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Estudos Gerais da Arrábida 

A Descolonização Portuguesa 

 

Painel dedicado a Angola (31 de Julho de 1997) 

 

Depoimentos do General António Silva Cardoso1, 

Brigadeiro Heitor Almendra2 e General António 

Gonçalves Ribeiro3. 

 

Manuel de Lucena dá início à sessão que trata do problema 

da descolonização em Angola após a assinatura dos 

Acordos de Alvor. Faz notar as ausências de Vasco Vieira 

de Almeida, da parte dos depoentes, e, da parte dos 

entrevistadores, de Carlos Gaspar. No estado actual da 

gravação, não foi possível transcrever o início da 

intervenção do general Silva Cardoso. 

General Silva Cardoso: … O XX.º Congresso do PCUS, 

[que] teve lugar em Fevereiro de 1956, sob a presidência 

já do Kruschev, lançou a União Soviética no assalto a 

África sob a bandeira do pan-africanismo. Era importante 

para a União Soviética [fazer] alastrar a ideologia 

                                                 
1
 António Silva Cardoso (1928) – membro da Junta Governativa de Angola chefiada por Rosa Coutinho. 

Acumula esse cargo com o de Comandante da 2.ª Região Aérea. Na sequência do Acordo do Alvor, foi 

designado Alto-Comissário para o período de transição, onde se manteve até princípios de Agosto de 

1975. 
2
 Heitor Almendra (1932) – Paraquedista. Em 1974 era comandante do COPLAD (Comando Operacional de 

Luanda). De Novembro de 1974 a Agosto de 1975, desempenhou, a convite de Leonel Cardoso, a função 

de comandante-chefe adjunto das Forças Armadas  de Angola para o que foi graduado em general. 
3
 António Gonçalves Ribeiro – Oficial de Cavalaria. Em Angola, integrou o último governo português, na 

pasta da Administração Territorial e assumiu o cargo de Secretário-Geral do Alto Comissariado até à 

véspera da sua independência, sendo responsável pelas «pontes aérea e marítima» entre Angola e 

Portugal. 
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comunista a toda a África, concretizando o envolvimento 

da Europa do Sul, e retirar ao Ocidente o acesso ao 

enorme potencial em materiais estratégicos da África 

Austral, o mais elevado do mundo. Este era o panorama 

exterior que, por agora, importa considerar. Internamente, 

Salazar tinha desaparecido e Marcello [Caetano] era a 

esperança. Surge a «Primavera marcelista», que falhou, 

embora o D. António Ferreira Gomes tenha regressado, o 

Mário Soares tenha saído de São Tomé e Príncipe, tenha 

havido um abrandamento da censura e uma nova lei 

sindical. Mas a reeleição do Américo Thomaz em 1971 faz 

soçobrar toda aquela iniciativa democrática que se tinha 

iniciado nesse ano. Apesar disso, em 1973, há uma 

agitação muitíssimo grande nas forças da oposição: é o 

Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, que 

conclui pelo fim da guerra no Ultramar, pela luta contra o 

poder absoluto, pela conquista das [liberdades] 

democráticas. Há colóquios da SEDES em todo o país, há 

contestação estudantil, há encontros de liberais. Todas 

estas iniciativas da oposição ao regime são feitas em 

plena liberdade e todas elas têm um factor comum que é 

o fim da guerra no Ultramar. Depois, aparecem outros 

factores mais concretos como o livro do general Spínola, 

Portugal e o Futuro, o início de conversações oficiosas em 

Londres com o PAIGC, que foram reveladas pelo sr. dr. 

Rui Patrício nos vinte anos da Revolução portuguesa, na 
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televisão, e que nunca mais ninguém neste país abordou, 

mas que estão testemunhadas por participantes do PAIGC 

que nelas tomaram parte. Há a disponibilidade do 

presidente Kaunda, em 1973, servindo de mediador entre 

Portugal e os movimentos de libertação de Angola e 

Moçambique, para a solução pacífica do conflito. A isto 

opõe-se, curiosamente, quem? A União Soviética. 

Moscovo não quer Kaunda como mediador. Depois há, 

para mim, um outro factor que leva ao 25 de Abril, que é 

a vitória militar em Angola. Não há dúvida nenhuma de 

que na Guiné a solução militar não é possível, dada até a 

própria forma como nós actuamos, aquele medo de irmos 

para fora de portas, porque cá dentro não estávamos em 

guerra. Mas o facto é que em Angola se ganhou a guerra 

militarmente! O MPLA estava completamente destroçado, 

não existia. Eu lembro-me de o sr. general Gonçalves 

Ribeiro me ter dito que na noite de 25 de Abril ele estava 

no coração do Quijoão, que era e foi sempre o quartel-

general do MPLA, ele sozinho com mais três ou quatro 

pessoas num jipão onde dormiu, auscultando as 

populações («O que é que vocês precisam?»), no sentido 

de lhes resolver os problemas. Ali era o santuário do 

MPLA! O MPLA não existia mais. O general Passos Ramos, 

segundo informações que me deu (ele era um excelente 

oficial de informações e trabalhava no Leste) disse-me: 

«Em Angola, neste momento, há 19 guerrilheiros do 
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MPLA, no Leste todo». Não sei como é que ele tinha 

chegado a estes números, mas eram na ordem das 

dezenas. O resto estava tudo desfeito, não sabiam onde 

parava o Agostinho Neto. Política e militarmente, o MPLA 

tinha deixado de existir, até porque já muito antes tinha 

deixado de receber o apoio da União Soviética. Logo que 

o MPLA concretizou os seus objectivos a partir do Leste, 

na grande ofensiva do Leste, que receou-se que ele, 

passando o Bié, chegasse à costa e isso para nós era o 

fim, de facto, porque não tínhamos qualquer possibilidade 

de controlo, não conseguíamos suster aquela arrancada 

tremenda. [Isso não aconteceu] mercê das operações 

conduzidas pelo sr. general Bettencourt Rodrigues na zona 

militar Leste, que foi excepcional. De maneira que o 

MPLA, nessa altura, pura e simplesmente, não existia. E 

todo aquele esforço que a União Soviética tinha feito no 

sentido de resolver aquele problema de Angola através do 

seu braço armado, que era o MPLA, tinha cessado. O MPLA 

não existia. A FNLA tinha desaparecido, não tinha 

ninguém, nada, estava sem forças. Está ali outro 

protagonista das acções que nós encetámos no Norte de 

Angola. Em vez de fazermos aquelas grandes operações 

no sentido de caçar guerrilheiro a guerrilheiro, arma a 

arma, não, muito simplesmente fomos actuar sobre as 

linhas de comunicação. Eles só no período do cacimbo é 

que tinham possibilidades de descer, de fazer aqueles 
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500, ou 600 ou 1000 km, não faço ideia, carregando 

armas e munições, etc. E os que eram detectados eram 

interceptados e desfeitos. Nós, numa dessas acções, 

conseguimos mais resultados em homens capturados e em 

material capturado do que durante doze ou treze anos de 

guerra no Norte de Angola, e o sr. brigadeiro Almendra é 

testemunha porque esteve lá no terreno, no local, no 

momento exacto. Isto passa-se em 1973. 

Brigadeiro Almendra: Não sei se estará correcto eu 

fazer intervenções. Aquilo que o nosso general disse, de 

uma maneira muito genérica... A gente tem de distinguir o 

MPLA. O MPLA estava em guerra e dividido (internamente 

tem dissidências). No princípio dos anos 70, houve uma 

dissidência muito grande e houve a separação entre a 

«Revolta do Leste», isso provavelmente já foi aqui dito, 

quando cá esteve o Passos Ramos. Realmente houve 

aquela cisão e a «Revolta do Leste» ficou praticamente 

com todos os combatentes do MPLA, que eram cerca de 

2500. Porque eles chegaram a ter uma implantação 

bastante sólida no Leste de Angola. Inclusivamente, a 

partir de determinada altura, capacitaram-se de que 

seriam capazes de defender uma guarnição. Portanto, 

instalaram-se, fizeram uma organização no terreno 

utilizando uns croquis dos chineses. Nós soubemos qual 

era a organização-tipo no terreno porque apanhámos 

documentos. Eram bons guerrilheiros, razoáveis 
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guerrilheiros, digamos assim, mas estavam pouco 

preparados para formar um exército regular, que era o 

que eles pretendiam. Eles pensaram que já tinham 

capacidade [mas] realmente tiveram fracassos. E também 

tiveram azar, porque o primeiro confronto que tiveram foi 

uma penetração do Exército com uma companhia de 

Comandos que era comandada pelo capitão Lobato Faria e 

que conseguiu desalojá-los. A existência daquele quartel 

(um esquadrão do MPLA) não constava das informações 

militares. Passado pouco tempo, deram com um pelotão 

de paraquedistas. Um grupo de combate de paraquedistas 

que, por acaso, nem feridos teve e eles foram 

completamente afastados das zonas, que eram zonas 

profundamente fortificadas, com espaldões para atirador 

de pé, com vias de comunicação internas entre os 

pelotões. Simplesmente, a determinação dos soldados, 

não estou aqui a enaltecer os paraquedistas e os 

comandos – foi uma realidade. Conseguiram realmente 

destroçar aquela gente toda, matando alguns, outros 

retiraram desordenadamente. E a partir daí, eles 

começaram a pensar. Aqui convém dizer que o Leste, isso 

foi uma decisão estratégica importantíssima… Quando 

fizeram uma reorganização do Exército em Angola, 

criaram a Zona Militar Leste, que era comandada pelo 

general Bettencourt Rodrigues e o seu estado-maior, que 

era um estado-maior extremamente aligeirado, mas 
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extremamente operacional, em que a decisão era tomada 

com muito oportunidade e rapidamente. Aquilo que o 

nosso general aqui contou foi a penetração que queria 

partir Angola em duas até ao mar. A ocupação do Leste, 

do planalto, que é a parte populosa e rica em minerais e 

também [do ponto de vista] agrícola, mas sobretudo em 

população, que é a população mais laboriosa. Isto 

também é conveniente saber. O Norte de Angola era rico 

em café, gado, madeira, minerais. Mas era pobre em 

pessoas, porque as pessoas não trabalhavam. O bacongo 

não trabalha, enquanto o bailundo é que é bom 

trabalhador. E, portanto, essa estratégia foi definida, e 

começou progressivamente com acções muito 

concertadas, utilizando uma táctica diferente, na medida 

em que começaram a fazer-se operações de duração 

prolongada. Aqui (lá está o tal problema, e é por isso que 

digo que eu era mais um técnico e, portanto, refiro-me a 

coisas de pormenor) é importante dizer que uma operação 

prolongada tem a vantagem quando a tropa tem a 

vantagem, pois a permanência da ação obriga a que os 

guerrilheiros, que normalmente evitavam o contacto com 

as forças regulares, e podem estar refugiados, a partir do 

sexto ou sétimo dia, têm de se movimentar, procurar 

comida, água e não sei quantos. E aquela insegurança 

que, à primeira vista, poderá parecer uma vantagem para 

o inimigo pode ser anulada desde que a tropa seja capaz 
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de manobrar com astúcia. A gente também tem 

possibilidade de fazer manobras de diversão e fazer outro 

tipo de acções de forma a confundir o inimigo. A 

determinada altura, eles caíam nas nossas emboscada 

desde que a ação fosse prolongada. Íamos substituindo a 

tropa na zona, estava lá três dias e ao quarto dia saía e 

entrava outra, até podia ser no mesmo sítio para que os 

guerrilheiros saíssem à procura de abastecimentos. Esta 

tática foi adotada e deu grande rendimento. E aquilo que 

o nosso general disse é verdade. Em Setembro de 1972, 

não posso dizer o dia, no Leste, o MPLA saiu à frente de 

um grupo de paraquedistas, saiu pelo Chiume... Porque é 

que eu digo [isto] com esta certeza toda? Porque eu tive a 

sorte de voltar a Angola em Novembro de 1974, e conheci 

os chefes. Em conversa com o Onambué do MPLA – ele 

era inclusivamente o chefe da primeira delegação do 

MPLA, Onambué é um nome de guerra, não sei como é 

que ele se chamava4 … De qualquer maneira, o Onambué 

ia nesse grupo de combate e ia em retirada, sofreu 

algumas baixas, inclusivamente, e vinham a ser 

perseguidos por paraquedistas. Estavam mais próximos 

do que eles pensavam. 

Em Setembro de 1972, o MPLA deixou de ter tropa no 

Leste, mas não significa que não houvesse ações, porque 

havia acções. Vinham da Zâmbia e faziam acções, 

                                                 
4
 Henrique de Carvalho Santos, geólogo formado em Cuba. 
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algumas até nos causaram transtornos sérios, 

nomeadamente uma emboscada a uma companhia de 

Comandos, que ia numa estrada alcatroada… Isto também 

é um factor importante: em Angola, a determinada altura, 

nós tínhamos uma capacidade de mobilidade muito 

grande porque tínhamos vias de comunicação boas. 

Portanto, iam numa estrada alcatroada para Gago 

Coutinho, julgo que [vinham] de Henrique de Carvalho 

(hoje tem outro nome, Saurimo), 120 homens em Berliets 

vieram por ali abaixo e foram emboscados. Os comandos 

tiveram vários feridos em virtude de saltarem das viaturas 

em andamento. Isto para ilustrar que vinham cá dentro 

fazer ações e depois recolhiam à Zâmbia. 

Já agora faço outra referência. Realmente, o general 

Gonçalves Ribeiro passou a véspera do 25 de Abril em 

Quijoão, que pertencia à primeira região político-militar 

do MPLA. A primeira região político-militar do MPLA, que 

nos fez bastantes transtornos (eu posso falar à vontade 

porque um cunhado meu, que era tenente paraquedista, 

morreu), era ali sobranceira a Luanda… Realmente, aquela 

gente foi estrangulada por oposição da FNLA, que se batia 

por todos os meios para evitar a chegada das colunas de 

reabastecimento do MPLA à primeira região político-

militar. Eles combatiam-se aguerridamente. E também por 

ação das nossas tropas, Como disse o nosso general Silva 

Cardoso, a partir de 1971, nós implementámos uma 
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unidade de contra-infiltração do TCI, sediada no Toto 

(aeródromo de manobra no Norte de Angola), que, por 

assim dizer, não havia grupo nenhum de combate, fosse 

do MPLA, fosse da FNLA, que chegasse ao local de destino 

sem levar mossa. Por vezes levavam mais, por vezes 

levavam menos, por vezes foram totalmente dizimados. 

General Silva Cardoso: Esta minha fase, antes do 25 de 

Abril, é muito simples. Era a vitória militar em Angola, o 

livro do general Spínola, o início das conversações 

oficiosas com o PAIGC em Londres, a disponibilidade de 

Kaunda para resolver o problema e servir de mediador em 

Angola. [Era a] derrota militar em Angola [para] o MPLA, 

a FNLA e a UNITA… A UNITA não era nada, não tinha 

significado militar, nem político, nem social, nem era 

reconhecida sequer pela OUA. De maneira que em 

Portugal adivinhava-se que a liberalização do regime era 

uma questão de tempo, de curto-médio prazo, sentia-se. 

O próprio Marcelo era capaz de ir numa coisa dessas. Mas, 

simplesmente, ainda estava o nosso Américo Tomás, com 

os conservadores à sua volta e travaram um bocado toda 

aquela «Primavera marcelista». Mas nós chegaríamos a 

uma solução política do Ultramar e essa solução colocaria 

praticamente toda a África Austral na esfera de ação do 

Mundo Ocidental, contrária aos interesses da União 

Soviética e da estratégia definida por Lenine e seguida 

pelos actuais senhores do Kremlin. Isto era o grande 
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problema! Era que uma solução política para o problema 

da guerra no Ultramar, naquela altura, não agradava de 

forma nenhuma, era impensável, aos senhores da União 

Soviética, porque toda aquela zona ficaria 

automaticamente na esfera do Ocidente. Até que ponto a 

agitação, desde a publicação do Decreto-lei nº 353/73 de 

3 de Julho, por causa daquele movimento dos capitães, 

parcialmente solucionado pelo decreto-lei nº 409/73 de 

20 de Agosto, terá sido aproveitada, fomentada e 

orientada nos seus objectivos por elementos de fora e de 

dentro das Forças Armadas, filiados no PCP, servindo os 

interesses da União Soviética? É uma questão que está 

ainda por esclarecer. No entanto, um comunicado da DGS, 

de 20 de Abril de 1974, afirmava que, desde o início 

desse mês, mas com mais intensidade nos últimos dias, 

se tinha verificado uma grande actividade na difusão de 

panfletos e outras formas de propaganda, incitando a 

acções revolucionárias no 1.º de Maio. E, principalmente, 

toda a postura e actividade do PCP, no período 

imediatamente a seguir, tanto em Portugal como no 

Ultramar, podiam levar a concluir que […] 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

[…] Primeiro houve aquela euforia toda do 25 de Abril. As 

pessoas, os portugueses, o povo, a gente, «Até que enfim 

a liberdade», aquela coisa toda culminou com a 

manifestação tremenda do 1.º de Maio. Mas depois 
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começou a apreensão, começou o medo, começaram os 

receios, começaram as pessoas a interrogar-se: «Para 

onde é que isto vai, para onde é que não vai?» Porque a 

máquina estava montada e começou a agir, e começou a 

agir violentamente aqui, para que as pessoas não 

tivessem tempo de pensar naquilo que se passava lá em 

baixo [no Ultramar]. Ficou entregue a meia dúzia de 

pessoas, meia dúzia de pessoas que foram os 

responsáveis por isso mesmo. Temos de entender o 25 de 

Abril, não como uma intenção de resolver o problema dos 

capitães, que nunca foi resolvido; não para impor a 

democracia que se havia de resolver - seria uma questão 

de tempo (era uma questão do Américo Thomáz 

desaparecer da situação ou coisa que o valha); não para 

instalar o princípio do exercício dos direitos, liberdades e 

garantias do novo Portugal; mas para resolver o problema 

da União Soviética e o envolvimento da África do Sul, de 

retirar ao Ocidente todo o potencial de matérias-primas, o 

potencial estratégico que representava a África Austral. 

Com Angola e Moçambique na esfera do Ocidente, e 

[também] a África do Sul e a própria Rodésia, seria muito 

difícil à União Soviética concretizar a sua estratégia. É 

neste preâmbulo que eu julgo importante pensarmos. Na 

realidade, para que é que serviu o 25 de Abril? Fim da 

guerra no Ultramar, mas dentro de uma estratégia que 

não era definida por nós. Nós e os angolanos fomos 
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meros instrumentos. Só, só, meros instrumentos em toda 

esta problemática que envolveu a descolonização.  

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

General Gonçalves Ribeiro: Eu, nesse período, estava 

colocado em Angola e chefiava o departamento que se 

pode designar por «cooperação civil-militar».  

Manuel de Lucena: Isso era em 1972? 

General Gonçalves Ribeiro: Exactamente, em 1972. 

«Cooperação civil-militar.» O que era este departamento, 

a nível de comando-chefe, que tinha como atribuições 

fundamentais prosseguir esta cooperação civil-militar? A 

partir de 1972, a situação global de Angola, mau grado 

tratar-se de um [quadro] colonial, era uma situação global 

florescente, de sucesso. No quadro colonial, 

evidentemente. De tal maneira que, por exemplo, no 

aspecto económico, a balança comercial de Moçambique 

estava sendo corrigida, não por recurso a dinheiro da 

metrópole, mas por transferência de fundos da balança 

comercial superavitária de Angola para Moçambique. O 

próprio governador-geral de Angola, na altura o eng. 

Santos e Castro, não se relacionava com o ministro do 

Ultramar, não aceitava essa dependência, essa 

subordinação. Relacionava-se directamente com o 

Governo da República em Lisboa e, de acordo com os 

diversos problemas que eram colocados, lidava 

directamente com o ministro respectivo do Governo 
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português (e não através do ministro do Ultramar). Em 

termos militares, a situação já foi descrita. 

Circunstancialmente, portanto, no período, era uma 

situação militar de sucesso para as Forças Armadas 

portuguesas. Não quer dizer que esta situação militar 

fosse sustentável num futuro imediato e próximo. Naquele 

momento concreto, era uma situação de claro sucesso 

para as Forças Armadas portuguesas. Considerando estas 

duas situações, uma outra que também é de relevar: a 

principal rede viária de Angola estava praticamente 

instalada no terreno, em fins de 1973. Essa rede viária de 

Angola, da responsabilidade da Junta Autónoma de 

Estradas de Angola, havia sido lançada uns anos atrás 

num projecto ambicioso de ligar todas as capitais de 

distrito de Angola, obviamente com excepção de Cabinda. 

Em fins de 1973, todas as capitais de distrito de Angola 

encontravam-se ligadas por uma estrada de asfalto, diga-

se, uma bela estrada de asfalto, até porque era recente, 

portanto, podia-se ir de Luanda ao Cuando-Cubango, às 

terras do fim do mundo, por estrada, do Cunene até 

Luanda por estrada, podia-se ir de qualquer capital dos 

dezasseis distritos de Angola, com excepção de Cabinda, 

até Luanda. Portanto, tudo isto suscitou a 

indispensabilidade, por parte do comando-chefe de 

Angola, de haver este departamento que procurava 

estabelecer o interface entre o sucesso da situação militar 
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e a desejável integração máxima do território angolano no 

quadro da administração portuguesa, através inclusive da 

inserção nesse quadro das populações que se 

encontravam ainda dispersas e fugidas na mata. Não me 

reporto agora ao quadro militar que, naquela altura se nos 

opunha, que está já suficientemente esclarecido. Mas, em 

relação a esse quadro militar, quero fazer também um 

pequeno parêntesis: é que, na Zona Militar Leste, o 

inimigo eram as forças de guerrilha do MPLA, mas a 

UNITA não era inimigo. A UNITA encontrava-se enquistada 

algures no terreno integrado na zona de ação da Zona 

Militar Leste e havia um gentleman agrément entre a 

administração portuguesa e o dr. Savimbi. Esse gentleman 

agreement traduzia-se numa aceitação, de facto, da 

presença do dr. Savimbi, com toda a sua estrutura 

política, militar e social, algures no território de Angola, 

perto do sítio onde ele tinha nascido, que era no Andulo. 

Portanto, estava lá enquistado e, obviamente, nesse 

quadro de gentleman agrément, nunca houve qualquer 

crispação em termos militares entre as Forças Armadas 

portuguesas que integravam o exército da Zona Militar 

Leste e a UNITA. Excepto naquela altura em que o general 

Bettencourt Rodrigues, comandante da Zona Militar Leste, 

foi substituído pelo general Abel Hipólito que, ao 

constatar que não tinha inimigo (porque não tinha, isto 

passa-se já no segundo semestre de 1973), sentiu que 
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estava no vazio a sua capacidade de desenvolver ação 

militar. Não tinha inimigo, porque todo o efectivo militar 

do MPLA na parte Leste de Angola estava disperso, 

acantonado ou agrupado na Zâmbia. Recordo que isso 

levou a uma ruptura política entre o comandante das 

Forças Armadas do MPLA, que era o general Chipenda, e a 

estrutura político-militar do MPLA, dirigida pelo dr. 

Agostinho Neto. Portanto, não havia efectivamente 

problemas militares e o general Abel Hipólito entendeu 

que não tinha ido ali propriamente para passar férias e 

resolveu, passo a expressão, lançar umas bicadas à área 

onde a UNITA se encontrava. Lançou uma bicada, lançou 

segunda bicada e não lançou terceira, porque após a 

segunda ação de força por parte dos portugueses contra 

determinadas instalações, nomeadamente bases da 

UNITA, o dr. Savimbi pôs em execução o chamado «Plano 

Estrela», que curiosamente dá a impressão que está agora 

a adoptar neste momento em Angola, por razões diversas. 

O «Plano Estrela» traduziu-se muito simplesmente em 

desconcentrar as suas forças em cinco colunas móveis, 

em direcções diferentes, no sentido de não criar alvos 

rentáveis para o maior potencial militar português e, 

portanto, para preservar o seu corpo de batalha. As 

populações seguiram essas colunas e uma dessas colunas 

teve a sorte… e [foi um] imenso e trágico azar para um 

pelotão nosso, comandado por um oficial miliciano, com 
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sargentos milicianos, e que estava a descansar algures na 

mata. Foi apanhado por uma dessas colunas e 

praticamente aniquilado pela UNITA. 

Manuel de Lucena pede esclarecimentos sobre o pelotão 

aniquilado. 

General Gonçalves Ribeiro: Era um pelotão português, 

de conscrição, forças normais, portanto, não eram forças 

especiais. E foi praticamente aniquilado por uma dessas 

colunas. Isto era só um parêntesis.  

Portanto, o que é que fazia aquele departamento de 

«coordenação civil-militar»? Procurava criar condições, 

não eram condições inscritas em determinado tipo de 

operação (que também desenvolvemos durante a guerra 

colonial, [como] a história da ação psicológica ou ação 

psicossocial), mas condições objectivas através dos 

estudos de coordenação, de acompanhamento, deste 

departamento que eu chefiava como comando-chefe das 

Forças Armadas de Angola. Era exactamente procurar 

chegar ao contacto com as populações e criar condições 

para que aquela gente perdida na mata, vivendo em 

condições quase sub-humanas, pudesse, se quisesse, 

regressar aos locais de onde havia partido. Esses locais 

estavam perfeitamente referenciados porque, apesar de, 

com o tempo, a mata crescer e desaparecer tudo, eles 

sabiam onde tinham os seus mortos e onde tinham as 
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suas antigas lapas, era para ali que queriam ir. Refiro-me 

às populações rurais, isto ao nível de Angola, portanto.  

Na noite de 24 para 25, mais uma vez tinha saído de 

Luanda para a zona de Nambuangongo, apoiado por uma 

unidade portuguesa, estabelecendo contactos exactamente 

com essas populações. Nessa noite, eu estava no Quijoão. 

O que era o Quijoão? O Quijoão era um antigo local para 

onde já tinham convergido gentes vindas da mata e 

estávamos ali a criar condições para que pudessem 

instalar-se (essas condições eram facultar alguns 

martelos, alguns pregos, algumas chapas de zinco, 

alguma alimentação, coisas deste género). Entretanto, a 

noite chegou e eu estava ali com uma escolta da unidade 

onde eu havia ficado. Estava para chegar de Luanda uma 

coluna com esses artigos, esses materiais de apoio, para 

que aquela gente se pudesse instalar. Estavam umas 200 

ou 300 pessoas. Como a coluna ao fim do dia não chegou, 

como a escolta militar que me apoiava precisava de 

jantar, mandei-a embora para o quartel que ficava ali a 10 

ou 15 km e fiquei sozinho, não no jipão mas numa 

palhota falando com essa gente, em amena cavaqueira 

com os mais velhos. Ainda funcionava ali aquela estrutura 

de respeitabilidade e de direcção [relativamente] aos mais 

velhos. Eu estava na palhota do mais velho, que era o 

chefe. Deixaram-me duas rações de combate, dividi as 

rações de combate. A certa altura chegou altura de 
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dormir, arranjaram-me um catre, eu deitei-me no catre e 

fui acordado talvez às 6 da manhã, abanado pelo chefe de 

posto, a autoridade administrativa local, que tinha ouvido 

qualquer coisa de Lisboa, que o tinha excitado. Não sabia 

bem o que era aquilo. Entrou em contacto rádio com a 

unidade militar que ficava perto da sede do posto 

administrativo. A unidade militar, sabendo que a sede do 

posto administrativo ficava mais perto daquele 

aldeamento do que a própria unidade militar, pediu ao 

chefe de posto para ir lá buscar-me e levar-me para a 

unidade militar, onde também, através da rádio, tinha 

havido conhecimento de que algo de estranho se estava a 

passar em Lisboa. 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena e de Luís 

Salgado de Matos. 

