação e à 

independência. É aquela que veio satisfazer as pressões da 

comunidade internacional, da ONU, etc., para abrir o caminho às 

negociações. Antes desta lei, como já aqui foi dito, o único acordo 

que tinha havido tinha sido com a UNITA, em 14 de Junho. 

Recentemente, creio que já foquei isto o ano passado, têm aparecido 

algumas declarações do Almeida Santos, e admito que o Almeida 

Santos vá escrever isto no livro que tem anunciado sobre a 

descolonização – já o anda a anunciar há bastante tempo, diz que já 

vai nas mil e tal páginas, e que ainda vai a meio do processo… E o 

Almeida Santos refere um dos aspectos fragilizadores, digamos, desta 

lei, que foi a lei decisiva da descolonização. Conta que teve 

conhecimento dela pelo Diário da República (ele era ministro da 

Coordenação Interterritorial, mas a lei não era do Governo, é uma lei 

constitucional). Ficou muito admirado e foi perguntar ao Spínola o 

que é que se passava e ele olhou para aquilo e disse que também a 

não conhecia. Então mandaram vir da Imprensa Nacional a minuta da 

lei e chegaram à conclusão de que não estava assinada. Isto dito 

assim é muito perigoso. Então, afinal de contas, todo o processo foi 

baseado numa fraude, numa lei apócrifa? Eu estou decidido a 

investigar isto, a meter-me na Imprensa Nacional… 

Manuel de Lucena: É o problema da Lei nº 6/74. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas é que ele refere-se à nº 7/74. É 

que há duas leis: há a 6/74, que é de 19 de Julho, e depois há a 

7/74, que é de 27 de Julho. A única diferença que há entre as duas 

leis é que a 7/74 acrescenta à 6/74, um artigo 3.º (o artigo 1º e 2º 

são perfeitamente iguais), com o reconhecimento do direito à 

autodeterminação, etc. O artigo 3º é a novidade da Lei 7/74: 

«compete ao Presidente da República, ouvidos a Junta de Salvação 

Nacional, o Conselho de Estado e o Governo Provisório, concluir os 

acordos relativos ao exercício do direito reconhecido nos artigos 

antecedentes.» Eu admito que esse problema que o Almeida Santos 
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levanta sido correcto em relação à 6/74. Mas este assunto tem de ser 

suficientemente explicado, para que se saiba que a 7/74 tem todo o 

suporte legal, que foi assinada… 

Manuel de  Lucena: Qual é a data exacta da 6/74? 

Brigadeiro Passos Ramos: Dia 19, dia 19 de Julho. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Para que não se possa levantar a 

dúvida de que todo o processo assentou num pilar que não estava 

assente no chão. Porque se verificarmos… E é isso que me faz 

confusão, já expus essas dúvidas ao Almeida Santos: «Como é que 

você levanta esse problema, quando o Spínola, depois, faz o discurso 

de 27 de Julho, assumindo completamente a Lei nº 7/74?» Chegou o 

momento em que anuncia à nação a Lei nº 7/74. Não levanta 

quaisquer dúvidas, nem quaisquer reticências sobre a sua 

legitimidade. Mas mais, já no exílio, o Spínola, quando aparece a 

questionar, de forma extremamente crítica, todo o processo de 

descolonização, nunca levanta a hipótese de ilegitimidade da Lei nº 

7/74. Ora, se houvesse esse problema, era com certeza um 

instrumento decisivo que o Spínola iria empunhar para questionar 

todo o processo de descolonização. Portanto, creio que o Almeida 

Santos está a levantar um problema que … 

Manuel de Lucena: Mas ele quando falou disso o que é que disse? 

Insistiu que era a 7/74? 

Brigadeiro Pezarat Correia: «Mas eu mandei vir a minuta e a 

minuta não estava assinada.» É um problema que eu aqui levanto, 

até para antecipar aquele que daqui a uns meses, provavelmente, 

poderemos ter de enfrentar. 

Manuel de Lucena: Mas isso é outra coisa. Eu assisti a um caso em 

que uma lei foi levada a Conselho de Ministros, que foi à Presidência 

da República, que voltou ao serviço público [que regulava], onde lhe 

juntaram uma série de artigos. Voltou ao Presidente da República e 

foi assim que saiu. Isso farta-se de acontecer. O ponto é que, se 

ninguém protesta, não é depois que se vai dizer que falta uma 
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assinatura porque isso é uma questão formal. Se se protesta logo, 

sim. Mas se se deixa passar, acabou, validou. O problema que 

sempre referi é a falta do artigo nº 3 na Lei 6/74, e era muito 

importante porque era o que dava a Spínola toda a competência. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Que depois aparece na 7/74. Mas de 

qualquer maneira, isto analisado hoje, muitos anos depois (quando 

nós já estamos muito mais formalistas, etc.), pode realmente 

alimentar, pelo menos, as dúvidas que muitos sectores levantam em 

relação a todo este processo. De resto, o facto de ele não ter 

conhecimento eu até o admito, porque como a Lei é do Conselho de 

Estado… Eu confesso que não sei de onde é que nasciam as leis do 

Conselho de Estado. As do Conselho de Ministros sabe-se: é do 

ministro que nasce a Lei, que a traz, que a propõe. No Conselho de 

Estado, onde é que nascia a Lei? Era no gabinete Presidente da 

República? Porque nenhum dos membros do Conselho de Estado 

tinha gabinete próprio. Este problema é um problema que eu não 

gostaria de antecipar para depois não ter que vir falar a reboque dos 

acontecimentos. Na sequência desta lei, um outro aspecto que acho 

que deve ser retido – não vale a pena tecer muitas considerações 

sobre ele – é que a Lei é de 27 de Julho e a 2 a 4 de Agosto dá-se a 

visita do Kurt Waldheim, secretário-geral da ONU, a Portugal, para 

conversações com o Governo português. No dia 4 de Agosto sai o 

comunicado final desses encontros, onde são especificados os 

compromissos de Portugal, não só no âmbito geral da descolonização, 

como para cada uma das colónias especificamente. E está ali, no 

fundamental, aqui que se veio a passar. Não houve depois grandes 

arrepios em relação àqueles compromissos assumidos por Portugal. 

Portugal, de resto, aí, não faz mais do que acertar o passo com aquilo 

que já vinham sendo as exigências das Nações Unidas em relação a 

Portugal. Ao fim e ao cabo o que é? É a aceitação das resoluções 

1514 e 1515, de 1961; é, ipso facto, o reconhecimento [do direito] à 

autodeterminação e independência; mas, mais, é para também 



 

85 
 

estarmos prevenidos contra determinadas especulações que, a 

posteriori se fizeram, porque Portugal não consultou os povos, porque 

Portugal não fez referendos, porque Portugal aceitou negociar só com 

os movimentos de libertação… Praticamente, aqueles compromissos 

que Portugal assumiu com o Kurt Waldheim de 2 a 4 de Agosto é 

exactamente isso que lá consta. Na Guiné, é o reconhecimento de 

uma independência que já estava reconhecida praticamente por 70 e 

tal países; em relação a Moçambique é a negociação com a FRELIMO; 

e em relação a Angola, é a negociação com os três movimentos de 

libertação. Porquê? Porque eram os movimentos de libertação que a 

própria ONU já tinha reconhecido como os representantes legítimos 

dos povos das colónias. Portanto, o que se passou a seguir está 

perfeitamente enquadrado nesse comunicado final. 

Brigadeiro Passos Ramos: Dois deles tinham a bênção papal… 

Brigadeiro Pezarat Correia: E encontros nas Nação Unidas, etc., 

etc.  

Outro facto neste período, que também já foi falado, é o encontro do 

Spínola com o Mobutu no Sal. Sobre este encontro ele não publicou 

qualquer relatório. [Nem chegou a publicar um relatório do tipo] do 

que veio a publicar a posteriori no País sem Rumo sobre o Encontro 

das Lajes. Portanto, ainda há uma sombra maior, ainda há uma 

penumbra total, não se sabe o que se passou. Agora, uma coisa nós 

sabemos: é que o Mobutu era uma peça fundamental por onde 

passavam as negociações com a FNLA. Com a UNITA e o MPLA as 

conversações foram directas, e eles até fizeram questão que fossem 

em território angolano. Com a UNITA foi fácil porque o Savimbi 

estava dentro de Angola e foram naturalmente dentro de Angola. 

Com o MPLA, o MPLA, se bem que estivesse no exterior, fez questão, 

para fazer o cessar-fogo connosco, de entrar em território angolano 

para que fosse feito dentro de fronteiras. Com a FNLA, todos os 

encontros foram precedidos de encontros com o Mobutu e os acordos 

foram depois assinados em Kinshasa, no iate do Mobutu. De maneira 
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que há realmente aqui uma total dependência da FNLA em relação ao 

Zaire e ao Mobutu e, portanto, este Encontro do Sal é 

necessariamente o pontapé de saída para as negociações com a 

FNLA. Como já aqui foi citado, não é por acaso que, quando a 

primeira delegação vai ao Zaire para negociar com a FNLA, tem antes 

um encontro com o Mobutu e depois o Fontes Pereira de Melo vem 

afirmar: «Nós continuamos a reafirmar a validade daquilo que foi 

combinado no Sal.» E é o tal problema de ninguém saber o que é que 

lá tinha sido combinado. Posteriormente, há um livro, uma publicação 

daquilo que eventualmente se teria passado nesse encontro. É uma 

publicação que não me mereceu muita credibilidade. Não lhe dei a 

credibilidade que dei ao texto da Joelle Kuntz sobre o encontro com o 

Nixon, porque conta aquilo que já disseste, que o Spínola teria 

combinado com o Mobutu, que ao Zaire seria entregue Cabinda e o 

controlo da situação em Angola. Em Moçambique haveria um acordo 

com a Tanzânia. Fala-se num mosaico de compromissos que o 

Spínola terá assumido com o Mobutu e que eu considero, na maior 

parte, totalmente disparatados. De qualquer maneira, foi a única 

coisa que apareceu sobre o que se terá passado. 

Brigadeiro Passos Ramos: Ó Pezarat, posso dizer só uma coisa? A 

mim, aquilo que me parece por ter falado com … não com o Spínola, 

porque nunca falei com o Spínola directamente. A única vez que 

houve essa possibilidade, ele, não sei porquê, deve ter sido por causa 

do meu irmão, não faço ideia, evitou sempre falar comigo. Pronto, 

paciência… Eu nunca evitei falar com ele. Nem lhe cobro nada pela 

morte do meu irmão, nem pela dos outros10. Que a terra lhes seja 

leve e Deus os tenha em descanso. Mas falei com o Dias de Lima, 

com aquela malta que andava ali à volta. Daquilo que já ouvi hoje, o 

Spínola viu que era inevitável [negociar] com os três movimentos. Por 

                                                           

10 Referência aos três majores (Passos Ramos, Magalhães Osório e Pereira da Silva) 
que, em 20 de Abril de 1970, tendo sido enviados pelo general Spínola a um 
encontro secreto com elementos do PAIGC, foram assassinados no decorrer dessa 
missão. 
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isso é que talvez me tenha chamado para ir, com o Charais, falar com 

Savimbi, antes do 28 de Setembro, e depois desistiu. Mas isso não 

impede que ele tenha mandado o Engrácia Antunes falar com o 

Savimbi, falou-se disso há bocado, eu já não me lembrava. Em vez 

de irmos o Charais e eu, foi o Engrácia Antunes. Não sei… Acho que o 

Savimbi não o recebeu. O sr. almirante estava lá, pode dizer alguma 

coisa. Mas a mim constou-me isso. O que ele pretendia fazer era 

negociar com os três movimentos, expurgado o MPLA da componente 

comunista. A componente comunista, para ele, era o Agostinho Neto, 

era a facção Agostinho Neto. Por isso é que ele fez aquela reunião no 

Zaire com o MPLA/Chipenda. O MPLA/Agostinho Neto expulsou o 

Chipenda por um crime de traição em que tentou matar o Agostinho 

Neto. Não é isso que está lá na vossa pesquisa? 

Manuel de Lucena: Não me lembro de ter visto isso. O que está lá é 

a expulsão. 

Brigadeiro Passos Ramos: Expulsão porque ele tinha conspirado 

para matar o Agostinho Neto. Li isso nos vossos papéis. Eu nem sabia 

disso. Foi na altura em que se deu a cisão. 

Portanto, o que o Spínola pretendeu fazer com o Mobutu foi esta 

ligação com a FNLA. Queria obter a UNITA mas eu já expliquei que a 

UNITA não reconhecia autenticidade ao Chipenda. [Savimbi] disse-me, 

mais do que uma vez, já depois, que para ele, o MPLA era o 

Agostinho Neto que era essencial para aquilo. E ele dizia assim: «Não 

podemos passar sem a FNLA por causa do Mobutu.» Porque quer a 

gente queira, quer não queira, o Mobutu está lá, o Zaire é ali. 

Portanto, era isso que ele [Spínola] pretendia fazer e podia ter 

conseguido se tivesse tido algum êxito [no 28 de Setembro]. Eu 

acredito que, para ele Spínola, o 28 de Setembro estivesse 

relacionado com o Ultramar. Embora para os outros não. Estavam-se 

borrifando. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Eu gostaria de acrescentar o seguinte. 

Como tu [Passos Ramos] disseste que não falaste com o Spínola e eu 
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falei várias vezes… No livro que publiquei sobre a descolonização de 

Angola, essas considerações sobre o encontro dele nas Lajes com o 

Nixon estão todas aqui, neste livro. E, em relação depois ao encontro 

do Sal, eu digo o seguinte: «No dia 15 de Setembro verificou-se o 

encontro do presidente da República com o Mobutu na ilha do Sal. 

Este encontro acabou por ser envolvido ainda em maior mistério do 

que aquele que tivera com Nixon nas Lajes, não tendo sido nunca 

divulgado qualquer comunicado sobre o que nele se passou. O 

general Spínola, ao contrário do que fizera mais tarde com o encontro 

que tivera com o Nixon, nunca divulgou relatório resumo, limitando-

se também posteriormente a registar que – e agora transcrevo do 

País sem rumo: “Obtida a garantia de que o governo do Zaire não 

interviria no processo de descolonização de Angola, especificamente 

no caso de Cabinda, e de que seriam efectuadas diligências junto de 

Holden Roberto com vista a um próximo encontro e à imediata 

suspensão das acções armadas”. O encontro tivera portanto por 

objectivo tratar de Angola, o que alimentou as mais diversas 

expectativas …» 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Brigadeiro Pezarat Correia (sobre a publicação de um livro seu e o 

encontro que teve com Spínola a este respeito): «Eu tenho aqui um 

livro que vou publicar e em que sou bastante critico em relação a 

algumas posições suas face ao processo de descolonização e, 

nomeadamente, de Angola. De maneira que, para que o senhor não 

seja depois surpreendido pelo livro, eu gostava que o lesse 

previamente. Primeiro, para ficar alertado - é uma prova de lealdade. 

Em segundo lugar, se o senhor verificar que, factualmente, há neste 

livro alguma coisa que fira o entendimento que tem da verdade dos 

factos, agradecia que me chamasse a atenção porque estou 

perfeitamente disposto a reanalisar.» Os aspectos interpretativos são 

meus, sobre isso nada a dizer, é definitivo. «Aspectos factuais: se o 

senhor considerar que alguma coisa está errada, avise-me e eu vou 
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reanalisar. Ah, sim senhor, agradeço-lhe muito.» Passados 15 dias, 

telefona-me: «Olhe, venha falar comigo. Já tenho o seu livro lido. 

Gostava de falar consigo.» E lá fui falar com o marechal. Estivemos 

ali a conversar muito dele e ele diz-me: «Li o seu livro, gostei 

francamente do livro, com algumas coisas não estou de acordo 

consigo. No aspecto factual não tenho absolutamente nada a 

acrescentar. Nada, nem uma vírgula.» Portanto, estas considerações 

que eu faço em relação ao Sal e às Lajes, eu submeti isto 

previamente à consideração dele e ele não me pôs nenhuma 

objecção. Na minha opinião, ele continuou até ao fim a guardar [para 

si] o essencial dos acontecimentos. Portanto, é para dizer que falei 

com ele e que tive o cuidado de lhe dar a ler isto, o que nem toda a 

gente faria. Daí, talvez, as boas relações que sempre mantive com 

ele até à sua morte. 

Brigadeiro Passos Ramos: Eu tenho pena de que ele não tenha 

falado comigo. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Outro aspecto sobre o qual não vale a 

pena fazer grandes cogitações, mas que é um marco importante, é 

com certeza, é o 28 de Setembro sobre o qual falaremos depois. Eu 

só queria dizer que não comungo muito – aliás, tenho falado com o 

almirante sobre isto várias vezes – com a interpretação que o 

almirante faz da íntima ligação entre o 7 de Setembro 

(acontecimentos de Moçambique) e 28 de Setembro, eu tenho 

algumas reticências. Não estou tão empenhado quanto o almirante 

Rosa Coutinho na ligação desses acontecimentos. É obvio que eu 

estava em Angola, como estava o almirante Rosa Coutinho, e nós 

sentimos alguns reflexos, dos acontecimentos de Moçambique, 

nomeadamente em Nova Lisboa. Houve manifestações. Como o 

almirante já disse, não foram além das manifestações. É certo que, 

nas vésperas do 28 de Setembro, houve algumas vindas a Lisboa, 

nomeadamente a do general Altino Magalhães, que levantaram 

algumas suspeições. É certo também que a Clotilde Mesquitela, no 
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seu livro sobre o 7 de Setembro em Moçambique, diz que havia 

eventuais ligações a Angola e que receberam alguns apoios de 

Angola. Enfim, eu estou convencido de que este processo estava todo 

ligado, mas que não terá havido, digamos, uma conspiração conjunta 

assim tão bem delineada quanto isso. Tenho mesmo algumas dúvidas 

de que as manifestações ou as hipotéticas movimentações pela 

independência branca em Angola, que vieram a verificar-se até com 

mais acuidade já depois do 28 de Setembro - foi o caso da FRA 

[Frente de Resistência de Angola], cujo golpe é a 28 de Outubro –, 

gostariam de ter aproveitado as dinâmicas que eventualmente o 28 

de Setembro podia ter criado em Portugal ou o 7 de Setembro em 

Moçambique; mas não encontro muita relação de causa e efeito. 

Sabemos que o Spínola foi benevolente e até se recusou a tomar 

qualquer posição condenatória do 7 de Setembro em Moçambique. O 

Costa Gomes tomou, tomou logo uma posição condenatória. Sabemos 

também que o Spínola manda a Moçambique, quando o Rádio Clube 

ainda estava ocupado, o Dias de Lima e mais não sei quem, para 

conversar com os ocupantes, os rebeldes. E é um bocado suspeito o 

recado que levaria. Sabemos inclusivamente que o Spínola, no País 

sem rumo, chegou a certa altura a chamar patriotas aos indivíduos 

que fizeram a ocupação do Rádio Clube de Moçambique. Daí até a 

uma conspiração totalmente organizada… 

Outro aspecto que tu [Passos Ramos] não focaste e que também me 

levanta algumas dúvidas é que, além da ida do Charais a Angola - já 

vai, em minha opinião depois do 28 de Julho, já vai quando está na 

Comissão Coordenadora – há uma outra ida a Angola. E o Charais só 

passa para a Comissão Coordenadora quando o Melo Antunes… 

Brigadeiro Passos Ramos: Ele vai comigo e eu a 28 de Julho 

estava cá em Portugal… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ó Fernando, quando é que se dá a 

substituição da Coordenadora? A Coordenadora inicial do Exército é: 

Vasco Gonçalves, Melo Antunes e Vítor Alves. E os três entram para o 
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Segundo Governo Provisório. E quando os três entram para o 

Segundo Governo Provisório é que a Coordenadora é substituída e 

entram o Charais, o Vasco Lourenço e o Pinto Soares. 

Brigadeiro Passos Ramos: Pedrinho, Pedrinho, prometo que tenho 

lá em minha casa a fotocópia da minha folha de matrícula, o meu 

processo, e vou ver em que data é que desembarquei de Angola. No 

meio disto tudo posso estar convencido que desembarquei a 28 de 

Julho e foi em Agosto. Porque eu não estive com o sr. almirante lá.  

Brigadeiro Pezarat Correia: Ó Fernando, eu creio que esse aspecto 

não é muito importante. O que eu queria focar é que há uma segunda 

visita a Angola, a do Engrácia Antunes. 

Brigadeiro Passos Ramos: Dessa eu falei agora mesmo, foi 

enviado pelo Spínola. O teu ouvido está pior! 

Brigadeiro Pezarat Correia: Estou muito surdo! 

Brigadeiro Passos Ramos: O teu ouvido está pior. Estás surdo que 

nem um portão. Agora mesmo falei daquela ida do Engrácia Antunes, 

quando ele [Spínola] me chamou e ao Charais, o Charais quis-te 

acompanhar a Belém e ele não o recebeu, e eu interpretei que tu ias 

junto… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Por alguma razão eu fui para aí, 

sabes? 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas agora mesmo estavas à minha 

frente! E como há bocado o sr. almirante falou do Engrácia Antunes… 

Brigadeiro Pezarat Correia: No documento Engrácia Antunes! Ele 

falou em documento! 

Brigadeiro Passos Ramos: No documento. Mas o Engrácia Antunes 

teve um papel ali. Ele já estava na reserva, fora de serviço. O 

Engrácia Antunes está fora de serviço e era um homem do Spínola, 

como sabes. Ligado ao Azeredo, etc. Do mesmo curso. E ele 

[Spínola], em vez de [mandar] o Charais, que queria ir acompanhado 

comigo, mandou [a Angola] o Engrácia Antunes. E eu perguntei há 

dez minutos ao sr. almirante se Savimbi o teria recebido, porque tive 
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a informação de que o não o recebeu directamente, não viu 

credibilidade nele. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Então eu vou dar mais um dado. 

[Recebi] um telefonema do general Macedo que, como já aqui 

focaste, tinha ficado a comandar a Zona Militar Leste, depois da saída 

do [general Abel] Hipólito, e era um homem que estava a colaborar 

bem connosco, e o general Macedo… 

Brigadeiro Passos Ramos: Ele e o filho. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Claro. O filho era um MFA a cem por 

cento. Era e é. Mas, de qualquer maneira, o general Macedo 

colaborou muito bem. E o Macedo manda um telefonema, um rádio, 

já não me lembro muito bem, e disse: «Está aqui o Engrácia Antunes, 

que veio de Lisboa mandado pelo Spínola, para ir falar com o 

Savimbi. O que é que se passa?» Eu disse: «Não sei de nada.» E eu, 

que era o responsável principal do MFA em Luanda… O Engrácia 

Antunes passa-me à margem, vai direito ao Luso e eu não sei de 

nada. E o Macedo diz-me: «Ele pediu-me um helicóptero para ir ao 

Savimbi e eu disse que lho vou dar mas queria saber o que é que se 

passa.» Eu disse-lhe: «Então aguente.» Fui imediatamente falar com 

o comandante-chefe e no dia seguinte eu estava no Luso. Estava no 

Luso, fui procurar o Engrácia Antunes, [e ele disse]: «Eh pá, estás 

cá? Porreiro.» «Eh pá, o presidente mandou-me cá.» «Ok, então 

vamos os dois.» E fui com ele. 

Fátima Patriarca: E foram recebidos pelo Savimbi ou não? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Fomos, fomos. Naquela altura eu era 

um peregrino para o Savimbi. Fui milhentas vezes ao Savimbi.  

Brigadeiro Passos Ramos: Quando eu disse que acompanhaste o 

Engrácia Antunes, não tinha dúvida de que eras recebido. Agora, 

sozinho… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Sozinho não foi. 

Brigadeiro Passos Ramos: Eu tive uma informação via UNITA de 

que [Spínola] tentou mandar o Engrácia Antunes e que ele [Savimbi] 
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não o recebeu. Por isso é que eu perguntei há bocado ao sr. 

almirante… 

Brigadeiro Pezarat Correia: É claro que o Engrácia, como foi 

comigo, foi muito mais cuidadoso naquilo que disse. E por alguma 

razão o Macedo não quis que ele fosse sozinho. E o Savimbi, no seu 

livro Angola em busca de uma nova nação, refere, exactamente, os 

dois encontros (além do nosso), quer com o Charais, quer com o 

Engrácia Antunes, para dizer o seguinte: «Eu andava a ser 

pressionado por todos os lados, e enquanto vem cá – agora é preciso 

entender [isto] à Savimbi, a vender o seu jogo – enquanto vem cá o 

Charais enviado pela Comissão Coordenadora a pressionar-me para 

eu fazer alianças com o MPLA, a seguir vem cá o Engrácia Antunes 

mandado pelo Spínola a pressionar-me para eu fazer alianças com a 

FNLA.» Isto está escrito pelo Savimbi. 