General Gonçalves Ribeiro: Neste quadro de 

cooperação civil-militar havia reuniões formais entre o 

governador-geral e o comandante-chefe. Nessas reuniões 

com base em propostas, etc., desenvolvidas pelo 

comando-chefe nesse departamento, em ligação também 

muito estreita com o secretário-geral que, na altura, era o 

agora general Soares Carneiro (eu tinha uma ligação 

também muito estreita com ele), desenvolvia-se tudo 

aquilo que poderia ser feito no âmbito civil-militar e que 

fundamentalmente apontava para duas coisas: uma maior 

integração do território no quadro da administração 
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portuguesa; uma maior integração das populações 

(nomeadamente das que se encontravam perdidas na 

mata) também na sociedade angolana, criando-lhes 

condições objectivas, e não em termos de ação 

psicossocial, para que elas recompusessem a sua vida, 

desejavelmente, nos locais de onde haviam saído, 

algumas delas há sete anos, há nove anos e algumas 

desde 1961.  

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

General Gonçalves Ribeiro: Se concordassem, eu agora 

ia, em jeito de pintor mal-afamado, procurar dar umas 

pinceladas até meados de 1975, altura em que o general 

Silva Cardoso, por razões conhecidas, regressou a Lisboa 

tendo sido substituído pelo almirante Leonel Cardoso. 

Portanto, o período entre 25 de Abril e Novembro de 

1975, no auge da Guerra Fria, no fim da guerra no 

Vietname. Penso que isto é importante [mas] não digo 

mais nada porque o general Silva Cardoso já teceu 

algumas considerações em relação a essa matéria.  

Em Portugal: lassidão na sociedade portuguesa e também 

na área militar. As pessoas, as famílias, a sociedade, 

estavam cansadas, os militares começavam a estar 

cansados. A lassidão era uma situação efectiva que 

afectava, quer a sociedade portuguesa, quer os militares 

em geral. A situação económica e social de Angola era 

pujante, já o mencionei há pouco, isto no arranque do 25 
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de Abril: situação militar circunstancialmente controlada 

com óbvio sucesso, especialmente se comparada com a 

situação militar em Moçambique e na Guiné. A situação 

específica da UNITA também já a mencionei – a tal 

«Operação Estrela». O 25 de Abril em Angola com uma 

característica também específica em relação à Guiné e a 

Moçambique: três movimentos [de libertação]. Em 

Moçambique, havia a Frelimo; e na Guiné havia o PAIGC. 

A natural apetência destes movimentos, desde logo, 

perante uma situação que era efectivamente pujante, era 

aspirar ao poder. É óbvio que qualquer partido político 

aspira ao poder num quadro não-democrático. Porque 

cada movimento era fundamentalmente uma força 

armada, de natureza de guerrilha, também com uma 

direcção política. Cada uma daquelas direcções políticas 

[era] diferente entre si. O MPLA era, curiosamente, o 

movimento que integrava pessoas mais aculturadas com 

Portugal, mas em termos ideológicos estava radicalizado 

no marxismo-leninismo. A partir do 25 de Abril, começam 

a chegar a Angola, pouco tempo depois, representações 

daqueles movimentos. Começam a instalar-se, começam a 

criar-se condições para que eles possam começar a 

exercer a sua actividade política em território angolano. 

Entretanto, em Julho, chega a Luanda o novo alto-

comissário e presidente da Junta Governativa, o almirante 

Rosa Coutinho. Chega como alto-comissário e cria a Junta 
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Governativa no dia seguinte a ter lá chegado. Dessa Junta 

Governativa, decorre o Governo, todo ele, ainda, com 

cidadãos portugueses. Eu integro esse Governo na pasta 

da Administração Territorial. Esse governo foi, de facto, 

um governo de transição, [embora se chamasse] Governo 

Provisório de Angola, [e estivesse] subordinado a uma 

Junta Governativa. E é de facto um governo de transição 

por esta razão: o anterior governador-geral tinha a apoiá-

lo um Governo, que era constituído por secretários-

provinciais; o guru do Governo era o secretário-geral, 

portanto, o general Soares Carneiro. O Governo já 

decorrente da Junta Governativa presidida pelo alto-

comissário almirante Rosa Coutinho entendeu que o 

Governo tinha que ter uma natureza diversa e, assim, em 

vez de ter secretários-provinciais e o secretário-geral, 

passou a ter, não ministros, porque quis-se deixar os 

ministros para o governo de transição que se supunha iria 

ser criado a posteriori já com representantes dos diversos 

movimentos e também Portugal, [mas] secretarias de 

Estado. Portanto, a minha secretaria de Estado era a da 

Administração Territorial. Há depois aqui também um 

aspecto curioso que é, agora tendo como referência datas, 

o 28 de Setembro. Em 28 de Setembro, há objectivamente 

uma mudança na atitude do alto-comissário Rosa 

Coutinho. Eu digo isto porque lidava directamente com ele 

porque a Junta Governativa assistia o Governo, mas a 
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ligação directa era com o alto-comissário. O almirante 

Rosa Coutinho que, até ao 28 de Setembro (todos 

sabemos o que foi o 28 de Setembro aqui em Portugal), 

tinha uma atitude relativamente moderada em relação ao 

processo de descolonização e uma postura relativamente 

ponderada em relação a cada um dos três movimentos, a 

partir daí, mudou claramente a sua postura em relação a 

todo o processo - e quando digo a todo o processo, falo 

do processo de Angola e do processo global nacional: o 

almirante Rosa Coutinho aparece com um discurso mais 

claramente orientado no sentido de apoiar um dos três 

movimentos, concretamente, o MPLA.  

Intervenção de Manuel de Lucena pedindo que o general 

Gonçalves Ribeiro indique quais as suas fontes de 

informação. 

General Gonçalves Ribeiro: Inclusive em trocas de 

impressões pessoais. Antes do 28 de Setembro, o 

almirante Rosa Coutinho dizia-me, ele próprio dizia-me 

que havia gente que pensava que Angola podia cair na 

esfera de influência da União Soviética a quem ele 

respondia: «Nem pensar. Há um novo século XVI, um 

Tratado de Tordesilhas actual entre as duas 

superpotências, e o meridiano que separa as duas zonas 

de influência da União Soviética e dos EUA passa algures 

pelo meio do continente africano. Se é provável que 

Moçambique tenda a aproximar-se ou a ser inserido no 
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espaço soviético, não passa pela cabeça de ninguém que 

Angola possa vir a ficar na mesma situação de 

Moçambique, porque Angola está no espaço do que se 

pode actualmente considerar como, passo a palavra, a 

“coutada” dos EUA naquele quadro», portanto, no quadro 

do Tratado de Tordesilhas dos finais do século XX. Depois 

disso, há toda uma série de atitudes também claras, já 

com um certo tonus, não direi partidário, mas de tomar 

partido. […] Portanto, há necessidade de se fazer um 

encontro em Portugal, no Alvor, em Janeiro de 1975, no 

qual eu também participei. O acordo do Alvor é 

conhecido, não vou de maneira nenhuma debruçar-me 

sobre ele, sabendo-se, todavia, um pouco como aconteceu 

com outros acordos a montante e a jusante - não nos 

podemos esquecer, hoje em dia, dos acordos de Bicesse 

ou do protocolo de Lusaca… Houve naturalmente a 

aceitação de um determinado texto, de pôr as assinaturas 

em determinadas linhas e, mal viraram costas uns aos 

outros, imediatamente, cada um prosseguiu o 

desenvolvimento da sua estratégia de conquista do poder. 

Devo dizer que esta estratégia da conquista do poder não 

espantava ninguém, e a mim também não me espantou 

por razões que eu penso serem objectivas. Quer em 

Angola, quer em Moçambique, portanto, nas ex-províncias 

ultramarinas ou nas ex-colónias, o que acontecia de facto 

é que a população local o que sentia não era uma direcção 
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política, de cima para baixo, emergente de um quadro 

democrático. O que as pessoas constatavam é que havia o 

governador-geral, que não era eleito, que era escolhido 

pela metrópole. E depois constatavam que havia um 

Governo que seguia, clara e naturalmente, as orientações 

do grande soba, que era o governador-geral. Portanto, 

não houve durante todo o processo do desenvolvimento 

da actuação portuguesa naqueles territórios, qualquer 

indício ou qualquer sinal ou qualquer pedagogia, no 

sentido de sensibilizar a sociedade local ou as sociedades 

locais para a bondade de um regime democrático.  

Segundo ponto: como também todos bem sabemos, a 

cultura africana tradicional tem sempre um vértice que é o 

soba. Até à nossa saída de Angola e de Moçambique, 

nunca houve, óbvia e claramente, qualquer sinal, qualquer 

exercício pedagógico no sentido de dizer que o regime 

democrático é aquele que melhor serve os interesses da 

sociedade. Por outro lado, a cultura africana aponta 

sempre para um responsável mais velho, o muata. 

Portanto, se é assim, cada muata tem de ter o poder e não 

o pode repartir. Como eram três, a cada um não passava 

pela cabeça que pudesse repartir o poder com os outros. 

Agora, aceitavam era as regras do jogo, exógenas, que de 

algum modo se lhes impunham e se sobrepunham às suas 

viscerais, atávicas e até quase naturais aspirações – o 

poder para si, o poder para os seus. Era inevitável que, 
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mau grado Alvor, onde eles aceitaram algumas regras 

impostas do exterior, continuasse a luta efectiva pela 

conquista do poder, sabendo agora que o tempo 

escasseava. Qual era, do meu ponto de vista, o quadro 

militar dos três movimentos? A FNLA dependia a 100% do 

Mobutu e de tal maneira que, na casa onde eu vivia, lá em 

Luanda, nessa altura, apareceram-me os meus filhos 

pequenitos a falar francês, a dizer umas palavras em 

francês; é porque ficava ali perto o quartel da FNLA, eles 

falavam lá com eles e falavam francês. Muito bem 

fardados. A FNLA era a tropa mais bem fardada dos três 

movimentos, porque era tropa que o Mobutu tinha 

seleccionado para mostrar também a força, não apenas 

política, mas também militar, com viaturas militares... 

Portanto, a FNLA totalmente dependente do Mobutu. O 

MPLA tentava desesperadamente criar força militar. 

Desesperadamente! Socorrendo-se inclusive do lumpen - 

e de que maneira! É que, a certa altura, todas as prisões 

de Angola se abriram, porque não era viável naquela 

situação, que não era só de crise de autoridade, mas 

também de falta de reconhecimento individual do 

princípio da autoridade. Porque havia uma enorme 

confusão no espírito das pessoas. Era inaceitável abrirem-

se as prisões para os presos políticos e ficarem lá os 

outros. Saiu tudo! E uma das fontes de recrutamento do 

MPLA foi exactamente uma parte substancial deste 
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lumpen. Recordo-me de alguns nomes que eram 

carismáticos: o Sandokan, o Sabata, que a certa altura 

apareceram fardados com os seus gangs armados e 

fazendo tropelias. O MPLA tentava desesperadamente criar 

uma força militar e um corpo radical de ideologia 

marxista-leninista, fazendo apelo à solidariedade 

internacionalista, concretamente da União Soviética e de 

Cuba. A UNITA tentava encontrar um espaço próprio no 

meio daquela situação assaz confusa. E o espaço próprio 

que a UNITA tentou encontrar foi através de um namoro 

descarado à comunidade portuguesa. Eu digo namoro 

descarado à comunidade portuguesa porque há que 

reconhecer que o dr. Savimbi é um homem 

simultaneamente político e militar, com uma inteligência 

brilhante, com uma sagacidade muito grande, e que 

também quer o poder. E continua a querer o poder. E, 

naquela altura, também o queria. Portanto, ele deve ter 

feito um estudo de situação, as suas forças eram escassas 

e então sentiu que podia obter uma mais-valia se fosse 

tido como uma referência positiva para a generalidade da 

comunidade portuguesa que queria continuar em Angola. 

E o namoro foi um namoro aberto, que tocou todas as 

pessoas, que me tocou a mim também, e a certa altura 

houve uma simpatia generalizada pelo dr. Savimbi, que 

todavia devia ser confrontada com o discurso que ele fazia 

fora dos grandes centros urbanos. O discurso que ele 
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fazia, por exemplo, ao longo do caminho-de-ferro de 

Benguela, o discurso que ele fazia na zona do Bailundo, o 

discurso que ele fazia no Cunene ou noutro sítio qualquer, 

para audiências diferentes, com um conteúdo totalmente 

diferente. E aí já dizia claramente aquilo que as pessoas 

queriam ouvir: «Tu vais ser o dono disto, vais trabalhar 

ali, e os outros se quiserem trabalham para ti», coisas 

assim do género. A situação dos movimentos, no primeiro 

semestre de 1975… Não nos podemos esquecer que tinha 

havido o 11 de Março aqui… 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

General Gonçalves Ribeiro: Lassidão na sociedade 

portuguesa em relação à guerra. A partir do momento em 

que é negociado formal e oficialmente o princípio da 

descolonização para as colónias, em fins de 1974, a 

situação no terreno torna-se praticamente incontrolável 

em Angola com três movimentos, cada um a querer o 

poder. E, mais, a comunidade portuguesa entra primeiro 

em perplexidade, depois entra em angústia e depois entra 

em desespero a partir do momento em que começa a ser 

o alvo preferencial de ataques políticos e ideológicos por 

parte, nomeadamente, da direcção do MPLA, enquanto os 

outros, habilmente, procuram captar aquela comunidade. 

Mas pior do que isso: começa a ser alvo de violência 

física e concreta, com saques, roubos, assaltos, violações. 

Porque - não nos esqueçamos disto - os movimentos não 
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têm uma estrutura militar consolidada e hierarquizada. 

Todos os movimentos sentem desesperadamente a 

necessidade de alargar, na medida do possível, os seus 

efectivos, que não tinham [no período anterior]. Isto gera 

um enorme descontrolo de gente armada que passa a ter 

uma farda de cada movimento. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

Brigadeiro Almendra: Bem, nós não podemos aqui 

crucificar o Acordo do Alvor, que foi feito o melhor 

possível e com a melhor das intenções. Agora, o Acordo 

do Alvor cometeu um erro técnico: oito mil militares a 

cada um [dos movimentos], quando eles não tinham nem 

oitocentos… alguns, se calhar, nem oitenta! Portanto, a 

partir do dia 16 de Janeiro de 1975, toda a gente tinha 

direito a ter oito mil militares. E eu pergunto-me, com 

uma população daquelas, que é difícil de controlar, não só 

porque não está devidamente estruturada, em termos 

autárquicos, administrativos, dentro da cidade de Luanda, 

como é que nós podemos evitar ou contrariar que se 

verifique aquela situação que o general Gonçalves Ribeiro 

já descreveu aqui? Aquilo eram autênticos bandidos dos 

musseques! Por outro lado, eu também quero aqui chamar 

a atenção para o facto de o Chipenda ter, a determinada 

altura, instalado uma delegação que não andou aos tiros. 

[Mas] atenção! Uma delegação que não andou aos tiros! 
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Coitados deles! Pareciam ratos assustados dentro da casa! 

Porque essa coisa de dizer «O Chipenda chegou lá e 

andou aos tiros» é mentira! É mentira! É mentira! 

General Silva Cardoso: Completamente. Nada disso. 

Brigadeiro Almendra: Agora, quem deu tiros foi o MPLA 

para [os] expulsar. É diferente. E provavelmente eles 

depois deram alguns tiros também. Eles estavam, 

coitadinhos, assustadinhos, metidos dentro de casa. E eu 

estive lá dentro, fui lá! Sei muito bem. Mais do que isso: 

os primeiros incidentes pós-Alvor foram desencadeados 

pelo MPLA junto dos musseques, em que inclusivamente 

morreu um capitão nosso. Não estou aqui a falar contra o 

MPLA. Eu penso que o MPLA era de longe o partido melhor 

preparado e, mais do que isso, penso que se se tivesse 

feito uma negociação prévia, antes do Acordo do Alvor, 

devíamos de facto ter [afastado] dois e ficado com o 

MPLA. O MPLA, puxado por nós. Porque era o único que 

dispunha de quadros, e sem quadros não é possível fazer, 

dominar seja o que for - isso é um facto. Agora, 

realmente, o primeiro incidente após o Acordo do Alvor 

(já tinha havido muitos antes porque, logo a seguir ao 25 

de Abril, os indivíduos que estavam infiltrados nos 

musseques em Luanda, do MPLA sobretudo, começaram a 

agitar aquela população nos musseques). 

General Silva Cardoso: Foi cerca de dois meses depois. 
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Brigadeiro Almendra: E houve imensa agitação e 

imensa confusão em Luanda. Logo ali talvez nos primeiros 

dias de Fevereiro, houve um incidente grave, junto à 

Gagageira, aquele armazém grande onde se compravam 

coisas, muitas vezes em segunda mão. O MPLA, como era 

tradicional, metia normalmente população à frente, 

arranjava confusão e depois metia uns indivíduos e dizia-

lhes: vão [gamar?] - e fizeram isso variadíssimas vezes. 

Aliás, posso também dizer aqui o seguinte: eu era 

considerado o inimigo n.º 1 do MPLA. Não era verdade. Eu 

era inimigo daquele indivíduo que fazia acções 

inconvenientes. Quando a FNLA fez uma ação 

inconveniente, eu destruí a delegação da FNLA. Se fosse 

do MPLA, destruía a do MPLA, e [se fosse] da UNITA, 

destruía a da UNITA.   

General Silva Cardoso: E destruiu. A do MPLA. 

Brigadeiro Almendra: Não, mas antes disso, destruí 

uma da FNLA. 

General Silva Cardoso: Com certeza, estamos de 

acordo. 

Brigadeiro Almendra: E ninguém disse nada. Aí, não foi 

publicitado. Destruiu-se depois a Vila Alice e, pronto, foi 

publicitado. 

General Gonçalves Ribeiro: Só mais três ou quatro 

apontamentos que me parecem importantes. O 11 de 

Março, enfim, é a referência que é. Mas é uma referência 
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que para mim tem uma tónica adicional porque é a partir 

do 11 de Março que se pode dizer que se cria a 

combinação, eu diria, contra-natura para não dizer 

explosiva, entre descolonização e revolução. É 

fundamentalmente a partir daí. É a partir daí que começa 

o «Verão Quente» na então metrópole. É a partir daí que 

se começa a aproximar o momento da independência e, 

portanto, que a descolonização tem de ser feita. Uma 

combinação, não sei se lhe chamarei contra-natura, mas 

explosiva era seguramente, entre revolução e 

descolonização. E eu sou testemunha disso porque, tendo 

depois assessorado o General Silva Cardoso, quantas 

vezes vim eu a Lisboa … A facilidade com que se entrava 

no Palácio de Belém e se tinha acesso ao Presidente da 

República (até porque vinha de Angola!) à Comissão 

Nacional de Descolonização [pôr] questões concretas, 

importantes, transcendentes, para serem decididas aqui, 

para terem efeitos lá, e nenhuma decisão era tomada – eu 

sou testemunha disso - em relação aos problemas 

candentes que haviam determinado a minha deslocação a 

Lisboa. Nem Presidente da República, nem Comissão de 

Descolonização, nem Governo. E eu ia atrás… Fui várias 

vezes, depois da dispersão da Comissão de 

Descolonização, atrás dos seus dois respectivos membros 

e, em especial, do Presidente da República, a dizer: «Mas 

como é?» E a empurrar a porta, a empurrar a porta, 
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porque queriam que a porta se fechasse e eu não deixava 

que a porta se fechasse. E mesmo assim não consegui. 

Manuel de Lucena: Pode dar um exemplo? 

General Gonçalves Ribeiro: Posso. [A certa] altura quis 

ter (e tive) uma troca de impressões com o Presidente da 

República e com o almirante Pinheiro de Azevedo sobre 

questões concretas. Expus, contra-expus, voltei a expor, 

procurando sensibilizar, numa postura “aquecida”, porque 

eu vinha de Angola onde a situação estava muito quente, 

por exemplo, a indispensabilidade de determinado tipo de 

personalidades irem para Angola. Numa dessas situações, 

em que eu estava no Palácio de Belém, num corredor, a 

aguardar ser recebido pelo Presidente da República 

general Costa Gomes, a certa altura, oiço, no fim do 

corredor (que dava para uma porta, que por sua vez dava 

para a calçada da Ajuda), oiço um bruá, vou à janela e, 

quando abro a janela, vinham duas companhias da Polícia 

Militar que deviam ir para Angola. Ora, uma das razões 

que me tinha trazido era que essas unidades fossem 

actuar para garantir a ordem e a segurança local e vejo-as 

desfilar rodeadas de comissões de moradores e membros 

de partidos diversos. Em vez de ser uma marcha com uma 

banda militar na frente, era com uma cantilena 

permanente «Para Angola nem mais um soldado, para 

Angola nem mais um soldado». Por acaso até não 

desfilaram mal, aquela cantilena ajudava a manter o 
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ritmo. Desceram a Calçada da Ajuda, foram para a frente 

do Palácio de Belém, fizeram a manifestação e eu estava 

lá exactamente para lembrar que aquelas companhias 

eram indispensáveis. A certa altura, um tanto exasperado, 

forcei uma porta, encontrei dentro dessa porta o general 

Costa Gomes e o almirante Pinheiro de Azevedo e 

coloquei-os perante a responsabilidade que tinham de 

olhar e de pensar um pouco nos tremendos problemas 

que estavam a ocorrer em Angola e que estavam a ser 

exclusivamente decididos por quem lá estava sem 

qualquer apoio na retaguarda. É a tal combinação contra-

natura revolução/descolonização.  

O outro aspecto que também me parece importante, e que 

de algum modo vai ao encontro da questão que levantou, 

é que a certa altura não houve apenas o repatriamento 

para Portugal daqueles que sentiram que não tinham outra 

opção. Antes desse repatriamento, e no primeiro semestre 

de 1975, utilizando uma expressão que se utilizava na 

altura, «Angola voltou ao ovo», «Angola voltou ao ovo». 

O que é que isto significava? É que havia já a livre 

circulação de pessoas e, portanto, o problema étnico era 

de algum modo explorado. Efectivamente, cada elemento 

da população ia à procura de trabalho em Luanda. E em 

Luanda, como acontece em qualquer capital, havia para lá 

convergido muita gente de Angola. E, a certa altura, essa 

gente começou sistematicamente a ser ameaçada e, a 
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certa altura, a ser atacada e, a certa altura, a ser 

aniquilada. E isso acontecia durante a noite. Baterem à 

porta, numa língua tribal qualquer e, lá de dentro, em vez 

de responderem em português, responderem [noutra 

língua]: «Que língua era aquela?» Era a certeza de que 

aqueles não eram de uma determinada etnia. Bom, e [isto 

era] de tal maneira que, a certa altura, em frente do 

Palácio do Governo, onde havia um largo enorme, num 

determinado dia, começaram a convergir, 

silenciosamente, centenas de pessoas. O que 

impressionava era o silêncio das pessoas, com as 

chamadas imbambas à cabeça, uns cestos, crianças, 

filhos, mais não sei o quê, sem uma palavra! A certa 

altura sentiu-se que havia ali qualquer coisa, queriam sair 

de Luanda. Separaram-se, puseram os paus ao alto, com 

os nomes «Cambela», «Benguela», «Angulo», «N'guiva», 

«Sá da Bandeira», etc. Fizeram-se grupos, porque aquela 

gente não queria ficar em Luanda, porque a segurança era 

já totalmente inexistente. E, portanto, foi mais uma vez, a 

administração portuguesa, com as Forças Armadas 

portuguesas, que promoveu o regresso daquela gente ao 

ovo. Agora, o que é curioso é que para os tirar dali 

tinham de ir ou para a base aérea ou para o porto. 

Apareceram autocarros. Não os utilizaram. Sempre 

silenciosamente, isso é que é impressionante. O espaço, a 

certa altura, era tão pequeno para tanta gente, que 
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entraram também pelo jardim do Paço do Bispo, que 

ficava ao lado do edifício do Governo-Geral. Não 

utilizavam autocarros. Só saíam dali em viaturas militares 

portuguesas. E então preferiram ir em tábuas nas viaturas 

militares portuguesas do que em assentos normais de 

autocarros normais, que funcionavam em Luanda. Porquê? 

Porque eles tinham a certeza da segurança que teriam. 

Brigadeiro Almendra: Já tinha saído a FNLA de Luanda 

e já tinha saído a UNITA, de maneira que eram indivíduos 

que realmente eram bacongos e de outras etnias não 

afectas ao MPLA. 

General Silva Cardoso: Isso já é após 1 de Agosto. Já 

eu não estava lá. 

General Gonçalves Ribeiro: Isto é só para dizer: como 

é que aquela coisa toda se havia de resolver? O que 

acontece também é que chegavam ao porto e não 

entravam em qualquer barco que não fosse um navio de 

guerra português ou uma lancha de desembarque 

portuguesa. Não aceitaram ir para o aeroporto, mas 

aceitaram ir para a base aérea. Então foram os DC6 e os 

Nordatlas. Todo este exercício foi feito. Em Luanda, isto 

também é importante, o MPLA pôde efectivamente 

desenvolver o conceito que estava perfeitamente inscrito 

dentro da ideologia marxista-leninista: o poder popular. 

Brigadeiro Almendra: Isso foi muito cedo. 

Manuel de Lucena: Isso é depois da expulsão da… 



 

37 

 

Brigadeiro Almendra: Não, não. O poder popular é 

antes. 

General Silva Cardoso: Tudo isto é simultâneo. 

Brigadeiro Almendra: O poder popular e os pioneiros 

começaram a ser implantados em fins de 1974. Quando lá 

cheguei, em Novembro, já havia poder popular. Era o 

Nicolau. O poder popular servia exactamente para pôr em 

pânico, para assustar os outros dois movimentos, porque 

eles hostilizavam os pretos e também os brancos. O poder 

popular [era formado] ainda por cima por indivíduos 

extremistas. No caso concreto, o poder popular era 

liderado por um homem que depois teve um fim triste, 

aliás, talvez merecido, o Nito Alves. O Nito Alves foi o 

homem que depois em 1977, penso que em Maio de 1977, 

fez aquela revolta contra o Agostinho Neto.  

General Gonçalves Ribeiro: Só para acabar. É no 

primeiro semestre de 1975, curiosamente num dia que 

não se perde muito na memória dos portugueses, no dia 

13 de Maio, que há o primeiro avião fretado para trazer 

portugueses para Portugal. E já agora, só mais dois 

apontamentozinhos. Nesse avião, vêm fundamentalmente 

polícias e famílias, que passam a ser o alvo preferencial 

de quem agora quer instalar o poder, que não é 

propriamente … que não se revê numa força daquela 

natureza. Um outro apontamentozeco também, isto já em 

1974. Eu era na altura secretário de Estado da 
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Administração Interterritorial, e oiço lá um berro no 

gabinete: «Bem-vindo, senhor administrador do 

concelho» algures lá para o Leste. Tinha chegado 

desvairado a Luanda. Tinha «abandonado» [o seu posto], 

o que era uma coisa que não passava pela cabeça de 

ninguém as autoridades administrativas deixarem os seus 

locais de trabalho sem prévia autorização do director do 

Serviço da Administração Civil de Angola. Porquê? Porque 

tinha lá aparecido um grupo armado, com elementos 

políticos de um determinado movimento, que promoveram 

uma marcha (eu tenho conhecimento concreto disto) e 

então explicaram àquela gente toda, ainda em fins de 

1974, que agora as coisas eram diferentes e quem 

mandava já não era quem ali estava, mas eram eles. E, 

para que não houvesse dúvidas, chamaram o «pobre» do 

administrador do concelho, em frente daquela gente toda, 

e o líder daquele grupo pôs-se bem em frente dele, para 

mostrar que o poder tinha mudado, puxa a mão atrás e 

zac, uma bofetada num lado, outra bofetada no outro. 

Portanto, não restaram dúvidas àquela gente toda que, de 

facto, o poder tinha mudado de mãos. Eu cessava aqui a 

minha intervenção. 

Brigadeiro Almendra: Eu queria dar aqui uma 

contribuição porque há bocado o senhor dr. fez uma 

pergunta ao general Gonçalves Ribeiro para que citasse 

um episódio concreto do apoio de alguma entidade a 
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alguns dos movimentos. Eu posso citar-lhe um exemplo. 

A determinada altura, e talvez seja possível dar a data 

concreta - foi no dia da chegada a Luanda da delegação 

da UNITA, não sei bem a data… 

General Silva Cardoso: Eu sei, fins de Setembro de 

1974. 

Brigadeiro Almendra: Não, não, não. Não é essa. Foi a 

vinda em força daquela gente toda. Essa não. Foi o Wilson 

dos Santos. Aquela grande, já mais tarde, no aeroporto. 

Foi a primeira vez que o Savimbi veio a Luanda. E, nesse 

dia, eu estava no meu comando e recebi a notícia de que 

estava a chegar, de Brazzaville, um avião Dakota 

carregado com material para lá [Luanda]. Eu telefonei – 

havia uma força militar no aeroporto – eu telefonei ao 

comandante dos fuzileiros e disse assim: «Pronto, está aí 

a chegar um avião, que neste momento está em tal parte 

assim, assim. Vá para o fundo do aeroporto». Porque 

estava a chegar a delegação da UNITA, portanto, aquele 

largo todo cheio… [E disse:] «Está a chegar um avião 

assim, assim, de maneira que você vai lá, apreende esse 

material e confirme o que tem na carga. Se for material de 

guerra, apreende, se for material logístico, não interessa». 

Disse isto ao comandante dos fuzileiros. Logo a seguir, 

telefonei ao comandante da polícia que lá estava. Disse-

lhe a mesma coisa. Depois, como eu tinha pouca 

confiança naquelas duas forças que ali estavam, que 
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podiam estar coniventes com o MPLA, agarrei num capitão 

do meu comando e disse: «Você pega na viatura 

Volkswagen, vai lá acima ao terreno e verifica se isto está 

a ser cumprido». E nesse momento lembrei-me: «Mas 

este homem está aqui há dois ou três dias, e com a 

chegada da delegação da UNITA isto deve estar uma 

confusão, este homem nunca mais chega ao aeroporto». 

Meti-me eu no meu carro, eu conhecia muito bem Luanda, 

fui para a Samba, subi o musseque e entrei pela base 

Aérea n.º 9 no aeroporto. Dei uma volta muito maior mas 

cheguei muito rapidamente. Sabem quem foi a primeira 

pessoa a chegar junto do avião? Eu. Nem os fuzileiros lá 

foram, nem a polícia lá foi e a primeira pessoa a chegar 

ao avião fui eu, eu, pessoalmente. Estava um camião 

Mercedes a sair carregada já com material. Mandei parar a 

viatura. Estava lá um condutor negro. Nesta altura, chega 

um polícia. Como me viu aparecer de repente - ia fardado 

–, conheceu-me. Chegou-se ao pé de mim e eu disse-lhe: 

«Então, você só agora?» «Ah, e tal...» «Suba para dentro 

da viatura, leve-a para a esquadra, para o posto de 

polícia, para identificar o que lá vem dentro.» Ele diz-me 

assim: «Ó meu coronel, mas não é preciso». «Já vi que 

você tem medo, está bem, eu vou.» Meti-me na viatura e 

foi com eles. Cheguei lá, entreguei a camioneta na 

esquadra. Aqui havia uma saída, a estrada de saída do 

aeroporto, aqui havia o posto da polícia, aqui havia uma 
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daquelas básculas de saída… e eu pus-lhe a camioneta de 

tal forma que ele não podia fazer marcha atrás para sair. 

Chamei o chefe da esquadra e disse-lhe assim: «Então, 

mas é assim a sua colaboração?» «Ai meu coronel, não 

encontrámos o Jeep». O Jeep estava ali ao lado. «Bom, 

aquela viatura ali vai ser toda revistada, o material e os 

caixotes que estão dentro vão ser abertos. Se for, como 

eles dizem, material sanitário e não sei quantos, pode 

seguir à vontade». Entretanto, eu saí dali porque vinha 

um tenente dos fuzileiros a apresentar-se e já a 

apresentar desculpas por não ter atuado. Eu afastei-me 

para não dar um raspanete, digamos assim, ao tenente 

dos fuzileiros. Afastei-me uma centenas de metro para 

dentro do aeroporto e, qual não é o meu espanto quando 

o chefe da polícia se vira e leva a viatura, sem verificar o 

material, dando-lhe fuga. Eu pensei assim: «Aqui há uma 

grande tramóia montada com esta gente toda». Eu tentei 

ainda acorrer, mas já não foi possível porque não tinha ali 

a minha viatura, tinha vindo na viatura com a polícia. 

Portanto, pedi uma entrevista ao almirante Rosa Coutinho, 

que me recebeu imediatamente, e disse-lhe assim: «Sr. 

almirante, se o senhor quiser que o MPLA seja uma força 

[militar], o senhor diz-me. O senhor é o comandante-

chefe! O material entra e pronto. Se o senhor me diz 

assim “pronto, quero que isto seja sigiloso”, eu faço. 

Acabou. O senhor é que manda, força». Ele vira-se para 
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mim e diz «Não, a partir de agora as coisas já estão 

equilibradas. Pode atuar». Eles já estavam bem 

guarnecidos de armas… 

General Silva Cardoso: Isso passa-se, Almendra, antes 

do Alvor? 

Brigadeiro Almendra: Antes do Alvor! Agora, quero 

dizer o seguinte: nós também (isto tem que ser dito e já 

agora aproveito esta oportunidade) demos armas à 

UNITA. 

General Silva Cardoso: Eu também sei a história toda.  

Brigadeiro Almendra: Pois sabe.  

General Silva Cardoso: Não demos muitas. Mas, em 

complemento daquilo que o Almendra disse, [há] uma 

cena que se passa comigo, ó Almendra, uma cena que se 

passa comigo no aeroporto de Luanda. Eu estou lá, vem o 

almirante Vítor Crespo de passagem para a metrópole. Eu 

estou no aeroporto e às tantas aparece-me o capitão da 

Polícia Militar, o Moreira Dias, que diz assim: «Acabou de 

aterrar um avião do MPLA. Está ali o Escórcio - o Escórcio 

era dos dirigentes mais elevados dentro da estrutura do 

MPLA e era uma pessoa bastante irresponsável - e eles 

não me deixam revistar o avião», diz-me o Moreira Dias. 

«E eu suspeito que traz armamento.» Vejo o Escórcio, 

chamo o Escórcio, e digo-lhe: «Passa-se isto. O que é que 

traz o avião, traz fardamento e medicamentos?» «Ah, sim, 

sim, julgo que sim.» Teve ali uma série de hesitações até 
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que eu disse: «Moreira Dias vá ver o avião, vá revistar o 

avião.». O Moreira Dias chegou lá e, desde canhões sem 

recuo, desde armas de todos os tipos, [até] caixas de 

munições, o avião vinha completamente carregado. E eu 

disse só assim: «Moreira Dias, uma escolta já em volta do 

avião». Telefonei para o Ramos Gonçalves, comandante 

do BCP 21 (Batalhão de Caçadores Paraquedistas). 

Brigadeiro Almendra: Meu general, eu aceito isso 

perfeitamente. O que eu não aceito é que a determinada 

altura nós estávamos coniventes com aquilo sem querer! 

General Silva Cardoso: Certo, certo. Mas eu chamo o 

BCP 21, e todo esse material foi para o Batalhão de 

Caçadores Paraquedistas! De onde eu tinha a certeza que 

não saía. 

Brigadeiro Almendra: Pois, e veio para Portugal, esse 

material veio para Portugal. 

General Silva Cardoso: Sabem que houve um dia, já 

agora um parêntesis na história, houve um dia em que eu, 

tão pressionado pela Comissão Coordenadora do MFA, tão 

pressionado, no meio de toda aquela loucura, disse: 

«Pronto, entregue lá o material ao MPLA.» E, depois, 

quando lhe transmitiram a ordem, ao Ramos Gonçalves, lá 

para os paraquedistas, eles disseram: «Não entregamos o 

material». E eu fiquei feliz da vida. Aqui estão militares 

que não cumprem uma ordem … sou capaz de dar um 
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louvor. E eu era capaz de dar um louvor por não terem 

cumprido uma ordem militar. 

Brigadeiro Almendra: Voltando um bocadinho atrás. A 

Polícia não estava debaixo do meu comando. Os 

fuzileiros, toda a gente sabe, tinham umas tendências 

muito grandes para o MPLA. Provavelmente o almirante 

Rosa Coutinho ou alguém… Mas já cá também eram muito 

dados para esse tipo… Por outro lado, todos também 

sabemos, é muito difícil conseguir conciliar revolução com 

descolonização. Por outro lado [ainda], não sei se já 

alguma vez pensaram maduramente que o Exército não é 

a Polícia. As Forças Armadas não são Polícia. Quando se 

quer uma força flexível, que se bata, não se lhe pode pôr 

um horizonte temporal, um terminus, por exemplo: 

«Pronto, agora ficamos aqui até daqui a um ano.» As 

Forças Armadas para isso não servem. As Forças Armadas 

são para defender o país, o que em princípio deverá ser 

para todo o sempre. Eu por acaso fui alertado para esta 

circunstância numa carta que li, do general Deslandes, 

quando era governador de Angola, que a determinada 

altura o ministro do Ultramar, dr. Adriano Moreira, numa 

entrevista à Afrique-Asie, uma revista estrangeira, 

admitiu, mesmo que muito longínqua, como hipótese 

provável a autodeterminação de Angola. O general 

Deslandes escreveu-lhe de Angola e disse assim: 

«Atenção senhor ministro, se admitiu isso, como a revista 
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diz, o sr. tem de desmentir isso muito rapidamente. Não 

pode ser, não pode admitir porque as Forças Armadas não 

se batem por objectivos que são a prazo. Não. Então, 

arranje para aqui 50000 polícias, em vez de 50000 

militares que estão em Angola, e ponha-os aqui. Então, 

com o mesmo potencial, então, sim senhor, tem aqui a 

força adequada para fazer face a uma situação dessas.» 

Por isso, quando há bocado o general Gonçalves Ribeiro 

falou que foi ao sr. Presidente da República reivindicar a 

presença de forças prometidas em Angola, as tais duas 

companhias de Polícia Militar (elas não embarcaram nem 

o sr. Presidente da República as fez embarcar), aliás, 

condição que eu tinha posto para aceitar o cargo de 

comandante-chefe adjunto… Quando eu vim cá em 

Agosto, fui graduado em general e pus como condição 

que tinham de ir para lá mais uma companhia de 

comandos ou paraquedistas e duas companhias de Polícia 

Militar. Porquê duas companhias de Polícia Militar? A 

Companhia de Polícia Militar é, de longe, a tropa que dá 

mais rendimento na [manutenção da] ordem pública. Dois 

pelotões de uma companhia de Polícia Militar, com cerca 

de 60 homens, dão mais rendimento do que vários 

batalhões do Exército, que não estão preparados para 

atuar naquelas circunstâncias. Quando se fala em Forças 

Armadas… as Forças Armadas não estão aptas. Por outro 

lado, eu queria chamar aqui a atenção para o seguinte: 
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uma das fraquezas e fragilidades das Forças Armadas é 

que, já no 25 de Abril e durante o decurso da guerra, 

estavam cansadas, como disse o general Gonçalves 

Ribeiro, mas estavam sobretudo milicianizadas, e muitos 

milicianos foram quem valeram às Forças Armadas. 

Porque se não fossem os milicianos, a gente não tinha 

tido capacidade para ter aqueles efectivos lá e ter 

resolvido, pelo menos militarmente e temporariamente, o 

problema da guerra em Angola, que estava perfeitamente 

controlado. Enfim, não estava acabada. Como muito bem 

diz o general Gonçalves Ribeiro, esta guerra nunca se 

acaba, nunca se ganha. Também se pode perder, mas 

agora ganhar é que nunca se ganha. Por outro lado, 

também não nos podemos esquecer de que o primeiro 

slogan que apareceu cá em Portugal foi: «Nem mais um 

soldado para África». Isto, para os indivíduos que lá 

estavam a cumprir a sua comissão… Diziam assim: «Nem 

mais um soldado para Angola? Então eu não vou ser 

rendido? Então o que é que eu estou cá a fazer? Vou-me 

embora! Preparem a desmobilização que for precisa.» Tem 

um efeito imediato. Mas há outro factor: não se podem 

esquecer que, logo em meados de 1974, e também por 

necessidade, por faltas de recrutamento, os batalhões 

eram completados com pessoal oriundo de Angola, 

negros, nalguns batalhões na ordem dos 30 ou 40%. O 

pessoal negro saiu imediatamente, portanto o batalhão 
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deixou de ser batalhão, passou a ser uma companhia 

embora continuasse a ter o nome de batalhão, mas ficou 

extremamente fragilizado. Os batalhões, que [antes] 

tinham 500 homens, passaram a ter 200. Mas eu estou a 

dizer esta desgraça toda e quero dizer o seguinte, porque 

é justo que o diga: todos os batalhões que eu tive em 

Luanda cumpriram integralmente a sua missão. Não houve 

um que se negasse a cumprir a sua missão. Cumpriram 

escrupulosa e estoicamente até ao limite das suas forças. 

Agora, as suas forças é que eram limitadas. 

General Silva Cardoso: Morreram soldados. 

Brigadeiro Almendra: Morreram soldados. E quero dizer 

aqui o seguinte: quando se desencadeava um confronto 

sobretudo entre a FNLA e o MPLA, portanto, entre o ELMA 

e as FAPLA, eu tinha a tropa… Porque tínhamos de 

trabalhar 24 horas por dia, quero dizer que tinha dois 

terços de efectivos na rua e um terço a descansar no 

quartel. Significava que as pessoas trabalhavam quatro 

horas e descansavam duas. E estávamos neste ritmo até 

acabarem as confrontações. Agora, não havia tropa que 

chegasse, era completamente impossível. Os confrontos, 

as efervescências nasciam em todo o lado, em todo o 

lado… Mais do que isso, qual é a minha segurança, como 

comandante militar, quando a minha missão é a 

neutralidade activa? E eu pergunto ao sr. dr. ou a 

qualquer dos presentes o que é neutralidade activa? 
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General Silva Cardoso: [Primeiro], era neutralidade. 

Depois passou a neutralidade activa. Ninguém sabe o que 

é. 

Brigadeiro Almendra: Neutralidade activa não é nada! 

Intervenção imperceptível de Carlos Gaspar. 

General Gonçalves Ribeiro: Agora para simplificar, 

sobre a tropa negra. Sobre a tropa negra. Não nos 

podemos esquecer de que as unidades militares existentes 

também em Angola, muitas delas até eram quase 

exclusivamente de tropa negra, enquadradas já por 

quadros negros até ao nível subalterno, de alferes e 

tenente. Normalmente, de capitão para cima o 

enquadramento era português e da então metrópole. E, 

logo em 1974, entre o 25 de Abril e a chegada do 

almirante Rosa Coutinho, em Julho de 1974, acontece a 

certa altura uma situação deste género (na qual eu fui 

actor): toda a tropa negra dos quartéis de Luanda, que 

eram uns milhares, não seriam dez mil mas seriam três, 

quatro mil, organizam-se entre si atrás nomeadamente 

dos quadros mais politizados… 

General Silva Cardoso: Zé Maria e Companhia Lda. 

General Gonçalves Ribeiro: Sim, Zé Maria e Companhia 

Lda. Organizam-se entre si e resolvem reivindicar junto 

do comando-chefe das Forças Armadas de Angola, que 

ficava na fortaleza de São Miguel, fazer uma manifestação 

para exprimir o seu desencanto e a sua quase repulsa pelo 
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facto de as patrulhas serem militares, porque a polícia a 

pouco e pouco se foi desmotivando e desmobilizando. 

Portanto, para garantir a segurança de pessoas e bens, 

passou a haver patrulhas militares que circulavam pela 

cidade de Luanda. Essas patrulhas militares eram 

constituídas por unidades idas da então metrópole, 

portanto, patrulhas só de brancos. E eles entendiam que 

isso não era possível, que não podia ser assim. Tinham 

[ainda] outro tipo de reivindicações… E então, um belo 

dia, anunciam que querem ir ao comando-chefe. E o 

comandante-chefe aceita! Há um espectáculo 

autenticamente … espectacular! Porque toda aquela 

massa, os militares negros da guarnição de Luanda, saem 

dos quartéis, reúnem-se num determinado sítio e 

deslocam-se pelas ruas da cidade de Luanda até ao 

comando-chefe. Aceita! Aceita porque o comando-chefe 

nessa altura sentiu a tensão – estamos ainda em 1974… 

General Silva Cardoso: Foi antes de eu chegar. Foi em 

Maio, Junho de 1974. Ainda não tinha chegado… 

General Gonçalves Ribeiro: O almirante Rosa Coutinho 

ainda não tinha chegado. Estava ainda como governador-

geral o general Silvino Silvério Marques. A coisa é 

ponderada, é estudada, eu estava no comando-chefe, e 

chega-se à conclusão de que o mal menor é poderem vir 

cá [ao comando-chefe]. Agora, o que não se supunha era 

que fosse daquela maneira. Então, para darem maior força 
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aos porta-vozes, todos os soldados negros de Luanda 

desfilam, numa frente de seis, sete, oito, de acordo com 

as ruas. Vêm por aí fora, autêntica fila negra, como não 

podia deixar de ser, numa extensão de algumas centenas 

de metros, silenciosos, [provocando] um frio – no meio 

daquele calor -, um frio quase petrificante para a 

população de Luanda, e vêm por aí fora, com uns jeeps da 

Polícia Militar à frente, e a certa altura engolfam-se 

naquele largo que há em frente da fortaleza. Dentro da 

fortaleza havia pessoal armado por trás dos seus muros, 

sem estar à vista. E o pessoal chegava cada vez mais, 

empurrando os da frente. Mas os da frente, com os alferes 

e os sargentos, lá conseguiam fazer uma enorme meia-

lua, cobrindo todo o largo e ainda deslocando-se para a 

ladeira ao lado. Nessa altura, houve silêncio. E lá dentro: 

«O que é que se vai fazer?» E entendeu-se conveniente 

que alguém lá fosse fora falar com eles. Ora, não se 

pergunte porquê, apareci eu (o portão [estava] fechado, é 

evidente, aquele portão de madeira enorme [estava] 

fechado). Abri o portão, saí, sem saber bem o que havia 

de fazer. O silêncio cá fora era… O que é que me ocorreu? 

Chamar o mais antigo. E apareceram-me dois ou três 

tenentes e dois alferes, que disseram ao que iam, e eu 

disse que estavam criadas as condições para que uma 

pequena delegação entrasse dentro do comando-chefe. 

Depois houve ali uma situação um tanto complicada. 
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Nessa altura, começou-se a ouvir berros ao longe, ao 

longe, ao longe, e toda aquela massa abriu e, pelo meio 

dela, entra um militar desfraldado, encharcado em suor e 

sangue, a berrar: «Estão a matar os nossos irmãos! Estão 

a matar os nossos irmãos!» E a certa altura, quase me cai 

nos braços. Estava mais ou menos no meio da meia-lua e 

o meio da meia-lua coincidia com a ladeira. O único 

processo que, na altura, me ocorreu para controlar a 

situação, foi, como ele estava encharcado em suor, virar-

me para ele e perguntar-lhe se ele não estava com sede. 

Ele ficou autenticamente aparvalhado: «Esta história 

agora, uma coisa destas, e pergunta-me se tenho sede!» 

Ele disse que estava. Toda a gente o ouviu dizer que 

estava com sede. Agarrei nele, meti-o lá para dentro, 

fechou-se o portão, continuámos a conversar. O que é que 

tinha acontecido? 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

General Gonçalves Ribeiro: Houve, a certa altura, uma 

tentativa de forçar a passagem, inclusive para agarrar um 

militar ou outro. Houve um menos calmo ou mais 

excitado, vieram uns tiros, começaram a disparar, e 

mataram algumas pessoas. E este agarrou-se lá a uma 

parede qualquer, encharcado de suor, e foi barrado. Isto 

para dizer, para ir ao encontro e reiterar que havia 

efectivamente esta situação da tropa negra, 

nomeadamente em Luanda, que integrava a guarnição 
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militar de Luanda. E esse aspecto era importante. Outro 

ponto que o sr. dr. referiu: «Mas se houvesse ordens 

concretas e precisas?» Quando o general Silva Cardoso 

era alto-comissário, era o representante da República 

portuguesa em Angola, o Governo era presidido por um 

colégio provincial rotativo e, aí sim, havia um que de 

quinze dias em quinze dias despachava as coisas do 

Governo. Um representante da FNLA, um da UNITA e um 

do MPLA, concretamente, o Johnny Eduardo, o José Ndele 

e o Lopo Nascimento. Esse [colégio] é que era o chefe do 

Governo e ainda por cima numa fase de transição final 

para a independência. Agora, há ainda outra questão que 

se colocou: houve efectivamente da nossa parte um 

esforço no sentido de criar umas Forças Armadas 

angolanas, através da formação de quadros, 

concretamente em Nova Lisboa. 

Brigadeiro Almendra: Há em Luanda uma companhia de 

paraquedistas cujas tropas… 

General Silva Cardoso: Não, Não. Isso é outra história. 

Isto foi antes de você chegar. 

General Gonçalves Ribeiro: Mas em Nova Lisboa há 

efectivamente uma escola de formação de quadros 

angolanos para as Forças Armadas de Angola.  

Manuel de Lucena: Pós-Alvor? 

General Gonçalves Ribeiro: Pós-Alvor. E chega a haver 

uma cerimónia de juramento, não de bandeira, mas de 
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juramento final, uma cerimónia muito bonita, em que o 

comandante dessa unidade era um tal Ramires Ramos, 

comando de sector. Mal acabou a cerimónia com todos os 

quadros por nós formados, no Huambo, onde agora, em 

1992, no processo de paz, voltámos a formar quadros 

para as Forças Armadas angolanas… 

Manuel de Lucena: Era a cerimónia de quê? 

General Gonçalves Ribeiro: Formados, com pompa e 

circunstância e televisão. Era a cerimónia de encerramento 

do curso de quadros para as Forças Armadas angolanas. 

Houve a cerimónia final e era suposto que aquilo fosse o 

núcleo das futuras forças. Mas era suposto, porque a 

nenhum dos movimentos lhe passava pela cabeça que 

houvesse umas Forças Armadas únicas, geradas à revelia 

de cada um deles. Porque obviamente cada um deles 

queria que aqueles quadros fossem os seus quadros. 

Como não era assim… Ora, mal acabou o fardamento do 

Exército português, desapareceram, nunca mais se lhes 

pôs a vista em cima, um pouco como agora aconteceu, 

também curiosamente no Huambo, no mesmo quartel. 

Intervenção de Manuel de Lucena sobre o destino desses 

quadros. 

Brigadeiro Almendra: Depois aderiram a quem 

quiseram. 

Intervenção de Luís Salgado de Matos sobre uma 

hipotética tropa paralela «só para assegurar …» 



 

54 

 

Brigadeiro Almendra: Não se pode. Naquele prazo de 

tempo, não era possível fazer um exército desses. 

General Silva Cardoso: Nem eu aceitava, sob o meu 

comando! 

Brigadeiro Almendra: Ninguém aceitava. Eles não 

aceitavam. Politicamente, era completamente inaceitável. 

Queria fazer aqui mais um reporte – eu acho que não está 

aqui em causa sequer a nossa boa intenção, mas de 

qualquer maneira tudo fizemos para levar aquela cruz ao 

calvário. Não sei se podia ter feito mais. Fiz aquilo que 

pude. Eu tenho a minha consciência tranquila. De facto, 

estive no centro das maiores convulsões que houve. Até 

porque Luanda foi vítima dessas convulsões, que duravam 

uma semana, quinze dias. Não havia mãos a medir. Não 

chegávamos para as encomendas. Mas tentámos, 

trabalhámos aceleradamente. E nós decidimos isto: 

«Vamos fazer forças militares mistas». E fizemos forças 

militares mistas. Já que eles tinham exércitos, então… 

General Silva Cardoso: Polícia! 

Brigadeiro Almendra: Não, forças militares mistas. A 

percentagem era 40% de militares portugueses e depois 

20%. E eles aderiram, concordaram, acordámos, fiz umas 

normas, nomeei-os, pus-lhes uma braçadeira, todos 

andavam com uma braçadeira vermelha com letras 

brancas que dizia FMM, Forças Militares Mistas. Estas 

forças foram constituídas em Março e eram repetidamente 
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desmobilizadas, não por nós. Ao primeiro tiro, cada um ia 

apresentar-se ao seu novo Governo, imediatamente. E 

ficaram os 40% dos portugueses. E depois começávamos 

a trabalhar sozinhos. Nós insistimos, reiteradamente, em 

fazer as mesmas forças. Logo que acabava uma, [íamos] 

outra vez agarrar nas forças militares mistas. Porque o 

problema de Angola era um problema de fundo, era um 

problema de falta de confiança. Eles nunca tiveram 

confiança uns nos outros! E enquanto não for conseguida 

a confiança entre os líderes, nunca chegará a paz a 

Angola! Lá estamos nós agora, depois dos acordos vários 

que já foram feitos – Alvor, Bicesse, Lusaca, não sei o quê 

e estamos a falar dos acordos de nomeada –, a ver no que 

é que isto resulta. Agora, quero aqui fazer notar que as 

nossas tropas, com uma missão perfeitamente definida, 

definida por mim, no meu âmbito, sempre actuaram, e o 

nosso general ali é disso testemunha. Ah, havia um órgão 

de que ainda ninguém falou aqui, mas era 

importantíssimo que era a Comissão Nacional de 

Segurança (CNS).  

General Silva Cardoso: Eu vou falar. Tenho muita coisa 

de que falar. 

Brigadeiro Almendra: E na CNS estavam os três 

primeiros-ministros, estavam os chefes de Estado-maior 

dos três exércitos, estavam os nossos generais (além do 

alto-comissário e comandante-chefe, estava um general 
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comandante da Força Aérea, um general comandante do 

Exército e um almirante da Marinha). Logo a seguir ao 

Alvor. Portanto, era um órgão oficial… 

General Silva Cardoso: E [estava] o ministro do 

Interior, o Cabanga. 