Brigadeiro Passos Ramos: Está tudo explicado, então. A minha 

pergunta era essa. 

Brigadeiro Pezarat Correia: De maneira que esta visita é 

importante para se sentir como havia as várias … 

Manuel de Lucena pergunta qual a patente de Engrácia Antunes. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Era tenente-coronel. Tinha passado à 

reserva antes do 25 de Abril na tal leva de que ontem falámos, nas 

tais facilidades no tempo do Rodrigues: «Quem quiser passar à 

reserva passe.» E ele passou à reserva. É integrado depois do 25 de 

Abril como tenente-coronel e depois vai para o gabinete do Jaime 

Silvério Marques. Mas era um homem de mão do Spínola, que esteve 

realmente na origem… 

Manuel de Lucena: Em que altura é que são recebidos pelo 

Savimbi? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Olhe, é depois do Charais. Deve ser 

Julho, Agosto. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não é Julho, Agosto, pá. A ida do 

Engrácia deve ser fins de Agosto, princípios de Setembro. 
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Brigadeiro Pezarat Correia: Por aí. Sei que foi depois do Charais. 

Agora já confundo com outros que lá foram. Foi o Falcão também, 

com o Teixeira da Silva. E eu lá fui também com eles. Toda a gente lá 

ia. E eu lá ia com eles. Eu era o homem de ligação. Portanto, esta 

referência à ida do Engrácia Antunes também me pareceu 

importante. 

Brigadeiro Passos Ramos: É importante, sim senhor. 

Interveniente não identificável: O que é que se passou no 

encontro com o Engrácia Antunes? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Assim às claras, como o Savimbi diz, 

que [o Engrácia Antunes] ia pressioná-lo para fazer acordos com a 

FNLA, não. As pessoas iam mais ouvir do que dizer. O Savimbi 

também era rato. Também não andava cá há poucos dias. Também 

queria saber o que… Agora, aquilo que o Passos Ramos diz é verdade. 

Aliás, o Savimbi, logo no nosso primeiro encontro, quando a 14 de 

Julho lá fomos, disse-nos claramente: «Eu, preferencialmente, 

gostaria de fazer acordos com o MPLA, com o Agostinho Neto.» Esta é 

a posição inicial do Savimbi. Depois, o Savimbi começou a fazer o seu 

trajecto, começou a ter uma capacidade de movimentação política 

maior e havia o problema da indefinição do que era o MPLA na altura, 

por causa das dissidências, fundamentalmente entre as facções. 

Havia as tais sete ou oito, mas institucionalmente havia três. E eles 

fizeram o congresso em Lusaca para tentar encontrar uma solução, 

do qual sai líder o Chipenda, inicialmente. Porquê? Porque as outras 

duas, a “Revolta Activa” e a “Agostinho Neto”, abandonaram o 

congresso. E o Chipenda ficou sozinho. E como ficou sozinho elegeu-

se como presidente do MPLA. Os países africanos não aceitaram 

aquela solução. Passados quinze dias, há um remake daquele 

congresso de onde, então, sai um acordo entre as três facções, 

ficando o Agostinho Neto como presidente e o Joaquim Pinto de 

Andrade… 
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Manuel de Lucena: Só uma pergunta. Um pouco antes tinha havido 

outro encontro das várias tendências do MPLA, em que tinham 

arranjado uma direcção conjunta, com dezasseis do Agostinho Neto, 

treze do Chipenda, dez da “Revolta Activa”. E depois é que aparece 

isso de o Chipenda ficar sozinho… 

Brigadeiro Pezarat Correia: A coisa não vingou porque, a seguir, o 

Chipenda declarou a dissidência e ligou-se imediatamente à FNLA. 

Brigadeiro Passos Ramos: A OUA não aceitou. 

Manuel de Lucena: Isso é quando ele ficou sozinho. Mas antes disso 

há um encontro em que eles fazem uma coisa barroca: dezasseis, 

dez, treze… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Quando a delegação portuguesa, a 11 

de Outubro, vai a Kinshasa negociar com a FNLA teve também um 

encontro com o Chipenda, que se dizia representante do MPLA, mas 

que naquela altura já estava enfeudado à FNLA. 

Um aspecto ainda importante, que eu penso que há que ter em 

consideração, é que alguns aspectos que se vieram mais tarde a 

manifestar claramente, particularmente depois do Alvor, já nesta 

altura, no período antes do 28 de Setembro, começavam a ser 

sensíveis, pelo menos para algumas pessoas, nomeadamente, o 

aspecto do reacender da guerra civil, que se veio a dar a partir de 

Março de 1975. Por exemplo, já nesta altura se acusava claramente o 

Zaire de estar a meter zairenses no interior de Angola. E o próprio 

Agostinho Neto, já antes dessa altura, denunciou que na África do Sul 

se estavam a preparar contingentes para invadir Angola. 

Brigadeiro Passos Ramos: O ELP [Exército de Libertação 

Português]. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Exacto. 

Brigadeiro Passos Ramos: Eu vi gravações. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Por outro lado, é interessante que 

alguns órgãos de imprensa internacional e até o secretário-geral [da 

ONU] Kurt Waldheim começavam, já naquela altura, a fazer 
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referências aos reflexos que a descolonização portuguesa poderia ter 

no problema da África Austral no seu conjunto: Namíbia, África do Sul 

e Rodésia. É interessante como este aspecto começou logo a ser 

perceptível e não foi por acaso que em determinados sectores da 

comunidade internacional se criaram as dificuldades à descolonização 

portuguesa. 

No caso específico de Angola, gostava de focar a substituição do 

Silvério Marques pelo Rosa Coutinho e o que isto veio influenciar no 

período pós-Alvor. Como o almirante Rosa Coutinho já focou, foi 

daqui mandada uma delegação pela Junta de Salvação Nacional para 

analisar a situação em Angola. Nós, MFA, tínhamos feito a nossa 

reunião, fizemos um ultimato a Lisboa e demos 72 horas para que o 

Silvino Silvério Marques fosse mandado regressar, sem o que nós 

tomaríamos uma posição de força em Angola. 

Manuel de Lucena: A Comissão do MFA de Angola? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não. Uma assembleia alargada em que 

estiveram presentes, em Luanda, a Comissão Coordenadora global, a 

Comissão do Exército, a da Marinha e a da Força Aérea, e 

representantes de todos os comandos subordinados até ao nível de 

sector. Isto é, representantes do MFA ao nível de zona militar e ao 

nível de todos os sectores. Portanto, foi uma assembleia que tinha 

vinte e tal pessoas; e que era uma estrutura que estava aprovada, 

era a estrutura do MFA de Angola. Foi convocada imediatamente a 

seguir àquela reunião do comando-chefe em que o Silvino Silvério 

Marques teve aquelas diatribes contra o MFA. Fui eu que convoquei 

essa reunião, convoquei e expus a situação e foi aprovada por 

unanimidade esta tomada de posição: o ultimato. Nós tínhamos 

connosco as forças armadas mais importantes de Angola. Nós 

tínhamos connosco os comandos, os pára-quedistas, os fuzileiros, o 

esquadrão de reconhecimento, com o [Jaime] Benazol, e o esquadrão 

de Polícia Militar, com o Moreira Dias. Portanto, nós tínhamos muita 
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força. Planeámos tomar a acção militar, aquilo que alguém já chamou 

fazer o 25 de Abril em Angola. 

Brigadeiro Passos Ramos: Fui eu que disse. 

Brigadeiro Pezarat Correia: E mandámos um ultimato e tomámos 

as nossas medidas militares: ao fim de 72 horas fazemos isto assim, 

assim. Neste período, eu recebo em Luanda uma mensagem do 

Contreiras, que era da Comissão Coordenadora [da metrópole], em 

que dizia: «Não se precipitem, não tomem nenhuma acção 

precipitada, porque o assunto vai ser resolvido de acordo com aquilo 

que vocês desejam.» E ainda antes de terminarem as 72 horas, o 

Silvino Silvério Marques é convocado para vir a Lisboa. Logo a seguir, 

chega a Luanda a tal Comissão, constituída pelo Silva Cardoso, que 

era quem ia presidir à comissão porque era coronel tirocinado, o 

capitão de mar-e-guerra Ramos Rocha e o major Adérito Figueira do 

Exército. Reúnem-se connosco, apreciam a situação e, 

imediatamente, acharam que tínhamos razão. E mandaram uma 

mensagem para Lisboa a dizer que era indispensável a substituição 

do Silvério Marques. E é quando é nomeado o Rosa Coutinho. E para 

o que é que eu queria chamar a atenção? É que o Silva Cardoso, que 

vai a chefiar esta Comissão, começa imediatamente a fazer a sua, 

chamemos-lhe assim, a sua «campanha eleitoral» para vir a assumir 

as responsabilidades que mais tarde veio a assumir dramaticamente 

em Angola. Porque o Silva Cardoso chega, reúne-se imediatamente 

com a Coordenadora, insinua-se junto da Coordenadora, totalmente 

de acordo connosco. Nós tínhamos lá na Comissão Coordenadora um 

homem da Força Aérea, que era um homem extremamente 

controverso, era muito conservador, muito ligado aos sectores 

colonialistas de Luanda, tiro aos pratos, caçadores e tal. Era um 

homem que era um craque dos pilotos a jacto, o então major Roque. 

O Silva Cardoso tinha estado em Angola, tinha acabado uma 

comissão em Angola uns meses antes. E quando o Silva Cardoso 

chega [de volta] a Angola, reúne-se connosco e diz: «Oh pá, vocês 
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têm aqui este gajo na Comissão Coordenadora?» O Silva Cardoso 

100% progressista. «Foi eleito pela Força Aérea, o que é que isso tem 

a ver? Foi a Força Aérea que o designou.» «Oh pá, mas este gajo…» 

«Meu coronel, ele foi eleito.» Entretanto, o Silva Cardoso insinua-se 

junto da Força Aérea e quando, com a chegada do Rosa Coutinho, a 

Força Aérea escolheu quem é que deveria ficar a comandar a 

representá-la na Junta Governativa, a Força Aérea escolheu o Silva 

Cardoso. O Silva Cardoso, que tinha ido daqui para a comissão 

investigadora, ficou como comandante da Força Aérea. E ele tinha 

acabado de assumir o comando da Força Aérea, três ou quatro dias 

depois, e um dia encontra-me e diz assim: «Pezarat, já corri com o 

Roque.» Portanto, uma das primeiras coisas que o Silva Cardoso fez 

foi sanear o Roque da Comissão do MFA, arranjando novas eleições 

para o substituir. Naqueles primeiros tempos, o Silva Cardoso foi 

100% colaborante e a verdade é que só depois começou com 

algumas dúvidas, quando a situação se começou a agravar. Começou 

a verificar-se que o Silva Cardoso não tinha estaleca para aquele 

lugar. Entrava em stress com uma grande facilidade. Quando a 

situação se complicava, ia-se completamente a baixo. 

Brigadeiro Passos Ramos: Eu vi. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ia-se completamente a baixo. Bom, 

sobre esse assunto falarei a seguir, mas a verdade é que ele conduziu 

toda a sua campanha para ficar como alto-comissário, como veio a 

ficar. 

Brigadeiro Passos Ramos: Isso é outra história. Há uma fotografia 

tirada na Penina em que estou eu e o Silva Cardoso. E está ele a 

perguntar-me (tinha sido convidado para alto-comissário) o que é que 

eu pensava. Eu dizia assim: «Eu penso que está bem. Oxalá o senhor 

tenha resistência psicológica.» Eu não tinha. Nem física nem 

psicológica. Devo dizer que tinha sido convidado pelo general Costa 

Gomes e tive o bom senso de dizer que não tinha estaleca … Eu era 

aceite pela UNITA e pelo MPLA. A FNLA punha reticências. 
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Brigadeiro Pezarat Correia: Lá chegaremos, lá chegaremos. Só 

para terminar, isto é importante porque veio a ter consequências 

muito graves no período de transição pós-Alvor. 

Brigadeiro Passos Ramos: As memórias são curtas. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Veio a ter reflexos muito negativos. 

Brigadeiro Passos Ramos: As memórias são curtas. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Bom, o último aspecto que eu gostava 

de focar é um assunto que deixei em aberto na reunião do ano 

passado, porque tive de me ir embora mais cedo e não pude 

argumentar suficientemente, mas que já aqui foi hoje levantado. 

Quando se põe ao Rosa Coutinho o problema da constituição do 

Governo provisório ou de transição, não sei como é que se chamava, 

disse-se ter sido predominantemente constituído por elementos 

afectos ao MPLA. 

Manuel de Lucena: Ninguém disse isso. Dos movimentos de 

libertação nenhum tinha ninguém nesse governo a não ser 

representantes do MPLA. E foi rigorosamente assim. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas é que o ano passado houve aqui 

uma afirmação do dr. Carlos Gaspar, que lhe teria dito o Fonseca de 

Almeida, que foram feitos contactos com o MPLA para escolher as 

pessoas que vinham para o Governo. O que eu tenho a dizer é o 

seguinte: os contactos que fiz, que o almirante me pediu para fazer, 

fi-los em nome da Coordenadora do MFA. E é por esses contactos que 

eu respondo. Agora, os contactos que A, B ou C fizeram, isso é 

melhor perguntar ao Fonseca de Almeida, ele o saberá. Agora o que 

eu posso garantir é que pela Coordenadora do MFA de Angola, 

nenhum indivíduo foi contactado para o Governo pelo facto de ser do 

MPLA. O que não quer dizer que não fosse. Porque, como eu disse, a 

preocupação foi escolher técnicos abalizados. Agora, não foi pelo 

facto de serem elementos do MPLA que foram convocados para o 

Governo. 

Carlos Gaspar: Não era nada disso, por amor de Deus. 
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Brigadeiro Pezarat Correia: Não. Se a gente contactasse o MPLA 

para saber quem é que devia indicar, eles eram indicados por serem 

do MPLA. Essa era a lógica. 

Carlos Gaspar: Não, não era essa a lógica. A informação que eu 

tenho é de que houve contactos desse lado para tratar da composição 

do Governo. Não era para o MPLA indicar pessoas. Era para consultar 

o MPLA sobre a formação do Governo. Não era para o MPLA indicar 

membros do Governo. São duas coisas completamente diferentes. E 

já agora, se me permite, devolvo-lhe a pergunta. Nessa formulação 

precisa, não era consultar o MPLA: «Diga-me cá, faz favor quem é 

que vai representar…» O MPLA não estava ali a brincar. O que eu 

gostaria de saber era se nas suas diligências, essas, sim, oficiais, 

institucionais, de maneira formal ou informal, contactou com pessoas 

do MPLA ou próximas do MPLA para saber a opinião sobre a formação 

do Governo? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Posso garantir-lhe que não. Eu 

contactei com pessoas; se eles eram ou não do MPLA não sei. Nessa 

altura, eu não sabia. Agora, não tive a preocupação de contactar com 

A, B ou C por serem do MPLA para me darem a mínima sugestão ou a 

mínima indicação. Eu aqui creio que há um défice de memória entre 

mim e o Rosa Coutinho, tenho a impressão de que nós temos uma 

perspectiva diferente do que se passou há vinte anos, mas a ideia 

que tenho é a seguinte: a preocupação da constituição daquele 

Governo era, fundamentalmente, que fosse constituído por técnicos 

capazes de assumir cada um a sua pasta. Mas tinha havido a 

preocupação de deixar aquilo a que podemos chamar área política, 

que era para ser constituída por cinco secretários de Estado adjuntos: 

o Fernando Falcão, como representante da comunidade branca, que 

tomou posse; o Teixeira da Silva que representaria a comunidade 

angolana negra e até mestiça, ele até é mestiça, não subordinada a 

nenhum dos três movimentos de libertação; e três lugares em aberto 

para um representante de cada um dos movimentos de libertação, 
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depois de eles terem assinado o cessar-fogo com Portugal. Aliás, eu 

tenho isso escrito numa minuta que entreguei ao Melo Antunes. Havia 

três lugares em aberto que só seriam preenchidos depois de eles 

assinarem os acordos de cessar-fogo connosco. Porque ainda não 

havia o cessar-fogo com a FNLA e com o MPLA. Esses lugares nunca 

chegaram a ser preenchidos. E aí, é evidente, que havia a 

preocupação de cada um dos movimentos indicar o seu representante 

para o Governo. Mas era só para essa área. 

Brigadeiro Passos Ramos: Tens de falar mais alto. Para o ano, se 

nós cá viermos, temos de vir com corneta. Estamos a ficar todos 

muito surdos. 

Manuel de Lucena: Ó sr. brigadeiro, se eu percebo, há aqui duas 

coisas diferentes. Uma coisa são os nomes para o Governo, as 

pessoas que vão compor esse Governo, e se a certa altura, estaria 

previsto, depois do cessar-fogo, haver representantes dos vários 

movimentos. Isso é uma coisa. Outra coisa é, ao tratar-se de formar 

Governo, se fez alguma auscultação de outro tipo, sobre o Governo, 

aos movimentos e não só. Havia uma distinção entre a Junta e um 

Governo. A este nível do Governo, que está sob a Junta, e que vai 

tratar de coisas concretas, de transporte, de navegação, essas coisas 

todas, é natural que houvesse uma certa auscultação. De resto, como 

isto se passa antes do 28 de Setembro, auscultação não só dos três 

movimentos mas até do movimentos dos democratas ou de outros 

movimentos que fossem significativos, como os trabalhadores da 

UNTA [União Nacional dos Trabalhadores Angolanos – Confederação 

Sindical (UNTA-CS)], fosse o que fosse. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Já lhe disse que não. Da parte do MFA, 

dos representantes do MFA, não houve. Se o Fonseca de Almeida fez 

contactos … Porque o Fonseca de Almeida foi um dos que eu indiquei 

ao Rosa Coutinho, ele não os conhecia. Aliás, os dois militares, o 

Fonseca de Almeida e o Gonçalves Ribeiro, foram ambos indicados 

por mim ao almirante Rosa Coutinho. 
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Almirante Rosa Coutinho: E mais militares: o Jesuíno… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Esse foi levado por si cá de Portugal. 

Portanto, esses contactos, garanto-lhe que o MFA não os fez. 

Almirante Rosa Coutinho: Não. Nem era possível fazer, isso é 

fantasia. Não era possível fazer as consultas para a formação do 

Governo. Foi chegar lá e montar um gabinete em oito dias.  

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Almirante Rosa Coutinho: No MPLA era tudo correntes diferentes. 

Brigadeiro Passos Ramos: Eram sete correntes, pelo menos. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Sr. almirante, só para terminar. Eu, 

nessa altura, era atacadíssimo pelo MPLA, por causa do acordo que 

tínhamos feito com a UNITA e das declarações públicas que fiz, em 

conferência de imprensa, no comando-chefe… 

Brigadeiro Passos Ramos: Já não és e eu sou. Atacadíssimo. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Por considerar que a UNITA devia ser 

reconhecida como um partido legítimo uma vez que já tinha feito o 

cessar-fogo. Atacadíssimo, por isso. 

Brigadeiro Passos Ramos: Ao contrário do que muito gente pensa, 

eu não posso pôr os pés em Angola. 

Interveniente não identificável: E não pode pôr porquê? 

Brigadeiro Passos Ramos: Enquanto o Lúcio Lara não sair de lá 

para fora, eu não posso pôr os pés em Angola. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ah, não brinques comigo pá! 

Brigadeiro Passos Ramos: Estou a brincar. Disse-me o Aquino de 

Bragança.  

Manuel de Lucena: Mas o Aquino já morreu. 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas disse-me a mim, contou-me o que 

é que eles pensavam de mim. Veio convidar-me para ir a 

Moçambique, um mês antes de morrer. Porque o Samora Machel 

interessava-se muito pelo que se passava em Angola. Achava que era 

fundamental. Então, o Aquino, que já estava com os copos, estava à 

frente de um gabinete de estudos africanos. Um dos pontos que ele 
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estudava muito, além da África do Sul, era Angola. Veio comigo, 

esteve a beber água ao almoço com grande sacrifício, eu vi que ele 

estava a fazer grande sacrifício… E a certa altura perguntei-lhe o que 

pensavam de mim. Eles diziam que eu era o indivíduo que tinha 

inventado a UNITA. E eu disse assim: «Eh pá, por favor, ponham isso 

na Enciclopédia Luso-Brasileira, porque ao menos fico a saber que 

inventei alguma coisa.» 

Brigadeiro Pezarat Correia: Eu acabei. 

Manuel de Lucena: Passávamos então às consequências… 

Almirante Rosa Coutinho: Antes ainda, há aqui várias coisas que 

talvez valha a pena referir. Uma delas, que o Pezarat já referiu, é a 

questão da realização do congresso do MPLA em Lusaca, em Agosto. 

Eu precisava necessariamente de um interlocutor para o MPLA. O 

MPLA nem sequer falava em cessar-fogo. Havia muita malta que se 

proclamava do MPLA e o congresso de Agosto de 1974 deu-me a 

esperança de, finalmente, se encontrar um interlocutor. Eu, 

inclusivamente, mandei dois espiões ao congresso do MPLA: um deles 

foi o Teixeira da Silva; outro foi um oficial da Força Aérea que tinha a 

vantagem de ser preto. 

Brigadeiro Pezarat Correia: O Conceição Santos. 

Almirante Rosa Coutinho: Era o Conceição Santos. 

Brigadeiro Passos Ramos: O Conceição Santos que já faleceu. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Já morreu, também. 

Brigadeiro Passos Ramos: Mais tarde pertenceria à Coordenadora 

do MFA. 

Almirante Rosa Coutinho: [Tiveram os dois] passagem por Lusaca 

para me dizerem o que se passava, porque tinha necessidade de ter 

um interlocutor. O congresso de Lusaca, como toda a gente sabe, foi 

um fiasco. Os representantes seriam mais ou menos 50% da parte do 

Agostinho Neto; 25% da «Revolta Activa»; 25% da parte do 

Chipenda. Foi um fiasco. Os elementos representantes do Agostinho 

Neto e o próprio Agostinho Neto tiveram de sair à pressa de Lusaca. 
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A «Revolta Activa» também. Ficou só o Chipenda que se elegeu 

presidente do MPLA e não foi reconhecido pelas outras partes. Quem 

me fez o milagre, me deu um interlocutor para o MPLA foi, numa 

reunião…  

Manuel de Lucena: No Luso? 

Almirante Rosa Coutinho: Não, não. Em Brazzaville. 

Manuel de Lucena: Ah, está bem, primeiro Brazzaville. É essa a tal 

dos dezasseis, dez, treze… 

Almirante Rosa Coutinho: Não, não. Essa reunião em Brazzaville 

foi patrocinada por quatro chefes de Estado. 

Manuel de Lucena: Sim, sim. Foi à margem de um encontro de 

chefes de Estado. 

Almirante Rosa Coutinho: O Kaunda, o Nyerere, o Mobutu, o 

Ngouabi. E nessa reunião em Brazzaville o MPLA foi um bocado 

maltratado pelos quatro chefes de Estado, que acabaram por decidir e 

impor, praticamente… 

Manuel de Lucena: É a tal comissão central de trinta e nove 

membros: dezasseis do Neto, treze do Chipenda... 

Almirante Rosa Coutinho: E obrigaram o MPLA a conciliar-se. E daí 

saiu como presidente o dr. Agostinho Neto e como vice-presidentes o 

Joaquim Pinto de Andrade e o Chipenda. A reunião foi imposta de tal 

maneira (eu soube depois) que o Chipenda, ao aceitar essa vice-

presidência, foi numa carripana e nessa mesma noite, de Brazzaville 

para Kinshasa, onde se foi relacionar com os homens da FNLA. A 

partir daí eu tive o pretexto de que precisava: disse que só falava 

com o presidente da FNLA. E isso é que me permitiu avançar a ponto 

de, mais tarde, me aparecer o Chipenda, uma delegação Chipenda 

em Luanda, e eu não aceitar. Nunca lidei com a direcção Chipenda. 

Lidei com a direcção dos três movimentos. Essa era uma coisa que eu 

queria apontar, foi um facto importante na evolução da 

descolonização de Angola a imposição desses quatro chefes de 

Estado. Julgava até que eram cinco. 
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Manuel de Lucena: Tanzânia, Congo… 

Brigadeiro Passos Ramos: Zâmbia. 

Manuel de Lucena: Zâmbia e os dois Congos. 

Almirante Rosa Coutinho: Essa imposição foi fundamental para se 

poder continuar a negociar. Ao contrário, o MPLA era aquele com que 

se tornava mais difícil lidar, porque, inclusivamente, demorou a 

aceitar a assinatura de um cessar-fogo. Só depois da assinatura de 

um cessar-fogo com a FNLA, feito pela delegação que foi mandada a 

Kinshasa, chefiada por Fontes Pereira de Melo, é que o MPLA 

começou a aceitar a possibilidade de um cessar-fogo oficial, o que foi 

feito a 21 de Outubro [de 1974], em reunião onde o Pezarat esteve 

presente, tendo a minha delegação sido chefiada pelo almirante 

Leonel Cardoso. Foram os acordos de Lunhameje, onde 

compareceram o Agostinho Neto e a maioria dos dirigentes do MPLA. 

Só a partir daí eu pude fazer aquilo que se tornava necessário para o 

reconhecimento dos três movimentos, tendo principalmente a acção 

política… 

Manuel de Lucena: Está a falar do acordo que é apresentado na 

imprensa como o Acordo do Luso, em que estão o Iko, o Lara, o Neto 

e Van Dunen? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Lunhameje. 

Almirante Rosa Coutinho: O Acordo do Luso não. O acordo da 

Chana… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Chana de Lunhameje. 

Manuel de Lucena: Qualquer coisa como 20, 22 de Outubro? 

Almirante Rosa Coutinho: 21 de Outubro. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Está aí a fotografia em que estão eles 

todos. Está a nossa delegação e a do MPLA. 

Almirante Rosa Coutinho: A outra coisa que eu queria apresentar 

só como fait divers. Alguém me perguntou: «Quais são as suas 

relações com o Spínola?» Já demonstrei aqui que as relações eram 

péssimas. Durante aquele tempo em que o Spínola refugiado no 
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Buçaco, o Falcão pediu-me autorização para ir a Lisboa (foi honesto), 

dizendo que queria ir falar com o general Spínola. E foi falar ao 

general Spínola e regressou a Luanda e foi falar comigo. E uma das 

perguntas que ele fez foi: «Ó sr. almirante, o general Spínola não 

gosta nada de si.» Eu disse: «Se calhar não gosta muito, mas porque 

é que o senhor diz isso?» «É porque ele a seu respeito disse – estou a 

falar do Falcão: “A esse careca ainda lhe hei-de dar um tiro na 

testa”». 

Risos 

Almirante Rosa Coutinho: Isso foi um fait divers mas faz parte da 

história. 

Como digo, só depois do 28 de Setembro é que foi assinado 

finalmente o cessar-fogo com a FNLA (11 de Outubro ou qualquer 

coisa assim) e com o MPLA. A partir daí, eu autorizei que cada 

movimento de libertação instalasse uma delegação em Luanda para 

começar a acção política. E autorizei mais (foi arbitrário mas…): cada 

um, para se sentir em segurança, se fizesse acompanhar por uma 

delegação, uma força militar, que não poderia exceder seiscentos 

homens, o que já era bastante. Os movimentos de libertação 

apresentaram-se em Luanda a partir de Novembro. A FNLA no dia 6 

de Novembro; o MPLA a 8 de Novembro; e a UNITA a 9 de 

Novembro. Foram todos juntos. E eu verifiquei logo, na altura, que 

tanto a UNITA como o MPLA tinham dificuldade em constituir a força 

dos tais seiscentos homens. A FNLA não teve dificuldade nenhuma e, 

inclusivamente, eu tive de mandar para trás um avião com mais de 

trezentos [homens] mandados pelo Mobutu porque excediam os 600 

que eu tinha autorizado. Foi aí a primeira tentativa de ocupação 

militar de Luanda. E, depois disso, verificaram-se incidentes que 

tiveram importância em Angola e na descolonização de Angola e que 

alguns deles [revelaram] uma acção concertada. O primeiro incidente 

foi no dia 2 de Novembro. 
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Manuel de Lucena: Já vamos muito para além do 28 de Setembro. 

Aqui há uma série de coisas para ver. E também tenho algumas 

perguntas para fazer ao sr. comandante Correia Jesuíno. Uma das 

ideias que se tira da leitura dos jornais é que o 28 de Setembro 

mudou completamente o ambiente político. É a partir do 28 de 

Setembro que se caminha para o reconhecimento – aliás, porque 

entretanto já tinha cá vindo o Kurt Waldheim. O Waldheim disse 

várias coisas: disse que sim senhor, a posição das moções da ONU 

colocava o acento tónico na autodeterminação e não na 

independência, o Waldheim reconheceu isso. O que acrescentou foi 

que já havia não sei quantos países a reconhecer a Guiné-Bissau e 

que a ele lhe parecia inevitável o seu reconhecimento e aí é que se 

chegou a esse acordo. Seja como for, a partir dessa altura vai-se a 

caminho do reconhecimento dos movimentos de libertação 

representativos, o que tem imediatamente uma consequência porque 

começam a acontecer em Luanda coisas que até aí não tinham 

acontecido, por exemplo, a retirada de espaço aos outros 

movimentos, a todos aqueles movimentos que tinham aparecido lá, e 

o controlo – e aí é que eu queria perguntar ao sr. comandante 

Correia Jesuíno - dos jornais e de outros meios de comunicação. 

Começam a ferver multas, suspensões e até extinções de órgãos de 

comunicação: multas de cem contos ao Notícias por hostilizar o MFA. 

E depois um ou outro jornal, o ABC… uma rádio suspensa… Uma série 

deles começam a ser apanhados, ou porque fizeram declarações 

ofensivas para a Junta ou para o MFA ou porque deram notícias 

especulativas sobre incidentes. Parece de facto que isto começa a 

partir do 28 de Setembro. Aquele indefinido pluralismo que permitiu o 

aparecimento, em Angola, de algumas dezenas de partidos políticos, 

[que até] vinham a Lisboa e eram, de certo modo, recebidos por 

autoridades portuguesas, isso começou a acabar e começou a dar-se 

um controlo muito maior de toda a actividade política que não fosse 

dos movimentos de libertação. Eu gostava de ouvir um bocadinho o 
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sr. comandante [Correia Jesuíno] sobre este tema, que me parece  

importante. Por outro lado, antes da vinda das forças armadas dos 

movimentos, há a movimentação do MPLA que – e isto é reconhecido 

por todos – era a força mais implantada em Luanda, a que tinha mais 

quadros e maior apoio das populações [da cidade]. Por exemplo, em 

16 de Outubro, os militantes do MPLA interrompem uma sessão da 

Câmara de Luanda, pedindo a sua exoneração e substituição por uma 

comissão administrativa. No mesmo dia, o sr. almirante satisfaz a 

reivindicação e nomeia a comissão administrativa. Depois, há 

também, antes da vinda dessas forças, a constituição de milícias do 

MPLA para assegurar a ordem, prender os desordeiros e garantir a 

ordem nos musseques. 

Almirante Rosa Coutinho: A ocupação da Câmara não apareceu em 

nome do MPLA. Uns dos ocupantes era o Mesquita Brenha. […] Nunca 

foi reconhecido como um elemento do MPLA. Era aquela 

efervescência que aqui se verificava também. 

Manuel de Lucena: Aqui era mais ou menos o PCP, o MDP, com 

alguns PS’s. 

Brigadeiro Pezarat Correia: A ocupação da Câmara foi à base de 

simpatizantes do MPLA. 

Almirante Rosa Coutinho: Pois, pois. Todo aquele sector 

progressista era simpatizante do MPLA. Mas não eram reconhecidos 

como representantes do MPLA. Eram até adventistas… 

Manuel de Lucena: Eu gostava de ver-vos a falar um bocadinho 

sobre essa modificação. Porque há uma modificação no clima político 

e na posição das autoridades portuguesas perante aquele pluralismo 

extremamente diversificado que havia até então; e numa altura em 

que, como diz, ainda nem tinha interlocutores válidos dos 

movimentos. Mas já estavam os que não eram [dos movimentos de 

libertação] a ser [afastados]… 

Almirante Rosa Coutinho: Começa-se a tender para aquilo que 

acabou por ser reconhecido… os únicos representantes válidos 
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admitidos pelos movimentos de libertação eram eles próprios. 

Nenhum dos movimentos de libertação admitia a existência de 

partidos políticos, nem sequer de outros movimentos de libertação, 

como a FLEC [Frente de Libertação do Enclave de Cabinda] em 

Cabinda, que não tivessem participado na luta anti-colonial. Os 

elementos de qualquer movimento de libertação não admitiam isso. 

Como não admitiram em Moçambique e não admitiram na Guiné. A 

coisa começa a verificar-se, esse aperto, essa redução dos partidos 

políticos que tinham nascido – mais de quarenta em Luanda, em 

Angola – com as coisas mais disparatadas. 

Manuel de Lucena: Eu não gostava que a minha pergunta fosse 

entendida no quadro polémico habitual. A hipótese que referi ao 

princípio foi: a evolução do processo em Portugal tem efeitos capitais 

em Angola, um bocadinho ao contrário do que se passou na Guiné – a 

evolução na Guiné [é que] tem efeitos capitais em Portugal. Por isso é 

que eu digo que, numa altura em que os movimentos não estão 

implantados, é na sequência do que se passa no 28 de Setembro – 

não estou a dizer se bem se mal, é um facto – que as posições das 

nossas autoridades em Angola começam a favorecer a perspectiva 

dos três movimentos. Depois, há que ver como é que dentro desses 

movimentos, como é que eu devo entender uma coisa … 

Almirante Rosa Coutinho: Começam a encaminhar-se para a 

solução que está a ser generalizada. 

Manuel de Lucena: Mas não por qualquer coisa que, no terreno, em 

Angola, tenha aparecido primeiro. 

Almirante Rosa Coutinho: Não se esqueça de que, no 28 de 

Setembro, os tipos que vieram apoiar o Spínola estavam implicados 

no Partido Cristão Democrata de Angola.  

Manuel de Lucena: Mas não é só. O sr. almirante, pouco depois, 

expulsa o presidente da Associação Comercial. São também 

[expulsas] forças vivas. Não são só partidos políticos. O homem 
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depois vem, depois volta, protesta, a Associação Comercial protesta, 

porque, justamente, ele também era persona non grata. 

Almirante Rosa Coutinho: Não é o Fernandes Vieira? 

Manuel de Lucena: É o Fernandes Vieira. 

Almirante Rosa Coutinho: O Fernandes Vieira é expulso depois dos 

acontecimentos do 10 de Novembro. O senhor está a querer puxar a 

coisa para antes. Só depois dos acontecimentos do 10 de Novembro, 

em que o Fernandes Vieira e mais outro, o Corte-Real, estiveram 

implicados na greve dos camionistas em Luanda… Mas eu ainda não 

comecei a falar dos acontecimentos do 10 de Novembro, a tal acção 

concertada depois da implantação dos partidos. Só depois disso é que 

o Fernandes Vieira é expulso, porque ele foi dos que fomentou a 

greve dos camionistas. 

Manuel de Lucena: Está bem. Eu aí falhei na referência temporal. 

Mas relativamente aos partidos… 

Almirante Rosa Coutinho: Na questão dos partidos começa-se a 

reduzir a sua acção com vista àquilo que se veio a verificar: só aceitar 

como interlocutores válidos para a descolonização, e, portanto, para a 

independência, os movimentos de libertação. Nenhum movimento de 

libertação aceitava outros representantes. 

Adelino Gomes: Isso é muito mais tarde. Mas de qualquer maneira, 

pareceu-me que o sr. [almirante], mesmo assim, tentou inverter isso 

– de outra maneira não posso compreender a sua atitude – quando 

veio cá para o Alvor, o senhor traz uma série de representantes da 

sociedade civil. 

Almirante Rosa Coutinho: Sim, senhor. 

Adelino Gomes: Isso foi também para fazer fogo-de-vista sabendo 

já que eles não tinham hipótese nenhuma? 

Almirante Rosa Coutinho: Foi para cumprir a promessa que eu 

tinha feito de que nenhuma decisão seria tomada em relação Angola 

sem que elementos angolanos tivessem dela conhecimento. 
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Adelino Gomes: E quem é que marginaliza…? O senhor e eles são 

marginalizados. Ficam até no hotel ao lado. Quem é que os 

marginaliza? São exigências dos três movimentos ou é o próprio 

MFA? 

Manuel de Lucena: Mas isso é no Alvor. 

Adelino Gomes: É no Alvor. Mas já agora… Só isto faz compreender 

o que se passou nessa altura. 

Brigadeiro Passos Ramos: São os movimentos. 

Adelino Gomes: De quem é a decisão? 

Manuel de Lucena: São os movimentos. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas marginaliza de quê? 

Brigadeiro Passos Ramos: De se sentarem à mesa das 

negociações. Nem sequer o almirante lá estava. 

Adelino Gomes: O sr. almirante não participou nas negociações… 

Brigadeiro Passos Ramos: Estava no hotel ao lado. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não fazia parte da delegação 

portuguesa.  

Brigadeiro Passos Ramos: Eles não aceitaram. 

Brigadeiro Pezarat Correia: A delegação portuguesa foi constituída 

aqui [em Portugal]. 

Adelino Gomes: Quer dizer, há uma decisão já tomada sobre quem 

ia, sobre o futuro de Angola. 

Brigadeiro Passos Ramos: O sr. almirante sabe que era a vontade 

do general Costa Gomes. 

Adelino Gomes: Essa decisão já estava tomada ao nível de Portugal 

também. Já estava interiorizada. Todos os outros, que não fossem 

dos movimentos… 

Manuel de Lucena: Se me dá licença… Isso é de facto mais tarde. 

Adelino Gomes: É verdade. É mais tarde. 

Almirante Rosa Coutinho: Eu também verifiquei isso e não fiquei 

satisfeito. Eu fui marginalizado. Eu preparei os Acordos de Alvor. E 

considero os Acordos de Alvor emblemáticos da minha actuação em 
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Angola. Senti-me marginalizado na negociação dos acordos… Não fiz 

parte da delegação portuguesa. Mas isso já pertence às decisões do 

presidente da República e da Comissão de Descolonização. 

Almirante Rosa Coutinho: Eu queria ouvir o comandante Jesuíno. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Pois. 

Manuel de Lucena: Gostava de pedir ao sr. comandante que não se 

limitasse a esta pequena questão. Gostava de ter a sua visão geral 

dos acontecimentos, que pode ou não coincidir com as que aqui já 

foram… Como é a sua primeira intervenção ao fim de tantas horas, 

não gostava de estar a limitá-lo à pergunta sobre os problemas da 

comunicação social. Gostava de ter a sua ideia geral sobre o que lá 

foi encontrar. 

Comandante Correia Jesuíno: Primeiro, fiquei um bocadinho 

surpreendido por ter sido convidado para este debate, porque o meu 

protagonismo é mais reduzido, mais secundário, do que o de todos os 

outros depoentes que ouvimos. Depois, também há questões 

pessoais: não posso competir com estas memórias de elefante, 

perdoem-me a expressão. Eu estou aqui a assistir. Quer dizer, 

nomes, datas, cronologia sequências, isso para mim tudo se esvaiu. 

Por razões subjectivas, fiz um loop um bocadinho mais fundo e essas 

coisas apagaram-se na minha memória. Mas, fui, fui testemunha. 

Porque o sr. almirante convidou-me para ir cuidar da comunicação 

social e disso resultou eu ter integrado a Comissão ad hoc da 

Imprensa, Rádio e Televisão aqui em Lisboa. Fui nomeado e cheguei 

a Luanda uma semana depois. 

Manuel de Lucena: A 31 [de Julho]. 

Comandante Correia Jesuíno: A 31 [de Julho], pois. E fiquei 

instalado no Palácio. Portanto, tinha um contacto com o almirante 

muito próximo. E assisti a muitas das coisas que se passaram, 

embora não participasse e o meu parecer fosse secundário. A missão 

fundamental de que o almirante me encarregou, e que eu não fui 

capaz de fazer em tempo oportuno, foi pôr a televisão a funcionar. E, 
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de facto, quando a gente saiu de lá, a televisão ainda não funcionava. 

Houve umas tentativas de umas empresas privadas que quiseram 

instalar lá a televisão por cabo, umas tentativas um pouco suspeitas, 

com interesses comerciais à mistura, mas digamos que a minha 

acção foi ter entendido que a outra televisão era a que interessava 

defender e apressar o processo de instalação. Mas de facto não foi 

possível. Nós viemos embora e a televisão não estava a funcionar. 

Por esse motivo, estive sempre muito próximo do almirante. E uma 

das coisas que eu gostava de recordar, quando o almirante disse que 

a nomeação se devia ao convencimento de que dele não duraria cinco 

dias, eu aí estou completamente de acordo com ele. […]. Bom, e eu 

vi que o almirante estava para ser linchado. E teve nessa altura uma 

actuação de que eu nunca mais me esqueci, que foi uma actuação de 

inspiração divina. Porque [quando] estava ensanduichado entre uma 

multidão completamente desgovernada, a poucos metros de o 

linchar, ele saltou para cima de uma mesa e disse: «Ninguém aqui é 

mais português do que eu.» E esta frase foi uma frase 

completamente desmobilizadora. Porque o argumento da multidão 

era um argumento nacionalista: «Nós não queremos que vocês 

venham para cá, não precisamos.» E este «ninguém aqui é mais 

português do que eu» foi suficiente para acalmar, mas totalmente, 

aquela multidão que estava, de facto, completamente cega. E depois 

incidentes como estes repetiam-se muitas vezes. O almirante exercia 

uma liderança fortíssima no processo de descolonização, uma 

liderança, do princípio ao fim, que de facto, simbolizou muito a sua 

acção. Se o [almirante] não tivesse essa liderança, se a não tivesse 

[exercidos noutros incidentes] a seguir, em não talvez tão graves, mas 

que exigiam, de facto, liderança, ao fim de três semanas ele estava 

cá outra vez, não sei se calçado, se descalço, de qualquer maneira. 

Mas, de facto, às vezes estas actuações pessoais têm muita 

importância porque às vezes são estes pequenos narizes de Cleópatra 
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que mudam os acontecimentos, garantem a legitimidade, garantem a 

grande autoridade para o prosseguir o processo de descolonização. 

Agora, no que diz respeito à questão concreta da comunicação social. 

A comunicação social em Angola foi, de facto, muito mal tratada, 

muito mais do que em Portugal, pela Comissão ad hoc. Foi nomeada 

uma comissão ad hoc da imprensa e rádio (televisão não havia), 

constituída essencialmente por militares da confiança de [?], que 

exerceu uma acção extremamente vigilante. Tinha, talvez, mais 

terreno para controlar e para disciplinar a comunicação social 

[angolana, que] não tinha o grau de desenvolvimento da 

comunicação social em Portugal. Era uma comunicação social 

muitíssimo mais frustre. Havia A Província de Angola e depois havia a 

Notícia de Angola... Mas eram jornais com pouca expressão, pouca 

tiragem.  

Brigadeiro Passos Ramos: A Notícia, aquela revista... A Notícia era 

muito lida. 

Comandante Correia Jesuíno: Mas eu até me lembro, isso aí é que 

já não posso precisar se foi antes ou depois do 28 de Setembro, que 

havia um tal descontentamento pela escassez, pela forma como a 

comunicação social tratava de toda a problemática da descolonização 

em Angola, que uma vez levou a uma intervenção [?]. Eu lembro-me 

de que o Manuel Bessa Múrias e o [Balsinha?] estavam lá nessa altura 

e fizeram uma cobertura que nos encantou. Nós estávamos um pouco 

abandonados em Angola porque não se sabia o que é que se fazia, 

[era] uma informação muito destorcida. Eles ainda estiveram lá ainda 

cerca de uma semana (foram fazer entrevistas) e de algum modo 

puseram em Lisboa uma informação mais correcta. Lembro-me 

perfeitamente de ser entrevistado pelo Manuel Bessa Múrias. Foi a 

primeira vez que o conheci, era um excelente profissional. Eles 

sabiam o que estava a fazer. Isto para mostrar que nós estávamos 

rodeados por uma comunicação social que era má, que era 

insuficiente e que, muitas vezes, até cometia erros digamos mais por 
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ignorância e por falta de profissionalismo. E aí a comissão ad hoc 

[teve um papel] mais punitivo do que alguma vez teria sido possível 

em Portugal. Depois as suspensões… 

Manuel de Lucena: Tem um ou dois casos de extinção? 

Comandante Correia Jesuíno: Sim, sim. 

Manuel de Lucena: Nunca se fazem essas coisas sem ser preciso. A 

pergunta que eu teria a fazer era: isso tem a ver com a fraqueza dos 

movimentos, numa altura em que se vai excluir o pluralismo [e 

ficarem só os três] movimentos? Se se ia à mão dos órgãos de 

comunicação que normalmente estariam mais na dependência dos 

brancos, normalmente pertenciam a pessoas da comunidade branca, 

é porque se temia (não por eles serem fortes mas por os outros 

serem fracos) que tivessem um efeito muito mau, porque, se não, 

deixava-se [existirem]. Até porque eles não eram grandes órgãos de 

informação, não tinham grande prestígio, não eram muito lidos. 

Estavam para ali a falar, falavam, pronto. Se não se faz isto é porque 

é reconhecido que eles são muito perigosos – já depois do 28 de 

Setembro. 

Comandante Correia Jesuíno: Pois, pois. Eu fazia uma conferência 

de imprensa todas as semanas. Era um balanço, convocava todos os 

órgãos de comunicação e respondia às perguntas que eram feitas 

sobre o processo de descolonização. E nem sempre essas 

conferências de imprensa foram fáceis. Mas havia uma grande 

preocupação em informar. Aliás, o almirante dava instruções muito 

claras nesse sentido: ter a informação muito actualizada sobre todo o 

processo. E daí essas convocatórias e essas conferências de imprensa 

todas as semanas. Mas isso não era suficiente para assegurar a 

informação que nós considerávamos correcta. A Rádio Voz de Angola 

era talvez o instrumento que mais difusão tinha… mas na Rádio Voz 

de Angola havia uma série de profissionais em quem tínhamos 

bastante confiança, pela maneira como eles davam as informações. E 
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a tal ponto que, já muito mais tarde, quando aparece a delegação da 

FNLA em Outubro ou Novembro… 

Almirante Rosa Coutinho: A delegação aparece no dia 6 de 

Novembro. 

Brigadeiro Passos Ramos: 6, 7 e 8. É tudo seguido. 

Comandante Correia Jesuíno: Houve uma grande festa no estádio, 

em que o Hendrik Vaal Neto passou pela Rádio Voz de Angola e 

destrui os equipamentos todos, à mão, arrancou aquilo tudo. 

Manuel de Lucena: Quem? 

Brigadeiro Passos Ramos: A FNLA. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Isso é depois do Alvor. 

Brigadeiro Passos Ramos: Depois do Alvor já não estava lá. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Estavas, estavas. Nós viemos no dia 

28 de Janeiro, o Alvor tinha acabado a 15. E foi nesse intervalo entre 

15 e 28 que o Vaal Neto fez isso … E que prenderam o António 

Cardoso. Foi no dia em que viemos embora. 

Almirante Rosa Coutinho: Quando eu saí de Angola eles tinham 

raptado o António Cardoso… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Tinham raptado o António Cardoso e 

destruíram… Isso foi depois do Alvor. 

Almirante Rosa Coutinho: É preciso ter-se a noção de que a 

comunicação social constituía uma arma colonialista! [...] Constitui-se 

aqui um lobby que dificultou até as relações com Angola e 

Moçambique. Foi um lobby importante. É preciso compreender que, 

no colonialismo português, a comunicação social constituía uma arma 

importante. Não eram só as forças armadas. Constituía uma arma de 

doutrinação. E essa gente não se adaptou facilmente ao 25 de Abril. 

[…] De maneira que havia uma hostilidade, por vezes directa, por 

vezes disfarçada, da comunicação social ao processo de 

descolonização. Vou dar-lhes um exemplo de uma actuação 

prepotente que eu fiz: no discurso de renúncia do general Spínola, 

julgo que foi a 30 de Setembro, o general Spínola fez um discurso 
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catastrófico. Eu ouvi na rádio e disse: «Isto, se sai para a rua 

amanhã, vai levantar-me para aí problemas do arco-da-velha.» De 

maneira que instaurei a censura. 