Brigadeiro Almendra: Sim, e o ministro do Interior. A 

CNS reunia todas as semanas em sessão ordinária, e 

extraordinária se fosse o caso, e aquilo era um digladiar, 

um destilar de acusações, ao ponto de eu – que não fazia 

parte dessa comissão – ser sempre solicitado para lá ir, 

porque era a pessoa que talvez melhor pudesse descrever, 

mais vivamente pudesse descrever, como agora estou a 

fazer, as acções inconvenientes levadas a cabo pelos 

diversos movimentos. E quero dizer o seguinte: uma vez 

pelo menos agarrei na mão do tipo da FNLA que rapou da 

pistola para o Lopo Nascimento. Insultavam-se e 

chamavam-se nomes de toda a maneira e feitio.  

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

Brigadeiro Almendra: Eu acabei por não dizer o que 

queria dizer. As nossas forças militares, apesar de todas 

as dificuldades e deficiências, com as missões bem 

definidas, fossem elas de que [complexidade] fossem, 

cumpriam-nas estritamente e com todo o rigor. A Vila 

Alice é uma prova. Já toda a gente sabe o que foi a Vila 

Alice, em que eles balearam estupidamente um alferes 

nosso pelas costas, que à 1h da manhã vinha do quartel 
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da Polícia Militar. Coitado, ele vinha de fazer os 

vencimentos das praças e, por volta da 1h da manhã, 

aparece-lhe uma patrulha desgarrada das FAPLA. Estas 

fizeram um alto à viatura, identificaram o homem, o 

homem disse ao que vinha, aliás, vinha de jipe, com o 

condutor e ele fardados. Depois mandaram-no seguir e, 

pelas costas, deram-lhe um tiro. E o nosso sargento 

felizmente não morreu. Nesse dia, tivemos uma reunião 

no alto-comissariado e foi decidido fazer uma ação. Eu, 

nesse dia, marquei a operação para as 8h, mas só a levei 

a cabo às 10h, porque dei um prazo de dilação de duas 

horas para eles me apresentarem uma justificação. Intimei 

logicamente o MPLA – os líderes – a apresentar uma 

justificação. Eles não apresentaram e a gente só demorou 

cinco minutos a destruir o MPLA. Em cinco minutos, o 

quartel-general do MPLA ficou destruído. E mais. Se eles 

tivessem replicado, eu acabava com o MPLA em Luanda 

em menos de uma hora. Porque tinha todos os meios para 

o fazer, todo o pessoal dos quartéis cercado por nós. Mas 

eles vieram todos cá para fora de mãos no ar, em posição 

de rendição… É para verem que não havia fraqueza da 

nossa parte.  

General Silva Cardoso: Nunca houve. 

Brigadeiro Almendra: Nunca houve. Agora, 

logicamente, se me dizem assim: «Tu és capaz de conter 

uma multidão de cinquenta mil?» A dificuldade é esta!  
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General Silva Cardoso: Mas três mil… Ó Almendra como 

é que se chamava o alferes da Polícia Militar? 

Brigadeiro Almendra: Agora, querem outro exemplo? 

Certo dia, à noite ou ao fim da tarde (eu fazia muito isto, 

ia auscultar o ambiente, nos diversos comandos deles)... 

Metia-me num Volkswagen preto, o meu carro oficial, 

fardado de azul (não ia de camuflado), mas desarmado, e 

ia sozinho ver aquilo – estão aqui testemunhas, não é 

bravata minha – ia ver o que é que se estava a passar. 

Conhecia melhor os quartéis do que a maioria dos chefes 

deles. E vou a chegar ao quartel-general do MPLA, em Vila 

Alice… Ah, nesse dia, o Firmino Miguel, que já lá vai, 

infelizmente, que era o chefe da 4ª Repartição do Estado 

Maior, disse-me assim: «Ó Almendra, posso ir contigo?» 

«Podes, claro». E lá fomos. E, quando chegámos ao 

quartel-general, aquilo estava uma confusão enorme. 

Estavam a entrar os mortos do MPLA, das FAPLA, quatro 

ou cinco mortos. Eu parei o meu Volkswagen em frente, 

que era o meu carro de serviço, saí eu e o Firmino, e logo 

ali uns indivíduos do MPLA, armados, o maralhal todo 

estava armado, e dizem-me assim: «Olhe bem o que os 

seus homens fizeram!» Eu não sabia o que tinha 

acontecido naquele dia e digo: «Bom, mas o que os meus 

homens fizeram com certeza tinham razão para fazer. 

Mas, enfim, vou saber…» E entrei para o comando para 

saber o que é que tinha acontecido. Os do MPLA estavam 
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naquela ação de perseguição, de destruição da FNLA e, 

portanto, nesse dia, já à noite, meteram a população do 

musseque pela Avenida Brasil, que era uma avenida 

dentro do musseque, mas que era uma avenida larga, com 

prédios altos, onde havia uma delegação armada da FNLA, 

do ELMA. A população entrou a apitar, a dançar e tudo. 

Todos eles, depois do acordo do Alvor, diziam assim: 

«Pronto, nós temos aqui uma delegação e podemos cá 

voltar». De maneira que, nesse dia, eles [MPLA], para 

desestabilizar aquela gente que já tinha sido sujeita a 

diversas flagelações, a diversas acções, que já estava um 

bocado desequilibrada, e foi também por isso que a FNLA 

viu o que se estava a passar nos quartéis mais próximos… 

A cidade estava sob a responsabilidade de quatro 

batalhões para uma população de milhares de pessoas, 

aquela mole humana. A determinada altura, não viram 

melhor solução do que dar uns tiros para o ar. É evidente 

que a população, quando há tiros, foge logo, desapareceu 

rapidamente. Atrás da população vinham os indivíduos 

das FAPLA a empurrá-la. Descobertos pela nossa tropa, 

esta apontou-lhe uma metralhadora pesada (Breda) e 

mataram quatro ou cinco indivíduos. Os corpos estavam a 

chegar à Vila Alice quando eu e o Firmino [Miguel] 

chegámos. E pronto. Depois dei explicações nenhumas, 

aquilo estava perfeitamente explicado. No dia seguinte no 

briefing… Porque é curioso: os nossos briefings eram 
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assistidos pelos chefes de Estado-Maior dos movimentos! 

Quer dizer, todos os dias eu, às 8h da manhã, recebia no 

meu comando os três chefes de Estado-Maior dos 

movimentos! E, ali, discutíamos tudo. Eu chamava-os à 

atenção para o que havia, para o que não havia e tal. 

Quando não aparecia um deles, era porque tinha feito 

asneira. Era garantido. E portanto era o responsável pelo 

desencadear da ação, quase de certeza, certeza certa. Este 

é mais um episódio. 

General Gonçalves Ribeiro: Efectivamente e 

curiosamente, ao contrário do que acontecia nessa altura 

em Portugal, havia ainda em Angola o princípio da 

autoridade. Ténue, contestado, e com meios de coerção 

para levar à prática as decisões tomadas, como o 

brigadeiro Almendra focou. Simplesmente, a confusão na 

rua e na sociedade era no mínimo tão grande quanto a 

confusão que na altura se vivia aqui no «Verão Quente» 

em Portugal. 

General Silva Cardoso: Ou pior. 

General Gonçalves Ribeiro: Ou pior. A diferença 

residiria talvez em que aqui, em Portugal, no «Verão 

Quente», havia os denominados 15, 16, 17 ou 18 centros 

de decisão. Lá havia, de facto, um centro de decisão 

contestado, com dificuldades no exercício das decisões 

tomadas, mas a situação social e política era, no mínimo, 

mais grave do que aquela que os que aqui estavam no 
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«Verão Quente» de 1975! Penso que isto não pode nem 

deve ser esquecido! Porque lá, como aqui, há 

efectivamente, a certa altura, a noção de que só temos 

direitos. Simplesmente, direitos como aqui, mas com três 

movimentos armados, organizados politicamente num 

Governo colegial, em que o alto-comissário, mesmo que 

quisesse a certa altura determinar mais missões para as 

Forças Armadas (o que era difícil), tinha sempre que lidar 

e que tratar e que negociar e, a certa altura, justificar-se 

perante cada um dos membros do colégio provincial de 

cada movimento, porque cada um aceitava muito bem que 

«se pusesse na ordem o outro, mas que não me pusessem 

na ordem a mim». Portanto, a situação era tão complexa, 

que mesmo a quem a viveu espanta. Até espanta. 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

Brigadeiro Almendra: As tropas não eram suficientes, 

eram tropas que obedeciam, que cumpriam missões.  

Manuel de Lucena: Tropas suficientes… 

Brigadeiro Almendra: Não para controlar todos os 

movimentos ou situações… Desencadeavam-se uma atrás 

das outras. 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena aludindo 

ao episódio da Vila Alice, ao aparecimento de armas, à 

perseguição que os movimentos fazem uns aos outros, à 

expulsão dos outros movimentos pelo MPLA. 
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General Silva Cardoso: Aqui [em Portugal] só havia 

duas ou três pessoas que pensavam: o Melo Antunes, com 

um pequeno secretariado, que era o Bártolo Reino e o 

Arnão Metelo. Eram três. E depois havia todas as semanas 

o ministro Almeida Santos que telefonava e dizia: «Eu não 

o posso ajudar em nada, é só para ouvir uma voz amiga. 

Não posso ajudar daqui. Como ministro, nestas 

confusões, eu não posso dizer que é impossível. É só para 

ouvir uma voz amiga».  

Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos.  

Brigadeiro Almendra: Não. […] Nós não podíamos ficar 

até ao dia 11 de Novembro [de 1975] sem fazer a 

retracção do dispositivo. O dispositivo estava todo em 

Luanda […]5. Vê-se que começou a ser executado […]. E, 

concretamente, nós abandonámos Nova Lisboa um mês 

antes da independência. Fizemos a retracção do 

dispositivo [que era] normal. Mas também é preciso não 

esquecer o seguinte: os confrontos eram só em Luanda. E 

duas companhias de Polícia Militar, que são tropas 

extremamente aptas. A Polícia Militar sabe, de facto, o que 

anda a fazer. Faz com eficiência e sem custos, e sem 

perda de vidas. Eles conseguem lidar com as multidões, 

podiam ter maiores ou menores dificuldades, mas 

conseguiam, de facto, «levar a carta a Garcia». A gente 

dá-lhes uma missão e eles fazem. Dão rendimento. E, 

                                                 
5
 Num excerto de difícil compreensão, refere a enorme extensão do território angolano. 
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portanto, duas companhias para Luanda a fim de se 

juntarem às outras duas que lá estavam, eu diria que 

aquelas duas companhias quase substituíam os quatro 

batalhões. Agora, evidentemente, as duas companhias não 

me serviam para ir destruir a Vila Alice. 

General Gonçalves Ribeiro: Há neste momento uma 

referência próxima, que é a independência de Hong-Kong, 

em que o Reino Unido está numa situação completamente 

normal e portanto o processo de transição foi sendo 

desenvolvido e, a certa altura, saíram as últimas tropas 

inglesas, arreou-se a bandeira Union Jack, e entrou uma 

força organizada chinesa para se instalar no terreno. Em 

Angola havia três movimentos. A partir do momento em 

que o princípio da independência foi desenvolvido, 

mesmo a nível militar, começou a haver uma enorme 

prudência na utilização da bala que estava dentro da 

espingarda. Porque a independência era já um princípio 

marcado para o dia 11 de Novembro. Portanto, as nossas 

tropas, só em última instância, em situações pontuais e 

perfeitamente identificadas, em que não houvesse outra 

alternativa, é que podiam fazer aquilo que foi feito. Só em 

última instância e em situações perfeitamente 

identificadas. Porque situações de atropelos, de 

agressões, de saques, de violações, de assaltos a 

residências, eram o pão nosso de cada dia, como 

aconteceu cá em Portugal no «Verão Quente» com a 
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ocupação de residências. Saneamentos… Os saneamentos 

foram também, a certa altura, praticamente incontroláveis, 

de tal maneira que tudo o que era polícia e administração 

entrou em crise, entrou em angústia. Este ponto é um 

ponto que eu considero importante. O princípio da 

independência, a retracção do dispositivo, a incapacidade 

de entregar o poder fosse a quem fosse, porque havia três 

movimentos que haviam assinado o acordo do Alvor e, 

entretanto, o dispositivo a ser retraído… No dia 11 de 

Novembro, na situação vigente em Angola, não era 

possível fazer a cerimónia que agora se fez em Hong-

Kong. E portanto a independência processou-se, no dia 10 

de Novembro de 1975, da forma que penso que 

conhecem. Porque não havia, da parte deles, umas Forças 

Armadas minimamente organizadas, a quem se passasse o 

facho ou a quem se passasse o testemunho. E maugrado 

toda aquela situação de descontrolo, que ia da percepção 

das pessoas de que tinham direitos novos e até às que 

tinham angústias profundas, aconteceram as coisas mais 

mirabolantes. E, a certa altura, o instinto da sobrevivência 

para aqueles que viviam em angústia profunda, e o 

instinto da posse ou da conquista para aqueles que 

sentiam que tinham novos direitos recriaram uma nova 

sociedade. No meio de tudo isto, com inimigos entre os 

movimentos, que não eram adversários, armados; e, no 

meio de tudo isto, a tentar impor alguma pequena ordem, 
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sabendo-se que no dia 11 de Novembro havia a 

independência e não se podiam matar angolanos, mesmo 

havendo a capacidade de o fazer; tudo isto, do meu ponto 

de vista, ajuda a caracterizar uma situação, que foi 

aquela. Eu não digo que é uma situação fácil ou difícil; foi 

aquela que se viveu. E foi naquela em que se viveu. 

Situações deste género ocorreram, em última instância, 

perfeitamente bem identificadas. Não havia outra coisa a 

fazer. Agora, situações não identificadas, ou em que não 

se pôde fazer isto…, [houve] milhares de situações. Em 

Angola, [ocorreram] dezenas de milhares de situações, no 

dia-a-dia, dezenas de milhares de situações que levaram, 

a certa altura, independentemente do regresso ao ovo, em 

termos étnicos, em Angola, levaram a certa altura a não 

haver outra alternativa ao regresso… 

Brigadeiro Almendra: É evidente que quando falo no 

regresso eu tinha sempre quatro batalhões que eram 

substituídos e, depois, dos que lá ficavam, eu tinha a 

possibilidade ou a capacidade de escolher. Se era para a 

capital, dizia assim: «Bom, aquele batalhão oferece mais 

garantias». [E então] era aquele que eu pedia ao 

comando-chefe para mandar. Portanto, tive essa sorte. 

Uns eram melhores, outros piores; uns eram muito bons, 

outros muito maus. É evidente que, por exemplo, devo 

dizer que os dois batalhões que estavam no comando 

eram muito maus. Eram muito maus porque… o batalhão 
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– vou atirar agora aqui uma pedra que me vai cair 

provavelmente em cima da cabeça – o batalhão 

[dependia] do seu comandante. Dependiam dos seus 

comandantes de companhia. 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

Brigadeiro Almendra: Um deles, antes de chegar a Nova 

Lisboa, vinha do Luso para Nova Lisboa… 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

Brigadeiro Almendra: [E] foi assaltado. Era um 

batalhão de artilharia. 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

Brigadeiro Almendra: Um deles é esse. Havia outro 

também. 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

Brigadeiro Almendra: Não. O que acontece é que… 

Agora não custa nada dizer tudo e mais alguma coisa, 

mas não é verdade. Quero dizer que esse batalhão, isso 

passou-se exactamente… Eu não era comandante desse 

batalhão. O batalhão não dependia de mim porque eu era 

comandante em Luanda e isso passa-se em Nova Lisboa. 

Mas depois tive a ver com esse batalhão, na medida em 

que passei a ser comandante-chefe. E portanto quando fui 

daqui, isso aconteceu exactamente na altura em que eu 

estava cá por causa de ser… 

Manuel de Lucena: Que é Maio, Junho? 

Brigadeiro Almendra: Não senhor, foi em Agosto. 
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General Silva Cardoso: Eu já lá não estava. 

Brigadeiro Almendra: Foi no intervalo. Foi quando o 

meu general veio e eu fui cá chamado não sei para quê. 

Quando eu cheguei a Angola, a primeira coisa que fiz foi 

ir a Nova Lisboa. Logo no dia seguinte, fui a Nova Lisboa, 

exactamente por causa desse episódio. Fui lá e, à minha 

maneira, comecei a dar um raspanete, sei lá o que eu 

disse aos homens… Juntei o batalhão todo [e disse]: 

«Vocês não têm vergonha? Foram despidos? Foram 

despidos para lhes retirarem as fardas!». Foi a UNITA que 

fez isso. Vinham no caminho-de-ferro, vinham no 

comboio, depois foram interceptados e levaram-lhes as 

armas e eles entregaram-nas! Eu disse-lhes: «Então vocês 

dão a única coisa que vos podia evitar … é incrível!» O 

comandante do batalhão, coitado, que se portou como 

devia, foi talvez a única pessoa que se recusou a despir. O 

comandante do batalhão e um furriel, realmente, 

revoltaram-se com aquilo e ainda foram agredidos. De 

resto, os outros despiram as fatiotas e apareceram em 

cuecas em Nova Lisboa. Tiraram-lhe as armas. De maneira 

que depois o homem ficou muito chocado comigo, a 

dizer: «O meu general não me ajudou nada nesta 

coisa…». «Estou-me nas tintas para não os ter ajudado! 

Vocês são uns bandalhos, isto é uma tropa sem nenhuma 

dignidade e eu não aceito esta tropa!» […] Isto para dizer 

que os batalhões que eu tinha em Luanda cumpriam bem, 
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bem. A gente dava-lhes missões e eles cumpriam. Eles 

cumpriam-nas bem. Logicamente, estavam muito 

coarctados porque não podiam andar aos tiros, como diz 

o general Gonçalves Ribeiro e muitíssimo bem. [?] Se 

quer que lhe diga, eu tive um pelotão de um batalhão 

que, num quarto de hora, deve ter morto aí umas 

quinhentas pessoas junto à [?]. Simplesmente porque eles 

estavam a tentar evitar… E o musseque Lixeira assaltou 

residências da periferia [que eram] dos brancos e dos 

pretos, daquela gente toda, e assaltou, matou e violou. Eh 

pá, aqueles soldadinhos viram e mataram para aí uns 

quinhentos pretos daquela multidão toda. Foi o batalhão 

do Vinhas, foi em mil novecentos … 

General Silva Cardoso: Eu não estava lá. 

Brigadeiro Almendra: Estava. 

General Silva Cardoso: Foi para aí em Agosto, 

Setembro. Nessa cena, não estava não. Se estivesse lá, eu 

não me esquecia. 

Brigadeiro Almendra: Então, foi para aí em Setembro. 

Mas quer ver? Já há bocado estive para [descrever] este 

episódio – tenho aqui uma testemunha. A determinada 

altura, houve a retracção do dispositivo. E tínhamos de 

tirar o batalhão de Moçâmedes, o batalhão de Moçâmedes 

tinha de sair. O general Gonçalves Ribeiro era, digamos 

ministro da Administração Interna [?]. E, mais do que 

isso, a determinada altura era praticamente o indivíduo 
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que mandava em Angola. Porque para além do ministro da 

Administração Interna… A determinada altura não havia 

gasolina e ele… não sei como é que ele fazia … desviava 

um petroleiro que ia levar petróleo destilado a Luanda, 

gasolina, não sei quantos. Ele fazia isso, eu não sei como 

é que fazia… […]. Mas em Moçâmedes o batalhão tinha de 

se ir embora e o general Gonçalves Ribeiro, sempre cheio 

de preocupações com os retornados e com os teres e 

haveres dos retornados, pôs-me o problema: «Ó 

Almendra, o batalhão de Moçâmedes é recolhido, regressa 

à metrópole…» Penso que foi no dia 15 de Outubro. E o 

general Gonçalves Ribeiro diz-me assim: «Eh pá, ó 

Almendra, tu vem lá ver, está lá um navio à carga, ainda 

só está a meia carga, aquilo é uma chatice, já lá está há 

mês e meio, não se consegue carregar porque o batalhão 

…enfim, há obstruções de toda a maneira.» Porque o 

MPLA e os movimentos faziam obstrução a ver se lá 

ficava. O que é que os brancos traziam? Automóveis e 

tudo o que tinham de melhor, logicamente. Já que não 

podiam trazer as casas … «Ó Almendra vem lá ver». E eu 

disse: «O que eu posso fazer é arranjar uma companhia 

de paraquedistas.» No dia seguinte mandei-a. Eu julgo 

que era para 7 de Outubro. «Então manda-se lá pôr de 

avião meia companhia de paraquedistas.» Eram setenta 

paraquedistas comandados pelo capitão Taliscas. E essa 

companhia foi para lá. Era para estar lá do dia 7 até ao 
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dia 15 de Outubro, Carregou o barco. Depois, 

voluntariamente, os homens disseram assim: «Mandem 

outro barco que a gente fica aqui mais uns dias para 

carregar o resto». Nunca mais houve obstrução nenhuma. 

O MPLA nunca mais se meteu. Ficaram até ao dia 20 e não 

sei quantos e carregaram mais um barco. Quer dizer, o 

Gonçalves Ribeiro desviou um barco qualquer que foi a 

Moçâmedes carregar. Eh pá, o MPLA nunca mais se meteu 

com os paraquedistas. É que não se metia. Os soldados 

agarravam, chegavam ao pé das poucas pessoas que 

ainda estavam em Luanda e diziam: «Onde estão os 

automóveis que as pessoas abandonaram?» Chegavam lá, 

iam lá, empurravam os carros para bordo do navio. 

Apareceram cá muitos carros e muitos haveres de pessoas 

que creio que julgavam que os tinham deixado na 

garagem. Portanto, é para verem como a atitude dos 

movimentos também era diferente perante uma tropa que 

para eles era uma surpresa, que os assustava, e outra que 

lhes foi apalpando o pulso. Não sei se o meu general já 

disse, mas estas forças de inspiração marxista… é curioso 

que eles fazem uma coisa que é perfeitamente lógica. Eles 

pisam; se encontram mole, vão mais à frente, se 

encontram oposição firme… recuam. O que não significa 

que amanhã não voltem a tentar. 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 
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Brigadeiro Almendra: Isto, se for aliado à mentalidade 

do negro… Nesse aspecto os negros coadunam-se bem 

com essa mentalidade. Porquê? O negro só reconhece a 

força. Se encontrar mole é um desastre. Eu estou a falar 

nisto… Um episódio engraçado. Estive sete anos em 

Angola, portanto … Isto passa-se em 1973, salvo erro. Eu 

era comandante de batalhão. A determinada altura, numa 

operação no norte de Angola, agarrámos um dos 

familiares do rei Congo, que era um velho com oitenta e 

tal anos, um homem distintíssimo, distintíssimo. Estava 

ma mata desde 1961, desde a abertura das hostilidades. 

As filhas já estava a viver em Nabuangongo e ficou em 

casa delas. Depois levei-o a almoçar ao meu batalhão. 

Portanto, quando o levei a almoçar a Luanda ia bem 

vestido, levava cabelo branco, bigode branco… Um preto, 

de facto, distintíssimo e que sabia o que estava a fazer. 

Lembro-me que mandei tirar uma fotografia – eu tenho 

essa fotografia. Quando ele se apercebeu de que o cabo 

paraquedista (o fotografo destes eventos) ia tirar a 

fotografia, ele, sentado à minha direita, a comer com os 

talheres, fez assim… parecia que ia pôr um par de 

bandarilhas. A fotografia está lá e pode ver-se. E então eu 

perguntei-lhe: «Ó Dom … - não sei como é que ele se 

chamava – então mas você… Comecei com aquela 

conversa de que nós, os portugueses, eramos diferentes 

dos outros, que não havia racismo, que não tínhamos 
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abolido as autoridades gentílicas. Em resposta a isso, ele 

disse: «Isso não é bem assim! Em 1920/1930, eu tinha 

cinquenta e duas povoações e quando foi o rebentar da 

maka só me restavam dezanove…» Os comerciantes 

tinham usurpados os terrenos melhores, os candongueiros 

roubavam-nos… Só restavam dezanove povoações no 

sobado. «Bom, então pronto. E depois? «E depois, quando 

foi em 1961, quando houve abates, vocês prometeram 

que nos matavam… até mandaram um avião que dizia cá 

para baixo: “Vocês apresentem-se senão a gente mata”. E 

vocês não mataram… Ficaram entretidos, depois pronto, 

nós…» Esta gente era muito admiradora da força… 

Perderam o respeito e o medo. A razão para era esta. Isto 

é-me dito a mim por um homem velho. 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

Brigadeiro Almendra: Eu gostaria que fizesse essa 

pergunta ao general Gonçalves Ribeiro porque ele vai 

[responder] com muito mais… Eu já não me lembro muito 

bem como é que se passou. A determinada altura, 

exactamente naquele intervalo, o general Gonçalves 

Ribeiro e eu viemos cá. Depois ele voltou para mesma 

posição e eu subi de escalão e foi para lá o almirante 

Leonel Cardoso. Ora bem, neste intervalo e porque a FNLA 

e a UNITA já tinham sido escorraçadas de Luanda, houve 

aqui uma tentativa, da parte do Governo português, de 

conciliação entre o MPLA e a UNITA. Nessa reunião, esteve 
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o general Gonçalves Ribeiro e eu próprio, o Passos 

Ramos, e vieram cá o Lopo Nascimento e o Ndele e mais 

uns assessores deles. E depois esse acordo falhou.  

Manuel de Lucena refere-se ao sentimento, em Lisboa, de 

que o Acordo do Alvor falhara e às subsequentes 

tentativas de o recompor. Pede ao general Gonçalves 

Ribeiro que lhe dê a sua visão desse período. 

General Gonçalves Ribeiro: O senhor dr. acabou 

praticamente de sintetizar, pelo menos algumas das 

principais preocupações que se suscitaram em Lisboa, e 

também em Angola, tendo em atenção que o dia da 

independência foi considerado como de manter, porque 

houve também, a certa altura, algum pensamento no 

sentido de diferir a data da independência. Houve algum 

pensamento nesse sentido. 

Manuel de Lucena refere-se a afirmações do general 

Fabião quanto à possibilidade de se permanecer em 

Angola. 

General Gonçalves Ribeiro: Mas tudo isso foram 

conspirações de quem estava preocupado, estava 

envolvido na ponta final da descolonização de Angola. E 

devo dizer que muito pouca gente, mesmo aqui entre nós, 

estava efectivamente envolvida nesse tipo de 

preocupação. Não esqueçamos que, em meados de 1975, 

na altura em que tomou posse o V Governo Provisório, 

chefiado pelo coronel Vasco Gonçalves, o dr. Almeida 
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Santos escusou-se a participar nesse Governo, escrevendo 

uma carta (eu guardo essa carta comigo) em que diz, 

entre outras coisas, que está com o quadro actual de 

alteração do regime, mas as coisas, para o estilo dele, vão 

com demasiada velocidade, «para a minha capacidade de 

acompanhar e portanto não vou integrar esse Governo. 

Retiro-me das minhas funções.» Isto em meados de 1975. 