Manuel de Lucena: Ah, eu ia perguntar isso… 

Almirante Rosa Coutinho: Instaurei a censura nesse dia, logo a 

seguir ao 28 de Setembro. 

Manuel de Lucena [lendo uma cronologia]: «Despacho de Rosa 

Coutinho a 2 de Outubro anulando o regime de censura que foi 

estabelecido na véspera.» 

Almirante Rosa Coutinho: Fiz um telefonema meio desesperado ao 

Costa Gomes, porque precisava que o Costa Gomes fizesse uma 

declaração para ser publicada nos jornais em simultâneo com o 

discurso de renúncia do Spínola. O Costa Gomes compreendeu e fez. 

E eu, no dia seguinte, levantei a proibição. Nessa noite, dizia-se, só 

se ouvia em Luanda o som das fotocopiadoras. 

Risos. 

O discurso do Spínola tinha sido apanhado pela rádio e, como havia 

proibição de reproduzir nos jornais, as fotocopiadoras preparavam-se 

para no dia seguinte inundar Luanda com esse discurso. Não foi 

preciso, porque os jornais publicaram-no juntamente com a 

declaração do Costa Gomes. Era o que faltava para dar o equilíbrio. 

Porque o discurso… 

Brigadeiro Passos Ramos: Era demolidor. 

Almirante Rosa Coutinho: Ia-me pôr os brancos de Luanda, e de 

Angola toda, em plena efervescência. 

Brigadeiro Passos Ramos: Sr. almirante, agora só para aligeirar 

um bocadinho. O general, na altura brigadeiro Pedro Cardoso, que 

esteve a assistir ao processo de renúncia, quando veio cá para fora 

veio ter connosco – éramos eu, o Xavier, o Espírito Santo – e disse: 

«O Spínola fez o enterro, meteu-se no caixão e foi-se embora a rir a 

fazer manguitos.» Esta frase é do Pedro Cardoso. Foi terrível! 

Apartes. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Aquela saída foi um presente 

envenenado para o Costa Gomes. 

Almirante Rosa Coutinho: Eu não tinha outra alternativa. Fui 

obrigado a estabelecer a censura. 

Manuel de Lucena: Estamos aqui com esta digressão, que foi muito 

engraçada, mas dava a palavra ao sr. comandante. 

Comandante Correia Jesuíno: Eu não tenho assim muito mais a 

dizer. Das imagens que retenho daqueles tempos de violência eram 

as constantes idas do Pezarat Correia ao Palácio, que era chamado 

para ir apagar os incêndios, aqueles fogos que tinham lugar nos 

musseques. E houve de facto bastantes expedições punitivas. 

Manuel de Lucena: Expedições punitivas sobre os brancos ainda ou 

também já grandes problemas entre eles? 

Comandante Correia Jesuíno: Havia já grandes problemas entre 

eles. Aliás, isso toda a gente sabe, fizemos uma viagem de 

reconhecimento (já não sei como é que se chamava o piloto) e só 

nessa altura é que eu percebi a configuração da cidade, diferente, por 

exemplo, da de Lourenço Marques, em que o musseque penetra 

profundamente na cidade. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Comandante Correia Jesuíno: É um bocadinho o que se passa em 

Lisboa onde os bairros de lata estão profundamente misturados com 

zonas... Só o percebi nessa altura, tive a percepção de que aquilo em 

Luanda era muito difícil de controlar. 

Manuel de Lucena: É por isso que eu gosto muito das cronologias. É 

que eu há anos que estava convencido de que o êxodo dos brancos 

de Angola só tinha começado depois de aparecerem as milícias 

armadas dos movimentos de libertação, a começar pelas violências 

das [milícias] da FNLA. Lendo a nossa cronologia, vejo que já antes 

tinham começado os aviões da TAP a vir cheios de brancos e que 

antes dessa entrada dos movimentos armados já 35 mil tinham vindo 

embora. É muita coisa! A que é que atribuem [esse êxodo]? É uma 
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coisa preventiva? Medo? Ou porque já havia também bastantes 

vítimas entre os brancos nessas pancadarias nos musseques? 

Almirante Rosa Coutinho: Havia era muita barba. Vou contar-vos 

um incidente, que foi típico: a certa altura aparece-me no Palácio um 

homem de cabeça completamente transtornada. Recordo-me 

perfeitamente, não sei o nome dele, mas era o dono da fábrica de 

frigoríficos «Pólo Norte». Foi lá armado, ter comigo, dizer que a sua 

fábrica tinha sido incendiada, que tinha perdido anos de trabalho, não 

sei o quê. É evidente que tentei fazer de bombeiro, como andei a 

fazer durante muito tempo, e mandei lá o destacamento da Polícia 

Militar, do Moreira Dias, que daí a uma hora estava no palácio a dizer 

que não tinha havido coisa nenhuma e que só tinha havido um 

incêndio numa casa de banho... O homem nem tratou de verificar, 

nem tratou de deitar um balde de água! O homem veio logo ao 

Palácio reclamar que a sua vida toda tinha sido destruída! Isto era 

típico do alarmismo que reinava em Luanda. Claro que, quando eu 

cheguei, o alarmismo era provocado nos musseques, mas há uma 

coisa que nunca foi devidamente explicada. Houve uma revolta da 

população contra os cantineiros. Os cantineiros eram uma das faces 

mais visíveis do colonialismo. Evidentemente, os cantineiros 

exploravam a população. E exploravam porque se não explorassem 

também não valia a pena ser cantineiro. Dado o fraco poder de 

compra da população, que não conseguia comprar açúcar senão às 

colheres e até as linhas ao metro (não se pedia um carro de linhas, 

era ao metro), é claro que o cantineiro ganhava aí uns duzentos, 

trezentos, quinhentos por cento. Mas se não fizesse isso também não 

tinha viabilidade económica. E eles precisavam de, de quatro em 

quatro anos, ter dinheiro para virem cá à metrópole e mostrar que 

eram prósperos emigrantes em Angola. Mas essa rede de cantineiros 

(e isso o Passos Ramos poderá corroborar) era muito controlada pela 

PIDE: era através da rede dos cantineiros que a PIDE tinha 

conhecimento de qualquer elemento novo que chegasse à cidade. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Sim, porque ninguém entrava nos 

musseques, como sabe. Desde 1970 que não entrava nenhuma força 

policial nos musseques. Só entrava a PM enquanto podia, porque eles 

tinham aquilo em labirintos, tipo favela horizontal. 

Almirante Rosa Coutinho: A PIDE controlava os cantineiros e os 

cantineiros controlavam o que se passava. Quando, depois do 25 de 

Abril, se levantou o problema, os cantineiros são expulsos de 

praticamente toda a cidade. 

Manuel de Lucena: Lembro-me que em Angola havia uns 

cantineiros… 

Brigadeiro Passos Ramos: Foram repatriados. 

Almirante Rosa Coutinho: Eu vi realmente muita casa, de avião 

até, numa digressão que fizemos, vi que Luanda estava a arder. Tudo 

aquilo constituía mais um peso para o alarmismo da população. 

Embora se verificasse que havia razões e que depois iam produzir 

problemas com que nós tínhamos de nos debater. Os cantineiros 

abandonaram as cantinas, a população deixou de ter pão. O MFA teve 

de promover vendas de pão – o MFA tinha de se meter em tudo, era 

o tal problema - senão a população não tinha pão para comer porque 

os cantineiros tinham desaparecido, expulsos pelos próprios 

angolanos, mas depois toda a gente se queixava. Outro incidente 

grave, de que não me lembro muito bem, foi o da expulsão dos cabo-

verdianos. 

Manuel de Lucena: Foram mais de mil, foram quase dois mil. 

Almirante Rosa Coutinho: Muitos vieram acampar para a frente do 

Palácio...  

Manuel de Lucena: Isso foi logo no princípio da sua estadia. 

Almirante Rosa Coutinho: Foi, foi. Mas, enfim, aqueles seis meses 

que eu passei em Angola, já estou como o general [Franco] Pinheiro, 

valeram por seis anos… Eu não tinha possibilidade de mandar os 

cabo-verdianos de volta para as cantinas. Eles foram expulsos 
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porque, de certa maneira, os cabo-verdianos eram os intermediários 

dali. 

Brigadeiro Passos Ramos: Eram os indianos de lá, os “monhés” de 

Moçambique. 

Manuel de Lucena: O sr. almirante Silva Horta apanha-os [em Cabo 

Verde] de volta. 

Almirante Rosa Coutinho: De maneira que tive de mandar os cabo-

verdianos para Cabo Verde. Depois Cabo Verde reclamava. E tive de 

mandar um ou dois navios de milho para Cabo Verde para ver se os 

calava. Nessa altura, Angola ainda exportava milho. Estes incidentes 

atropelavam-se, eram constantes. Aquilo era um clima quase de 

hospício. Recordo-me de uma vez, já tinha sido assinado o cessar-

fogo com o MPLA, entrar um coronel do nosso Exército no meu 

gabinete a chorar, porque a bandeira do inimigo estava içada dentro 

de Luanda. A bandeira do inimigo era uma bandeira do MPLA que os 

tipos do musseque Golfe (o musseque Golfe era o mais difícil) tinham 

içado num [couqueiro]. E o homem chorava, mas chorava 

sinceramente, não era um reaccionário, era um homem doutrinado, 

digamos, na Angola portuguesa. E o ver a bandeira do MPLA içada 

num coqueiro, sem que se mandasse lá uma força armada para a 

arrear, constituía um ferimento profundo. É preciso compreender 

estas coisas para se compreender o que se passava em Angola. Um 

outro incidente, a que até achei piada… Não sei o que é feito dele… 

Quando eu cheguei a Luanda, o comandante da Polícia era um 

coronel Revés. O coronel Revés, já no tempo do Silvino, tinha sido 

mandado fazer um inquérito à Polícia de Segurança Pública de 

Luanda, porque havia referências de que muitos deles eram taxistas, 

outros eram cantineiros… E o coronel foi-me entregar o resultado do 

inquérito. Eu não tinha mandado fazer aquilo. Foi-me entregar o 

resultado do inquérito que tinha sido mandado fazer ainda no tempo 

do Silvino. E era realmente uma pouca vergonha. É preciso ver-se 

que os polícias de segurança pública ganhavam pouco e arranjavam 
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maneira de sobreviver à custa da comparticipação nas cantinas, de 

guiarem táxis à noite e não sei o quê. Eu disse que aquilo tinha de 

acabar. E o coronel respondeu: «Ah sr. almirante, eles só têm a 4ª 

classe, não podem ser professores universitários.» Porque, no tempo 

da ocupação colonial portuguesa, havia muito oficial miliciano que ia 

para Angola e que tratava de se instalar em Luanda à custa de ser 

requisitado pela universidade. E é claro que a polícia sabia, toda a 

população sabia. Eu ao princípio fiquei zangado e depois fiquei até a 

admirá-lo pela franqueza. Isto são faits divers, como diz o Jesuíno, 

mas são faits divers sem os quais é difícil compreender a situação que 

então se viveu em Luanda. Isto sem entrarmos no segundo capítulo, 

que é o 28 de Setembro. 

Comandante Correia Jesuíno: Uma outra história que talvez tenha 

interesse é a do poder político dado aos filhos do Mobutu... 

Almirante Rosa Coutinho: Ah, isso é outra. Já não me lembro bem 

qual foi a data…  

Comandante Correia Jesuíno: Foi depois da vinda da delegação. 

Almirante Rosa Coutinho: Depois do cessar-fogo não seria. O 

Mobutu passou ostensivamente a considerar Luanda a sua praia 

privativa. Se há coisa de que eu me orgulho é a de ter impedido que 

Angola e a sua independência caíssem na boca do Mobutu. Porque era 

isso que se tinha desenhado nos Acordos do Sal... O Mobutu sentiu-se 

tão à vontade que chegou a mandar-me membros da sua família, os 

filhos, acompanhados por uma preceptora belga, passar o fim-de-

semana na praia em Luanda! 

Manuel de Lucena: Passando dos faits divers para coisas mais 

substanciais, mas pegando exactamente nesse ponto: qual foi a 

reflexão que o sr. almirante fez acerca da instalação das sedes dos 

três movimentos em Angola, acompanhados de uma força armada, 

conspícua, porque seiscentos…  

Almirante Rosa Coutinho: Eles não podiam ficar indefesos perante 

a população… 
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Manuel de Lucena: Pois. Mas de certo modo, o perigo… uma vez 

que a FNLA era um braço armado do Mobutu, eles aproximam-se 

mais da praia assim do que com os filhos do Mobutu?  

Almirante Rosa Coutinho: O Mobutu tentou… 

Manuel de Lucena: O que eu lhe queria perguntar era o seguinte: 

há em Luanda uma Junta Governativa, há em Luanda um Governo 

provisório. Uma decisão dessas – a instalação dos movimentos de 

libertação – para o desenvolvimento normal do processo político é 

quase óbvio. Estabelecem-se os acordos de cessar-fogo, eles vêm às 

boas connosco e vão fazer o que desde o 25 de Abril estava previsto. 

Agora, que eles venham armados antes de se negociar a paz é uma 

coisa inédita. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Já estava negociada a paz! 

Manuel de Lucena: Desculpe! Antes de ser negociada a 

descolonização. Nos outros territórios, havia governos de transição, 

com alto-comissário, depois dos acordos, e aí, na transição, 

começava a haver forças armadas dos movimentos: PAIGC, FRELIMO. 

Agora, em Angola o que acontece é que antes do Alvor, dois meses 

ou um mês e tal antes do Alvor, os movimentos estão instalados em 

força (seiscentos homens armados em Luanda não é pequena graça). 

É uma decisão transcendente, de certa maneira. Foi só sua? Foi 

discutida na Junta Governativa? Que posições é que houve?  

Almirante Rosa Coutinho: A decisão foi minha, não sei se com 

consenso. Mas foi minha depois dos elementos desses movimentos 

considerarem que não podiam ter condições de segurança em Luanda 

sem assegurarem eles próprios a sua segurança. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não vinham, não vinham para Luanda! 

Almirante Rosa Coutinho: O senhor dirá: «Foi uma concessão 

sua.» Foi, porque se não eles não vinham, nunca mais abriam os 

escritórios. 

Manuel de Lucena: E ao nível do Governo, da Junta Governativa e 

do MFA, foi consensual? 
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Brigadeiro Pezarat Correia: Foi acordado que eles, para vierem 

para Luanda, [deveriam] prover a sua própria segurança. Tal como 

agora o Savimbi não vai para Luanda sem a sua guarda pessoal.  

Manuel de Lucena: Isso agora é com ele! 

Brigadeiro Pezarat Correia: Está bem. Mas naquela altura era 

connosco. É preciso situarmo-nos naquela época! Eles eram 

movimentos armados, não eram partidos políticos! 

Manuel de Lucena: Mas eu não estou a perguntar mais do que: 

naquela altura houve debate? No MFA houve alguém que 

discordasse? No Governo houve reservas? Foi uma coisa consensual? 

Almirante Rosa Coutinho: Foi uma coisa consensual. Só não foi 

consensual quando (e isso foi da minha parte) a FNLA tentou abusar 

do limite fixado. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ó sr. almirante, também me custou! 

Fartei-me de andar lá debaixo de fogo, caramba! Lá em Luanda, pá! 

Almirante Rosa Coutinho: Pois. E mais, e abusou. Já vou contar 

quanto é que [a FNLA] abusou. A FNLA ainda mandou um avião com 

mais trezentos [soldados]. E eu mandei pôr bidons na pista para 

impedir a chegada do avião. E o avião teve de voltar para trás. E o 

Holden Roberto deu uma descasca ao Hendrik Vaal Neto, que o tinha 

informado que podia vir com o avião e mais não sei o quê… 

Manuel de Lucena: O meu ponto é não só por uma questão de 

princípio - a soberania, as nossas forças armadas, etc… e eles 

aparecerem com armas… É porque, assim que eles chegam, há 

pancadaria. A delegação da UNITA chega e há incidentes à chegada: 

vinte cinco mortos logo de caras e cem feridos, segundo os jornais 

portugueses, que nessas coisas normalmente não exageravam muito. 

Almirante Rosa Coutinho: Quando é que chegou a delegação da 

UNITA? 

Manuel de Lucena: Dia 10 de Novembro. Portanto, eles não só vêm 

armados, o que [só por si] pode ser problemático, como há pancada. 
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Almirante Rosa Coutinho: Ó dr., mas não confunda. Eu ia falar 

primeiro de outra coisa, porque é importante. No dia 2 de Novembro, 

ainda antes da chegada das delegações, deparo-me com um 

problema, que é o da tomada do poder em Cabinda por elementos 

das Forças Armadas [portuguesas] aliados ao MPLA, destituindo e 

fazendo prisioneiro o governador, que era o Themudo Barata, e mais 

uns tantos comandantes – um deles era oficial de Marinha, era o 

capitão do porto de Cabinda. E tomaram o poder sem dizer água vai. 

Brigadeiro Passos Ramos: Pezarat, àquele tenente-coronel de que 

eu falei há bocado, sem saber ler nem escrever, puseram-no durante 

seis ou sete hora…  

Almirante Rosa Coutinho:As Forças Armadas portuguesas, aliadas 

ao MPLA ,fizeram o 25 de Abril delas e tomaram o poder contra o 

general Themudo Barata. 

Brigadeiro Passos Ramos: Lizardo Coelho de Oliveira, do meu 

curso. Pronto, eu não queria falar no nome. 

Brigadeiro Pezarat Correia: É que o sr. almirante começou a 

contar esta história mas omitiu os antecedentes, que são 

importantes. 

Almirante Rosa Coutinho: Dentro daquele oportunismo político 

todo que surgiu em Luanda, e no resto de Angola, a FLEC tinha 

levantado a cabeça, tinha passado a constituir-se como um 

movimento armado. E eu dei instruções ao Themudo Barata: a FLEC 

podia fazer a acção política que quisesse, mas como movimento 

armado não. E o Themudo Barata, por incapacidade ou por não se 

ralar, continuou a consentir a actuação da FLEC dentro da própria 

cidade de Cabinda como movimento armado, comandada por um 

homem que tinha sido elemento da tropa especial portuguesa, que 

era o Alexandre Taty. 

Brigadeiro Passos Ramos: Era um dissidente da FNLA, conheço 

isso bem. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Era comandante do grupo TE’s. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Mas depois pretendiam… O grande 

drama foi que, em 1966, o general Barreira Antunes, que morreu 

recentemente, com uma grande ingenuidade e picado pelo seu chefe 

da 2.ª Repartição, de quem eu era subchefe, foi dizer que Cabinda, 

devido aos tratados de Simulambuco (foi invocar os tratados, o chefe 

da 2ª Repartição era um homem apaixonado), pretendia - isto é, o 

que as TE’s pretendiam, não pretendiam mais do que isso – ser um 

território directamente dependente, com já o haviam sido, de 

Portugal. E como resposta, tiraram o comando ao general Barreira 

Antunes […] e mandaram-no, primeiro, para os transportes, para o 

lugar de coronel, e depois para os serviços sociais. Não lhe deram 

uma castanha mas… Efectivamente, a sorte de Cabinda era se isto 

tivesse acontecido. Toda a gente sabe que a OUA…. Por isso é que há 

bocado quando ouvi dizer para partir Moçambique assim e 

Moçambique assado… Bem, admito que a pobreza lá do Nixon e de 

outros indivíduos não [permita] perceber… conhecem muito bem a 

OUA, pelo menos desde o Kennedy, sabem que é um ponto assente, 

sagrado, que os futuros países são nos limites coloniais. E, portanto, 

todos os três movimentos foram unânimes em dizer que Cabinda 

pertencia a Angola, como o senhor sabe. É um ponto para que nos 

possamos começar a entender. E acharam todos muito positivo que 

cada um dissesse [aquilo], incluindo a UNITA e por aí fora. 

Evidentemente, tenho muita pena, porque conheci os cabindas e 

considero-os muito diferentes de toda a gente em Angola, não têm 

nada a ver com os angolanos. Mas a verdade é que, em tempo 

oportuno, fosse lá pelo petróleo, fosse pelos interesses económicos, 

fosse pelo que fosse… 

Risos de Pezarat Correia. 

Brigadeiro Passos Ramos: Estás-te a rir? 

Brigadeiro Pezarat Correia: É que Cabinda tem muitos mais a ver 

com os quicongos lá de cima muito mais do que tem com os 

cuanhamas do Sul. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Eu estou a dizer isso porque está 

separada…. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Cabinda nunca dependeu directamente 

da metrópole, Cabinda esteve sempre integrada em Angola! 

Brigadeiro Passos Ramos: Não, senhor! 

Brigadeiro Pezarat Correia: Nunca, nunca foi um distrito 

autónomo. 

Brigadeiro Passos Ramos: Foi. Durante a Coroa. Só em [1930] é 

que começa a ser integrada administrativamente, com o Acto 

Colonial. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Cabinda foi sempre integrada na 

colónia de Angola, nunca foi autónoma em relação à metrópole. 

Nunca teve autonomia. 

Brigadeiro Passos Ramos: Pronto, está bem. Não interessa. Eles 

sentem isso. E quando estava a dizer que ele [Barreira Antunes] era 

um indivíduo… Isso para eles era um conceito de independência. 

Pronto. Mas não era possível uma vez que em 1966 não interessava 

nada, porque havia petróleo, havia não sei o quê, havia montes de 

coisas… Se naquela altura se tem feito uma ligação directa a Portugal. 

aquilo poderia vir a ser um país tipo os Emiratos Árabes, porque 

aquilo tem realmente uma riqueza para aquela população e eles 

sabiam isso. Não foi assim, não foi assim, e hoje há-de continuar a 

ser um problema. 

Almirante Rosa Coutinho: Cabinda tinha uma população de cerca 

de cento e vinte mil habitantes. E já produzia, nessa altura, duzentos 

mil barris de petróleo por dia. De maneira que era fácil… 

Brigadeiro Passos Ramos: E não era só isso. Fora as madeiras… É 

perguntar ao Galvão de Melo, ex-colega da Junta de Salvação 

Nacional, a riqueza mineral que aquilo tem… 

Almirante Rosa Coutinho: A tentativa de fazer cair o [?] Burnay é 

natural numa exploração desonesta.  
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Brigadeiro Passos Ramos: Dentro exploração desonesta não podia 

ser. Era contra a OUA, a OUA opunha-se. Porque se não abria um 

saco de gatos… 

Almirante Rosa Coutinho: Bom. O incidente verificou-se no dia 2 

de Novembro. E no dia 2 de Novembro eu tive a prova de que aquilo 

era uma revolta contra o governador que lá estava. O que é que eu 

havia de fazer? Mandei lá uma delegação. Julgo que foi o Silva 

Cardoso que lá foi… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Fui eu… Eu ia sempre… 

Almirante Rosa Coutinho: Mandei lá uma delegação e mandei 

regressar a Luanda os elementos que tinham sido depostos, nomeou-

se um outro [governador], o Lopes Alves. Depois foi para lá o Fontão, 

também. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Isso foi mais tarde. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não esteve lá o Rafael também? 

Brigadeiro Pezarat Correia: O Rafael estava a comandar um 

batalhão. Isso já foi depois. 

Almirante Rosa Coutinho: Peguei naqueles gajos que tinham 

chegado presos em Luanda … quando chegaram a Luanda já não 

vinham presos, mas tinham sido presos em Cabinda, e recambiei-os 

para Lisboa. O Themudo Barata nunca mais me perdoou nem os 

outros. Mas não havia solução. Eles não tinham sabido controlar a 

tropa que tinham debaixo das suas ordens e não tinham cumprido 

sequer as instruções que eu lhes tinha dado. Isso foi no dia 2. Eu 

disse logo: «Quantos homens temos em Cabinda? Cerca de dois mil. 

Bom, temos uma Cabinda progressista, estamos governados. Essa 

minha ilusão durou oito dias. Porque, no dia 10, realizou-se a tal 

operação geral, que foi a última operação geral contra a Junta 

Governativa e as nossas orientações. Nesse dia 10 de Novembro, 

registam-se os seguintes incidentes: incêndios do bairro de Timor, em 

Luanda, um bairro intermédio entre o asfalto e os musseques, onde 

vivia população branca – incêndios que não fizeram grandes vítimas 
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mas que foram provocados por pneus queimados, era um fumo 

desgraçado, que alarmava a cidade toda; atentado contra o Lúcio 

Lara (ele estava a realizar um comício do MPLA em Luanda) a partir 

de um jeep da PSP (nunca se descobriu quem é que tinha sido); 

greve geral dos camionistas, que começaram a encher a estrada de 

Luanda a Viana (uma das exigências era o meu afastamento e do 

Pezarat, do José Emílio, do Jesuíno, portanto, uma greve de natureza 

política); e, para remate, invasão por uma tropa mercenária, 

comandada por um tal Jean Kay, em Massabi, no Norte de Cabinda 

(invasão do posto de Massabi onde fizeram uma data de prisioneiros). 