Portanto, as pessoas que efectivamente se preocupavam e 

tentavam definir o modus faciendi de uma transição, com 

um mínimo de dignidade possível, da soberania 

portuguesa para a soberania dos poderes que se viessem 

a constituir em Angola, eram poucas. E, portanto, as 

congeminações foram dessa natureza e houve tentativas. 

Uma delas foi há pouco referida pelo brigadeiro 

Almendra: estivemos nessa reunião, num hotel ali perto 

do Guincho. Houve outras. Simplesmente nada disso teve 

efeitos concretos porque, aqui em Portugal, estava-se em 

pleno «Verão Quente» de 1975, com o V Governo do 

general Vasco Gonçalves em força. Portanto, foram 

reflexões desenvolvidas em angústia, foram reflexões que 

a certa altura conduziram inclusive à chegada a Angola, 

na ponta final, de uma missão da ONU, chefiada pelo 

secretário-geral, numa última tentativa [para] que os 

movimentos se entendessem entre si. Na altura Luanda já 

era uma cidade do MPLA. Angola já estava balcanizada 

porque a FNLA tinha-se instalado no seu feudo do Uíge, 
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concretamente, na cidade de Carmona; o Savimbi, com a 

UNITA, estava no Huambo; e, naturalmente, o MPLA 

estava de Luanda até Malange, que é aquela faixa do 

Quibundo e também de algum modo na faixa litoral. 

Manuel de Lucena: O Savimbi estava em? 

General Gonçalves Ribeiro: Em Nova Lisboa, Nova 

Lisboa, uma cidade fantasma. Fomos lá pelo menos duas 

vezes e impressionou-nos aquela cidade tão airosa, tão 

movimentada, tão activa… fazia lembrar aquelas cidades-

fantasma… Quando o avião passou por cima, quase que se 

ouvia o bater das portadas das janelas e das portas 

abertas. Tudo aquilo estava perfeitamente deserto. Mas, 

portanto, essas tentativas foram, ao fim e ao resto, com 

um objectivo: como é que se vai fazer a transferência do 

poder, da soberania em Angola? Não se encontrou, em 

âmbito nacional português, a fórmula adequada para que 

tal se fizesse. E porque não se encontrou a fórmula 

adequada para que tal se fizesse, no dia 10 de Novembro, 

numa cerimónia com meia dúzia de pessoas, no Palácio 

do Governo em Luanda, na qual nós os dois também 

estivemos presentes, e com a comunicação social que na 

altura também se encontrava presente, o alto-comissário 

sr. almirante Leonel Cardoso leu a carta de transferência 

da soberania de Portugal para Angola, ou para os 

angolanos, para o povo de Angola. E o sinal físico dessa 

mudança fez-se depois na Fortaleza de São Miguel, onde 
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estava ainda içada a bandeira nacional e numa cerimónia 

singela, com as últimas unidades portuguesas que 

embarcaram nos dois últimos paquetes que saíram de 

Luanda, no dia 10 de Novembro às 11.30 da noite, ou às 

11.45, apoiados por duas fragatas e por um petroleiro. 

Este petroleiro foi extremamente importante até 

determinado momento. Portanto, arreou-se a bandeira, a 

bandeira foi entregue ao alto-comissário, o alto-

comissário meteu-se na lancha, nós metemo-nos com ele 

na lancha. Entrámos para lá para um paquete qualquer, o 

paquete «Niassa», esperámos toda a tarde até que a noite 

caiu. Jantámos a bordo com os navios fundeados e, 

quando faltava um quarto para a meia-noite, âncoras para 

cima e começou-se a andar. E quando se começou a 

andar, de âncoras para cima, tenho ainda na memória 

aquela imagem dantesca em Luanda. Tudo o que era 

armas, balas tracejantes, tudo aquilo iluminou o céu de 

Luanda. Os navios, todo aquele conjunto marítimo passou 

a norte. E ali assim a uns 30 km ao longo da costa do 

Quifangondo assistiu-se ao mesmo espectáculo de luz, de 

som e luz. Simplesmente, ali eram mangueiradas de fogo 

de um lado e do outro.  

Brigadeiro Almendra: Eram canhões. São já 

confrontos… 

General Gonçalves Ribeiro: De noite, não ao pé dos 

rebentamentos, viam-se também as trajectórias. Era 
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portanto a defesa de Luanda do Quifangongo a opor-se à 

zona norte comandada pelo irmão do eng. Santos e 

Castro. 

Brigadeiro Almendra: Não era. Nessa altura já não 

estava a comandar. Atenção. Ele não estava a comandar 

essa operação. O comando foi-lhe retirado porque o 

Mobutu quis que fosse um general negro a comandar a 

operação. 

Intervenção de Manuel de Lucena sobre eventuais 

pressões em Angola, por parte das chefias militares 

portuguesas, para o adiamento da data da independência. 

Brigadeiro Almendra: Mas nós já não tínhamos lá tropa! 

General Gonçalves Ribeiro: A questão concreta que se 

põe para Lisboa é: o que é que vai ser feito no dia 11 de 

Novembro? Porque o dia 11 de Novembro era uma 

referência quase sacralizada. Não era sagrada mas estava 

sacralizada! Como naquela altura Angola já está 

praticamente balcanizada, Luanda é já uma cidade do 

MPLA, o poder popular é uma realidade concreta… 

Brigadeiro Almendra: Sim, mas nós nem nos sentíamos 

apertados, não havia problema nenhum! 

General Gonçalves Ribeiro: Passa a ser a cidade limpa, 

passa a ser a cidade limpa, porque … 

Brigadeiro Almendra: Nos últimos dias de Luanda não 

havia problema nenhum. Havia uma ilha, que era o 

Palácio do Governo, onde estava um batalhão de 
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paraquedistas na base aérea, que no último dia veio cá 

para baixo para ao pé do Palácio do Governo, tínhamos 

um esquadrão… 

General Gonçalves Ribeiro: População branca 

praticamente nenhuma. 

Brigadeiro Almendra: Não havia população branca. 

General Gonçalves Ribeiro: Porque entretanto já tinha 

vindo ou estava a vir. Naquela altura a grande 

preocupação era: o que é que se vai fazer? Como é que 

vai acontecer a transferência de poderes? Porque naquela 

fase de Agosto, Setembro é enorme a preocupação [com] 

a questão da ponte aérea. Essa é que é a grande questão! 

O que se vai fazer? Porque isso é da responsabilidade 

nacional portuguesa. Em Angola a ponte aérea tem o seu 

auge em Agosto, Setembro e Outubro. E portanto naquele 

momento, bem calculará, todas as atenções e todas as 

preocupações eram ir ao encontro daquilo que era o 

imenso querer de cada pessoa: que era poder chegar a 

Portugal antes do dia 11 de Novembro. Razão pela qual a 

ponte aérea terminou no dia 3 de Novembro, ficando lá 

ainda o comando-chefe que utilizou por acaso um navio, o 

Ucrânia, saiu de Luanda no dia 6 ou 7 de Novembro. […]. 

[Esta era] a grande preocupação em Angola. Apesar de 

alguma reflexão [embora feita] por poucas pessoas de 

«como é que vai ser feito o Acordo do Alvor? Existe? Não 

existe? Persiste?», isto já era secundário. 
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Manuel de Lucena faz referência ao apoio da URSS, da 

Alemanha de Leste e de Cuba ao MPLA e à recusa deste 

em ser apoiado pela OUA e pela ONU. 

General Silva Cardoso: Não é em Luanda. A Luanda 

chegam esporadicamente técnicos de países do Leste, 

nomeadamente da RDA, mas o primeiro contingente 

cubano desembarca em Novo Redondo. 

Brigadeiro Almendra: Sim, mas o meu general já não 

estava lá. 

General Silva Cardoso: Eu já não estava lá. 

Brigadeiro Almendra: Nem nada que se pareça. Isso foi 

em Outubro. 

General Silva Cardoso: Não, foi em Setembro. A 

indicação que eu tenho é a de que na realidade técnicos 

enviados por Moscovo, alemães orientais, estavam dois 

mil em Angola. E militares, o primeiro contingente, os 

primeiros exploradores, que vão desbravar o terreno, 

esses chegam em Agosto, no fim de Agosto. Depois o 

grosso da tropa já chega em Outubro. São eles que se vão 

opor, em Benguela - já há o enquadramento do MPLA - à 

progressão das tropas da UNITA com as da África do Sul.  

Brigadeiro Almendra: A entrada desse contingente, do 

contingente sul-africano, passa-se em Outubro, quando 

estava a companhia [de transmissões?]. É provável que já 

no tempo do meu general… É provável e eu vou contar 

aqui um episódio: um dia fui chamado ao palácio porque 
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estava um navio no porto a descarregar material. Era um 

navio, neste momento já não sei se era polaco, era da 

cortina do lado de lá. E eu fui lá à noite, onze da noite. 

Olhe, eu sei que nessa altura era o general Vasco 

Gonçalves o chefe do Governo por uma razão muito 

simples: recordo-me que o ajudante dele, que era o 

capitão Macedo, estava lá em Luanda. E estava nessa 

reunião. Quando o meu general me chamou ao palácio, 

estava lá a Comissão Coordenadora [do MFA], estava lá 

esse capitão Macedo, e quando me lá chamaram 

disseram: «Está ali não sei o quê…». E eu vim cá abaixo 

ao porto e realmente estava lá um navio a descarregar 

caixotes e coisas, em grande, para uma porção de 

viaturas. Eu [estava] sozinho - não foi preciso mais 

ninguém porque disse que não autorizava… - e entretanto 

mandei para ali uma força, para o cais de Luanda. Eles 

não descarregaram e o navio levantou ferro. Agora, que 

esse navio foi descarregar a outro sítio qualquer da costa 

não tenho dúvida nenhuma. Se não fosse descarregar ali, 

ia descarregar a Brazzaville. Aliás, fizeram-no: iam 

descarregar a Brazzaville e vinham em barcaças por ali 

abaixo e descarregavam em qualquer sítio porque as 

barcaças descarregavam na barra do Dande. Portanto é 

tudo fácil. [?] A certa altura, apareceu uma auto-

metralhadora (que era uma coisa ordinária, segundo me 

disseram, eu não cheguei a ver) nos musseques em 
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Luanda. Nós tivemos notícia, mas eu nunca a cheguei a 

ver, nem a tropa nunca a interceptou. Evidentemente 

aquilo é um mundo e portanto não conseguíamos. Os 

nossos serviços de informação não funcionavam, estava 

tudo um bocadinho bloqueado. A primeira notícia que eu 

tenho, concretamente, de estarem cubanos em Angola, foi 

em Novo Redondo, tem o meu general razão, mas foi 

bastante mais tarde, e aí já estava um navio ao largo, 

estava uma metralhadora montada no morro sobranceiro a 

Novo Redondo e eu mandei fotografar aquilo com Fiats. 

Portanto, tive a confirmação. Tivemos a notícia por um 

indivíduo que se opôs. Um branco qualquer… 

Manuel de Lucena: Em que altura é? 

Brigadeiro Almendra: Em Outubro. Se não me engano é 

a 27 de Outubro (eu não tenho boa memória para datas). 

Nessa altura estava um navio a descarregar e eu mandei-o 

fotografar com um avião Fiat. 

General Gonçalves Ribeiro: Há uma história de uma 

fragata que foi interceptar um navio, um navio que foi 

reconhecido, um navio que transportava material 

seguramente para o MPLA. E o comando naval comunicou 

ao alto-comissário, que entrou em contacto com Lisboa e 

de Lisboa disseram: «Deixe andar.» 

Brigadeiro Almendra: Um navio da «cortina de ferro»? 
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General Gonçalves Ribeiro: Um navio da «cortina de 

ferro» interceptado por uma fragata. Isso foi assim, foi 

assim. 

Brigadeiro Almendra: Claro que houve conivência dos 

nossos militares aqui com os cubanos. Nós é que 

estávamos ali e não sabíamos. Portanto, da presença 

física, a primeira vez que tomei conhecimento foi já 

próximo da independência. E nessa altura mandei 

fotografar. Mas nós já não tínhamos tropa em Luanda e 

não tínhamos nenhuma capacidade de reacção para 

aquilo. Os dados já estavam mais do que lançados. 

General Gonçalves Ribeiro: Mas a grande preocupação 

naquele período, de Agosto a Novembro, foram os 

retornados.  

Brigadeiro Almendra: Foram. Mas totalmente. E mesmo 

o empenhamento da tropa, da pouca tropa que nós 

tínhamos, a partir dessa altura, era [só] de apoio. A Força 

Aérea passou a vida a recolher refugiados. Tínhamos 

notícias que havia indivíduos não sei onde. Era recolher. 

Em Gago Coutinho, muito próximo do fim, ficaram dois 

Nordatlas apreendidos. Tive de ir a Nova Lisboa falar com 

o Savimbi para me libertar os dois Nordatlas que ficaram 

presos em Gago Coutinho. Apreenderam-nos lá dois 

Nordatlas, com o Pessanha e já não sei quem era o outro 

comandante. Lá estão as tais notícias falsas: disseram-nos 

que havia imensos refugiados, a gente tentou confirmar o 
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mais possível, garantiram-nos que havia, a gente mandou 

dois aviões porque eram sessenta pessoas e num só avião 

não cabiam. Mandámos os dois aviões que chegaram lá e 

ficaram apreendidos. Depois, lá tive de ir a Nova Lisboa, 

falar com o Savimbi que, por acaso, se dava bem comigo 

e libertou imediatamente os aviões. Mas depois, ele 

próprio também já tinha dificuldade, porque nessa altura 

já havia a confusão das tropas do Chipenda com a UNITA. 

E a determinada altura, já não sabia bem se eram as 

tropas do Chipenda, embora estando aliados contra o 

MPLA… Muitas acções inconvenientes eram levadas a cabo 

por causa do Chipenda, ou pelo menos, a desculpa do 

Savimbi era que era o Chipenda. Se eu falasse com o 

Chipenda, ele se calhar dizia-me que não eram dele, eram 

da UNITA. Enfim, os assuntos lá se iam resolvendo, 

melhor ou pior, mas libertaram os aviões, como 

libertaram sempre. 

Troca de impressões imperceptível entre o general 

Gonçalves Ribeiro e o brigadeiro Almendra sobre a atitude 

de Savimbi. 

Brigadeiro Almendra: A determinada altura, já estavam 

os dados lançados, e Nova Lisboa... Realmente a 

população branca de Nova Lisboa foi bastante frágil 

porque não estava habituada àquelas coisas e aos 

primeiros tiros juntou-se toda na Feira Internacional e 

esteve-se nas tintas para o resto, entrou em pânico 
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imediatamente. Nova Lisboa esteve em paz até Setembro 

[de 1975] e depois, um dia qualquer, houve lá meia dúzia 

de tiros e aquela gente entrou em pânico e pronto, fugiu 

tudo. E lá fui eu e o general Gonçalves Ribeiro. Era o 

pânico. Mas, entretanto, logo nessa altura, eu ainda não 

era o comandante-chefe, fez-se uma coluna de oitocentas 

viaturas para vir para Luanda para embarcar as viaturas 

civis. E o senhor major que ia a comandar, quando 

chegou ao Alto Hama, constou-lhe que na Gabela havia 

confrontos entre a FNLA e a UNITA. De maneira que já 

não foi para a frente e voltou para trás com as oitocentas 

viaturas. Entretanto, chegou a Nova Lisboa, no Huambo, 

foi para a messe dos oficiais e, nesse dia, foi um herói 

bestial: desatou aos tiros a um quadro eléctrico novinho 

que havia lá na messe [?]. E aí ele teve coragem! Eu por 

acaso tive conhecimento quando fui a Nova Lisboa [?] e 

disse assim: «Vá, processo de averiguações a este 

artista». [E usei do] máximo da minha competência e dei 

ordem de prisão ao nosso major. E depois tive de montar 

uma operação para as tais oitocentas viaturas com o 

compromisso da UNITA, que escoltou - nós já não 

tínhamos tropa -, que escoltou as viaturas até um 

determinado ponto, depois, chegado a esse ponto, largava 

as oitocentas viaturas, as viaturas iam pela terra de 

ninguém durante 5 ou 6 km, e do lado de lá estava o 
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MPLA que escoltava as viaturas para nós. E fizeram e 

cumpriram! É curioso. 

Intervenções imperceptíveis de Manuel de Lucena e do 

general Silva Cardoso acerca do Acordo do Alvor quanto 

ao número de militares aí atribuídos a cada um dos 

movimentos. 

General Gonçalves Ribeiro: O Alvor é um acordo. 

Significa que cada uma das partes acaba por concordar 

com a redacção final. Outra coisa diferente é como se 

chega à redacção final. E o projecto do Acordo do Alvor 

foi preparado pela parte portuguesa, no qual eu próprio 

também participei. Desloquei-me, concretamente, de 

Luanda a Lisboa - na altura era o Melo Antunes o ministro 

dos Negócios Estrangeiros e o dr. Almeida Santos o 

ministro da Coordenação Interterritorial. E preparou-se o 

Acordo do Alvor no qual, naturalmente, as competentes 

autoridades nacionais sediadas em Lisboa quiseram 

também recolher alguma sensibilidade local. Não fui eu o 

único chamado, mas fui também chamado, assim como 

outros elementos inclusive da própria sociedade angolana. 

Na altura já havia partidos políticos que também se 

começaram a pulverizar (é outro aspecto curioso), mas 

sem representatividade nenhuma. Agora, aquele projecto, 

em que cada momento da negociação demorou os tais 

dois dias e meio ou três dias, foi sendo sucessivamente 

ajustado às sensibilidades, às percepções, às vontades e 
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aos credos de cada uma das partes. Eu tenho ideia de que 

a certa altura, o número de militares, o movimento que 

mais militares queria, salvo erro vinte mil… 

General Silva Cardoso: Vinte mil e depois dezoito mil. 

General Gonçalves Ribeiro:… era a FNLA. 

General Silva Cardoso: Mas isso foi lá em baixo, na 

Penina. 

General Gonçalves Ribeiro: Foi. No Alvor. Porquê? 

Porque rapidamente o Mobutu punha lá vinte mil militares. 

Quem não estava muito interessado em vinte mil militares 

eram os outros. Numa das alturas em que estivemos em 

Nova Lisboa com [Savimbi], já depois da balcanização, 

em que eu fui lá porque havia um jornalista nosso que 

tinha sido preso, o próprio Savimbi confessou-me: «Eu, 

neste momento, não tenho controlo na minha gente», não 

chegando naquela altura, seguramente, aos oito mil, 

porque os oito mil foram o número mínimo negociado 

contra a vontade de Portugal. Mas foi o acordo que teve 

de ser assinado. E agora perguntam-me assim: Mas 

porque é que houve o Acordo do Alvor? Parece-me que 

terá sido porque alguma coisa tinha de existir. Se não 

fosse o Acordo do Alvor, teria sido eventualmente uma 

coisa diferente. Mas naquela fase do processo da 

revolução, com o princípio da descolonização já assente, 

alguma coisa tinha que ser feita, e fez-se o Acordo. O mal 

foi esse. 
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General Silva Cardoso: Eu tenho a minha história. 

Sobre isso, eu tenho a minha história. 

Conversa imperceptível dos diversos intervenientes já em 

pausa para almoço. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Brigadeiro Almendra: No palácio do alto-comissário, no 

gabinete do alto-comissário, estavam: o meu general, que 

era o alto-comissário; os três comandantes militares (o 

general Macedo [do Exército]; o general Valente, da Força 

Aérea; e o Leonel Cardoso, da Marinha); o chefe da 2ª 

Repartição do Estado-Maior; o Gonçalves Ribeiro (que se 

foi há bocado embora); e o comandante director da PIM. 

O que era a PIM? A Polícia de Informação Militar. Era a 

PIDE comandada pelo tenente-coronel Trovão, o homem 

das informações.  

General Silva Cardoso: E a Coordenadora. 

Brigadeiro Almendra: Não, a Coordenadora não estava! 

E o nosso general chega lá e diz assim: «Almendra, 

chamei-o aqui porque segundo informações por diversas 

vias - fazem recorte das notícias umas das outras, 

portanto, isto é A1 -, brevemente, senão esta noite 

mesmo, vai haver [em Luanda] um assalto ao poder, por 

parte do MPLA, com a conivência de algumas das nossas 

unidades militares. São elas: o Regimento dos Comandos, 

comandados pelo sr. major Gil; a Polícia Militar, 

comandada pelo Moreira Dias; o batalhão do Granjo de 
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Matos» - que era um batalhão que dependia de mim. 

Portanto, «vai haver um assalto ao poder, é esta noite» 

(isto é dia 15 de Março de 1975, já tinha havido o 11 de 

Março aqui). Eu tenho a coisa muito presente, porque o 

11 de Março chegou com quatro dias de décalage a Angola 

- foi por isso que fixei a data. Esta reflexão já eu a fiz 

muita vez. O 11 de Março chegou com quatro dias de 

atraso a Luanda, mas teve lá o seu reflexo. Bem, e o 

nosso general, perante os chefes militares, expôs-me a 

situação [e perguntou-me]: «O que é que aconselha que 

se faça?» Eu respondi: «Isso é muito simples, eu resolvo 

esse problema da seguinte maneira: o meu general não 

diz nada a ninguém, isto fica aqui entre nós que aqui 

estamos - sete ou oito pessoas - e, sem alertar ninguém, 

eu vou pôr as tropas de prevenção rigorosa e, mais do 

que isso, vou pôr umas determinadas casas a serem 

vigiadas…» Eu não disse isto, disse: «Eu ponho tropas de 

prevenção rigorosa, deixe isso por minha conta, não se 

preocupe, porque não vai haver nada». E pronto, fui-me 

embora. Fui para o meu comando, chamei os dois 

comandantes de confiança, claro que excluí o Moreira 

Dias, que era dependente de mim, e porque ele estava 

metido na tramóia. Exclui o batalhão do centro de 

Comandos, que era o Gil, e excluí o Granjo de Matos. 

Chamei o Vinhas, o Baptista, o comandante do 

Paraquedistas, que era o Ramos Gonçalves, chamei não 
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sei quantos, e disse-lhes assim: «Meus amigos, prevenção 

rigorosa, dizem que vai haver um golpe de Estado levado 

a cabo pelo MPLA, com a conivência de unidades 

militares, que são esta, aquela e aqueloutra.» Que eram 

aqueles que eu excluí, logicamente. «Tudo em alerta 

rigoroso e vocês, comandantes, estão todos ao pé de 

mim, ficamos aqui no comando depois de jantar, porque é 

durante a noite que isto vai acontecer, vamos ficar aqui 

em stand by até rebentar a coisa, para imediatamente 

avançarmos.» Entretanto, dei ordem para vigiar as duas 

casas, a casa do Moreira Dias e a casa do Gil. E fomos lá 

para o comando, estivemos ali o tempo todo, depois 

jantámos, conversámos, não sei se jogámos cartas se não 

jogámos cartas, falámos, discutimos e, de vez em quando, 

chegavam notícias das casas que estavam a ser vigiadas. 

A determinada altura, o tipo que estava a vigiar a casa do 

Gil diz-me assim: «Mas será que o major Gil está cá? 

Porque na casa dele não está ninguém. Não há uma luz 

que acenda, não há um mínimo movimento. Há aqui 

qualquer coisa esquisita.» Depois começámos a averiguar 

e descobrimos que o Gil estava em Lisboa. Eu disse: 

«Alto. Aqui há uma golpada». 

Manuel de Lucena: O que é que esse comandava? 

Brigadeiro Almendra: Os Comandos. Bom, não estando 

o Gil, não estava o resto e aquilo era um bluff. O que é 
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que aconteceu? Agora, averiguação a posteriori. O que é 

que aconteceu? 

Manuel de Lucena: O Moreira Dias era de Cavalaria? 

Brigadeiro Almendra: Era de Cavalaria e era o 

comandante da Polícia Militar. 

General Silva Cardoso: Desembaraçado. 

Brigadeiro Almendra: Muito desembaraçado, bom oficial 

e de confiança. Para eu conseguir que o tipo me 

desculpasse esta minha gaffe, estive horas e horas a 

convencê-lo, porque ele estava zangado e queria vir-se 

embora: «O meu coronel perdeu a confiança em mim. Eu 

quero ir-me embora.» Eh pá, eu quase que chorei ao pé 

dele para ele não se ir embora, porque era um tipo da 

minha confiança. Mas é assim mesmo. Repare que esta 

notícia de que havia uma tomada de poder pela força, por 

parte do MPLA com a conivência das nossas tropas, veio 

por várias fontes. Veio pela Polícia de Informação Militar, 

que estava lá; veio pela 2.ª Repartição do comando-chefe 

(o Passos Ramos já estava cá); e veio ainda por outra via 

qualquer. Portanto, havia ali um recorte da notícia. A 

gente desmentiu que havia um movimento. Todas as 

unidades, quer dos Comandos, quer da Polícia Militar, 

estiveram sempre a ser mais ou menos vigiadas, a ver se 

havia movimentos, a ver se havia saída de viaturas. 

Pronto, aquilo passou. O que é que tinha acontecido? O 

nosso general tinha uma secretária que era mais FNLA do 



 

91 

 

que o Cabango, o Johnny [Pinnock] Eduardo e todos eles 

juntos. Ela foi a infiltrada. Ah, a outra fonte foi através da 

secretária do nosso general, o alto-comissário. Portanto, 

havia três vias: a da secretária, a da PIDE… 

General Silva Cardoso: Era casada com um tipo… 

Brigadeiro Almendra: Era casada com aquele tipo da 

Polícia, o Cardoso, que depois cavou. Olhe, o Gonçalves 

Ribeiro se aqui estivesse dava já um salto na cadeira 

porque essa tipa deu-lhe uma golpada: cravou-lhe, em 

nome do Governo, duas passagens para o Brasil (que o 

Governo de Angola pagou), para ela e para o marido, para 

a Zilda e para o marido, que era aquele Cardoso da FNLA. 

A Zilda, que ainda por cima foi apresentada ao nosso 

general Silva Cardoso e foi para secretária particular dele 

através do presidente da Comissão Coordenadora do 

Programa para Angola, que era o Martins da Silva. Foi ele 

que lhe apresentou a Zilda!... 

General Silva Cardoso: Foi, sim senhor! 

Brigadeiro Almendra: Veja bem que a tipa tinha 

habilidade, tinha habilidade, conseguiu insinuar-se 

perante o MFA. Era da FNLA. 

E aquilo o que é que tinha sido? Tinha sido uma manobra 

da FNLA bem preparada pelo Cabango (era um tipo 

esperto), o tal do Cabango fez constar isto e fez, por vias 

travessas, chegar às três fontes: chegar à Polícia de 

Informação, que era comandada pelo Trovão, à 2ª 
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Repartição do Exército… e tal. De maneira que aquilo tudo 

converge, era A1! Aquilo era A1! Recorte feito. Isto passa-

se, fomos todos ludibriados, acabou-se a conversa e não 

se fala mais nisso. Mas… agora aqui a questão é a do 

«mas» – os tipos do MFA souberam e, entretanto, ficaram 

melindradíssimos porque foram excluídos daquela 

reunião. Eles eram o órgão político-militar de conselho do 

alto-comissário e o alto-comissário excluiu-os de uma 

reunião tão importante como um assalto ao poder pela 

força. De maneira que convocaram eles uma reunião. 