Ainda julguei que isto fosse uma coisa fácil de resolver., Oito dias 

antes, tinha havido a afirmação progressiva das tropas estacionadas 

em Cabinda, e mandei que o posto de Massabi fosse atacado e os 

gajos expulsos. Mandei para lá gente, nomeei o brigadeiro, que era o 

2º Comandante Militar, já não me lembro do nome dele… 

Brigadeiro Pezarat Correia: O Tello. 

Almirante Rosa Coutinho: E depois mandei até gente… Com o Tello 

foi não sei quem… De qualquer maneira, ao fim de três dias o 

problema não estava resolvido, porque eles não conseguiram 

mobilizar a tropa, dois mil homens não tinham conseguido mobilizar-

se para atacar o posto. De maneira que, contra a opinião de toda da 

Junta, acabei por eu próprio me deslocar para Cabinda. 

Brigadeiro Passos Ramos: Muito pouca gente sabe disso. 

Almirante Rosa Coutinho: Mandei uma companhia de Comandos e 

depois desloquei-me eu próprio a Cabinda. O quartel, que é um 

quartel que fica entre Cabinda e Massabi, era comandado por um 

coronel qualquer… 

Brigadeiro Passos Ramos: [Dinge?]. 

Almirante Rosa Coutinho: Do mais fraco que eu encontrei dentro 

do Exército. Não sei quem era. Perante aquela coisa toda, mandou 

evacuar as tropas todas de Massabi, que entraram num pântano e 

ficaram para lá com água… Eu só consegui resolver [aquilo] com o 
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auxílio da Companhia de Comandos, que atacou o posto e 

conquistou-o logo. Os outros fugiram, aquilo era mesmo na fronteira, 

fugiram, e levaram consigo reféns para o Congo, onde o tal Jean Kay 

foi preso como mercenário e depois foi condenado, e ficaram com 

reféns portugueses. Eu tive depois de mandar lá uma delegação 

chefiada pelo Leonel Cardoso negociar com o governo do Congo o 

retorno desses prisioneiros, que me parecia… É claro que depois tudo 

isto tem pruridos… Mandei atacar pela Força Aérea o tal posto 

ocupado, mas a Força Aérea recusava-se a atacar. Mesmo assim, fez 

uns voos por cima, sobrevoou o território do Congo e houve um 

protesto diplomático: os aviões da Força Aérea tinham andado lá por 

cima do Congo. […] E mais, nesse dia – isto durou até 16 de 

Novembro - eu fui chamado de urgência a Luanda pelo Governo, que 

me pediu o regresso urgente a Luanda porque estavam a dar-se 

acontecimentos que exigiam a minha presença. Portanto, eu não 

assisti à conquista do posto. 

Manuel de Lucena: É a 17, a conquista do posto. E tinha ido o 

Vasco Lourenço 

Almirante Rosa Coutinho: Porque havia uma sensação de perigo. 

Cheguei de Cabinda e vim encontrar o Governo reunido à minha 

espera, com a proclamação da FNLA, que era uma declaração de 

guerra. E ao mesmo tempo há um musseque, em Joanesburgo, que 

informa que estalou a guerra civil em Angola. Portanto, estas 

manobras todas do dia 10 de Novembro foram concertadas – é 

coincidência a mais terem sucedido estes quatro incidentes ao mesmo 

tempo, com a declaração de guerra da FNLA, com a informação do 

musseque em Joanesburgo que a guerra civil tinha estalado. Foi o 

meu último grande incidente em Angola. A partir daí nunca mais 

houve problemas com [?] enquanto eu lá estive. E a FNLA baixou a 

sua grimpa. 

Manuel de Lucena: Mas aí o poder português parece 

completamente desarticulado. Enquanto isso se passa – a FNLA 
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declara guerra cá em baixo – no dia 22 desse mesmo mês, cinco dias 

depois [da conquista do posto], o dr. Mário Soares e o então coronel 

Firmino Miguel vão a Kinshasa ter encontros com o outro lado. E vão 

encontrar não só a FNLA e os congoleses mas também a facção 

Chipenda do MPLA. Enquanto o Melo Antunes vai à Argélia encontrar 

o Agostinho Neto. Quase simultaneamente passam-se estas coisas 

todas. Não lhe estou a perguntar onde está o bem ou o mal. Estou a 

perguntar-lhe como é que viveu isto. 

Almirante Rosa Coutinho: Eu tinha lá a minha guerra e eles tinham 

outras guerras cá. 

Manuel de Lucena: E estamos a caminho do Alvor. 

Almirante Rosa Coutinho: Nessa altura ainda não estava 

concretizado… 

Manuel de Lucena: Passam-se essas coisas do dia 10, depois as do 

dia 17, depois enquanto o Melo Antunes fala com o Agostinho Neto 

em Argel, o Mário Soares e o Firmino Miguel com o Chipenda, em 

Kinshasa, e com os outros todos, e depois disso tudo, de repente, [o 

almirante Rosa Coutinho] vai a Lisboa à Comissão de Descolonização. 

Depois desse sarilho todo, a Comissão de Descolonização deve ter 

feito contas. 

Almirante Rosa Coutinho: Contas de quê? 

Manuel de Lucena: De todo esse sarilho. 

Almirante Rosa Coutinho: A Comissão de Descolonização também 

andava um bocado despistada. 

Manuel de Lucena: Mas veio cá! 

Almirante Rosa Coutinho: Eu vinha cá de quinze em quinze dias, 

no mínimo, uma vez por mês. Eu vinha sempre apalpar a situação em 

Lisboa e mantive sempre a ligação… 

Manuel de Lucena: O que eu estava a perguntar era o que é que 

apalpou e se [a conversa] na Comissão de Descolonização foi 

importante ou se foi um pró-forma. Se houve debate, se houve 

enfrentamentos… 
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Almirante Rosa Coutinho: Uma das coisas que eu vim cá dizer é 

que eles já tinham actividade política e que eu ia começar os 

contactos dentro de Angola com os movimentos de libertação. 

Recusei-me a ir fazer contactos ao Zaire, nunca fui ao Zaire fazer 

contactos. Quem quisesse falar comigo tinha de falar dentro do 

território de Angola. 

Brigadeiro Pezarat Correia: É na altura em que o senhor vai a 

Cangumbe a um encontro com o Savimbi. 

Manuel de Lucena: Nós estamos a querer perceber o jogo de forças 

também cá. Se há uma reunião da Comissão de Descolonização, se 

há iniciativas desencontradas (o dr. Mário Soares, o Firmino Miguel, o 

Melo Antunes fazem coisas diferentes), isso não se discute? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Isso não é tão desencontrado assim, 

pá! Nessa altura já se tinham feito os acordos de cessar-fogo com 

todos os movimentos e começaram depois a aprofundar-se contactos 

para a seguir fomentar os contactos dois a dois. Há esses contactos 

exploratórios em que o almirante vai (eu fui com ele a Cangumbe 

quando falámos com a UNITA - não sei se foi antes ou depois), em 

que o Melo Antunes vai a Argel ao encontro com o MPLA (eu também 

fui com o Melo Antunes), e os encontros com a FNLA continuavam a 

ser só no Zaire. De maneira que vai ao Zaire o Firmino Miguel a quem 

se juntou também, salvo erro, o Leonel Cardoso. 

Manuel de Lucena: Foi também o Mário Soares. 

Brigadeiro Pezarat Correia: O Leonel Cardoso também foi. Não foi 

com o Mário Soares, não. Isso já é depois, é uma segunda ida a 

Kinshasa (além dessa do Mário Soares), em que de Luanda se juntou 

também o Leonel Cardoso. Ou o Leonel Cardoso foi para o cessar-

fogo? 

Brigadeiro Passos Ramos: O Leonel Cardoso foi para o cessar-

fogo. 

Brigadeiro Pezarat Correia: E a partir destes encontros 

exploratórios é que se começaram depois a fomentar os acordos dois 



 

133 
 

a dois. Há primeiro um encontro UNITA/FNLA, também no Zaire; 

depois, há um encontro UNITA/MPLA; e o encontro FNLA/MPLA só se 

vem a dar em Mombaça nas vésperas do Alvor.  

Brigadeiro Passos Ramos: Em Mombaça estão os três juntos. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Primeiro, antes do encontro a três, há 

o encontro FNLA/MPLA, que era o que faltava dos encontros a dois. E 

logo a seguir ao encontro MPLA/FNLA dá-se o encontro a três, de 

onde sai a plataforma para negociar o Alvor. Portanto, antes do 

encontro a três, houve encontros a dois entre todos eles, só que o 

último foi já em Mombaça entre o MPLA e a FNLA, nas vésperas da 

cimeira. Tudo isto se desenvolve naquela altura. 

Brigadeiro Passos Ramos: Pezarat, só um minuto. É nesse 

encontro de Mombaça, a três, que eles definem que não sentarão 

ninguém que não pertença a um dos três [movimentos]. 

Brigadeiro Pezarat Correia: A cimeira preparatória do Alvor… 

Brigadeiro Passos Ramos: Excluem todos os que não sejam dos 

três [movimentos]. 

Brigadeiro Pezarat Correia: São só eles. São os três. 

Brigadeiro Passos Ramos: Há bocado perguntava-se porque é que 

não veio, não se sentou, etc… É aí que eles tomam a posição 

definitiva de que eles eram os únicos interlocutores do Alvor. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não sei se não estarás a confundir 

com uma posição radical deles, já reacendida a guerra civil, em 1975, 

em que, na cimeira de Nakuru, recusam a presença portuguesa. 

Brigadeiro Passos Ramos: Certo. Não se pode entender o Alvor 

sem Nakuru. 

Brigadeiro Pezarat Correia: A Mombaça não tínhamos que ir, 

sequer. 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas tínhamos lá indivíduos. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Está bem, mas não assinaram o 

acordo. [Nakuru foi para estabelecer uma] plataforma comum de 

negociação com Portugal. 
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Fátima Patriarca: Nessa plataforma comum de negociação com 

Portugal previa-se ou aceitava-se a presença de outros? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não. Isso já estava assente. 

Brigadeiro Passos Ramos: Estava assente mas foi reiterado. 

Manuel de Lucena: O que é que leva a que os movimentos tenham 

de se encontrar dois a dois? É o mútuo reconhecimento deles? É uma 

questão diplomática deles? É o quê? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Esse processo foi extremamente 

complexo. Primeiro, nós negociámos com cada um deles e eles, nessa 

altura, não tinham negociações uns com os outros. E para conseguir 

fazer a aproximação dos três foi preciso primeiro fazer [encontros] 

dois a dois. Nós contribuímos para isso, em grande parte. 

Brigadeiro Passos Ramos: A imprensa estrangeira considera que 

foi um milagre da parte portuguesa, da actividade desenvolvida por 

toda a gente (que parece desconexa mas, no fundo, estava tudo 

coordenado)  

meter os três [movimentos] no Alvor. Que a gente acreditasse no 

Alvor [é uma coisa]; quem esteve lá, é outra conversa. 

Já agora, deu um salto tão grande, fugiu do 28 de Setembro… Falta aí 

uma coisa. Com a ajuda do MPLA, fui localizar o Savimbi no dia 14 de 

Agosto. No dia 15 recebeu-me em Lusaca. Comecei por Angola, falei 

com o sr. almirante, ia levar instruções do general Costa Gomes e o 

convite para ver se antes do fim do mês era possível… O que estava 

escrito na carta não sei. Era a agenda e uma missiva pessoal do 

general Costa Gomes. Depois tinha instruções verbais para falar com 

ele, para responder a coisas. Disseram-me que ele estava na 

Tanzânia e passei por Lourenço Marques. Cedem-me lá um avião 

civil, um bimotor, e um capitão emprestado, e levo uma credencial do 

Chissano. E até tenho uma conversa com o Chissano, que eu não 

conhecia, em que ele me diz: «Não fique admirado por ver uma 

cidade miserável como Dar-es-Salaam, mas como Lourenço Marques 

não há mais nada em toda a África. Lourenço Marques é uma jóia, é 
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uma cidade lindíssima. Tudo o resto é lixo, os ingleses só deixaram – 

e eu verifiquei-o – madeira e zinco.» E assim fui. Fomos caminhando, 

caminhando. Nessa altura, havia já um vazio em Moçambique. 

Apanho uma trovoada durante todo o tempo, passamos aquela base 

do norte de Moçambique, era uma base tanzaniana em que fomos 

ameaçados para [nos deslocarmos] para o Índico, 50 milhas para 

dentro… Chegámos a Dar-es-Saalam e fiquei preso. Fiquei 

tecnicamente preso uma noite, eu e os outros todos. Eu com 

passaporte diplomático. No dia seguinte, um indivíduo do MPLA, o 

Petrov, o André Pitra, sabendo que estavam lá uns militares 

portugueses, foi-me sacar da prisão e fui para o Hotel Kilimanjaro. De 

lá, o MPLA tratou de saber onde estava o Savimbi. Estava em Lusaca. 

Avisou-o para que esperasse por mim. E eu lá vim, no bimotor, via 

Nampula, reabastecendo – já não havia Tete – e depois lá cheguei a 

Lusaca. E realmente foi o MPLA – já estava muito interessado […]. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Brigadeiro Passos Ramos: Eu tinha pressa de chegar a tempo e 

horas. Entretanto, enquanto esperava que o Savimbi chegasse – ele 

ia chegar –, tive contactos com o ministro da Defesa zambiano, que 

mostrou da parte Zâmbia, da parte do Kenneth Kaunda, o maior 

interesse em resolver o problema. Só um pequeno fait divers: é 

muito diferente Lusaca de Dar-es-Salaam, é uma coisa miserável, 

nem vale a pena falar disso. Tive cinco horas perdido, mas cheguei a 

Lourenço Marques e entretanto já estava decidido que ficaria para 

Janeiro. Foi o único avião que levantou voo de Lusaca, levantámos eu 

e um grande piloto. Nem os pesados, nem os aviões de transporte 

levantaram voo. E, portanto, foi esta a posição. Só mais uma coisa: 

do dia 31 para 1 de Janeiro, eu e o embaixador Fernando Reino (que 

faria falta aqui, por foi ser elemento de coordenação e portanto sabe 

algumas coisas porque estava mais perto das comissões de 

descolonização), estivemos desde as 11 da noite até às 5h da manhã 

com um enviado do Mobutu (isto talvez seja um facto que ninguém 
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conheça), em que ele punha como condição, para deixar vir o Holden 

ao Alvor – só para mostrar quem é que mandava, curiosamente o 

indivíduo que vinha era o ministro dos Petróleos, que era um homem 

catanguês, um dos poucos que não tinha sido enforcado, que tinha 

sido educado e que mostrava que não eram só os lingalas que tinham 

valor, os catangueses também subiam à posição de ministro –, que 

nós entregássemos os catangueses. Eu sei que o sr. almirante não 

sabe, mas ninguém mais sabe. Por isso é que gostaria que estivesse 

aqui o embaixador Fernando Reino. A gente tinha instruções do Costa 

Gomes. E Dissemos logo terminantemente que ele não podia contar 

com isso, que isso era inaceitável. Que o melhor era irmo-nos deitar 

e passar o ano a casa. E ele voltou-se para trás e eu disse assim: «O 

sr. que é catanguês – já me esqueci do nome dele, é um tipo esperto 

– se tivesse na posição do governo português o que é fazia?» Eu 

sabia o que tinha acontecido àqueles que se tinham apresentado, que 

tinham acreditado na amnistia que Mobutu tinha decretado, e que 

tinham sido, ao longo dos anos, metodicamente, limpos. Disse-lhe 

então que a única coisa que podíamos garantir em nome do 

Presidente da República, do general Costa Gomes, e que ele podia 

[transmitir] ao Mobutu é que, logo a seguir ao Alvor, quando fosse 

oportuno, seriam franqueadas as portas dos quartéis catangueses no 

sentido de eles mostrarem, fazerem a sua propaganda, com 

seriedade, e terem um contacto pessoal, e que quem quisesse teria 

liberdade para decidir. Mas que não seria por decisão dos 

portugueses, porque isso seria totalmente inaceitável. Ao fim de 

alguma luta, ele disse que ia transmitir isso ao Mobutu. 

Efectivamente, ele [Holden] apareceu aqui, na Penina, com os seus 

guarda-costas zairenses. E foi isto. Já não tenho mais nada para 

contar. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Eu queria só responder à Fátima 

Patriarca que pôs a questão dos outros partidos, aquilo a que os 

movimentos de libertação chamavam os partidos fantoches. Desde a 
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primeira hora em que se começou a negociar com os movimentos de 

libertação, todos eles puseram como condição sine qua non só 

assinarem o cessar-fogo se os únicos representantes do povo 

angolano fossem os movimentos de libertação. Todos os outros 

partidos foram excluídos como negociadores. Posição, aliás, que era 

apoiada quer pela OUA quer pela ONU. O Kurt Waldheim defendeu 

isso na reunião que houve aqui com o governo português, de 2 a 4 de 

Agosto. 

Brigadeiro Passos Ramos: Isso se fosse dez anos antes era 

possível. 

Carlos Gaspar: Queria só ouvir da parte do sr. almirante, qual era o 

seu plano de descolonização. O sr. tinha um plano mais complicado: 

os três movimentos em vez de um. O seu único problema era 

encontrar uma maneira de não perder nenhum vínculo – pelo menos 

até assinarem o acordo. [Acerca da] data da transferência do poder, 

sobre a qual, à partida, toda gente, incluindo Portugal, tinha uma 

posição diferente daquela que viria a ser adoptada, qual era a sua 

percepção da estratégia dos movimentos? 

Almirante Rosa Coutinho: A primeira coisa que me interessou foi 

fazer um acordo com os três movimentos em Portugal. Isso tornou-se 

difícil depois do dr. Savimbi ter declarado uma aliança com a FNLA. 

Porque o MPLA, muito naturalmente, recusava-se a vir à reunião com 

dois adversários unidos em aliança. E eu fui obrigado a conseguir 

também uma aliança da UNITA com o MPLA. Essa aliança foi um 

bocado forçada por mim. Fui eu que me desloquei ao Luso, em 18 de 

Dezembro de 1974. Na base aérea, promovi uma reunião entre o 

Agostinho Neto e o Savimbi para eles estabelecerem uma aliança, 

que foi proclamada depois, fora da base, nessa mesma data. Esta 

minha diligência veio valorizar o Savimbi. A UNITA foi muito 

valorizada por servir de elemento de ligação, tendo feito alianças com 

a FNLA e depois com o MPLA. Sem ela não se podia partir para uma 

reunião conjunta. Quando eu tive condições para [realizar] essa 
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reunião conjunta, prevista para a semana entre o Natal e o fim de 

ano, vim a Portugal e comuniquei ao general Costa Gomes que a 

solução estava à vista. Confesso que ele ficou admirado. Não julgava 

possível. Foi possível porque eu consegui estabelecer uma relação de 

aliança entre o Dr. Agostinho Neto e o Savimbi. Quero dizer que foi a 

primeira vez que estive com o Agostinho Neto. 

Brigadeiro Passos Ramos [lendo a cronologia]: «De acordo com o 

jornal Província de Angola, o general Jonas Savimbi terá adiado o seu 

regresso a Angola por estar em conversações com o Agostinho Neto 

em Lusaca, com vista à assinatura de uma plataforma de acordo 

entre a UNITA e o MPLA.» 

Almirante Rosa Coutinho: Essa plataforma foi essencial, porque de 

outra maneira o MPLA não aceitava ter uma reunião com os outros 

dois aliados. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Os acordos dois a dois são: FNLA e 

UNITA, acordo em Kinshasa em 25 de Novembro; MPLA e UNITA, 

acordo no Luso em 18 de Dezembro; FNLA e MPLA, acordo em 

Mombaça em 4 de Janeiro. Em 5 de Janeiro é a cimeira dos três. 

Almirante Rosa Coutinho: Mas isso é prévio à reunião de 

Mombaça. Eles decidiram não vir a Portugal antes de terem uma 

reunião conjunta, que viria a ser em Mombaça. E o MPLA veio assim 

um bocado desanimado - as ligações preferenciais eram entre a FNLA 

e a UNITA. Quando, finalmente, se conseguiu marcar a data [da 

reunião entre os três] para 10 de Janeiro, o acordo foi assinado a 15 

(as negociações ainda demoraram cinco dias), [e então] vieram a 

Portugal. O Mobutu providenciou o transporte para o Holden Roberto 

e eu providenciei o transporte para o MPLA e a UNITA e para aqueles 

elementos angolanos que convidei para virem assistir aos acordos e 

que eram tão diversos que até meteram o Cardoso e Cunha. O 

Cardoso e Cunha foi um dos elementos que eu trouxe – já não me 

lembro dos elementos todos. E acabou por se fazer uma negociação 
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na qual eu não participei, apesar de ser nessa altura o alto-

comissário. 

Manuel de Lucena: E a que é que corresponde a sua elevação a 

alto-comissário, que é pouco anterior, a 29 de Novembro? 

Almirante Rosa Coutinho: O meu julgamento pessoal é o de que a 

Junta estava a acabar, estava em extinção. Há mais de um mês que 

eu tinha pedido ao dr. Almeida Santos que se fizesse uma lei 

acabando com a Junta Governativa de Angola. Porque a Junta 

Governativa de Angola tinha lutas constantes, já não nos 

entendíamos porque dentro da Junta Governativa os 

desentendimentos começavam a desenhar-se. O Silva Cardoso 

tornou-se um confidente especial da FNLA, o José Emílio da Silva era 

pró-MPLA, o Altino [de Magalhães] tinha uma tendência especial para 

a UNITA. Aquilo começava a dividir-se e a sentir-se a 

inoperacionalidade da Junta. E como já havia o precedente de um 

alto-comissário de Moçambique, eu pedi que a Junta fosse dissolvida 

e nomeado um alto-comissário. O dr. Almeida Santos torpedeou-me o 

objectivo e mandou fazer uma lei ao dr. Deodato Coutinho, que era 

seu colaborador. A lei era uma coisa disparatada porque até falava 

sobre os transportes públicos de Luanda. Aproveitou para meter lá 

para dentro tudo o que lhe apeteceu. Eu por duas vezes insisti e por 

duas vezes não consegui obter a lei. Até que aproveitei uma 

deslocação do Almeida Santos ao Extremo-Oriente, a Macau e Timor, 

e o expus ao Conselho de Estado. O Conselho de Estado aprovou. E 

com o dr. Teixeira Ribeiro e a Doutora Isabel Magalhães Colaço, na 

mesma tarde, em duas horas, fizemos a lei e criámos o alto-

comissariado para Angola. E eu regressei a Angola já com essa lei. E 

a lei dizia que, enquanto não fosse nomeado o alto-comissário, 

desempenharia as suas funções o actual presidente da Junta 

Governativa. E é por isso que me chamam o primeiro alto-comissário 

de Angola [embora] nunca tenha tomado posse. Era alto-comissário 

interino. O general Costa Gomes nunca me quis dar posse como alto-
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comissário, porque havia oposições, principalmente da parte da FNLA, 

porque eu tirei Angola da boca do Mobutu. Quando vim para os 

acordos de Alvor já estava desenhado na mente do general Costa 

Gomes, depois de consultas aos movimentos de libertação, que o 

alto-comissário seria o Silva Cardoso. Desaconselhei sempre essa 

solução ao general Costa Gomes. Eu disse mesmo aquilo que o 

Passos Ramos também verificou: o Silva Cardoso, perante qualquer 

dificuldade, paralisava.  

Brigadeiro Passos Ramos: E não dormia… 

Almirante Rosa Coutinho: Não dormia, depois tomava 

comprimidos…  

Brigadeiro Passos Ramos: Aceitava todos os telefonemas… 

Almirante Rosa Coutinho: Dificuldades em Angola era coisa que 

surgia todos os dias. 

Manuel de Lucena: Respondeu ao dr. Carlos Gaspar dizendo que 

para si o ponto mais importante foi reuni-los em Portugal. 

Almirante Rosa Coutinho: No problema geral da descolonização 

nenhum acordo foi feito cá. 