Eram dez, eram três de cada ramo mais o chefe. Da Força 

Aérea eram o Santos, o Barata e aquele capitão que está 

em Beja, hoje é tenente-coronel. Do Exército eram o 

Garnizé, o Simões e o Guimarães. Da Marinha eram o 

Rodrigues, o Sabino e o Martins Silva. Portanto, eram 

nove. Mas era presidido por um outro tipo. E então 

ficaram escandalizados e pediram ao alto-comissário para 

fazer uma reunião. E reuniram toda a gente menos o 

Gonçalves Ribeiro. É curioso que eles não chamaram o 

Gonçalves Ribeiro. Portanto, quando o meu general [Silva 

Cardoso] me pediu para eu lá ir (telefonou-me às 8h30 da 

noite, para minha casa, e eu apareci no alto-comissariado, 

no palácio), quando entrei, o que é que vi? O meu general 

sentado. […]. Sentei-me à frente, fui o último a entrar, já 

estavam na discussão… Quem estava a falar era o Sabino, 

que estava ao lado do Rodrigues. O Sabino estava a fazer 
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um ataque ao nosso general, ao alto-comissário, 

dizendo… Dizia as coisas que dizia, mas não era assim 

muito mau. Tinha assim uma barbicha, um tipo da 

marinha, 1º tenente da Administração Naval.  

General Silva Cardoso: Era um tipo horroroso. 

Brigadeiro Almendra: Uma falta de respeito… E o nosso 

general… Foi quando eu me virei para o gajo… 

General Silva Cardoso: Já não via nada nem ninguém. 

Brigadeiro Almendra: Foi quando eu me virei para o 

gajo, atirei-me ao ar e disse: «Eu não gosto mesmo nada 

de si, ouviu?».  

General Silva Cardoso: «Não gosto da sua cara mesmo! 

Não gosto da sua cara!» 

Brigadeiro Almendra: «Não gosto da sua cara mesmo!» 

E o tipo ficou assim à rasca. O tipo ficou assim à rasca. 

Isto dois minutos depois de eu lá chegar. E diz ele assim: 

«Mas porquê meu coronel?» «Por intuição.» Eu não tinha 

nada para dizer e saiu-me assim esta. «Por intuição.» E 

levantei-me. Bem, a reunião acabou, o nosso general, 

passado um bocadinho, desmaiou. 

General Silva Cardoso: Eu estava completamente 

exausto. Caí. Aliás, era a técnica deles. A técnica daquela 

gente era levar-me até à exaustão. Houve noites em que 

não dormia mais de duas ou três horas. Eles acordavam-

me a qualquer hora da noite para me comunicarem coisas 
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sem importância nenhuma. Mas era o sistema que tinham 

os gajos. Eles queriam correr comigo, era isso! 

Manuel de Lucena passa a palavra ao general Silva 

Cardoso para que este inicie o seu depoimento. 

General Silva Cardoso: Eu vou procurar ser o mais 

sintético possível, talvez vá personalizar demasiado esta 

conversa. Na realidade não vou fazer análises nem à 

esquerda nem à direita. Vou basear-me em factos e 

naquilo que eu vivi. Depois isto ficará para a História e, a 

partir daí, far-se-á a História. Primeiro ponto: a minha 

grande surpresa com duas nomeações. Logo após o 25 de 

Abril, há a nomeação do general Silvino Silvério Marques 

para governador-geral, que eu não entendi e ainda hoje 

não entendo, na medida em que para mim só serviu… 

Estava o Spínola, estava o Palma Carlos, que, na 

realidade, forçaram a ida do general Silvino Silvério 

Marques para Angola, homem que eu respeito muito, 

odiado por muitos. De maneira que fiquei até satisfeito 

com a nomeação do general Silvino Silvério Marques.  

Antes do 25 de Abril, eu tento aproximar-me dos homens 

que viriam a fazer o MFA. Estavam umas coisas no ar. Vou 

até à Academia Militar, ao Instituto de Altos Estudos, onde 

está o Ferreira de Almeida. Falo com aquela gente, sabia 

que havia uns elementos que estavam ligados a essa coisa 

e sou escorraçado, empurrado, de forma que não fiz o 

mínimo de esforço para saber o que se passava. Fui 
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surpreendido pelo 25 de Abril, estava eu em Pedrouços a 

acabar o curso de Altos Comandos. Poucos dias depois 

apresentei-me no Estado-Maior da Força Aérea e, para 

grande surpresa minha, nos princípios ou em meados de 

Maio, aparecem-me três ou quatro elementos da Força 

Aérea, da Coordenadora da Força Aérea, pedindo para eu 

e o então ainda coronel Valente integrarmos a estrutura 

do MFA da Força Aérea. De maneira que senti-me com 

galões na mão. Todos tinham já o posto de major, 

coronel, etc. Eu disse: «Com certeza, não se preocupem.» 

Fiz uma tentativa de aproximação, fui repelido. Fui 

colocado nos Altos Estudos, no Instituto Superior Naval 

de Guerra, como professor, quando não havia qualquer 

curso para dar. Isto em Maio de 1974. Prateleira. Fiquei 

na prateleira, fiquei ali, sem nada para fazer. Convidaram-

me para ir às assembleias do MFA que se realizaram por 

todo o país, em Sintra, em Tancos, etc. Neguei, disse que 

não punha mais os pés numa coisa dessas. Eu não sabia 

para que serviam as assembleias do MFA, nem queria 

saber, nem estava interessado. De forma que estava 

quieto. Um dia, estou em casa, para aí, em princípios de 

Julho, toca o telefone. Era o tenente-coronel Ferreira da 

Cunha, chefe de gabinete do chefe de Estado-Maior-

General das Forças Armadas, general Costa Gomes, 

dando-me os parabéns e dizendo-me que eu partia nessa 

noite para Angola para substituir o general Silvino Silvério 
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Marques. Para tomar conta de Angola. […] Eu disse-lhe: 

«Ferreira da Cunha, vocês estão completamente loucos. 

De forma nenhuma eu vou, pelo respeito que tenho por 

aquele homem e pelo facto de estar fora de toda a 

problemática de Angola. Estou na prateleira, estou muito 

bem, sossegado, estou a ler umas coisas, etc.» [Ele 

respondeu:] «Ah, houve um comunicado…» [E eu]: «Não, 

não. Ferreira da Cunha, está assente que você liga mais 

tarde…» Eu ia para casa do Telo Pacheco jogar bridge. Dei 

o número de telefone para onde ia e eram umas 10 ou 11 

horas, ele telefona-me e diz-me: «Já não vai hoje – eu 

disse que não ia –, de maneira que amanhã, se faz favor, 

aparece aqui no Estado-Maior-General, porque o sr. 

general quer falar consigo». Eu apareço lá no dia seguinte 

e ninguém fala comigo. Ninguém fala comigo. Passam 

dois ou três dias e digo ao Ferreira da Cunha: «Eu vou 

para a minha situação». Ele responde: «Ai, não, não, 

porque já está decidido. O sr. general vai integrar uma 

comissão de inquérito aos incidentes que ocorrem em 

Luanda». Entretanto em Luanda tinha-se agravado a 

situação com a morte daquele taxista que morreu no 

musseque. Havia uma série de distúrbios, manifestações, 

etc., etc., uma certa perturbação da ordem. E eu perguntei 

quem era essa comissão. [Ele responde]: «O senhor vai 

presidir a essa comissão. Em princípio é o senhor 

comandante Ramos Rocha, o senhor major Adérito 
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Figueira e o senhor dr. Deodato Coutinho, do Ministério 

da Coordenação Interterritorial.» «Sim, senhor.» Eles 

vieram, ficámos por ali uns dias, ninguém nos dava 

instruções, ninguém dizia fosse o que fosse. Eu fui falar 

com o general Costa Gomes e insisti. Ele disse-me: 

«Aguarde mais uns dias porque houve aí uns problemas, 

mas já lhe serão dadas instruções». Isto, na sequência da 

morte do taxista, no princípio de Julho. Entretanto, o 

general Costa Gomes pega em nós e diz assim: «Vocês 

vão falar com o sr. ministro Almeida Santos.» Eu cheguei 

lá, lá estava o senhor ministro que eu não conhecia de 

sítio nenhum. Já tínhamos discutido o problema entre 

nós. Não conhecia o Ramos Rocha, não conhecia o Adérito 

Figueira, nem o Deodato Coutinho, mas tínhamos 

conversado e eles não achavam bem o que íamos fazer a 

Angola, não entendiam. O sr. ministro começou a falar. 

Falou, falou, falou, falou… Eu, às tantas, disse-lhe: «Ó sr. 

ministro, não é preciso mais nada.» E virei-me para os 

outros e disse: «Já enfiámos um barrete muito grande.» 

Mas, antes de partir para Angola, houve uma coisa que me 

intrigou muitíssimo: disseram-me que estava em Lisboa 

uma delegação do MPLA e que achavam que [eu devia] 

contactar o chefe dessa delegação... Eu nunca entendi o 

que é que a delegação do MPLA… Ainda não existia MPLA, 

não existia nada, o MPLA tinha morrido, tinha acabado, o 

MPLA tinha acabado, não havia nada, nem sequer o 25 de 
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Abril tinha chegado a Angola. Mas estava em Lisboa uma 

delegação do MPLA chefiada pelo Diógenes Boavida, um 

advogado, que foi depois ministro da Justiça, que até era 

um bom homem, teve excelentes relações comigo. E eu 

então vou, eles falam, estão altamente preocupados com 

o que se passou em Luanda, põem em dúvida a 

possibilidade de continuar com aquele governador. A 

sensação que eu tive foi a de que aquela delegação foi 

mandada a Lisboa pelo então major Pezarat Correia e que, 

em Lisboa, terá tido o primeiro sinal de um núcleo restrito 

do MFA que lhe disse: «Vocês organizem-se e, se 

colaborarem connosco, têm o nosso apoio». Esta foi a 

sensação que tive. Eles depois ficaram quatro ou cinco 

dias, contactaram com Angola [?]. De maneira que no dia 

14 ou 15 de Julho, mais ou menos à volta disso... Ah, 

antes de ir para Angola, fui ver o meu amigo Rosa 

Coutinho. Eu considerava que a Marinha era quem tinha 

tido mais equilíbrio na escolha dos seus elementos para a 

Junta de Salvação Nacional. Considerava o Rosa Coutinho 

um homem com um perfil militar quase perfeito, como 

profissional, como camarada, com cabeça, excepcional, de 

maneira que passei por ele e perguntei-lhe: «Nomearam-

me para isto. O que é que se vai passar? O que é que eu 

vou fazer? Tu que estás no “segredo dos deuses”, o que é 

que se vai passar, o que é que eu vou fazer?» [Ele disse]: 

«Oh pá, vai descansado que eu daqui a uns dias estou lá, 
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dentro de poucos dias estou lá.» Durante todo aquele 

tempo, havia uma indefinição sobre o que é que se ia 

fazer (primeiro, eu ia tomar conta de Angola; depois já 

era a comissão de inquérito que ia averiguar os incidentes 

que tinham ocorrido em Luanda). Eles montaram um 

esquema sobre o que ia suceder, sobre o que se ia passar 

a seguir à saída do governador. Ele disse-me aquilo e eu 

disse: «Óptimo pá, vais para lá, nós lá nos entenderemos 

melhor.» Na realidade, eu tinha uma confiança absoluta e 

total no Rosa Coutinho. Chego a Luanda, o sr. governador 

general Silvino Silvério Marques teve a hombridade de 

não sair sem nos receber. Tinha tudo pronto, tinha o 

avião marcado, quis receber-nos.  

Pergunta de Manuel de Lucena sobre a composição da 

referida comissão de inquérito que foi para Angola em 

Junho de 1974 para averiguar o comportamento de Silvino 

Silvério Marques. 

General Silva Cardoso: Era eu (o mais graduado, era 

coronel tirocinado, tinha acabado o curso de Altos 

Comandos); era o então major, e agora general, Adérito 

Figueira; era o então capitão, e hoje almirante, Ramos 

Rocha; e o dr. Deodato Coutinho.  

Então, fomos para Angola, chegámos lá, fomos recebidos 

pelo Pezarat Correia. Fomos ter a conversa com o sr. 

governador, que nos explicou aquilo que se estava a 

passar: «Há uma tentativa de assalto ao poder por parte 
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do MFA aqui em Angola, todos os órgãos de comando e 

direcção têm elementos ligados ao MFA, principalmente os 

comandos militares. Eu próprio tenho o Conselho de 

Defesa Nacional onde, a partir de determinado dia, se 

passaram a sentar também elementos do MFA. É anti-

regulamentar, não têm nada que estar ali e eu não sei 

governar Angola assim, porque eu quero tomar a minha 

decisão, quero analisar os problemas. O facto é que os 

próprios comandantes militares que aqui nos chegam, já 

vêm com, digamos, a cabeça lavada, já lhes fizeram uma 

lavagem ao cérebro nos respectivos comandos, onde têm 

ao seu lado as coordenadoras do MFA, aqueles elementos, 

aqueles núcleos.» Como é que se chamava, ó Almendra, 

[aqueles] que estavam ao pé dos chefes de Estado-Maior? 

Eram sargentos… 

Brigadeiro Almendra: Eram o chefe de gabinete e o 

secretário. 

General Silva Cardoso: Eram o chefe de gabinete mas 

também tinham lá sargentos. 

Brigadeiro Almendra: Era um chefe de gabinete 

especial. 

General Silva Cardoso: Um nome qualquer. «De 

maneira que são os próprios comandantes militares que 

vêm para cá já com determinadas ideias. De maneira que 

chegam aqui assim e com aqueles elementos é impossível 

tomar qualquer decisão. De forma que isto não tem 
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solução e eu próprio não aceito continuar à frente desta 

situação.» Bem, o homem deu-nos a explicação e eu 

agradeci a simpatia que tinha tido para connosco. Podia 

não ter tido. Depois, ficámos entregues nas mãos do 

Pezarat Correia. Reuniões atrás de reuniões, não fazia a 

mais pequena ideia do que se estava a passar, porque 

naquele período anterior não tinha participado 

minimamente, tinha estado na prateleira, no Instituto 

Superior Naval de Guerra, e tinha-me desligado 

completamente de tudo. Havia uma revolução em Portugal 

e eu não estava nela. Estava à parte. Ia lendo os jornais, 

vendo as notícias. «Isto é com eles, não é comigo. Eu não 

participo nisto.» De maneira que o Pezarat Correia falava, 

falava, falava e às tantas fez uma assembleia do MFA na 

Base 9, no cinema, naquele anfiteatro que levava aí 

setecentas a mil pessoas, completamente cheio. Nós lá no 

palco, com o Pezarat Correia e mais um ou dois elementos 

do MFA de que não lembro o nome. Levantava-se um, 

levantava-se outro, diziam que eram os condutores da 

Assembleia, e depois tiravam conclusões (eu nunca tirei 

conclusão nenhuma). Depois saía-se dali e ficava tudo na 

mesma. Eu estou ali assim meio inibido, como aliás o 

homem da Força Aérea. Passados dias, chega o Rosa 

Coutinho, telefona-me e diz: «Eu vou já aí.» E aparece 

então o Rosa Coutinho, reunimos e tem aquelas palavras… 

Diz-me: «Eu vou dizer umas coisas de forma a acalmar, 
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vou dar uma série de boas notícias, não sei o quê, no 

aspecto financeiro…» [?] E diz-me: «Não estou instalado 

no Palácio.» No dia seguinte reunimos e diz assim: «Nós 

vamos demitir o general Silvino Silvério Marques e a 

chamada Junta Governativa. A Junta Governativa será 

presidida por mim e terá um elemento da Marinha, outro 

do Exército e outro da Força Aérea e mais um do MFA.» 

Reunimos na Fortaleza [de Luanda] um dia à noite e 

vamos, de facto, escolher os elementos para este órgão. 

Da Força Aérea foi [escolhido] o seu fundador. Eu fui 

eleito por unanimidade, sem saber como, não percebo 

porque é que fui escolhido para ir para ali. O Ferreira da 

Cunha quando me diz, dá-me os parabéns: «É por 

unanimidade que o senhor vai». Por unanimidade da 

Coordenadora do MFA em Lisboa. De maneira que sou 

eleito, o Ramos Rocha espera ser eleito, mas não é, é o 

Leonel Cardoso, que já lá está. Do Exército é o general 

Altino Magalhães, que estava no Uíge e veio cá abaixo 

para esse fim específico e, depois, da parte do MFA, toda 

a gente pensa que vai ser o Pezarat Correia o eleito. Era o 

homem que tinha a vivência de toda a problemática de 

Angola, era ele que coordenava aquilo tudo. E sai-nos o 

José Emílio da Silva, que nem sequer estava em Angola. 

Brigadeiro Almendra: Ele esteve no Leste como 

engenheiro. 
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General Silva Cardoso: Esteve, mas não estava naquela 

altura. De maneira que nos sai o José Emílio da Silva. 

Ficámos todos um bocado surpresos, pronto, é de facto a 

Junta Governativa, que tinha um presidente, éramos nós, 

cada um tinha o seu voto quando as decisões eram 

tomadas e reuníamos todos os dias, mas dedicávamo-nos 

essencialmente à parte militar. Houve ali uma agitação 

tremenda, ninguém sabia qual a origem daquela agitação 

em Luanda, quase exclusivamente em Luanda. Procurava-

se controlar aquilo, mas aquilo não tinha controlo 

possível. Havia um senhor que dava ordens e directivas. 

Eu não entendia, era o chefe de Gabinete do José Emílio 

da Silva, um alferes formado em Direito com 19 valores. E 

foram tantas as vezes em que ele interferiu no nosso 

serviço, que eu disse para o José Emílio: «Ó José Emílio, 

ponha aquele homem a correr daqui para fora, que eu 

assim não aceito. Ou é a Junta que decide, ou é ele que 

decide.» E o José Emílio responde-me assim: «Fixe este 

nome – não fixei o nome, parece-me que era Teixeira -, 

fixe este que este senhor vai ser alguém em Portugal, no 

nosso país». Estou convencido de que o processo de 

descolonização em Angola era comandado, naquela fase 

inicial…, não era sequer pelo Rosa Coutinho, nem era pelo 

José Emílio, nem éramos nós (nós não éramos com 

certeza). Nós, Junta Governativa, não éramos. Não sei se 

era o KGB, se não era, mas sei que na realidade havia um 
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elemento ali que dava as suas directivas e dava as suas 

instruções. Às reuniões da assembleia do MFA deixei de ir. 

Ah, deu-me a sensação que a grande preocupação do 

Rosa Coutinho era a de que, sempre que aparecia… «Eh 

pá, venham cá hoje que temos aqui alguém importante 

que vem.» Era um daqueles indivíduos do MPLA que 

andavam dispersos pelo meio do mato e aparecia um, 

aparecia outro e ele dizia com grande satisfação: «Eles 

vão aparecendo aos poucos, eles vão-se juntando aos 

poucos.» Dizia ele com uma grande satisfação. O papel 

dele era, enfim, controlar a situação, mas reagrupar o 

MPLA. No entanto, continuava-se a combater no Norte, a 

guerra continuava no Norte. Tínhamos interceptado um 

novo grupo, […], estava lá uma companhia de 

paraquedistas a intercetar um grupo que tinha vindo do 

Zaire abastecer a região dos Dembos. Então é 

interceptado, foi feita uma quantidade enorme de 

prisioneiros. Tudo aquilo está no Toto. Eu fui lá abaixo ao 

Toto agradecer, felicitar os nossos homens, os nossos 

militares por terem conseguido este êxito, tal como no 25 

de Abril, esta vitória retumbante sobre o ainda chamado 

guerrilheiro. Ainda não tinha sido assinado o cessar-fogo. 

O cessar-fogo só tinha sido assinado com a UNITA, logo a 

seguir ao 25 de Abril - tinham lá ido o Pezarat Correia e o 

Passos Ramos, os dois sozinhos. A UNITA era o único 

movimento que estava a ser pressionado na altura pelo sr. 
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brigadeiro Hipólito. De maneira que eu disse ao Rosa 

Coutinho: «Tem de ir ao norte, tem de ir ao Toto.» Ele 

vai, visita aquela gente, fala com os guerrilheiros, com os 

prisioneiros, em francês, nenhum deles sabe falar 

português. Era tudo tropa já do Zaire. Está ali um bocado, 

e depois começa-se a preparar tudo para conseguir o 

cessar-fogo, quer com o MPLA, quer com a FNLA. 

Entretanto, em 27 de Julho, há aquela declaração do 

presidente da República, em que é reconhecido aos 

territórios ultramarinos, às ex-colónias, o direito à 

independência. E eu continuo a apoiar o Rosa Coutinho, 

toda a gente se diz contra dele, e eu continuo a defendê-

lo em todos os círculos. Alcunhado “o grande almirante 

vermelho”, isto, aquilo e aqueloutro. Simplesmente, eu 

continuo a defendê-lo. Tenho uma grande admiração por 

ele e acredito nele. Entretanto faz-se aquela coisa e há 

uma festa no Palácio, e o Rosa Coutinho diz: «O homem 

sempre vai pelo caminho que a gente quer» (que era o 

Presidente da República, general Spínola). «O homem 

sempre vai pelo caminho que a gente quer». Entretanto, 

consegue-se o cessar-fogo com a FNLA – vai lá o nosso 

general Fontes Pereira de Melo. Nós colocamos um major 

do Exército (de que não me lembro o nome), que 

estabelece contactos com a FNLA e acaba por se arranjar 

uma fórmula para o cessar-fogo. E para o cessar-fogo 

com a FNLA, vai lá o Fontes Pereira de Melo, da Junta vai 
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o Rosa Coutinho, vai o comodoro Leonel Cardoso e vão 

mais três ou quatro elementos vindos cá de cima. Lá de 

baixo parece que foi só o almirante Leonel Cardoso. Não 

sei se foi algum tipo da Coordenadora. Vão a Kinshasa e 

então o cessar-fogo é assinado num iate de luxo do 

Mobutu, no Zaire, com uma baixela de ouro. Um 

cerimonial extraordinário que dá, de facto, uma projecção 

muitíssimo grande ao cessar-fogo, com jornalistas e 

televisões por toda a parte, etc. Vem a delegação da FNLA 

para Luanda comandada pelo Hendrik Val Neto e o nosso 

Barreto, o chefe de Estado-Maior – era um mau soldado 

no nosso Exército mas era o chefe de Estado-Maior do 

ELNA. Eu venho a Lisboa não sei porquê, para resolver 

qualquer problema. E quando [regresso] a Luanda, de 

manhã, num domingo, vejo uma movimentação danada 

naquele aeroporto. Isto passa-se em fins de Setembro. 

Entretanto, conheço bem a problemática de Angola e sei 

na realidade que é impossível um entendimento entre o 

MPLA e a FNLA. Se eles nunca conseguiram fazer uma 

frente unida quando tinham um inimigo comum, agora 

tornar-se-ia ainda mais difícil. Eu então penso: «Tenho de 

levantar a UNITA, tenho de fazer da UNITA um 

amortecedor.» Para um melhor equilíbrio de forças, havia 

sempre aquela hipótese de a UNITA se aliar a um, se aliar 

a outro, arranjar ali um equilíbrio entre os três. E digo: 

«Tenho na realidade de levantar a UNITA.» E fui ao Leste. 
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Ia até ao Luso de avião, depois de helicóptero até à chã, 

depois ia a pé 1 km ou 2, lá ia eu para a mata do Leste 

contactar Savimbi. Tivemos longas conversas, várias 

vezes, era de facto um homem extraordinário, com uma 

cabeça actualizada, perfeitamente actualizada, embora 

vivesse há uma quantidade de anos no meio da selva. 

Recebia revistas e livros de toda a parte. E então um dia 

chego a Luanda, vindo de Lisboa, dizem que se passou 

qualquer coisa. E eu disse: «O que é que se passa?» «Vai 

assinar-se um cessar-fogo com o MPLA na zona libertada 

do Leste.» Como o MPLA tinha sido batido em toda aquela 

zona, aproveitaram a minha vinda a Lisboa para fazer 

aquela cena toda. Vão dois ou três aviões para o Leste 

cheios de jornalistas e dá-se, de facto, àquele cessar-fogo 

com o MPLA uma projecção, não só nacional, como 

internacional. Eu não gostei, não gostei mesmo nada. 

Com a FNLA tinha sido aquela presença […]; ali tínhamos 

sido nós, o MFA, a fazer; e da UNITA tinham sido dois 

gatos-pingados que lá tinham ido assinar o papel. A 

UNITA não era reconhecida pela OUA. De maneira que eu 

não sabia quem era a UNITA, tinha ideia que era o 

Savimbi, não tinha nada com isso, mas sabia que era 

preciso trazer a UNITA para cima. Eu senti isso 

pessoalmente, não falei com ninguém. Eu comentei com 

ele [Rosa Coutinho]: «Eh pá, eu vou-me encontrar com o 

Savimbi.» «Eh pá, faz como quiseres.» E lá fui, e um dia 
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disse-lhe: «Vais ter um encontro com o Savimbi.» «Eh pá, 

eu falar com ele?» «Mas ele não vem a Luanda, sabes que 

não vem.» «Então vê lá: se ele for a Henrique de Carvalho 

ou a Saurimo, à base aérea, ou ao Luso, eu vou lá.» Eu 

lembro-me que era quinta-feira, estava 

extraordinariamente doente. O médico da força aérea, era 

tipo capelão, não me deixa sair, diz que eu não posso ir, 

eu insisto tanto, «tem de ser», que ele diz: «Sim senhor, 

vai, mas vai acompanhado por um médico». E fui, de 

facto. Fomos até lá ao Leste, fomos ter com o Savimbi. 

Passado uma hora lá aparece o Savimbi, vinha sozinho, 

vinha ele e o Nzau Puna. Sentaram-se os dois e 

conversámos. E eu pus o problema ao Savimbi. E o 

Savimbi diz-me: «Tudo isso é brilhante, mas 

simplesmente eu vou começar o Congresso amanhã. É 

impossível eu estar no Luso». Eu disse-lhe: «Savimbi, 

tem de ser. Ou acaba o Congresso, ou faz o que quiser, 

ou nomeia outro para o Congresso, mas você tem de estar 

no Luso ou na base aérea de Henrique de Carvalho ou de 

Saurimo.» Ele disse: «Impossível, impossível, 

impossível.» Lá conversámos tanto, lá partimos tanta 

pedra, [que ele disse:] «Pronto, aqui em Cangumbe». 

Cangumbe era um apeadeiro de caminho de ferro, já meio 

destruído, que ficava muito perto da base dele. De 

maneira que chego a Luanda e digo para o Rosa Coutinho: 

«Olha, vais a Cangumbe, pá. Ele está no Congresso, não 
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pode vir cá, pá». E então, passados dois dias, vai a Junta 

Governativa toda, vai o pessoal do MFA, vão os 

comandantes militares, vão os jornalistas – sei lá, é uma 

comitiva, são dois aviões, dois helicópteros - vão [todos] 

para Cangumbe. O cessar-fogo estava marcado para as 

9h00 horas e o Savimbi chegou às 11.00 horas da manhã. 

O Rosa Coutinho já espumava por todos os lados: «É 

inconcebível uma coisa destas. No que tu me meteste.» 

Disse que me batia. O Savimbi chega e pede desculpa. Diz 

assim: «Eu só à 1h00 da manhã é que consegui convencer 

o Congresso a deixar-me sair». Mas chegou para aí com 

trinta ou quarenta guarda-costas, armados até aos dentes. 

Foi impressionante. Lá deu aquela explicação, lá se 

conversou, [?] lá se discutiu toda aquela problemática e lá 

se deu projecção àquele encontro com o Rosa Coutinho. 

Entretanto, tenho mais conversas com o Savimbi e uma 

das últimas conversas que tive foi exactamente sobre 

como é que ele previa aquele período de transição até à 

independência. Ele era inflexível num ponto: cada um 

tinha de manter a sua própria força e teria de ser através 

de eleições. O Savimbi é um tribuno excepcional, é um 

homem com um poder de comunicação muito acima da 

média. Não sei se você estava em Luanda quando ele 

arengou durante duas horas pela rádio e nós o ouvimos. 

Eu não percebi parte do que ele dizia. Ele fazia participar 



 

110 

 

aquela gente toda naquele seu apelo às massas, naquele 

seu poder de comunicação e arrastava as pessoas.  

Eu tive oportunidade de, sempre que a FNLA ou Agostinho 

Neto chegaram a Luanda (o Savimbi não veio a Luanda, 

foi para Nova Lisboa), mandar fazer fotografias aéreas, 

bastante altas. 

Brigadeiro Almendra: Mas o Savimbi esteve em Luanda. 

General Silva Cardoso: Depois, mas o primeiro 

aparecimento com grandes massas… 

Brigadeiro Almendra: Esteve em Lisboa com o meu 

general. 

General Silva Cardoso: Está bem…com grandes massas 

foi em Nova Lisboa. 

Brigadeiro Almendra: No dia 1 de Maio estava em 

Luanda. 

General Silva Cardoso: Está bem, certo. Mas foi muito 

antes disso. Isto passa-se ainda você não está lá. Com o 

Agostinho Neto, você também não estava. O Agostinho 

Neto foi de helicóptero para o Palácio, teve medo de ir de 

automóvel. E eu mandei também o Cabango e o Johnny 

Eduardo, mas esses foram de carro. De maneira que 

mandei fazer fotografias aéreas e depois calculava mais 

ou menos a população. O Savimbi tinha à volta de meio 

milhão de pessoas, em Nova Lisboa. Tinha, tinha. Ó 

Almendra, tinha porque eu vi as fotografias. 
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Brigadeiro Almendra: Pois, está bem. Tinha muita 

gente, tinha.  

General Silva Cardoso: Olhe, fale com o Roque. 

Brigadeiro Almendra: Sim, sim. E tinha muita gente em 

Luanda também. 

General Silva Cardoso: Está bem. Mas então no 

Huambo, ele tinha feito de facto propaganda 

extraordinária, e o Savimbi estava convencido de que, 

através de eleições, era ele que ganhava. Não tinha 

dúvidas nenhumas, ele estava altamente convicto e não 

cedia na parte das eleições. Ele não cedia de forma 

nenhuma. 

Brigadeiro Almendra: O Savimbi também argumentava, 

durante seis ou sete anos argumentou, que não tinha 

força. A perspectiva que tinha para subir ao poder era 

através de eleições baseada na sua capacidade de 

liderança. 

General Silva Cardoso: Está bem. Também já falo a 

respeito da força [militar]. 

Pergunta de Manuel de Lucena sobre o encontro do 

general Silva Cardoso com Jonas Savimbi. 

General Silva Cardoso: Sou só eu. Eu vou sozinho. Só 

fui uma vez acompanhado por um médico. Eu e o 

Savimbi, os dois no meio da mata, sozinhos. Eu fui lá 

quatro ou cinco vezes falar com o Savimbi, no meio da 

mata. 
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Manuel de Lucena: Em Cangumbe? 

General Silva Cardoso: Em Cangumbe, não. A 

Cangumbe vai toda a gente, vai a Junta Governativa toda, 

vão os jornalistas todos. Dá-se uma projecção que não 

tinha sido dada no cessar-fogo. Enquanto com a FNLA e o 

MPLA se tinha dado uma grande projecção. 

Interveniente não identificável: Uma operação 

mediática, para equilibrar. 

General Silva Cardoso: Exactamente, para equilibrar, 

para o trazer ao nível dos outros e para ser reconhecido 

pela OUA. E acabou logo por ser reconhecido pela OUA – 

ainda não o tinha sido. O que me pareceu importante, eu 

não tinha com quem discutir isto, o general Altino estava 

muito ocupado, cheio de trabalhos por causa do Exército, 

de maneira que eu decidi falar e dar esta projecção ao 

Savimbi. Depois houve todas aquelas prisões em Luanda, 

fantasmas da reacção, camaradas presos… E um dia em 

que o encanto que eu tinha pelo Rosa Coutinho caiu por 

terra. Acabou! Foi no dia em que ele me disse que ia 

prender o Cerqueira da Rocha e o Dinis, dos Comandos, 

que eram os homens do Coplad [Comando Operacional de 

Luanda]. 

Brigadeiro Almendra: O meu antecessor. 

General Silva Cardoso: Os seus antecessores. 

Manuel de Lucena: Isso é quando? 

General Silva Cardoso: Isto é aí em Outubro de 1974.  



 

113 

 

Brigadeiro Almendra: Deve ter sido Outubro, Novembro 

de 1974. Deve ter sido mais em Novembro. Foi mesmo 

antes de eu lá chegar. Eu substituí o coronel Dinis. Eu 

cheguei lá a 22 de Novembro.  

General Silva Cardoso: O Cerqueira da Rocha era CEM 

do Coplad. O Rosa Coutinho manda chamar-me lá acima e 

diz: «Vou mandar prender, vão seguir ainda hoje para 

Lisboa, o Cerqueira Rocha e o Dinis.» E eu disse: «Tu 

estás mesmo louco. Agora eu dou razão a toda esta gente. 

O Cerqueira Rocha e o Dinis sempre foram militares. Se 

são militares não se metem em intentona de espécie 

nenhuma.» Discutimos um bocado e eu saí dali: «Espera 

lá, isto é uma Junta Governativa, temos de decidir isto». 

O Altino Magalhães estava sempre do meu lado e bastava 

telefonar ao Altino Magalhães que ele com certeza votava 

comigo, o José Emílio votava com o almirante. Não sabia 

para que lado ia pender o Leonel Cardoso. De maneira 

que eu vou ter com o Leonel Cardoso e estou três horas 

com ele lá em baixo no comando naval. E venho para 

cima sem saber onde é que ele ia votar, o Leonel Cardoso 

votava … não era bem rolha, mas andava lá perto. De 

maneira que eu venho para cima, e vou ter com o Rosa 

Coutinho e pergunto se ele conhece o Dinis e o Cerqueira 

Rocha. «Pois conheço». [Eu pergunto]: «Mas quem é que 

te deu a informação?», «É segura! Foi o MPLA.» E então, 

[eu disse]: «Chama-os aqui, fala com eles». Eu fiquei lá 



 

114 

 

sentado num canto, a tomar o meu whisky, veio o 

Cerqueira Rocha e o Dinis. O Rosa Coutinho nunca falava 

sentado, era sempre a andar, a marchar, parecia um galo 

de um lado para o outro, uma hora. Acabou aquela hora, 

mandou-os embora e disse-me assim: «Eles não vão 

presos, mas não estou convencido.» «Estes homens, se 

tivesses falado com eles, antes de tomar essa decisão, se 

tivesses feito um mínimo de investigação, não chegavas a 

este ponto, isto não chegava a este extremo.» De maneira 

que eles não foram presos. Ficaram até ao fim [das 

comissões]. 

Brigadeiro Almendra: O coronel Dinis esteve lá mais 

uns dias. Inclusivamente já tinha acabado a comissão.  

General Silva Cardoso: Eu depois passei a ir a Kinshasa 

com uma certa frequência falar com o Holden Roberto e 

com o Mobutu. Ia lá, ficava na aldeia da OUA, numa 

casinha, tratavam-me muitíssimo bem. De maneira que ia 

lá falar com aquela gente, saber o que se passava. E 

também queria falar com o Agostinho Neto. Falava com o 

Savimbi, falava com o Holden Roberto, queria falar com o 

Agostinho Neto. Mas eles diziam logo: «O Agostinho Neto 

sou eu». O José Emílio da Silva dizia logo: «Isso somos 

nós». Eu não podia falar com o Agostinho Neto, o 

Agostinho Neto nunca apareceu, excepto uma vez que eu 

estive quase a falar com ele.  



 

115 

 

E, então, apareceram os três movimentos em Luanda. 

Havia aqueles problemas… E as delegações dos 

movimentos, já oficiais, eram chamadas ao Palácio. Mas o 

ódio entre a FNLA e o MPLA era de tal ordem que, quando 

nós os chamávamos, tínhamos de tomar precauções 

dentro do Palácio para que eles não se encontrassem nem 

nos corredores! Não podíamos deixá-los encontrar-se nos 

corredores. Tínhamos de falar com um, com outro e com 

outro. Não havia conversas entre a FNLA e o MPLA. O 

Lúcio Lara e o Henrique Val Neto, um ódio de morte! O 

Lopo Nascimento era aquele homem que nós conhecemos, 

introvertido, calmo, não se sabe bem o que é que pensa.  

Brigadeiro Almendra: O chinês. 

General Silva Cardoso: O chinês. E o outro era o 

Barreiros, o idiota do Barreiros… 

Brigadeiro Almendra: Um atrasado mental. 

General Silva Cardoso: Um atrasado mental, 

completamente. 

E um dia eu digo: «É impossível chegarmos a uma 

solução. Não há solução.» Eu então passei a convidá-los 

para a messe da Força Aérea, para almoçarem comigo. O 

Lúcio Lara e o Nascimento de uma vez, aos parzinhos, um 

par de cada vez. Almoçávamos, conversávamos, 

falávamos do que se passava em Angola. Convidei duas 

vezes cada um deles. Da primeira vez o Lúcio Lara nem 

abriu a boca, tinha um ódio de morrer ao branco, racista. 



 

116 

 

Brigadeiro Almendra: Ele tinha ódio a ele próprio 

porque era mulato. O Lúcio Lara tinha raiva dele próprio 

porque queria ser preto. 

General Silva Cardoso: Queria ser preto, mas não era. E 

isso era uma coisa que lhe doía imenso. Bem, mas o Lúcio 

Lara depois passou a falar comigo e o Nascimento 

também. Com o Val Neto não tinha problemas, falava 

muito bem. O Barreiros era um idiota. Eu tinha um apoio 

total era da parte do Wilson dos Santos, da UNITA, que 

era um miúdo de 21 anos. 

Brigadeiro Almendra: Foi morto pelo Savimbi há 4 ou 5 

anos. 

General Silva Cardoso: Era um indivíduo brutalmente 

evoluído, de maneira que era um grande apoio que eu 

tinha, o Wilson dos Santos. Um dia disse para o Rosa 

Coutinho: «Eu posso reunir os cabeças dos três 

movimentos lá no comando da minha região aérea?» O 

Rosa Coutinho ria-se: «Tu és louco. Eles não se podem 

ver uns aos outros, como é que tu os vais reunir no 

comando da região aérea?» E eu consegui reuni-los no 

comando da região aérea. Quem falhou foi o Wilson dos 

Santos. O Wilson dos Santos chegou lá e não viu […] e 

foi-se embora, ficou ali ao lado. Depois, primeiro, 

chegaram o Lúcio Lara e o Lopo Nascimento, depois 

chegaram o Val Neto e o Barreiros. Foi um problema 

apresentá-los uns aos outros lá no meu gabinete no 
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comando da Força Aérea. Foi preciso o Wilson dos Santos, 

que era o moderador no meio daqueles dois, lá veio o 

Wilson dos Santos e lá ficámos dois dias a discutir dois 

problemas que eu achava cruciais para Angola: o 

problema das informações e o problema da força 

independente. Foi nessa altura que nós [criámos o 

serviço] das informações, baseado na estrutura da DGS 

em Angola. Aquilo tinha uma estrutura central, que era 

formada por portugueses, por nós, e por elementos dos 

três [movimentos]. E a nível regional também havia 

estruturas das quatro partes. E aquele serviço chegou a 

funcionar, simplesmente cada um deles [só] dava as 

informações que lhe interessavam. Só acusações mútuas. 

De maneira que o serviço ao fim de dois ou três meses 

morreu. A formação da força independente era uma 

companhia de paraquedistas, daqueles que conheciam os 

quadros e que tinham formado muitos quadros. Fomos lá 

para o BCP21, lá estamos, há uma cerimónia, levava um 

discurso escrito (tenho lá o discurso em casa) de 

incitamento àquela gente: «Angola, Angola…». Tudo 

bestialmente motivado. Começou-se a preparação daquela 

gente para que, na altura da independência, houvesse 

uma força de facto capaz para servir o governo que saísse 

das eleições, fosse ele qual fosse, e um serviço de 

informações capaz. 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 
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General Silva Cardoso: A DGS não tinha acabado lá. 

Depois não foi desintegrada. Cada um deles pôs dois ou 

três elementos a colaborar com a DGS, uma colaboração 

estreita. 

Interveniente não identificável: A DGS não. 

Brigadeiro Almendra: Depois chamava-se PIM (Polícia 

de Informação Militar) e era comandada pelo Trovão 

[então major do Exército]. 

General Silva Cardoso: Cada movimento tinha o seu 

serviço e fornecia [informações] a nível regional para 

aquele órgão central. E dali se fazia a difusão da notícia. 

Então começou-se a formação dos quadros para a tal 

companhia de paraquedistas, uma força de elite. 

Brigadeiro Almendra: Era um núcleo de paraquedistas. 

Mas, como disse o Gonçalves Ribeiro, também se 

lançaram, um pouco mais tarde, na formação de quadros 

em Nova Lisboa.  

General Silva Cardoso: Ah, mas isso foi mais tarde. Mas 

eu quis fazer isto nesta altura, eu com a autorização do 

Rosa Coutinho. Simplesmente aqueles quadros, numa 

cerimónia até bonita, engraçada… 

Brigadeiro Almendra: Fez-se a companhia. 

General Silva Cardoso: Fez-se a companhia, não 

senhor. Porque antes dos quadros estarem quase prontos, 

desapareceram todos. Ficaram lá dois ou três e o resto 

desapareceu. 
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Brigadeiro Almendra: Depois de instruídos! 

General Silva Cardoso: Depois de instruídos! 

Receberam a instrução e, na altura em que iam sair, levei 

eu um par de coices, eles desapareceram. 

Brigadeiro Almendra: Receberam instruções. 

General Silva Cardoso: De maneira que eu fiquei meio 

desiludido com isso. Na realidade o serviço de 

informações tinha falhado. Ah, foi feita no quartel aquela 

reunião de dois dias em que, primeiro o MPLA não 

assinava, depois era a FNLA que não assinava, a UNITA 

assinava sempre, mas depois acabaram por assinar os 

três. Eu tive lá problemas do diabo, lá em cima com o 

Mobutu e com o Holden Roberto, lá no estado-maior 

deles. Num desses dias vou a Kinshasa, já as minhas 

relações com o Rosa Coutinho eram brutalmente tensas 

(eu tenho de ir a Kinshasa falar com o Mobutu e com o 

Holden Roberto). Fui, se não estou em erro, com aquele 

homem do PS, que foi professor na Sorbonne e que já 

morreu, o Jorge Campinos. Isto é fins de Outubro, ou 

Novembro. Vou a Kinshasa por causa do problema dos 

catangueses, o Mobutu estava altamente preocupado com 

aquele problema. Fomos lá, e o Jorge Campinos vai 

comigo porquê? Porque eu falava mal francês, entendia, 

mas não falava. Dominava o inglês mas no francês não 

estava seguro. À nossa chegada, estavam televisões e 

jornalistas. Eu cheguei com o avião e eles disseram: 
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«Pode mandar o avião embora, nós depois encarregamo-

nos de… 

Intervenção de Manuel de Lucena sobre a participação de 

Jorge Campinos nesta reunião. 

General Silva Cardoso: Ele [Jorge Campinos] estava em 

Luanda e eu pedi-lhe para ir. Foi-me acompanhar. 

Brigadeiro Almendra: Estava ocasionalmente em 

Luanda, então. 

General Silva Cardoso: Estava ocasionalmente em 

Luanda. Acho que nem desempenhava ainda grandes 

funções dentro do partido. É absolutamente fortuito, é 

ocasional. 

Brigadeiro Almendra: O que é que ele foi fazer a 

Angola? 

Outros intervenientes fazem perguntas e observações 

sobre Jorge Campinos. 

General Silva Cardoso: Não faço ideia nenhuma. 

Brigadeiro Almendra: Foi a mando do Partido 

Socialista… 

General Silva Cardoso: Com certeza.  

Brigadeiro Almendra: E depois aproveitou, já agora… 

General Silva Cardoso: E já agora vai comigo a 

Kinshasa… 

General Almeida Bruno: Meu general, o Jorge 

Campinos não aparece por acaso em Luanda.  

General Silva Cardoso: Claro! 
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General Almeida Bruno: O Almeida Santos não aparece 

por acaso em Londres. Porque eu estive em Londres! Fui 

primeiro delegado em Londres, com o dr. Mário Soares. E 

sei bem. O Almeida Santos também não está lá por acaso! 

General Silva Cardoso: Mas ó Almeida Bruno, não 

interessa [a motivação do] Jorge Campinos. Interessa que 

eu estou em Kinshasa, e eles insistem comigo para eu 

mandar o avião embora. Acabo as conversas com o 

Mobutu, o Mobutu sentava-se sempre num cadeirão. 

[Queria] ter garantias da nossa parte de que na realidade, 

nós não permitiríamos que os catangueses saíssem da sua 

zona de ação ou que fizessem qualquer coisa contra o 

Zaire. Qualquer ação de guerra contra o Zaire. De maneira 

que fui a Kinshasa, acabo as conversas com o Mobutu, 

dão-me de jantar, levam-me lá a jantar a um sítio 

qualquer, a um restaurante, e eu digo: «Eu tenho de 

regressar a Luanda já». E eles arranjam todos os motivos 

e mais um para não me deixarem regressar a Luanda. 

Então o que é que se tinha passado em Luanda? A 

delegação da FNLA tinha feito um comunicado de tal 

maneira contundente contra o Rosa Coutinho e a 

administração portuguesa, que desfazia tudo e mais 

alguma coisa. O Rosa Coutinho perde a cabeça, chama o 

Altino Magalhães (que faz parte da Junta Governativa), e 

diz-lhe: «Dê ordens para ir à delegação da FNLA, destruir 

a FNLA». E ele sabia que eu estava em Kinshasa, nas 
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mãos do Holden Roberto e do Mobutu. Então o Altino 

Magalhães pega no telefone, liga para o Dinis e o Dinis 

diz-lhe: «Mas o quê? O quê?» O Altino Magalhães pousa o 

telefone e diz para o sr. almirante: «Sr. Almirante, eu não 

cumpro a sua ordem.» [Ele responde:] «O sr. cumpre, eu 

sou o comandante-chefe». «Não cumpro, não, e agora o 

problema é do senhor». O Rosa Coutinho desaparece, vai 

falar com o seu estado-maior – devia com certeza ter 

também lá tipos do MPLA e das coordenadoras do MFA –, 

vem e cancela a ordem. Só depois disso é que, de 

Kinshasa, me deixam regressar a Luanda. Só quando 

regresso a Luanda, é que tomo conhecimento daquela 

história toda. E digo para o gajo: «Disseste-me para eu 

ir…». O gajo ficou muito chateado… Ah, depois, surge um 

problema em Cabinda: a prisão do comando todo de 

Cabinda, que era o brigadeiro Themudo Barata, estava lá 

o Hermínio Martinho, como alferes - eram onze ou doze e 

foram presos pelo MPLA. Eu não aceito uma situação 

daquelas. E vamos para o Palácio, todas as comunicações 

cortadas com Cabinda, a comunicação só era possível 

através da rede do comando naval. E o Rosa Coutinho 

disse assim: «Vou lá abaixo ao comando naval falar com 

eles, eu vou lá!» Foi lá abaixo e [quando voltou] disse 

assim: «A situação é muito complicada, eles não cedem, 

de facto têm o comando todo preso. [Tinha sido] o Fontão 

Faria… Fontão Faria [do MPLA]. Ah, o Rosa Coutinho 
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chega e disse assim: «Eles só aceitam dialogar com o 

presidente da República». 

Eu digo: «Vocês estão todos loucos. Eu não aceito 

camaradas meus presos pelo MPLA que não tem força 

nenhuma, o único nucleozinho de forças que tem é na 

fronteira com Cabinda. Foi o que restou do MPLA. Não têm 

mais nada. O que é que se pretende com isto?» Eu fico 

meio desorientado. Digo assim para ele: «Olha vou fazer 

uma coisa, vou lá libertar os nossos camaradas. Só quero 

uma coisa, nenhum de vocês diz [nada]. Eu meto-me num 

[avião] PB2, vou sozinho lá e liberto os nossos 

camaradas. Só quero que não digam nada para deixarem 

entrar o avião. Quero que o avião aterre. Para falar com 

eles, tenho de aterrar o avião.» […] E no último momento, 

já estou para partir, diz-me assim: «Então vai aqui o 

Pezarat Correia e o Soares Rodrigues contigo.» «Se 

quiserem vir mais podem vir mais. Venham os que 

quiserem, eu quero é resolver aquela situação. O MPLA é 

que manda? Somos nós ainda a força aqui». Eu meto-me 

no avião, aterro, chego lá, está um alferes a comandar o 

aeródromo e digo-lhe: «Eu quero um Jeep para ir daqui - 

ia fardado - até à cidade de Cabinda», eram para aí 10 ou 

15 km. E ele: «Sr. brigadeiro, não é possível, está tudo 

cheio de tropas do MPLA em Cabinda.» «Eu só lhe pedi 

um Jeep e um condutor para eu ir com o sr. major e o sr. 

primeiro-tenente». […] Ele [Aparício] lá me arranjou o 
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Jeep e eu segui. Passado 1 km ou 2, surgiram elementos 

do MPLA, armados até aos dentes, e nós não levávamos 

uma arma sequer. Eu digo: «Sou brigadeiro da Força 

Aérea portuguesa e membro da Junta Governativa de 

Angola. Dirijo-me à cidade de Cabinda.» Olharam um para 

o outro e deixaram-me seguir. Foi sempre assim, nunca 

hesitei em dizer quem era, o que era e para onde ia, mas 

com aquela “vozinha” que os tipos ficam assim… 

hesitam… não sabem... De maneira que segui, cheguei lá, 

ao largo, o comando era no primeiro andar… Eu chego e 

vejo no cimo das escadas o tal capitão Faria. Entro, subo. 

[…] «O que é que se passa aqui?» «O MPLA tem de ficar 

na comissão.» Ah, naquele acordo do cessar-fogo eles 

ficavam nas comissões até à revisão daquele acordo, até 

ao Acordo do Alvor. […] Eu vou e digo ao capitão: «Onde 

é que está o nosso brigadeiro do Estado-Maior?» «Ah, 

Está aqui». Estavam dois soldados do MPLA, armados, a 

guardar. Eu digo: «Corre já com esta gente do MPLA aqui 

no largo». […] Eu entrei, no meio daquela gente toda, 

ficou muito espantado de me ver ali assim, saímos, 

começámos com as reuniões, reuniões atrás de reuniões 

durante aquela tarde, durante aquela noite. Eu talvez 

fosse um bocado ingénuo no meio daquilo tudo. O Pezarat 

Correia com aquela sua pose lá os convenceu que não 

havia condições para continuarem no comando, 

comuniquei com Luanda, acabou de fazer-se um 



 

125 

 

comunicado […]. E pronto, eu pedi mais um avião 

Nordatlas e regressámos nessa noite a Luanda. Pelo 

menos deste enxovalho… 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

General Silva Cardoso: Porque é que o MPLA queria vir 

para Cabinda? Tinha havido várias tentativas de N’dósio, 

que era o comandante das forças do MPLA fora de 

Cabinda, para vir para Cabinda. Porque as FAPLA tinham 

sido batidas em todos os campos militarmente. Eles 

tinham de reabilitar as FAPLA e nada melhor do que trazê-

las para Cabinda, que era o único sítio em que eles 

tinham força, não tinham força em mais sítio nenhum. 

Traziam-nos para Cabinda e, a pouco e pouco, iam 

fazendo o seu exército, as suas forças. 

E, entretanto, o brigadeiro Themudo Barata põe o 

problema ao Rosa Coutinho. E o Rosa Coutinho diz: 

«Dêem lá um jeito e tal.» «O que está escrito é isto: só 

com uma ordem por escrito do sr. almirante é que eu 

compareço lá.» O facto é que a ordem nunca foi escrita, 

ele nunca escreveu e o N’dósio [comandante do MPLA] 

vem para Luanda. Desaparece de Cabinda e fica quatro ou 

cinco dias em Luanda. Depois volta a aparecer em 

Cabinda. Depois foi para lá o Fontão para consolidar a 

posição do MPLA ali. 

Intervenções sobre o coronel Fontão. 
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Brigadeiro Almendra: A ida do Fontão para Cabinda 

coincidiu com a minha chegada a Luanda, eu cheguei uns 

dias antes. 

General Silva Cardoso: Foi quando ele foi comandar 

aquela operação lá em cima contra a FLEC [Frente de 

Libertação do Enclave de Cabinda]. Já lá estava você. 

Brigadeiro Almendra: Eu quando cheguei a Luanda fui-

me apresentar. O almirante Rosa Coutinho disse: «Ó 

Almendra, olhe, eu conheço-o mal mas estive a informar-

me a seu respeito e você é homem com perfil para ser 

governador do comando militar de Cabinda […]». Eu 

disse-lhe: «Sr. almirante, quem me convidou para eu vir 

para cá foi o general Silva Cardoso. Aliás, convite 

reiterado pelo sr. almirante na medida em que o general 

Silva Cardoso me trouxe a almoçar aqui ao Palácio. De 

maneira que eu venho para cá para ser comandante da 

Defesa de Luanda. Se isso não lhe agrada, faz-se uma 

coisa muito simples: eu era 2.º comandante do Regimento 

de Paraquedistas [?] dá-me a guia de marcha e regresso. 

Para Cabinda é que eu não vou». 

General Silva Cardoso: Era uma tentativa de afastar o 

Almendra de Luanda. Não lhe interessava nada, não 

conhecia o Almendra, mas eu conhecia. Mas às tantas há 

um problema em Cabinda, em que a FLEC vinha por aí 

abaixo. E é o Rosa Coutinho que vai para Cabinda, fica lá 

quatro ou cinco dias para correr com a FLEC (não sei se 
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foi antes de você ir ou depois). Deixa tudo, porque é ele 

pessoalmente que quer comandar as nossas tropas com as 

do MPLA para correr com a FLEC. 

Brigadeiro Almendra: Foi antes. 

General Silva Cardoso: Não sei pormenores, não me 

recordo, só sei que ele esteve em Cabinda com esta 

finalidade: acabar com a FLEC lá em cima. Bem, 

entretanto, passada toda esta agitação, enfim as pessoas 

lá em Luanda já falavam umas com as outras, sossegadas, 

o Val Neto negoceia aquilo e começa então o Rosa 

Coutinho: «É preciso fazer uma cimeira connosco, seja o 

que for, o mais rapidamente possível, para se iniciar o 

período de transição, não sei com quem, mas tem de se 

fazer cá a cimeira entre eles e nós». E depois falava-se 

nos Açores, falava-se no Algarve, falava-se em Angola, 

falava-se em muitos sítios, era preciso era ser e depressa. 