Manuel de Lucena: O de Cabo Verde foi feito cá, em Lisboa, em 

princípios de Dezembro. Em Argel foi o da Guiné. 

Brigadeiro Passos Ramos: O sr. almirante faz uma declaração 

dizendo que é a primeira vez que se reúnem três movimentos [de 

libertação] em território do ex-colonizador. 

Almirante Rosa Coutinho: Depois há várias coisas importantes a 

salientar no Acordo de Alvor, que saíram assim um bocadinho… eu 

chamei ao Acordo de Alvor uma «caldeirada à portuguesa». Mas teve 

muito importância o facto de se ter conseguido reunir os três 

movimentos, de se ter decidido uma data para a independência (era 

fundamental), e de os três movimentos terem declarado no Acordo 

que Cabinda seria descolonizada juntamente com Angola. Ainda havia 

discussão… 

Brigadeiro Passos Ramos: Entre eles não. 
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Almirante Rosa Coutinho: Entre eles não muito. Mas eu estou 

convencido de que, naquele Acordo do Sal [entre Spínola e Mobutu], 

Cabinda ficaria de fora da descolonização de Angola. Era o preço a 

pagar… 

Manuel de Lucena: Segundo o que nós soubemos aqui pelo pedido 

prévio feito ao embaixador Nunes Barata, não. A resposta [a Mobutu] 

foi um redondo não. 

Almirante Rosa Coutinho: O próprio Almeida Santos me levantava 

o problema. Isso foi muito importante. Há uma coisa que queria 

recordar aqui a respeito da descolonização que se diz ter sido 

apressada. Não se tem a noção do problema da rendição de tropas. 

[Antes ainda], o problema da manutenção das próprias tropas – eu tive 

esse problema. Quando se aproximou o Natal de 1974, o slogan que 

corria entre os soldados era: «Em Portugal para o Natal». Isto em 

1974. Quando o próprio general Costa Gomes faz a sua primeira 

inspecção, logo a seguir ao 25 de Abril, e vai a Moçambique, onde até 

é muito mal recebido, quando regressa informa a Junta de que as 

tropas se estavam a desagregar e de que é muito difícil manter as 

cadeias de comando, de que já começavam a verificar-se em 

Moçambique alianças entre as nossas tropas e a FRELIMO. Mas, a 

rendição de tropas - as tropas iam lá por dois anos  -obrigaria a 

rendições constantes por tropas frescas. O ambiente em Portugal 

quase não permitia enviar ninguém para ir para o Ultramar. Era 

impossível continuar a rendição de tropas e manter uma presença 

efectiva de tropas portuguesas no Ultramar. Portanto, a 

descolonização de Angola quase que foi feita no prazo limite. O prazo 

limite seria de dois anos, mas os dois anos não contam com os 

homens que já lá estavam destacados. Não só aqui a capacidade 

recrutamento era inferior às necessidades da tropa colonial, como, 

depois do 25 de Abril, se tornou impossível mandar gente nova. 

Brigadeiro Passos Ramos: Impossível não era, mas dava muito 

trabalho. 
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Almirante Rosa Coutinho: E se a descolonização não é feita antes 

de terminar a permanência do resto das tropas portuguesas… 

Brigadeiro Passos Ramos: Eles vinham embora.  

Almirante Rosa Coutinho: Assaltos de aviões no aeroporto… 

Brigadeiro Passos Ramos: Agora já fora do período [em análise]: o 

grande drama que opôs o Presidente da República e o alto-comissário 

Leonel Cardoso – a ponte aérea… Só um homem como o Leonel 

Cardoso, que foi um homem excepcional, nos 68 dias e meio, como 

ele gostava de dizer, de alto-comissário… O grande drama é que os 

aviões do género Boeings 747… Houve aí uma manobra notável em 

termos diplomáticos, considerada belíssima, [feita] pelo único 

ministro que no Governo trabalhou, o ministro dos Negócios 

Estrangeiros – o [Mário] Ruivo. Todos os outros eram um governo 

defunto. Quando tomou posse, o general Costa Gomes rezou um 

requiem. Mas houve um que trabalhou porque foi muito inteligente, 

porque aproveitou os indivíduos que são bons - o nosso corpo 

diplomático é bom, embora muito carreirista - respeitou-os e não 

meteu secretários, foi buscar toda a gente que era da carreira. Foi 

realmente uma obra notável a da ponte aérea que se deve toda… que 

aliás aqui se esqueceu um bocadinho. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Já vamos na segunda metade de 

1975! 

Brigadeiro Passos Ramos: Não quero falar nisso. É que o sr. 

almirante estava a falar numa dificuldade que observou e eu calculo 

que foi essa dificuldade que se lhe pôs. 

Carlos Gaspar: Se me permite, eu queria ainda insistir com o sr. 

almirante. Do seu ponto de vista, a fixação da data da independência 

estava condicionada à partida pelo problema da rotação das tropas. 

Almirante Rosa Coutinho: Não. A fixação do fim da descolonização 

está lá. Que eu saiba, eu não fiz parte da negociação, foram eles que 

concordaram [com a data]. 

Brigadeiro Pezarat Correia: A data vinha de Mombaça. 
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Carlos Gaspar: E qual era a sua percepção dos encontros sucessivos 

que teve e as informações que tinha sobre a posição dos movimentos 

de libertação quanto à data antes de Mombaça? 

Almirante Rosa Coutinho: Não tinham ainda a data. Não sei porque 

é que escolheram essa data. Continuo a não saber. 

Brigadeiro Passos Ramos: Estão aqui as declarações. A seguir a 

Mombaça, o Savimbi diz que a independência se dará num período 

entre nove a doze meses. A 2 ou 3 de Janeiro. 

Apartes. 

O que se passa é que ele começa por pensar em sete anos, começa a 

diminuir, a diminuir, e depois do encontro com os três, ele declara à 

imprensa, que se vai realizar no dia 10 de Agosto um encontro em 

Portugal entre os três movimentos e que a independência será fixada 

num período entre nove e doze meses. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Sobre as forças armadas eu gostava 

de acrescentar qualquer coisa. O sr. almirante traçou um panorama 

que corresponde de uma maneira geral à realidade, mas é preciso 

considerar que, durante o ano de 1974 e mesmo em 1975, continua a 

haver rendições de tropas. A seguir ao 25 de Abril, chegaram vários 

batalhões a Angola, e mesmo depois, quando fui comandante da 

Região Militar de Évora, e fui-o a seguir ao 11 de Março, portanto, a 

seguir a Julho de 1975, ainda embarcou um batalhão inteiro para 

Angola. Em Julho de 1975. Acabou por estar três meses em Angola, 

não mais do que isso. Com a campanha que havia aqui em Portugal 

(«Nem mais um soldado para Angola») é certo que, nos militares que 

estavam em Angola há mais tempo, começou a sentir-se: «Se eles 

não vêm quem é que nos rende?» E começou a haver uma certa 

instabilidade nas tropas em Angola. Mas, na realidade, as rendições 

continuaram a dar-se, se bem que em algumas unidades com 

dificuldades. Nomeadamente,  houve uma companhia de Polícia 

Militar que devia ter seguido e não seguiu; houve também alguns 

problemas, salvo erro, com os pára-quedistas. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Estás a falar dos pára-quedistas a quem 

o Morais da Silva prometeu que só iam tomar conta do aeroporto 

para embarcar. Chegaram lá… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Entretanto continua a haver rendições. 

Mas há um problema que não foi aqui evocado e que tem muita 

importância: o problema das tropas angolanas das forças armadas 

portuguesas. As forças armadas portuguesas em Angola eram 

constituídas praticamente por 50% de militares metropolitanos e 50% 

de militares recrutados localmente, que podemos hoje considerar de 

recrutamento oportunista. [Não contando com] o caso muito específico 

de alguns voluntários, principalmente oficiais, recrutados localmente. 

Havia uma lei que dizia que os mancebos que residissem há mais de 

um ano na colónia eram recrutados na própria colónia para o 

contingente aí mobilizado. Ora, como em Angola se vivia uma 

situação mais pacífica do que na Guiné e Moçambique, [alguns] 

mandaram os filhos estudar para Angola para que, ao fim de um ano, 

fossem aí mobilizados. Alguns deles até invocam o seu patriotismo 

porque foram voluntários para Angola quando [na verdade] deixaram 

de ir para a Guiné e Moçambique. Mas tirando esses, havia um 

recrutamento, na grande maioria, de africanos, pretos, nas forças 

armadas portuguesas. Se além disto juntarmos todas as forças 

auxiliares (TE’s, GE’s, Catangueses, Flechas), chega-se à conclusão 

que o contingente operacional local era superior ao contingente 

mobilizado em Portugal. A partir de finais de 1974, quando começa a 

ser claro que a solução de Angola era a independência, a grande 

maioria dos mancebos recrutados localmente começaram a pôr em 

causa a legitimidade da sua manutenção nas forças armadas 

portuguesas. E começámos a ter problemas em várias unidades, 

muitas das quais eram mistas, de brancos e pretos. Cheguei a ter um 

contingente inteiro de um curso de oficiais e sargentos milicianos, que 

estavam na Escola de Aplicação Militar, na então Nova Lisboa, que se 

queriam recusar a jurar a bandeira, e muitos deles eram os tais 
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portugueses que estavam lá temporariamente. Isto já nos finais de 

1974. Começou até a haver alguns incidentes graves dentro de 

quartéis, entre brancos e pretos, e começámos a ter não só uma 

desmobilização das tropas de recrutamento local como a instabilidade 

dos brancos que a determinada altura já não sabiam se tinham de ter 

mais atenção ao interior do que ao exterior dos quartéis. Isto levou a 

que, a partir de Junho de 1974, ainda no tempo do sr. almirante, se 

tivesse tomado a decisão de passar à disponibilidade todos os 

militares de recrutamento local, o que representou logo uma quebra 

muito significativa… 

Manuel de Lucena: Quando é que decidiram desmobilizar? 

Brigadeiro Pezarat Correia: A decisão foi tomada no fim de 1974, 

mas começa a concretizar-se já depois do Alvor. 

Almirante Rosa Coutinho: Não, não. Até antes. Nas reuniões da 

Junta Governativa – que nós fazíamos diariamente, às 6 horas da 

tarde – passou a ser um problema constante o apresentado pelo 

general Altino Magalhães sobre a desmobilização de tropas. Passou a 

ser um problema constante! Eu já estava farto daquilo! 

Brigadeiro Pezarat Correia: O que significou duas coisas: primeiro, 

o enfraquecimento das nossas forças; segundo, os movimentos de 

libertação começarem todos, pelo seu lado, a tentar arregimentar 

para as suas fileiras os oficiais portugueses desmobilizados. Houve 

aqui a alteração de um equilíbrio, que nos era favorável e que passou 

a ser desfavorável. 

Almirante Rosa Coutinho: Com grande prejuízo do MPLA que não 

tinha meios para os sustentar… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Para todos eles… 

Almirante Rosa Coutinho: A partir do Alvor, ficou decidida a 

formação das forças militares mistas, que deviam assegurar o 

controlo militar do território e ser constituídas em partes iguais: 24 

mil portugueses e 24 mil angolanos (8 mil de cada movimento). E 

nós, a partir daí, começámos a desmobilizar os excessos que ainda lá 
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tínhamos em relação aos 24 mil. Além depois da retracção sucessiva 

do dispositivo. Enquanto nós íamos cumprindo o Acordo de Alvor, 

desmobilizando as nossas forças, os movimentos iam-se reforçando 

cada vez mais e a guerra civil tornou-se inevitável. 

Brigadeiro Passos Ramos: Antes da chegada do sr. almirante, não 

falaste do que viveste – quando um dia a tropa negra de Angola sai 

toda em marcha, com um alferes negro, a caminho... 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ainda lá estavas nessa altura? Isso 

tem a ver com um aspecto que foi levantado aqui pelo dr. Lucena, 

quando falou das milícias a patrulhar os musseques. 

Manuel de Lucena: Eu estava a falar das milícias do MPLA. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas não foi isso o que se passou 

inicialmente. Inicialmente o que se passa é que, quando há os tais 

confrontos nos musseques, na realidade, houve confrontos e, depois 

da morte do taxista branco, quem morria diariamente eram pretos. 

Não me lembro depois de ter morrido mais algum branco. E 

começámos a ser sistematicamente confrontados, no gabinete do 

MFA, com delegações que vinham dos musseques, de brancos, de 

mestiços, de mulatos, etc-: «Isto não pode ser. Isto tem de acabar.» 

E a primeira medida que se tomou foi: a Polícia deixa de patrulhar os 

musseques. Até porque a Polícia ela própria se demitiu. E começámos 

a fazer os patrulhamentos com forças militares. Só que nessas forças 

militares tinham unidades de brancos e unidades de pretos. Quando 

eram as patrulhas de brancos que iam patrulhar os musseques 

vinham os pretos queixar-se de que as patrulhas de militares brancos 

só tomavam o partido dos brancos e que ajudavam os brancos a 

agredir os pretos; quando iam unidades de pretos patrulhar os 

musseques vinham os brancos queixar-se de que as unidades de 

pretos, mas eram unidades do Exército português, só iam proteger os 

pretos e que ameaçavam os brancos. E então nós passámos a tentar 

constituir unidades mistas. E é nesta altura, perante estas pressões 

todas, que, um dia, uma grande parte, quase todos os militares 
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africanos da guarnição de Luanda, que eram uns milhares (porque 

havia o Regimento de Infantaria de Luanda, havia as tropas todas das 

unidades de serviços, do Serviço de Material, da Intendência, da 

Engenharia, do Grupo de Artilharia – que era tudo à base de pretos), 

todos eles, a determinada altura, juntaram-se nas zonas dos quartéis 

e, desarmados, formaram e marcharam sobre o comando-chefe – era 

o Franco Pinheiro que ainda estava como comandante-chefe – 

marcham sobre a fortaleza a exigir exactamente a sua participação 

no patrulhamento dos musseques, porque eram os seus irmãos 

negros que estavam a ser massacrados todos os dias. É a célebre 

marcha de militares angolanos desarmados sobre o comando-chefe. 

Brigadeiro Passos Ramos: E entretanto, no caminho, há um tiro 

que mata um gajo… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Entretanto, quando eles vão para o 

comando-chefe, passam perto do quartel-general. E o quartel-

general, quando se apercebeu daquilo, mandou fazer uma segurança 

à sua volta, para não permitir que aquela turba de soldados viesse 

ameaçar a segurança do quartel-general. E atrás dos militares todos 

formados em direcção à fortaleza, vinha depois a matula, a malta, a 

manifestação. De maneira que, depois de eles passarem, deve ter 

havido ali umas provocações e uns soldados que estavam na 

segurança do quartel-general abriram fogo. 

Brigadeiro Passos Ramos: Julgo que foi antes de passarem pelo 

quartel-general. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Foi antes até, foi. De maneira que 

houve incidentes e houve mais umas baixas. 

Brigadeiro Passos Ramos: Foi um tiro de um civil que causou uma 

baixa. 

Brigadeiro Pezarat Correia: O general Franco Pinheiro recebeu 

uma delegação deles, eles ficaram todos cá fora. Há uma delegação 

que entra na fortaleza, conversa com o comandante-chefe e é nessa 
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altura que este promete que os militares africanos vão começar a 

participar com maior intensidade no patrulhamento dos musseques. 

Brigadeiro Passos Ramos: É nessa altura que recomendei ao 

general Franco Pinheiro que ele devia puxar aquele alferes que ia à 

frente, a chefiar aquilo, para ajudante dele. Ao menos passava a ter o 

controlo do que pensavam os tipos. 

Risos. 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas ele não seguiu o meu conselho. 

Isto é ao princípio. Logo a seguir há o incidente da CCS [Companhia 

de Comando e Serviços], que é resolvido com comandos. O tipo ainda 

limpa quatro tipos. Lembras-te disso? 

Manuel de Lucena: O Franco Pinheiro quando é que se vai embora? 

Brigadeiro Passos Ramos: O Franco Pinheiro vai-se embora logo 

em Julho… 

Almirante Rosa Coutinho: Cinco ou seis dias depois de eu lá 

chegar. 

Brigadeiro Passos Ramos: Isto para explicar que, quando ele 

[Rosa Coutinho] chega lá, já encontra isto a fermentar. 

Almirante Rosa Coutinho: Eu próprio fui despedir-me dele ao 

aeroporto. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Sim. Saiu com guarda de honra, etc. 

Nessa altura houve unidades portuguesas que se portaram 

francamente bem. Tenho a dizer também, e isto é importante que se 

diga, que houve alguns quadros angolanos, principalmente alferes 

milicianos, que  colaboraram lindamente connosco na tentativa de 

acalmar … Alguns são hoje generais lá, no Exército de Angola. Mas 

houve unidades portuguesas que se portaram bem; houve outras que 

se portaram mal. Na verdade, isso é que é uma realidade, os homens 

do gabinete do MFA foram autênticos bombeiros, e foram os homens 

do MFA que andaram, nessa altura, de unidade em unidade. Até 

publicámos um documento que era entregue a todas as unidades à 

chegada e em que a gente dizia: «Se há alguma altura em que se 
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justifica o empenhamento operacional do Exército português, para a 

tentativa de manter uma situação de estabilidade mínima que permita 

uma descolonização eficaz, é agora.» Portanto, tivemos realmente 

uma preocupação extraordinária em manter a operacionalidade 

mínima do Exército português. Infelizmente, não fomos totalmente 

bem sucedidos. 

Brigadeiro Passos Ramos: Houve dois batalhões que se portaram 

lindamente na parte final – já tu não estavas lá: foi o batalhão do 

Vinhas e o batalhão do Granjo de Matos. A Polícia Militar, do Moreira 

Dias, era uma polícia excepcional. E os pára-quedistas do Almendra, 

que a certa altura conseguiram disciplinar as duas companhias que 

embarcaram enganadas. E, então, meteram-se todas dentro do 

hangar e disseram assim: «Um de nós vai deixar de usar boina ou 

fazemos todos as mesmas missões.» Isto é mesmo à Almendra, não 

é? No fim, foram todos fazer boina, foram fazer os MVL [Movimento 

de Viaturas Ligeiras] para o Norte. De resto, as promessas de reforço 

para o Leonel Cardoso não eram possíveis. Porque as pessoas 

estavam muito mais empenhadas em ver o ângulo RALIS não sei o 

quê, PE não sei quantos, [SIAQ?] não sei que mais. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Eu acuso os políticos portugueses, em 

Portugal, de terem falhado, porque não mobilizaram as pessoas para 

o que era necessário. 

Brigadeiro Passos Ramos: O que tu escrevias num papel era isto: 

«Não de descoloniza sem ter um objectivo nacional.» E aquilo era um 

objectivo nacional. E tem de se ter força. Portanto, Portugal consegue 

fazer isto sem força, porque é sem força que o faz… foi efectivamente 

uma obra notável. As pessoas estrangeiras admiram-nos muitos mais 

do que nós nos admiramos; nós lamentamos as feridas. 

Fátima Patriarca: Ainda a propósito da marcação da data da 

transição de poderes e na sequência da pergunta do Carlos Gaspar. O 

que é que o sr. almirante Rosa Coutinho pensou a respeito da data? 

Era exequível? Não era? 
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Almirante Rosa Coutinho: Exequível era; talvez um pouco tardia 

mas isso... 

Brigadeiro Passos Ramos: Isso é parte do Alvor, como sabe. E 

algumas coisas do Alvor foram de um irrealismo… mas foi uma jogada 

de compromisso à Almeida Santos, que é um indivíduo brilhante, e 

quando está tudo com vontade de ir almoçar ou jantar, e aquilo 

foram longos dias, como o sr. almirante se recorda, ele tem sempre 

uma saída que realmente nos convence que  resolveu o problema e 

foi tudo almoçar. Mas o problema foi adiado. Que era aquela 

permanência, não definida – mas lá dizia-se que eram seis meses (é 

um bocadinho o que se passou com a Polícia de Moçambique, que 

teve lá os majores e os subchefes a dar instrução à Polícia), que nós 

ficaríamos ainda seis meses com uma representação militar após o 11 

de Novembro. Ninguém acreditou nisso, mas foi uma saída do dr. 

Almeida Santos. E ele, por acaso (estive aqui a ler, já não me 

lembrava)… 

Almirante Rosa Coutinho: Para Moçambique, a data foi fixada mas 

depois não se cumpriu nada… 

Brigadeiro Passos Ramos: Não, em Moçambique cumpriu-se na 

parte da Polícia. Sr. almirante, eu fui lá e aquilo correu muito bem. 

Aqui [na cronologia] Almeida Santos diz no final: «O acordo é um 

acordo que vai valer o que a vontade dos indivíduos que o 

subscreveram quiserem.» E é importante nunca ler o Alvor sem ler o 

[acordo de] Nakuru. Porque Nakuru, além de rejeitar a presença 

portuguesa, iliba de qualquer culpa Portugal. Considera que a posição 

portuguesa foi correcta e atribui as culpas todas a eles. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Carlos Gaspar: Uma questão para os brigadeiros Passos Ramos e 

Pezarat Correia relacionada com o Alvor: que credibilidade atribuíram 

à ideia de formar o exército nacional angolano a partir das milícias 

dos três movimentos? 



 

151 
 

Manuel de Lucena: E eu já agora acrescentava a essa pergunta a 

minha experiência. Estava em Cabo Verde mobilizado e, quando se dá 

o Acordo do Alvor, fiquei espavorido. Na altura, fizemos no Mindelo 

uma reunião com oficiais e sargentos, sobretudo sargentos que 

tinham estado em Angola. Nós perguntámos: «E agora o que vai 

acontecer?» E um nosso primeiro [sargento] disse: «Eh pá, agora vão 

matar-se todos uns aos outros.» E isto parecia uma perspectiva muito 

razoável para bastantes pessoas. Dadas as disposições deles e a 

nossa progressiva falta de força, tenho a impressão de que o Alvor 

foi, a certa altura, o modo português de começar a lavar um 

bocadinho as mãos... 

Brigadeiro Passos Ramos: Sr. doutor, desculpe eu dizer-lhe isto, 

aceitaria de outra pessoa qualquer essa afirmação. Mas depois de 

ouvir tanta coisa, o senhor viu que não houve possibilidade de criar 

um movimento. Só matando-os. Acusaram o almirante Rosa Coutinho 

de dar preferência o MPLA, acusaram o Silva Cardoso e o Altino 

Magalhães de [favorecer a] FNLA. [Alguns] também foram acusados 

de [favorecer] a UNITA, nomeadamente eu. Mas, enfim, eu não tinha 

acção, digamos, de comando; mas tinha acção política, de dizer que 

eles existiam e o tempo demonstrou que existiam, que tinham 

população, embora fossem menos conhecidos até pela própria 

população branca de Angola. Até porque a população branca de 

Angola não… Por exemplo, Cangumbe tinha três europeus fora a 

tropa: um dos europeus era preto, cabo-verdiano; outro era monhê; 

outro era mestiço. E os Luchazes de Cangamba são um terço de 

Portugal, é assim como o Alto e o Baixo Alentejo juntos. Portanto, as 

pessoas não sentiam o que era a UNITA. Descobriram a UNITA como 

um oportunismo, visto que a UNITA era profundamente racista, como 

disse o ano passado – não tenho dúvidas. Tinham um mulato para 

amostra, um mulato para amostra. Mas aceitava muito bem a ligação 

aos brancos. Perfeitamente. Portanto, eu digo assim: «O que era 

possível fazer senão tentar alistá-los?» Já se viu que havia [na 
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metrópole] uma desmobilização a que não foi alheia a parte política 

que se borrifou, mesmos os partidos mais responsáveis. E falo dos 

partidos mais responsáveis como o PS, o PCP, o PSD. Já não falo no 

CDS que era uma coisa pequenina. Os partidos de Extrema-Esquerda 

serviam para baralhar e aproveitaram os oportunismos, porque custa 

muito a um tipo arriscar o pelo. É uma das coisas que custa, sr. dr. E 

eu talvez não tenha arriscado tanto a vida como arrisquei na 

descolonização, na comissão mais difícil. E o Pezarat [também] com 

certeza, de certeza que para cima dele [Pezarat] havia tiros de todos 

os lados, da esquerda e da direita. Como é que era possível, quando 

havia indivíduos que davam [argumentos] políticos para se 

desculparem? Um tipo, se fosse MRPP, se fosse PCP-ML, se fosse não 

sei o quê, um tipo era muito mais útil a fazer sessões de 

esclarecimento em Trás-os-Montes, onde estavam dúzias de médicos, 

que por acaso eram aqueles que estavam em primeiro lugar para 

serem mobilizados. E havia médicos desgraçados que estavam à 

espera de que os fossem buscar! Tinham todos descoberto a sua 

vocação para estarem em Trás-os-Montes para ajudar! E eu pergunto 

como é que era possível sem força… Porque a verdade é que não 

havia força, não havia um projecto nacional, que era obrigação das 

forças civis criar, pedagogicamente… [Aquelas forças] mais antigas 

são as mais responsáveis, hoje procuram sacudir a água do capote… 

Como é que era possível… Pelo contrário, procuram desfazer o MFA! 

Eu muitas vezes usava esta frase: «Aquilo era um carro, e cada tipo 

resolveu fazer daquilo um volante. Como não havia volantes para 

todos, um fazia de roda esquerda, outro de roda direita, e cada um 

[usava] aquilo que era redondo para ver se dirigia o MFA...» Passado 

um pedaço, eu, quando cheguei aqui, preparado para me rir… Após o 

14 de Junho, vim cá com o Pezarat fazer o relatório do encontro com 

o Savimbi, vinha preparado para gozar o meu Primeiro de Maio, já só 

vim contar espingardas… Já tinha havido o problema da manutenção 

militar, não é?! Quando cheguei em Julho, estava de licença, e já era 
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chamado hugista porque estava sentado ao lado do Hugo [dos 

Santos] e do Adérito Figueira. Do outro lado, já estava o Otelo e o 

Vasco Lourenço. Isto correspondia à desagregação… E o Spínola 

também semeou a confusão, criando aquelas jogadas todas… 

Efectivamente, a certa altura, só havia uma referência em Portugal, 

doa a quem doer, custe o que custar, e a mim já me custou algumas 

coisas: a única referência que havia em Junho, Julho e Agosto, antes 

de se criar o VI Governo Provisório, era o general Costa Gomes, era o 

general Costa Gomes! Era a única referência interna e externa! 

Brigadeiro Pezarat Correia: Deixa-me responder directamente à 

pergunta que o dr. Carlos Gaspar fez. Lá está um problema que é 

sempre difícil de vencer: nós temos que nos focalizar naquela época. 

Realmente, pode dizer que nós não tivemos no Alvor a clarividência 

que os nossos camaradas de Cabo Verde tiveram na percepção dessa 

impossibilidade de cumprimento do Acordo do Alvor. Agora, eu, 

pessoalmente, fiquei muito mais preocupado e muito mais reticente 

em relação à capacidade de cumprir as normas da constituição do 

governo [de transição], daquele governo quadripartido (realmente 

nós, aí, todos, nos interrogámos sobre como é aquilo podia funcionar, 

mas isso vinha de Mombaça, tinha sido acordado por eles e não havia 

nada a fazer), do que em relação ao problema da constituição das 

forças militares mistas, porque não havia outra solução …  

Brigadeiro Passos Ramos: Que até funcionaram… 

Brigadeiro Pezarat Correia: A constituição das forças militares 

mistas era: um estado-maior conjunto, comandado por Portugal, mas 

com uma participação dos representantes máximos das forças 

militares de cada um dos movimentos, mas [ficando] Portugal a 

comandar. Depois, umas forças armadas constituídas, em partes 

iguais, por Portugal (24 mil homens) e os três movimentos de 

libertação (outros 24 mil, 8 mil de cada um deles). Dado que nós, 

Portugal, estávamos realmente empenhados em acabar com a guerra 

e nos pareceu, de boa fé, que os movimentos também estavam 
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empenhados em acabar com ela e em prosseguir com um processo 

pacífico – e não é por acaso que há bocado falámos dos acordos a 

dois, antes de se fazer a plataforma comum de Mombaça… Os 

acordos a dois tinham este significado: é que os movimentos de 

libertação hostilizavam-se todos uns aos outros e nós quisemos que, 

dois a dois, eles declarassem a intenção de acabar com as 

hostilidades mútuas e isso conseguiu-se antes do Alvor. Eles 

aparecem no Alvor com um mínimo de boa fé e nós acreditámos que 

estavam empenhados num processo pacífico. Ora, eu não vejo como 

é que era possível um processo pacífico com os três movimentos de 

libertação que não fosse a participação numa força militar conjunta. E 

chamo a atenção que todos os acordos de Angola posteriores ao Alvor 

– Bicesse e Lusaca – passam, na parte militar, exactamente pelo 

mesmo esquema: constituição de forças armadas mistas em partes 

iguais pelas partes beligerantes. Portanto, se nós fomos ingénuos…  

Adelino Gomes: É o que tem falhado sempre… 

Brigadeiro Pezarat Correia: E tem dado os resultados que tem 

dado. Mas por detrás disto está o quê? Está sempre a falta de boa-fé. 

O que é certo é que se verificou que, apesar de todas as experiências 

que tem havido, e que falharam, nunca se encontrou solução 

melhor... 

Manuel de Lucena: Se me dá licença, eu gostava de precisar a 

minha pergunta – não sei se o Carlos irá na mesma direcção. Com a 

minha pergunta não quero atribuir culpas à parte militar portuguesa. 

Eu, em matéria de responsabilidade política, acho que há uma grande 

co-responsabilidade de várias forças nacionais, civis e militares. 

Passaram vinte anos. Não estamos aqui para dizer: este senhor é 

culpado! Agora, o que me parece é que há uma pequena contradição, 

que talvez na altura pudesse ter sido pensada por várias pessoas e 

até acredito que a tenham pensado. E que é: por um lado, as coisas 

que se passam, passam-se dada a nossa progressiva falta de força, 

por várias razões, inclusivamente, pela razão avançada pelo sr. 
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almirante (havia um grande problema de rendições e colocação de 

forças; nós tínhamos um prazo e tínhamos de fazer um acordo). Mas, 

a solução que se encontrou, e como diz não há outra (são precisas as 

forças conjuntas), supõe exactamente aquilo que nós não tínhamos, 

que era um árbitro. Se alguma solução dessas resulta é porque a 

ONU, ou a NATO na Bósnia, têm força para dar um murro na mesa. 

Porque se não têm não resulta.  

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas esse é que é o grande equívoco, ó 

dr. Lucena. 

Manuel de Lucena: Portanto, por um lado nós vamos chegar a uma 

solução como aquela a que chegámos: eles marcam a data, só 

aceitam sob determinadas condições, fazem exigências e nós, como 

não temos muita força, aceitamos. Mas aceitamos uma solução que, 

para ser viável, precisa dum árbitro, que só podíamos ser nós, não 

podiam ser outros. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não, não. Mas esse é que é o grande 

equívoco, ó dr. Lucena. É que nós naquela altura não éramos árbitro, 

éramos uma parte contratante. Árbitros fomos em Bicesse. Naquela 

altura nós não éramos árbitros. 

Manuel de Lucena: É exactamente o que eu estou a dizer: é que 

sem árbitro… 

Brigadeiro Pezarat Correia: E agora eu pergunto: e acham que em 

1974… 

Manuel de Lucena: O problema vai pôr-se logo a seguir. Quando 

começam aquelas bernardas em Luanda, em que eles aparecem com 

morteiros, a fazer coisas do diabo, ou nós tínhamos força para os pôr 

na ordem, para os desarmar, ou … 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ou não tínhamos. E portanto a opção 

era esta: ou não aceitávamos negociar e fazer algumas cedências ou 

prolongávamos a guerra. Tínhamos condições para prolongar a 

guerra? Alguém é aqui capaz de afirmar que em 1974 Portugal tinha 

condições para prolongar a guerra colonial?  
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Só mais uma coisa: a questão do árbitro. Portugal naquela altura não 

era árbitro, era uma das partes contratantes. Em segundo lugar: 

alguém vê em 1974 a possibilidade de se colocar o problema de 

Angola, na altura da Guerra Fria, da disputa entre a União Soviética e 

os Estados Unidos, nas mãos da ONU? 

Carlos Gaspar: Não. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Então quem é que ia ser o árbitro? 

Carlos Gaspar: Não tem sentido. Portugal não era o árbitro. O que 

eu gostava de saber era: quando os termos de referência do Acordo 

do Alvor para formação de um exército misto, um exército nacional 

angolano, são conhecidos por si, qual foi a sua avaliação?  

Brigadeiro Passos Ramos: Eu tinha grandes apreensões… 

Brigadeiro Pezarat Correia: A minha avaliação, na altura, era a de 

que solução era viável. Aliás, há aqui uma precisão. Na altura, a 

nossa intenção não era formar um exército nacional angolano. Era 

participar numas forças armadas mistas, nas quais os angolanos 

também participariam. A questão da formação do exército nacional 

angolano seria depois com eles. Tinha que passar por uma 

Assembleia Constituinte (o que não se fez), etc., etc., etc. Na altura, 

a parte militar foi a que me criou menos reticências. A parte do 

Governo confesso que me criou bastantes. Estava convencido de que 

a parte militar ia funcionar. Infelizmente enganei-me.  

Brigadeiro Passos Ramos: Eu tinha grandes apreensões porque 

muito do que se passou não foi à mesa. Era preciso negociar os 

cortes, aqueles dias foram muito compridos… Cada pontinho era 

negociado à noite, havia noites em que dormíamos uma ou duas 

horas, para no dia seguinte…  

Carlos Gaspar: E sobre a data? 

Brigadeiro Passos Ramos: A intenção portuguesa era ficar mais 

tempo, o mais possível. A saída do dr. Almeida Santos foi encontrar 

uma solução em que ninguém acreditava, e que era, a pedido deles, 
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prolongar-se-ia, ou não, de acordo com os desejos deles. E ninguém 

acreditou nisso. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Posso dizer que depois do Acordo do 

Alvor – o Alvor acabou a 15 e nós regressámos a Angola com o 

almirante Rosa Coutinho – foi nesse período em que houve o tal 

incidente na rádio, etc. E nesse período entre 15 e 16 de Janeiro, em 

que a gente chega a Angola (o Rosa Coutinho, eu e o Gonçalves 

Ribeiro, etc.), quando se constitui o Governo, eu fiz uma sessão no 

cinema de Luanda, em que juntámos representantes de todos os 

ramos das forças armadas portuguesas, para explicar o que tinha sido 

o Acordo do Alvor. E posso dizer que o Acordo foi recebido muito 

favoravelmente pela generalidade dos militares que assistiram. Eles 

estavam até um bocado eufóricos: «Finalmente vamos ter uma 

solução.» 

Brigadeiro Passos Ramos: É que a gente acreditava na parte 

militar dos movimentos. Esquecemo-nos de que havia a parte política. 

Essa é que nunca se entende; a parte militar entende-se. 

Manuel de Lucena: Tinha ainda uma questão para o sr. almirante. 

Quando o Acordo de Alvor fez 20 anos, li uma entrevista sua, creio 

que ao Público, em que o senhor diz: «Eu salvei o MPLA.» Em que é 

que consistiu essa salvação? Porque quando nós hoje fizemos várias 

perguntas o sr. almirante afastou a ideia de algum favorecimento. 

Almirante Rosa Coutinho: Enquanto presidente da Junta 

Governativa, e depois como alto-comissário interino, procurei 

comportar-me como árbitro perante os três movimentos de 

libertação, muitas vezes tomando decisões que não me agradavam 

inteiramente, mas obedecendo a alguma isenção. Depois do Alvor, 

quando regressei a Lisboa, achei que tinha direito de tomar partido. E 

aí tomei declaradamente partido pelo MPLA perante as modificações 

todas que já referi anteriormente. E considerei que, se fosse possível, 

os Acordos de Alvor deviam ser revistos – isto na altura própria: a 

FNLA tinha sido expulsa de Luanda, eles aproveitaram para 
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escorraçar a UNITA também, sem necessidade. Eu tomei o partido do 

MPLA. Achei que até se devia recuar no Acordo de Alvor e fazer um 

acordo com o MPLA. 

Manuel de Lucena: Mas aí já não tinha grandes meios para o 

salvar… 

Brigadeiro Passos Ramos: Bom, mas não era legítimo. Desculpe, 

sr. almirante, aí não concordo. E na altura disse-lhe. 

Brigadeiro Pezarat Correia: E tivemos grandes discordâncias nessa 

altura. 

Brigadeiro Passos Ramos: Tivemos grandes discordâncias consigo. 

Almirante Rosa Coutinho: Tomei partido pelo MPLA só depois de 

ter regressado. 

Manuel de Lucena: Mas então como é que o salvou nessa altura? 

Almirante Rosa Coutinho: Porque impedi que o MPLA fosse 

marginalizado. 

Manuel de Lucena: Quando já estava cá? 

Almirante Rosa Coutinho: Não. Lá. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Era o projecto do Spínola, pá! 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas tinha todo o MFA contra isso. Ó sr. 

almirante, mesmo o próprio Melo Antunes … Ainda há bocado se falou 

de um individuo de Engenharia que, após o 28 de Setembro, tomou 

conta da descolonização; foi um indivíduo muito bem relacionado, 

julgo que era extremamente isento e lúcido, o Melo Antunes. Com 

preparação, com conhecimentos, com amigos, desde Angola até 

vários [outros] lugares. E era um homem que, quando não conhecia, 

ia ver e absorvia o que se passava, com sensibilidade. Pois eu já vi 

acusarem o Melo Antunes, da parte do general Vasco Gonçalves e 

outros assim, de ter provocado a saída maciça dos portugueses de 

Angola. Foi o maior erro que se cometeu! E o sr. almirante sabe 

perfeitamente, não estava lá na altura mas sabe perfeitamente, que a 

gente com tristeza viu morrer milhares. E continuam a morrer 

alegremente, com Bicesse ou sem Bicesse, com Lusaca ou sem 



 

159 
 

Lusaca. E hão-de continuar a morrer. Mas, efectivamente, podiam ter 

morrido muitas dezenas de milhares de portugueses, pretos ou 

brancos ou mestiços que estão cá. Morreram aqueles que, para 

infelicidade deles, já eram angolanos, embora tenham procurado não 

o ser a todo o momento [para tentarem vir para cá]. A verdade é que 

nessa altura (eu assisti a essa Comissão de Descolonização, de que 

nunca fiz parte, mas assisti), realmente, o coronel Melo Antunes 

tomou a posição de dizer assim: «Não temos garantia nenhuma de 

que isto não dê para o torto, de que não deixemos a nossa população 

lá ficar, que são 400 ou 500 mil homens.» E tomou-se a decisão de 

deixar de andar a brincar, de aliviar a panela de pressão, mandando 

dois aviões por semana. Porque a certa altura houve uma decisão 

(não vou dizer de quem foi): «A gente vai mandando dois aviões por 

semana para ir trazendo aqueles que estão mais atrapalhados.» 

Estamos em 1975, estamos já depois de Junho, daqueles incidentes 

de Maio e Junho que foram terríveis. Eu também assisti. Há bocado o 

comandante Jesuíno falou [nisso] e eu também assisti: eu estava com 

eles reunido e uma massa derrubou todas as grades do Governo-

Geral, derrubou aquilo tudo, foi tudo derrubado e bateu às portas. 

Estavam eles lá sentados à mesa, o Pinnock, o Vaal Neto, o Savimbi e 

o Agostinho Neto e nós forçámo-los a entenderem-se, no dia 2 de 

Maio. O Holden Roberto não era possível, nunca esteve; o mais perto 

que esteve de Luanda foi no Ambriz (fui lá falar com ele). Mas aquilo 

era necessário para a ponte aérea. No entanto, hoje critica-se, 

dizendo que foi um erro gravíssimo. Eu sei porque é que consideram 

um erro gravíssimo: eles temiam que viessem 500 mil indivíduos que, 

naturalmente, não eram nada progressistas e vinham marcados. Ora, 

o Melo Antunes assume [o problema] com coragem e diz: «Não 

senhor, estes indivíduos vão morrer [se ficarem em Angola]. Gaste-se 

o que se gastar, estes indivíduos [vêem a Portugal]. É aí que falo na 

tal acção diplomática notável que consegue mobilizar, de uma forma 

isenta, alargada, uma ponta aérea como nunca se viu. Os americanos 
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propunham-se ir buscar [a população] de Galaxy. Cada Galaxy trazia 

logo uma lingada… Puseram-se à disposição do Costa Gomes. E isto 

foi criticado como um erro gravíssimo, quando não é verdade porque 

hoje os retornados estão, na sua grande maioria, reintegrados, o que 

não acontece, por exemplo, na França. Foi notável … Há feridas? Há 

feridas. Há salazarentos? Há salazarentos. Há indivíduos que a gente 

deve respeitar? A gente deve respeitar as pessoas por aquilo que elas 

pensam. Vive-se numa democracia? Vive-se numa democracia. 

Custou dinheiro? Custou dinheiro. Não fizemos uma descolonização 

tipo belga, tipo francesa ou, muito mais inteligente, tipo inglesa 

(porque esses deixaram lá ficar madeira e zinco e ficaram com os 

interesses todos)? Pronto, está bem. Ainda vai demorar uma 

geração? Talvez, mas não é nada. Portanto, eu digo: foi uma 

descolonização com extrema sorte. Eu não sei como é que seria 

outra… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas estas tomadas de posição, enfim, 

e as acusações [que se fazem] dos partidos que se tomaram por A, B 

ou C… O almirante é muito acusado de ter favorecido o MPLA, e eu 

creio que essa afirmação tem a ver fundamentalmente com uma 

altura em que havia realmente intenção aqui, na metrópole, de 

marginalizar o MPLA; e realmente o MPLA não podia ser 

marginalizado, era um dos três… Mas a verdade é que, quando 

chegamos ao fim de 1974, em que já se estava a delinear o Alvor e 

em que para nós o acordo que se viesse a fazer tinha de contemplar 

os três movimentos de libertação, e só eles (isso é verdade), mas em 

partes iguais, eu, com algum espanto, nesta resenha de imprensa 

que vocês mandaram para preparação desta reunião, fui ver uma 

coisa que eu nunca tinha visto mas a que achei um piadão: em 17 de 

Dezembro de 1974 – estamos a 15 dias do Alvor –, uma delegação 

do MPLA vem a Portugal, é recebida por uma delegação do PS e o 

presidente da delegação do PS que conversou com a delegação do 

MPLA, que era o Tito de Morais, faz estas declarações: «O PS não 
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mantém relações com os restantes movimentos de libertação pois 

reconhece o MPLA como o único e verdadeiro representante dos 

anseios do povo angolano.» Isto é declarado pelo chefe de uma 

delegação do PS, que conversou com o MPLA em 17 de Dezembro de 

1974. 

Manuel de Lucena: Fora o que toda a gente sabe… Em Cabo Verde, 

a saudação do PS às vanguardas revolucionárias, de que o PAIGC é o 

florão mais ilustre... O dr. Mário Soares até chegava às vezes a estar 

um bocado isolado. 

Almirante Rosa Coutinho: Na questão da interferência política na 

descolonização, eu penso que, ao princípio, os políticos tentaram 

interferir ou meter-se na descolonização, considerando que daí 

acabaria por vir prestígio, aqui, em Portugal. Ao fim de pouco tempo, 

verificaram que quem se metia na descolonização acabava por sair 

com os dedos um bocado queimados. E a solução adoptada foi esta: 

os militares tiram as castanhas do lume e a gente depois cá fica para 

governar isto. E isso sucedeu; e eu fui um dos que fiquei com as 

mãos queimadas. Mas não me arrependo. 

Brigadeiro Passos Ramos: O sr. almirante só tinha, de vez em 

quando, já depois de ser alto-comissário interino e presidente da 

Junta Governativa, umas saídas que nos punham grandes problemas. 

Não podia ver o Mobutu. E mandava umas piadas ao Mobutu e 

alguém tinha de lá ir… E uma das vezes estava para ir eu… O Mobutu, 

para si, era como o pano vermelho para o touro. De maneira que 

criou-nos embaraços terríveis. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Foi o Victor Alves armado em 

bombeiro… 

Brigadeiro Passos Ramos: Foi o Victor Alves. Estive para ir com 

ele. 

Almirante Rosa Coutinho: A ameaça principal não foi a tentação 

rodesiana [mas o Mobutu considerar-se o rei do Zaire]. E era essa a 

intenção americana. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Desculpe a franqueza, mas eu acho que 

o sr. era um homem do MFA, era um militar, e isso criou-nos 

dificuldades terríveis. 

Almirante Rosa Coutinho: Daí o apoio que o Mobutu teve, e 

continua a ter. O Mobutu chegou a considerar-se o futuro rei do 

Zaire, através do súbdito Holden Roberto. 

Brigadeiro Passos Ramos: Do «Grande Zaire», o que eles 

chamavam o «Grande Zaire» que incluía Angola. Mas isso era a 

ameaça que aqueles sectores tipo Kissenger nos queriam impor. 

Almirante Rosa Coutinho: A ameaça que havia era transmitida 

através das informações das nossas Forças Armadas, que avaliavam a 

capacidade dos movimentos pela sua força militar. […] O Zaire tinha 

cerca de dezasseis mil homens; o MPLA tinha cerca de oitocentos (o 

que era real, depois da dissidência do Chipenda); e a UNITA não tinha 

mais de trezentos… 

Brigadeiro Passos Ramos: Era capaz de ter mais, nessa altura. 

Almirante Rosa Coutinho: Bem, mas essa era a informação 

recebida. 

Brigadeiro Passos Ramos: Naquela altura, no 25 de Abril, a 

estimativa da 2ª Repartição de Angola era de 7500 indivíduos 

armados e equipados, a maior parte deles não eram angolanos. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas de quem? 

Brigadeiro Passos Ramos: Da FNLA. A ideia era vir para os quinze, 

dezasseis mil. Tinha havido problemas nas universidades e ele 

[Mobutu] pegou naqueles rapazinhos que tinham estado a levantar 

problemas e fê-los alistarem-se, todos eles, obrigatoriamente. E 

depois apareceram ali, como carne para canhão. E os seus generais 

diziam assim: «As duas coisas não.» Porque ele pretendia 

simultaneamente fazer um ataque sobre Cabinda e [um ataque] 

sobre o Norte de Angola. Claro que o 25 de Abril cortou-lhe isso tudo. 

E nós levámos também dispositivos de segurança. E ele ficou 

desarmado. 
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Almirante Rosa Coutinho: A 8 de Novembro fizeram uma tentativa 

de ataque sobre Cabinda que foi derrotada com o auxílio dos 

Comandos. 

Brigadeiro Passos Ramos: E o senhor sabe muito bem que [o 

Mobutu] substituiu o Santos e Castro na frente do Quifandongo 

porque queria um general zairense a comandar aquelas tropas. 

Porque, a certa altura, perante um ataque – estavam lá os Comandos 

– o MPLA recolheu… Eu estava lá por acaso porque ficámos sem 

água… Lembra-se daquele chefe dos contínuos? Um homem velhote 

que estava lá há uma série de anos, que tinha servido sob vários 

governadores? O tipo à segunda-feira esvaziava a piscina. E naquele 

dia o general Leonel Cardoso disse assim: «Falta água, rebentaram 

com a água, mas felizmente temos a piscina.» Chama o tipo e 

pergunta: «A piscina?» «Esvaziei, está a lavar, não tem água.» Como 

há trinta ou quarenta anos fazia aquilo, ficámos sem água. Nesse dia, 

jantámos uma ração de combate naquela bela loiça do palácio, os 

criados de luvas brancas… Ficou tudo filmado, ficou um filme, ficaram 

fotografias de tudo… 

Manuel de Lucena: Gostava de fazer mais uma pergunta. O sr. 

almirante há-de ter reparado que eu o tenho maçado muito mais com 

as coisas mais antigas. Acho que os acontecimentos históricos a certa 

altura tendem a tornar-se inevitáveis. Por exemplo, quando o Prof. 

Marcello Caetano hesitou, hesitou e hesitou, inclusivamente não 

aproveitando contactos com o próprio MFA, a certa altura, o 25 de 

Abril torna-se inevitável, não podia ter deixado de existir. Portanto, 

quando as coisas começam a acontecer numa determinada direcção 

em Angola e, por razões várias, com responsabilidades de várias 

forças militares e políticas, a situação chega a um ponto em que, ou 

porque os movimentos já têm muita força relativamente à que 

tinham antes, ou por pressões internacionais, ou porque nós já temos 

muita fraqueza acumulada, porque as nossas tropas se querem vir 

embora, a certa altura, estamos num estado de necessidade. Nessa 
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altura, como se sabe, não há culpas; quanto muito há 

responsabilidades. Culpas não há. As coisas são um bocado o que 

têm de ser. E a margem para desgastes é pequena, cada vez mais 

pequena. E é por isso que volto a insistir consigo […]. O senhor vinha 

muito a Lisboa e aquilo que hoje me sabe a pouco é a falta de debate 

entre as forças que, apesar de tudo, se aliaram no 28 de Setembro. 

Quando eu dei alguns exemplos de iniciativas desencontradas (o Melo 

Antunes a preferir contactar determinadas facções do MPLA, na altura 

a do Neto; o dr. Soares a contactar o Chipenda…), quando eu levantei 

estas questões a título de exemplo, ou quando lhe perguntei por 

determinadas reuniões da Comissão de Descolonização, era para 

saber se as coisas poderiam ou não ter seguido outro caminho, que 

possibilidades diferentes, que propostas, que estratégias se terão 

debatido entre as forças que faziam parte da coligação que, apesar de 

tudo, ganhou o 28 de Setembro – havia o Partido Socialista, havia 

militares de várias orientações, havia o Partido Comunista… Pelo 

contrário, as coisas parecem ir afunilando para chegar ao ponto em 

que tinha de ser o que foi, em que se tinha de aceitar o Alvor com a 

esperança de que aquilo funcionasse, sem haver uma força capaz de 

disciplinar os três movimentos. E sem a existência dessa força, fosse 

qual fosse, eles iam estraçalhar-se. A partir daí tem de se salvar o 

salvável. Depois aparecem as coisas meritórias de que o brigadeiro 

Passos Ramos falou: assegurar a salvação das populações; tentar 

evitar lá males maiores. Mas em que já tudo, grosso modo, tinha de 

ser como foi… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas porque é que considera que essas 

acções foram desencontradas? 

Manuel de Lucena: Na sua intervenção, tal como na intervenção do 

sr. almirante, não aparecem debates internos do MFA, da Comissão 

de Descolonização, da Junta Governativa. Até podem não ser 

diferenças de linha política, até podia ser determinado senhor de 
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determinado partido a dizer: «Aqui está a fazer-se uma asneira. Eu 

acho que aquilo é ruinoso»… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas essas acções não eram assim tão 

desencontradas. Isto é, o facto de haver uns que iam falar com a 

FNLA, outros com o MPLA, outros com a UNITA, não quer dizer que 

houvesse desencontro: o que havia era necessidade, da parte 

portuguesa, de falar com eles todos. Agora, pode considerar-se que 

houve aí alguns desvios. Por exemplo, quando o dr. Mário Soares vai 

a Kinshasa falar com a FNLA e entretanto lhe aparece no caminho o 

Chipenda e ele resolve também recebê-lo – não estava se calhar 

programado falar com o Chipenda. Era preciso, da parte portuguesa, 

através de vários emissários, ir falando com as várias partes. Mas 

isso não quer dizer necessariamente que houvesse desencontro. 

Agora se me pergunta: como é que aqui a coisa foi planeada para 

depois se seguir uma determinada via, bem, eu estou convencido de 

que a coisa, não a partir do 28 de Setembro, mas a partir da 

formação do II Governo provisório, a coisa foi planeada, 

fundamentalmente, no gabinete do Melo Antunes. Porque as acções 

que nós fazíamos em Angola eram coordenadas com o Melo Antunes, 

que ia frequentemente a Angola e o sr. almirante vinha cá. 

Almirante Rosa Coutinho: Ele não ia… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Foi, foi. Eu estive lá com ele. Foi lá 

que eu lhe entreguei a constituição do Governo. Ó sr. almirante, não 

tenha dúvidas. 

Almirante Rosa Coutinho: Não, não. Eu cheguei a pôr cá o 

problema de que havia duas pessoas que não podiam ir a Angola 

porque me iam criar problemas do arco da velha: o Almeida Santos e 

o Melo Antunes, que eram considerados inimigos pelos brancos de 

Angola. 

Brigadeiro Pezarat Correia: O sr. almirante podia lá não estar, 

porque veio cá muitas vezes; agora eu estive com o Melo Antunes já 

depois do senhor ter tomado posse. O Melo Antunes, quando vai a 
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Argel conversar com o MPLA, manda-me vir de Angola  e eu fui com 

ele porque me convocou. 

Almirante Rosa Coutinho: Em Angola, o Melo Antunes, nessa 

altura… O Melo Antunes era principalmente um símbolo inadmissível 

para a população branca. O Almeida Santos, uma vez, teve de sair do 

Palácio [do Governador] de helicóptero. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Isso foi antes do senhor ir. Foi quando 

ele foi fazer lá as tais consultas. 

Brigadeiro Passos Ramos: O Melo Antunes começa a ter problemas 

e está debaixo de tiro da extrema-direita, a partir do 28 de 

Setembro, quando se dá, em termos internos, um desaguisado, um 

profundo corte, um corte ideológico muito grande, entre ele e o Vasco 

Gonçalves. O sr. compreende o que eu estou a dizer. E, realmente 

entre, outras forças… Ele, a partir daí, é um inimigo da extrema-

direita porque tem um programa económico, o programa do Rui Vilar, 

da Pintassilgo e dele, viável, que não previa nacionalizações, que não 

previa grandes controlos, nada dessas coisas. Como era viável não 

interessava nem às forças de um lado, nem às forças do outro. Para 

mim, é a explicação do 11 de Março: são duas forças de sinal 

contrário que estão interessadas no 11 de Março porque querem 

acabar com aquilo. E então deram um salto qualitativo com as 

nacionalizações e a unicidade sindical. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Depois do Alvor, o Melo Antunes vai 

várias vezes a Angola. 

Brigadeiro Passos Ramos: Muitas vezes. E realmente ele conduz 

com grande clarividência… 

[…] 

Carlos Gaspar, referindo-se à substituição de Rosa Coutinho no cargo 

de Alto Comissário e Governador-Geral interino de Angola, pergunta 

quais eram as relações entre este e o Presidente Costa Gomes no 

pós-28 de Setembro. 
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Almirante Rosa Coutinho: Havia uma relação de confiança de anos 

e anos, o que não quer dizer que estivéssemos sempre de acordo. 

Uma maneira de evitar a saída dos portugueses de Angola era 

Portugal negociar directamente com o Agostinho Neto, com o MPLA, a 

sua permanência. Era a única. 

Manuel de Lucena: Eu estava a querer uma coisa dessas desde o 

princípio da tarde! Isso é uma divergência! 

Almirante Rosa Coutinho: É uma divergência! Nunca considerei 

apoiar aquela caldeirada que resultou da participação dos três 

movimentos porque isso só ia resultar numa guerra civil, da qual os 

portugueses … 

Brigadeiro Passos Ramos: Eram as grandes vítimas. 

Almirante Rosa Coutinho: E foi o que sucedeu. O MPLA teve muita 

culpa, mas isso foi mais tarde. O êxodo dos portugueses foi feito 

numa perspectiva de regresso. Houve gente que veio de Angola só 

com a roupinha… 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

… No dia 11 de Novembro quem estava presente era o MPLA. O MPLA 

teve culpa em não reconhecer que aqueles portugueses que tinham 

saído de Angola com medo, natural, não pudessem regressar. Tinha-

se aliviado tremendamente a situação político-económico de Angola 

se esses portugueses tivessem podido regressar. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Como é que eles podiam regressar, sr. 

almirante, com a guerra civil? 

Brigadeiro Passos Ramos: Mais culpa teve a FRELIMO, que era 

única… 

Manuel de Lucena: Isso é depois. Quando o sr. almirante diz que 

nunca acreditou na caldeirada dos três movimentos, que iam dar cabo 

uns dos outros e que a solução podia ter sido uma negociação directa 

só entre Portugal e o MPLA, sob certas condições, discutiu isso com o 

general Costa Gomes? 

Almirante Rosa Coutinho: Várias vezes. 
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Manuel de Lucena: Na Comissão da Descolonização? 

Almirante Rosa Coutinho: Não. Isso não era coisa para se discutir 

na Comissão da Descolonização. 

Manuel de Lucena: Era com o general Costa Gomes? 

Almirante Rosa Coutinho: Com o general Costa Gomes e até com o 

Melo Antunes, antes daquela tentativa de … 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ó sr. almirante, lançou-se aqui um 

problema que não foi debatido e que deixa estes pontos em aberto. 

Espero que isto seja objecto de uma discussão mais alargada. Não se 

esqueçam de que, nessa altura, era o V Governo que estava em 

funções. O V Governo tinha ameaçado demitir-se no caso de Portugal 

reconhecer o MPLA unilateralmente, etc., havia muitas questões em 

jogo. Portanto, este problema tem de ser mais aprofundado. Agora, 

eu penso que não foi isso o que o dr. Carlos Gaspar perguntou, pois 

não? 

Carlos Gaspar: Logo que foi mandado trabalhar nesse grupo com o 

Presidente de República, como é que evoluíram as vossas relações? 

Almirante Rosa Coutinho: Evoluíram bem, tendo eu perfeitamente 

a consciência de que não queria que eu lá continuasse. […] O que era 

verdade. […] À excepção da Guiné – o Fabião recebeu uma situação 

um bocado consumada -, o general Costa Gomes procurou não 

nomear para as situações difíceis oficiais do Exército. Daí que para 

Angola tenha ido eu e para Moçambique tenha ido o Crespo. E para 

Cabo Verde… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas quando é a sua substituição – eu 

suponho que foi isso que o dr. Carlos Gaspar há bocado perguntou… 

Almirante Rosa Coutinho: Ele perguntou se as minhas relações 

com o Costa Gomes tinham sido sempre suaves durante o tempo… 

Não evoluíram mal. Aí, para os acordos de Alvor, eu lidei com o Costa 

Gomes. Por isso mesmo considero que a minha saída até devia servir 

para algumas contrapartidas e algumas cedências, porque a FNLA 

estava tão ansiosa por que eu saísse que uma promessa da minha 
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saída podia servir como contrapartida. Eu tinha cumprido a minha 

missão… 

Brigadeiro Pezarat Correia: No Acordo de Alvor ficou assente que 

o alto-comissário devia ser nomeado pelo Presidente da República 

portuguesa, com a aceitação maioritária dos três movimentos de 

libertação. 

Manuel de Lucena: Aceitação maioritária? Bastavam dois ou era 

preciso aceitarem os três? 

Almirante Rosa Coutinho: Julgo que eram [precisos] os três. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não, desculpe, sr. almirante, tinha de 

ser pelo menos 2/1. E, no final da negociação, inclusivamente, o 

MPLA fez chegar a informação de que eles sabiam que a UNITA e a 

FNLA não aceitavam o almirante Rosa Coutinho, que era quem o 

MPLA desejava, e que iam propor o general Silva Cardoso. Eu recebo 

pessoalmente um telefonema de Angola, da Comissão Coordenadora 

[do MFA]: «Eh pá, nós temos aqui conhecimento de que se estão a 

delinear as coisas para ser o Silva Cardoso o alto-comissário. Tu vê lá 

se consegues evitar isso, porque nós consideramos que vai ser um 

desastre.» Aliás, veio a ser. E eu fui falar com o general Costa 

Gomes, na altura Presidente da República, que estava alojado lá em 

baixo no Hotel Alvor, e fui dizer-lhe: «Meu general, acabo de receber 

esta comunicação de Luanda. Esta é a posição do MFA de Angola, que 

eu aliás partilho inteiramente. Considero que o Silva Cardoso vai ser 

muito mau. Consideramos que o Rosa Coutinho é impossível porque 

tem a recusa maioritária dos movimentos de libertação, mas que não 

seja o Silva Cardoso porque nos parece mal.» «Ai, não sei quê, os 

movimentos de libertação é que terão de dar a opinião deles. Eu 

depois é que nomeio mas tenho de seguir, de acordo com o texto do 

Alvor, a opinião maioritária dos movimentos de libertação.» E o MPLA 

faz chegar depois a seguinte informação: «Nós sabemos que o Silva 

Cardoso vai ter o apoio da FNLA e da UNITA e pensamos, se bem que 

não concordemos, pensamos que é negativo que nós à partida nos 
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oponhamos a uma solução que vai ser inevitável. Vamos criar um 

conflito que vai criar problemas. De maneira que nós vamos acabar 

por apoiar também o Silva Cardoso.» E o Silva Cardoso acabou por 

ser apoiado pelos três movimentos de libertação. 

Almirante Rosa Coutinho: A conversa que eu tive com o Costa 

Gomes foi antes dos Acordos de Alvor; foi na altura em que eu vim 

para os Acordos de Alvor. Eu tive a conversa com ele tendo ele já 

decidido que eu não regressaria como alto-comissário. 

Carlos Gaspar: Mas não tinha decidido quem ia substituí-lo? Mas o 

sr. almirante tinha alternativas? 

Almirante Rosa Coutinho: Eu disse que o Silva Cardoso era mais 

frouxo. Um dos elementos que eu propus era o próprio [Ernesto 

Ferreira] Macedo. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Aliás era quem, na altura, a Comissão 

Coordenadora preferia. 

Brigadeiro Passos Ramos: Quem devia ser, na minha opinião, 

embora o resultado fosse o mesmo, era o almirante Leonel Cardoso. 

Tanto pela frieza… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Como acabou por ser. Mas o problema 

era voltar a ser um marinheiro, pá, era voltar a ser um marinheiro, 

percebes?! Já estava um marinheiro em Cabo Verde, já estava um 

marinheiro em Moçambique… 

Almirante Rosa Coutinho: O nome que aconselhei ao general Costa 

Gomes foi o do Macedo. Mas por qualquer razão o Costa Gomes não 

gostava muito do Macedo. O Macedo ficou vários meses a substituir-

me até. E chegou a ficar como alto-comissário interino. 

Manuel de Lucena: Ó sr. almirante, essa sua ideia do acordo 

directo, exclusivo, entre Portugal e o MPLA quando é que a 

manifestou? 

Almirante Rosa Coutinho: Só depois de ter regressado de Angola. 

Manuel de Lucena: E discutiu também com o major Melo Antunes? 

Almirante Rosa Coutinho: Também. 
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Manuel de Lucena: Isso depois do Alvor? 

Almirante Rosa Coutinho: Depois do Alvor, quando o Alvor 

começou a ser praticamente inaplicado e denunciado. Principalmente 

depois de eu ter verificado a tentativa que houve, logo, de tomada do 

poder em Angola pela FNLA, em Maio/Junho de 1975. 

Manuel de Lucena: E qual foi a receptividade? 

Almirante Rosa Coutinho: Não encontrei receptividade. 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas isso [da tomada do poder pela 

FNLA] não corresponde à realidade.  

Brigadeiro Pezarat Correia: A ideia era outra. 

Brigadeiro Passos Ramos: Essa talvez tenha sido uma impressão 

que alguns sectores do MPLA lhe fizeram chegar a si. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Nessa altura a intenção era o acordo 

da UNITA com MPLA. 

Brigadeiro Passos Ramos: Efectivamente, nunca houve esse perigo 

porque a UNITA nunca… 

Almirante Rosa Coutinho: Não era a UNITA! 

Brigadeiro Passos Ramos: Não é isso. A UNITA nunca permitiria 

que a FNLA assumisse aquilo. Quanto mais ela fizesse isso, mais ela 

encostava o MPLA. 

Almirante Rosa Coutinho: A FNLA avançou até ao Ambriz e depois 

até ao Caxito. 

Brigadeiro Passos Ramos: Sim, mas não era um perigo maior. 

Almirante Rosa Coutinho: Expulsou o MPLA… 

Brigadeiro Passos Ramos: O FNLA não, o Zaire. 

Almirante Rosa Coutinho: O Leão Correia continuava a comandar 

lá aquela zona. Acabou por ter de regressar a Luanda sob o acosso da 

FNLA. 

Brigadeiro Passos Ramos: Sim, mas [a FNLA] levou castanha das 

nossas tropas que não foi brinquedo, não é? Porque a saída de 

Carmona e do Uíge foi protegida pelas tropas, por helicópteros e com 

emboscadas descontínuas. Infelizmente, já não aconteceu o mesmo 
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no Luso. Infelizmente, no Luso foi uma inconsciência total o que 

fizeram. Mandar por caminho-de-ferro, oferecer às mandíbulas 

daquele tipo, daquele tipo da UNITA, que foi morto mais tarde… como 

é que ele se chamava? Oferecem-lhe um comboio com um batalhão e 

com oitocentos civis, mulheres e crianças. Depois deu origem ao 

«batalhão pé descalço»: o comandante de batalhão, entre perder as 

pessoas… Porque a vontade da tropa era disparar, era ripostar contra 

indivíduos emboscados dentro da mata [ao longo] do caminho-de-

ferro. E ouve-se a história de um administrativo que vinha lá dentro: 

«Todos os dias eu rezo pela saúde daquele tenente-coronel.» Ele 

sujeitou-se a tudo para ir buscar um furriel que mandou uma galheta 

num tipo da UNITA. Levavam-no já para o matar. E ele veio em 

cuecas. Chegaram em cuecas, sem fardas – um batalhão! […]. 

Chegaram a Nova Lisboa e aqueles tipos de cavalaria começaram a 

chamar à artilharia o «batalhão pé descalço». Só que, mais tarde, 

quando chegaram… 

Almirante Rosa Coutinho: Isso da UNITA foi em Nova Lisboa ou no 

Luso? 

Brigadeiro Passos Ramos: Isto foi em Cangumbe. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Foi na saída do comboio… Era o Amaro 

que vinha a comandar o batalhão. 

Brigadeiro Passos Ramos: Era o Amaro. O Amaro estava há quinze 

dias lá. O segundo comandante, inteligentemente, entrou de licença. 

Em vez de o mandarem vir por Henrique Carvalho, como seria 

normal, mandam-no sair pela área da UNITA. Acho que o Mário 

Soares, na partilha daquele armamento que era da OPVDCA 

[Organização Provincial de Voluntários de Defesa Civil de Angola] e 

que estava dito que seria distribuído pelos movimentos, terá 

beneficiado o MPLA (ali não havia FNLA) em vez da UNITA. De 

maneira que a UNITA foi buscar o armamento de um batalhão inteiro: 

fardamento; as bagagens de todos os civis… 
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Brigadeiro Pezarat Correia: Mas ó dr. Lucena, eu penso que 

comemos aqui algumas etapas e foi pena. Ficaram algumas coisas… 

Manuel de Lucena: Não, eu acho que a conversa já vai… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas esta questão que o almirante 

agora levantou sobre a sua opinião, [manifestada] perante o Melo 

Antunes e o Presidente Costa Gomes, de que se devia fazer um 

acordo privilegiado com o MPLA, isto passa-se numa altura – já agora 

deixa-se aqui esta referência… Nessa altura, talvez um bocadinho 

antes, vem uma delegação do MFA de Angola a Portugal, que traz um 

estudo da situação (aliás, trazem todas: primeiro, em Abril; depois, 

em Maio), um estudo da situação muito pormenorizado. O estudo 

pormenorizado do MFA de Angola defendia a opinião de que se 

deveria privilegiar, exactamente por causa da ameaça da FNLA, um 

acordo entre a UNITA e o MPLA. Foi aqui que começaram a surgir as 

minhas divergências com o almirante Rosa Coutinho, já em 1975, nas 

vésperas do Verão Quente e do Documento dos Nove, etc. 

Brigadeiro Passos Ramos: Sim, sim. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Acordo esse que chegou a ser feito 

aqui em Portugal… 

Brigadeiro Passos Ramos: Não, não. Tentou-se fazer, tentou-se 

fazer. Eu assisti… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não, não, desculpa. Chegou aqui a 

fazer-se em Portugal, com delegações dos dois movimentos …  

Brigadeiro Passos Ramos: Uma delas, a do Lopo do Nascimento. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Que a UNITA recusou no dia seguinte, 

sob pressão dos americanos, quando os americanos disseram: «O 

nosso projecto já é outro: é a vossa aliança com a FNLA.» Quando já 

estava em marcha a operação à [?] comandada pelo [John] 

Stockwell. Atenção! atenção! 

Brigadeiro Passos Ramos: Isso não sei, isso não sei.  

Brigadeiro Pezarat Correia: Esse acordo chegou a ser feito aqui, 

em Portugal. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Disso não sei nada. 

Brigadeiro Passos Ramos: Ah pois! 

Brigadeiro Passos Ramos: Eu assisti, foi ao acordo. E assisti a 

mais: assisti a uma ordem (o MPLA não o queria fazer) em que, na 

altura do V Governo, o general Vasco Gonçalves… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Fernando, só te recomendo que leias o 

Jonh Stockwell, A CIA contra Angola. Está lá tudo escrito no livro do 

Stockwell. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não tenho, não tenho a capacidade que 

tu tens de teres esses livros. Não gasto muito dinheiro nisso. Mas, 

enfim, eu não sabia. Mas é importante. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Chegou a fazer-se o acordo. Diz o 

próprio Stockwell: «Chamámos no dia seguinte o dr. Savimbi e 

dissemos-lhe: “o dr. Savimbi está enganado. Os acordos a serem 

feitos não é com o MPLA; é com a FNLA.” 

Brigadeiro Passos Ramos: É capaz de ser verdade, isso… 

Almirante Rosa Coutinho: Tem a sua lógica. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Está escrito! Pelo homem que era o 

responsável pela… 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas o que é certo é que aquilo a que eu 

assisti foi no Guincho; e, a certa altura, o Lopo do Nascimento 

mostrava grandes reticências a esse acordo, a UNITA mostrava-se 

disposta através daquele jovem [José] Ndele – falou há pouco nele – e 

a certa altura o general Vasco Gonçalves disse assim: «Aceita porque 

tem de aceitar e deixe-se de conversas.» Mas ralhou-lhes fortemente! 

«E acabou-se, não há mais conversas, tem de aceitar!» E assinaram 

os dois. Mas como não assinaram os chefes respectivos… 

Almirante Rosa Coutinho: O Vasco Gonçalves ao Ndele? 

Brigadeiro Passos Ramos: Sim, senhor. Também posso contar 

mais coisas mas não vale a pena. O Vasco Gonçalves, ao contrário do 

que as pessoas pensavam, não sei quem o aconselhava, era da 

opinião de que não valia a pena estar a gastar meios em Angola, que 
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aquilo era um abcesso de fixação capitalista, um abcesso de fixação 

capitalista. Disse isto ao general Costa Gomes no meu gabinete, e eu 

assisti. O que se compreende perfeitamente, compreende-se 

perfeitamente. Estava em desacordo consigo, sr. almirante. 

Almirante Rosa Coutinho: Está bem. Mas eu nem sempre estive de 

acordo com ele… 

Brigadeiro Passos Ramos: Está bem. Mas é para explicar que 

estava em desacordo por razões que alguém lhe soprava isso. 

Efectivamente, na parte final, foi salvar o essencial. 

Manuel de Lucena: Posso fazer uma proposta aos presentes? É 

continuarmos lá fora, com um café, para conversarmos sobre estas 

coisas, porque a parte sistemática… 

Brigadeiro Passos Ramos: Só mais uma vez, lembro que o Acordo 

de Alvor, se não for lido com o [Acordo de] Nakuru, é incompleto. Isto 

é o que dizem os estrangeiros; não sou eu que digo. 

Almirante Rosa Coutinho: […] Porque se fosse com a FNLA e com a 

UNITA, acabaria então por se falar com o Spínola… 

Brigadeiro Passos Ramos: Sr. almirante, se a gente não leva até 

ao fim a coerência de respeitar minimamente… 

Almirante Rosa Coutinho: E essa coisa do reconhecimento da 

Guiné reproduzida [em Angola]…  

Brigadeiro Passos Ramos: Já estávamos no 11 de Novembro, no 

reconhecimento da soberania… Se se adoptou a forma mais pobre, foi 

para respeitar o Acordo do Alvor… E isso em termos internacionais… 

Custou-nos muito, nas relações com Angola, não ter reconhecido o 

governo de Angola… Só foi reconhecido em Março do ano seguinte. 

Almirante Rosa Coutinho: […] É evidente que a UNITA não recebeu 

exclusivamente apoio americano. Quem só recebeu apoio americano 

foi o cavalo Holden Roberto, sendo reconhecido como um cavalo 

coxo. A UNITA recebeu apoio francês e continua a receber… 

Brigadeiro Passos Ramos: Francês? 
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Almirante Rosa Coutinho: Sim, francês… E também da África do 

Sul… 

Brigadeiro Passos Ramos: [Da África do Sul] agora não recebe… 

Almirante Rosa Coutinho: Agora não recebe, mas…  

Manuel de Lucena: Quero agradecer a todos a presença e convidá-

los a tomar qualquer coisa… 