Eu começo a ficar preocupado com aquilo, com o 

contencioso tremendo que há entre o MPLA e a FNLA. 

Digo-lhe: «Meto-me num avião, vou a Kinshasa falar com 

o Holden Roberto», onde eu sabia que estava o Savimbi e 

sabia que o Agostinho Neto estava em Brazzaville, ali ao 

lado. Eu chego a Kinshasa e vou falar com o Holden 

Roberto ao seu estado-maior, àquela espelunca, uma 

coisa horrorosa, eu não percebia aquilo, nunca entendi 

aquela gente. Pensava que ia encontrar um edifício em 

condições. Nada! De maneira que lá falo com ele e digo 
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assim: «Eu acho que antes de falarem connosco, antes de 

nos sentarmos os quatro à mesa, é da máxima 

conveniência, para Angola, que vocês resolvam o 

contencioso que têm entre vocês, sobretudo da FNLA com 

o MPLA. Depois de acertarem agulhas, então nós 

conversamos os quatro». Ele concorda, acha bem. Ah, eu 

fui com o major Arnão Metelo, que foi ministro da 

Educação cá. O Arnão Metelo assiste a estas conversas 

todas - eu não escondo nada a ninguém, faço tudo 

abertamente. Eu falo com eles, depois vou falar com 

Savimbi…Quer ao Savimbi, quer ao Holden Roberto, 

quando eu falo na presença portuguesa, não para 

participar, mas só como observadora, [na presença de] 

dois militares que conheçam o problema de Angola, que 

poderão ser úteis, eles dizem: «Sim, mas é o sr. 

brigadeiro mais um». Eu respondo: «Está bem, eu estou 

disposto a ir». Ah, depois eu era para ir a Brazzaville falar 

com o Agostinho Neto e o Savimbi diz-me: «Não é 

preciso, eu falo com o Agostinho Neto». Ainda o 

Agostinho Neto não tinha recuperado daquilo que tinha 

passado internamente, dentro do seu partido, [?] o 

exército destruído, tudo aquilo, de maneira que ainda 

obedecia muito ao Savimbi. De forma que [diz]: «Eu falo 

com o Agostinho». Lá falaram os três. Eu chego cá, faço 

um pequeno relatório e entrego-o ao Arnão Metelo para 

levar à Comissão Nacional de Descolonização. 
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Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

General Silva Cardoso: … descreve agora naquele livro 

que publicou A estratégia no fim da guerra ou coisa que o 

valha, como sendo as reuniões mais importantes que os 

movimentos fizeram em que pela primeira vez estiveram 

presentes os três. Eles fazem a reunião, mas 

simplesmente aquilo cá em cima, o MFA em vez de 

[aceitar] que fosse eu e um outro, não senhor, nomeia o 

Passos Ramos e o Pezarat Correia [?] para ir a Mombaça. 

Claro, o Savimbi não aceita e não está ninguém dos 

nossos. Eles lá fazem a reunião em Mombaça onde se 

marcam as datas para o Alvor. No dia 15 ou 7 de Janeiro? 

Intervenções imperceptíveis. 

Interveniente não identificável: Julgo que é a 7. 

General Silva Cardoso: Seja em que dia for. Eu sei é 

que há Mombaça e, logo a seguir, marca-se o Alvor e eu 

sou indicado para fazer parte da delegação portuguesa no 

Alvor. Eu e o Gonçalves Ribeiro. Começo por dizer ao 

Rosa Coutinho: «Se o Alvor é em tal dia, acho que eu e o 

Gonçalves Ribeiro temos de ir já para cima, porque 

Portugal tem de levar uma proposta, não vai fazer de 

simples observador, tem parte activa neste processo! De 

maneira que vamos sentar-nos à volta da mesa (a 

delegação portuguesa que vai ser, com certeza, chefiada 

pelo Melo Antunes), vamos discutir e vamos fazer o nosso 

papel, vamos apresentar a nossa proposta.» E eu, até ao 
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último dia, insisti com o Rosa Coutinho para vir, mas só 

nas vésperas, ou antevésperas, é que eu sou autorizado a 

regressar. Venho para cima, estou ali, não aparece 

ninguém, não sou convocado para nada, só me dizem 

depois: «O senhor vai para o Hotel da Penina, no Alvor, 

está lá em tal dia, às tantas horas e começa a reunião». 

[Estava] uma quantidade de gente, segurança por todo o 

lado e eu vou para lá na véspera ou na antevéspera. Eu 

estava sempre com o Gonçalves Ribeiro. Também estava o 

Almeida Santos, o Melo Antunes, o Mário Soares - isso 

está escrito. E eu estou altamente preocupado porque não 

sei o que é que vou discutir, não faço ideia nenhuma. Só 

na véspera, depois da meia-noite, é que o Melo Antunes 

nos reúne e nos diz: «Amanhã vamos discutir este papel». 

Tira um papel do bolso, que foi o documento que o MPLA 

tinha levado para Mombaça e tinha aceite pelos outros 

dois movimentos, sem qualquer alteração. Eu deito as 

mãos à cabeça: «Bem, não vou discutir nada, nem sequer 

faço ideia do que está no papel. É apenas para fazer 

figura de corpo presente.» Havia uma folha que eu tinha 

sugerido, face àquela insistência do Savimbi nas eleições, 

e disse lá dentro [o seguinte]: «Portugal só sai, as Forças 

Armadas portuguesas só deixam de controlar o território 

depois de estarem reunidas as condições para fazer 

eleições, a lei eleitoral feita, tudo isto, só depois disso é 

que nós saímos e se quiserem nós ficamos como 
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observadores para as eleições, mas isso já é problema 

vosso». Diz o Savimbi: «Nem pensar numa coisa dessas.» 

O Savimbi não aceitava. […] Bem, faz-se o Alvor, da 

nossa parte quem fala é o Melo Antunes, exclusivamente. 

Eles falam entre eles, lá acertam aquela coisa dos 

efectivos de cada um dos movimentos, da composição do 

Governo (aí há pequenas diferenças), e sai aquele papel 

novo. Já cá em cima, o Costa Gomes – o Presidente da 

República – me tinha dito: «Estou a pensar no senhor 

para alto-comissário». E eu digo-lhe: «Não pense numa 

coisa dessas!» Eu sentia exactamente que o problema não 

tinha solução, que era a tal missão impossível. Eu disse 

ao Costa Gomes: «Estou cansado. Já dei muito a Angola, 

de maneira que agora acabou. Não dou mais.» O Savimbi 

e o Holden Roberto não queriam mais ninguém – 

queriam-me a mim. E eu disse-lhe: «Arranjam outro.» 

Eles recusaram, não foi só o Rosa Coutinho, foi muita 

gente. […] E eu vou lá para baixo, assisto àquilo, falo com 

toda a gente. […] E então o Presidente da República vai ao 

Algarve, não sei porquê, manda-nos chamar e diz assim: 

«Foi um problema previsto, a saída do alto-comissário, 

temos boas relações, consegui sentar todos à minha 

mesa. Quero lá o [Firmino] Miguel.» Eu ponho uma 

condição: «Se o Agostinho Neto me convidar, eu vou. A 

parte portuguesa quer, a UNITA quer, a FNLA quer, se o 

MPLA me convidar, pronto. Se alguém tem de se 
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sacrificar, seja eu o sacrificado.» Nessa noite, tinha um 

convite para jantar do Agostinho Neto. 

Pergunta imperceptível de Manuel de Lucena. 

General Silva Cardoso: Nas calmas, mas eu tinha muito 

boas relações quer com o Lúcio Lara, quer com o Lopo 

Nascimento. Dei-me sempre muito bem com eles, sem 

problemas nenhuns. Aliás o brigadeiro Almendra sabe que 

eu tinha um bom relacionamento com as pessoas, nunca 

me lembro de ter castigado… Não tinha bem os métodos 

do nosso brigadeiro, mas eu castigar, dar prisão ou 

detenção, eu não dava.  

Brigadeiro Almendra: Eu dava pouco, atenção! 

Risos. 

General Silva Cardoso: Não, não. […] Ele tinha uns 

métodos especiais, mas muito eficazes. De maneira que, 

quando um tipo qualquer pisava o risco, eu procurava 

saber, depois chamava-o. Às vezes eu sentia-me pior do 

que ele e dizia: «Ficas cá na unidade até eu me esquecer 

daquilo que fizeste. Pronto, vai-te lá embora». E tipos que 

eram uns escroques passavam a ser uns funcionários 

excelentes. De maneira que tinha um relacionamento fácil, 

o Almendra sabe perfeitamente.  

Pergunta imperceptível de Manuel Lucena. 

General Silva Cardoso: Entretanto, nessa noite falámos 

e ele convidou-me para ser alto-comissário. E eu disse ao 

Presidente da República: «Só se o Neto me convidar». E 
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ele nessa noite convidou-me para jantar, para ser alto-

comissário. Pronto, quer dizer, não tive saída possível, 

não é?  

Pausa para café. 

General Silva Cardoso: Foi de tal maneira a minha 

vivência, tão intensa, tão intensa. 

Salto na gravação. 

General Silva Cardoso: Eu não tive tempo para pensar 

nisso! Vocês tinham uma vida pacata em Luanda, já não 

havia distúrbios em Luanda! Já não havia guerra em 

Luanda, já podiam pensar nisso! Vocês estavam bem 

alimentados, eu é que não podia!  

Brigadeiro Almendra: O Leonel Cardoso, logo nos 

primeiros dias… Estava um ambiente tenso e havia um 

briefing logo de manhã. O primeiro acto oficial era um 

briefing, aí às 8h da manhã, em que se juntavam os 

comandantes militares, o alto-comissário, o comandante-

chefe, o MFA (a CCP [Comissão Coordenadora para o 

Programa do MFA em Angola]). E então o alto-comissário 

vir-se para mim e diz assim: «Nós temos aqui um 

problema grave a resolver, já tenho uma ideia de como 

resolver, mas gostava de saber a opinião do general 

Almendra. É que, como sabe, há um contencioso entre o 

pessoal da Força Aérea que faz parte do MFA e o sr. 

comandante da Região Aérea, o sr. general Menezes. De 

maneira que gostava de saber a sua opinião.» «É que nós 
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temos tanto que fazer, tantas chatices, que eu só fazia 

uma coisa: passava guia de marcha aos quatro e eles iam-

se embora.» «Olhe, é isso que eu vou fazer.» Guia de 

marcha e vieram os quatro embora naquele dia. E assim 

acabámos com o contencioso entre os oficiais da Força 

Aérea. 

Pergunta imperceptível de Manuel de Lucena. 

General Silva Cardoso: Os tipos do MPLA [sic], lá da 

Coordenadora, atribuíam a minha ação a pressões do 

general Valente. Quando o general Valente, politicamente 

não era nada. 

Brigadeiro Almendra: Isto cá para nós, ó meu general, 

o general Valente puxava para a FNLA, que era uma coisa 

… notória e mais que evidente! A verdade tem de ser dita. 

Aquilo era um escândalo! 

Risos. 

General Silva Cardoso: Não, não. Ó Almendra, ele podia 

puxar… A mim podiam-me dizer que eu puxava para a 

UNITA, mas o facto é que quando eu me vim embora… 

Brigadeiro Almendra: O meu general tome nota, eu sou 

honesto e fui sempre honesto. Eu posso dizer que era 

conotado com a UNITA, que favorecia a UNITA, e até certo 

ponto posso concordar. Mas se quiser, eu já agora, para 

ajudar um bocadinho o nosso general e para dar talvez 

uma imagem mais viva do que era aquela situação em 

Luanda, e como os acordos eram completamente letra 
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morta [direi]: dia 27 de Março de 1975, o Melo Antunes e 

o Almeida Santos chegaram a Luanda, conversações com 

os três movimentos de libertação; dia 28 de Março de 

1975, assinado o protocolo de acordo entre Portugal e os 

três movimentos de libertação, pondo termo aos 

incidentes de Luanda, presidido pelo ministro dos 

Negócios Estrangeiros [Melo Antunes] e pelo Almeida 

Santos, ministro da Coordenação Interterritorial. Portanto, 

dia 23 de Março, tinham-se iniciado acções violentas em 

Luanda entre o MPLA e a FNLA e dia 27 chegou lá o Melo 

Antunes e o Almeida Santos. Dia 30 de Março, o alto-

comissário enviou a mensagem 24/75 para o Presidente 

da República denunciando as violações do protocolo de 

acordo de 28 de Março. Dia 30 já tinha sido violado. 

General Silva Cardoso: Era tudo letra morta. 

Brigadeiro Almendra [lendo uma cronologia]: Depois, 

dia 9 de Abril, o alto-comissário enviou mensagem para o 

Presidente da República, a 32/75, denunciando atitudes 

inconvenientes dos movimentos de libertação. Depois, dia 

12 de Maio, a Comissão Nacional de Defesa aprovou 

medidas (isto é para ver as medidas que a gente ia 

tomando), ratificadas depois pelo Conselho do Governo, e 

que eram as seguintes: «expulsão de todos os 

estrangeiros ao serviço dos movimentos de libertação, 

evacuação das armas pesadas das posições de todos os 

prédios do Forte de São Pedro, Praça de Touros, Morro da 
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Luz, etc., proibição de justiça privada». Dia 1 ou 2 de 

Maio: «Efectuadas reuniões com as cúpulas dos três 

movimentos de libertação. Presentes, o Dr. Agostinho 

Neto e o Dr. Savimbi, tendo sido decidido o cessar-fogo e 

a recolha a quartéis das forças do ELNA e das FAPLA». 

Depois outra decisão: «Concentração de 500 militares dos 

três movimentos de libertação - no Grafanil, os do ELNA e 

das FAPLAS e, no quartel da Cuca, os das FALA [Forças 

Armadas para a Libertação de Angola] (que era o exército 

da UNITA) - destinados às forças militares mistas». Outra 

medida: «Redução do número de delegações dos três 

movimentos de libertação (quinze para cada movimento), 

retirar os excedentes de Luanda, actuar conjuntamente 

contra os marginais, passar rusgas aos prédios suspeitos, 

livre circulação em todas as ruas, desocupação dos 

prédios altos junto às delegações, entrega de 

prisioneiros». Isto é, dia 1/2 de Maio. «Dia 2 de Maio: 

início dos incidentes nos distritos do Zaire, Uíge, São 

Salvador, Ambrizete, Tomboco...» Quer dizer, acordaram 

aqui, fizeram guerra logo acolá. Os incidentes 

prolongaram-se até ao dia 14 de Maio. Isto é um sumário 

que eu tenho… 

General Silva Cardoso: Vamos lá recomeçar: deixo o 

Alvor. Saí como alto-comissário e, como devem calcular, 

altamente preocupado. 
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Brigadeiro Almendra: Há uma coisa que deve estar aqui 

[no sumário] sucintamente, um estudo de situação feito 

pelos militares, deve ter sido feito aí por Agosto, 

Setembro, Outubro de 1974. Este documento é um estudo 

militar da situação, e até dá umas sugestões para a 

solução do problema de Angola, como eles o viam. 

General Silva Cardoso: Bem, então saí alto-comissário. 

Sabia exactamente que ia desempenhar uma missão 

impossível. Quando chego a Luanda… Eu tinha já 

concebido o meu estado-maior: o brigadeiro Almendra ia 

continuar, tinha de ser; o general Gonçalves Ribeiro 

(secretário-geral) também. Tinha intenção de arranjar um 

pequeno estado-maior com elementos dos três ramos, 

tinha de ter elementos do MFA mas eu ia escolhê-los, ia 

dizer onde ficavam. E depois queria arranjar um elemento 

para cada uma daquelas áreas: área económica, área 

social… Mas com o Gonçalves Ribeiro, nós conseguíamos, 

de facto, constituir ali um pequeno estado-maior, meu, 

pessoal, para desempenhar as funções o mais 

cautelosamente possível. Quando lá chego deparo-me 

com uma situação o mais tensa possível em Luanda. 

Durante aquele período - o Pezarat Correia tinha-se ido 

embora antes de eu chegar -, mas, entretanto, quer na 

comunicação social (especialmente na comunicação 

social), quer com atiradores furtivos contra a delegação 

da FNLA e tudo o que era da FNLA, [criara-se] um clima 
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de pavor, de provocação nítida à FNLA, porque eles [o 

MPLA] estavam decididos, como me foi confidenciado, a 

tomar o poder pela força. O soldado Barreiros, mau 

soldado, numa das conversas que eu tive com ele, em que 

ele tinha bebido uns copos, diz-me: «Meu general, para o 

ano Barreiros Fortaleza comandante-chefe.» Era um 

bimbo, digamos assim. «Nós vamos tomar Luanda antes 

da independência e depois o poder é entregue… Angola é 

nossa». Houve um homem extraordinário, um homem que 

eu apreciava imenso – já morreu, foi morto -, que era ali 

de S. Nicolau, o Monstro Imortal, que fez esforços 

desesperados para conseguir conciliar aquela gente toda, 

noites e noites, a partir pedra. E depois quando se estava 

a assinar o papel começavam a rebentar crises por toda a 

parte. E o Monstro Imortal diz assim: «Desisto. Isto vai 

ser assim: nós vamos correr com a FNLA». Quando eu 

cheguei a Luanda, houve um homem a quem eu 

perguntei: «Onde é que está o Iko Carreira?» Eu tinha 

umas excelentes relações com ele. O Iko Carreira tinha 

sido oficial da Força Aérea portuguesa, de forma que 

havia uma comunicação fácil. Disseram-me que o Iko 

Carreira estava em Moscovo a escolher armamento para o 

MPLA. Armamento que entrou por todos os lados, que 

vinha de barco até Ponta Negra. De Ponta Negra entrava 

em Luanda através de barcaças ou de avião, de todas as 

formas e feitios. Porque na realidade o MPLA tinha 
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acabado de constituir um exército com uma certa força, 

enfim, não se pode chamar exército, tinha militares 

recrutados do nosso exército. Todo aquele pessoal negro 

que nós passámos à disponibilidade ingressou nas fileiras 

do MPLA, especialmente os quadros. Aquele célebre Zé 

Maria que é general agora… 

Intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Almendra: Era de Infantaria. Dos comandos 

era outro, era o Torres. O Zé Maria era seminarista. Há 

quem diga que era o delegado do Papa… era um tipo 

importante… 

General Silva Cardoso: Eu encontro uma situação de tal 

maneira tensa… a FNLA completamente descontrolada. 

Aquele Cabango e aquele Jonhny Eduardo matavam-se, 

insultavam-se, partiam tudo, perdiam a cabeça. Não 

aceitavam aquela situação, para eles era inconcebível. 

Tudo aquilo… [Para o MPLA], a FNLA eram os 

imperialistas, eram os nazis. Era aquilo que se ouvia 

permanentemente na rádio, tanto que antes de eu lá 

chegar, o Val Neto foi lá à emissora local, prendeu aquela 

gente toda, houve lá uma cena diabólica naquela 

emissora. Esta é a situação que eu encontro em Luanda: o 

MPLA está a criar condições para ele próprio depois criar 

toda aquela instabilidade emocional na FNLA (ainda não 

se preocupavam com a UNITA) para poder correr, lançar a 

guerra aberta contra a FNLA (o que viria a acontecer 
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posteriormente). Entretanto, antes de ir para baixo 

[Angola], não sei quem é que disse que eu devia passar 

pelo gabinete da Comissão Nacional de Descolonização. 

Eu não sabia o que era, sabia que existia a Comissão 

Nacional de Descolonização, sabia o que se passava neste 

país, sabia que as pessoas não estavam minimamente 

informadas do que se passava lá em baixo, queriam era 

resolver os problemas cá dentro. De maneira que fui à 

Comissão Nacional de Descolonização e quem eu vejo? 

Vejo o nosso agora embaixador Reino e vejo o Arnão 

Metelo, chefiados pelo Melo Antunes. Dali era cozinhada 

toda a estratégia para a descolonização e, quando reunia 

a Comissão Nacional de Descolonização, aquilo era levado 

até lá e as pessoas discutiam, para trás e para diante 

aquela coisa, e no fim saía aquilo. Era ali o cérebro da 

estratégia da descolonização portuguesa no sentido de 

aqueles territórios saírem quase satélites da União 

Soviética. Eu vou para baixo e em vez de constituir o 

gabinete que eu pretendia, verifico que estava o meu 

gabinete, estava o gabinete da secretária (que era essa tal 

Zilda, que eu não sabia quem era, que foi o Martins da 

Silva que ma apresentou)… 

Brigadeiro Almendra: Uma boa secretária… 

Risos. 

General Silva Cardoso: Era, era. E depois ao lado num 

gabinete, que era o gabinete do antigo ministro da 
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Justiça, tinha-se instalado a Coordenadora. Coordenadora 

que eu não sabia que existia, que eu não tinha pedido a 

ninguém e que tinha sido concebida pelo Pezarat Correia. 

Essa Coordenadora não me largava dia e noite. Mesmo ali 

ao meu lado. 

Brigadeiro Almendra: Mas a Coordenadora já existia 

antes do meu general ir. 

General Silva Cardoso: Mas não ali! 

Brigadeiro Almendra: Era no comando-chefe. 

General Silva Cardoso: Era no comando-chefe, mas não 

estava ali!  

Brigadeiro Almendra: Mas o meu general é que a quis 

lá. 

General Silva Cardoso: Eu??? Deus me livre! Eu, 

quando lá cheguei, estava ali! 

Brigadeiro Almendra: Eu vou fazer-lhe agora uma 

lembrança. Se não se lembra…  

General Silva Cardoso: Não. Pode dizer! 

Brigadeiro Almendra: Eu estava lá (tinha chegado antes 

do meu general que tinha vindo para o Acordo do Alvor) e 

o Gonçalves Ribeiro apercebeu-se imediatamente do 

conflito da CCPA [Comissão Coordenadora do Programa 

do MFA de Angola] estar no sítio onde estava, de se ter 

transferido para a porta de entrada do seu gabinete.  

General Silva Cardoso: Ali assim! 
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Brigadeiro Almendra: Espere. E o Gonçalves Ribeiro 

combinou comigo e, no dia em que o meu general 

desembarcou em Luanda como alto-comissário, eu esperei 

por si ao fundo da escada do avião deles e disse: «Meu 

general, agora chega lá acima, abre a boca de espanto e 

diz assim: “Vocês, aqui? Eu não vos quero aqui, vocês 

têm de ir de volta para o comando-chefe”». E o meu 

general diz-me que não: «Deixe-os lá que eu governo-me 

com eles, eu domino-os, mete-os todos num bolso». 

Domina? O caraças é que domina! Ele teve-os lá porque 

quis! Foi avisado! 

General Silva Cardoso: Foi de tal maneira, que eu 

chego lá no dia 30… Aquela situação, eles ali assim… Eu 

não me recordo disso… 

Brigadeiro Almendra: Mas foi verdade. 

General Silva Cardoso: Está bem, acredito 

perfeitamente, a minha cabeça andava tão cheia de 

coisas... De maneira que eu chego no dia 29, tomo posse, 

todos os dias de manhã temos reuniões, às 9 horas da 

manhã lá estou eu, os comandantes e a Coordenadora. 

Todos os dias de manhã, todos, todos. 

Brigadeiro Almendra: Todos os dias, às 8h da manhã…  

General Silva Cardoso: Já estava ali assim a 

Coordenadora. Mas eu ia muitas vezes para casa à 1h da 

manhã e ainda me estavam a chatear, ainda me estavam a 
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pressionar e depois, durante a noite, acordavam-me. Era 

uma coisa impossível!  

Brigadeiro Almendra: E iam sempre cravar-lhe uns 

whiskies lá a baixo ao salão. 

General Silva Cardoso: Isso era o Trovão. 

Brigadeiro Almendra: E eles também. 

General Silva Cardoso: E eles também. Eu dava-me 

bem com eles todos, não havia problemas pessoais. 

Simplesmente, numa altura, logo passados 15 dias, havia 

uma tensão tremenda já. Então fez-se uma reunião no 

Comando da Região Militar, não sei se você esteve 

presente, com uns elementos todos do MFA em Angola, 

dos três ramos, em que eu disse abertamente: «Não tenho 

dúvidas nenhumas que existe um conflito entre o alto-

comissário e a Comissão Coordenadora». A partir dali 

tudo foi feito para correrem comigo. Tudo! A partir dali, 

queriam ver-se livres de mim, custasse o que custasse. 

Brigadeiro Almendra: Eu não tenho a certeza, mas 

tenho quase a certeza que eles queriam vir cá [à 

metrópole] falar com o presidente da República. 

General Silva Cardoso: Mas não tenha dúvidas! Vieram 

cá falar com o Presidente da República por duas vezes. E 

sei isto porque tive uma conversa de três horas com o 

Costa Gomes. [Apesar dos seus defeitos], falava sempre 

com ele pelo telefone, ele pessoalmente ligava para a 
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minha mulher e dizia-lhe: «Eu falei com fulano agora e 

ele está bem, esteja descansada». Era sempre sistemático. 

Brigadeiro Almendra: Sabe qual era a alcunha do Costa 

Gomes no Colégio Militar? Está aqui pelo menos um 

representante que é o Bruno. Eles têm muitos defeitos 

mas também têm algumas virtudes. E uma dessas virtudes 

é porem alcunhas completamente ajustadas que reflectem 

a personalidade das pessoas. E o Costa Gomes era o 

Judas. 

General Silva Cardoso: Está bem, mas ele tinha esta 

atitude. Eu esse favor lhe devo, ele telefonar para a minha 

mulher e dizer-lhe que eu estava bem. Mas, em Fevereiro, 

há este choque. Quinze dias depois eu estava em choque 

com os homens que estavam lá. Depois, eles arranjam 

uma ligação rádio directa, lá daquele estaminé onde 

estavam, para Lisboa. O Melo Antunes quando lá ia, o 

ministro dos Negócios Estrangeiros e o patrão daquela 

coisa toda da descolonização, chegava lá falava comigo, 

nem jantava comigo, estávamos ali, o coronel Leonel 

Pires, o [Arnão] Metelo, e depois ele ia conversar com a 

Coordenadora. Até que um dia eu digo: «Não, então ele 

vem aqui e só vai falar com a Coordenadora?» Ele diz: 

«Eu vou lá acima, falar com os rapazes». E eu digo: «Sr. 

Ministro, eu vou consigo». [Ele responde]: «É melhor 

não, assim estamos mais à vontade». Eu estava lá, mas 

na realidade era um empecilho, e então há uma altura em 



 

145 

 

que eles procuram mesmo acabar comigo, que é nas 

comemorações do 25 de Abril. «É preciso comemorar o 25 

de Abril.» E eu disse: «Sim, senhor, vocês arranjem a 

cerimónia que quiserem, digam-me o que é, que eu 

compareço». De maneira que eles lá arranjaram, no 

regimento do Granjo de Matos, disseram-me que era uma 

cerimónia militar, depois o desfile, depois havia um 

almoço para todo o regimento, lá no refeitório, com 

delegações de todas as unidades de Luanda. Estava a 

Coordenadora, estavam os comandos militares todos, 

estava eu, estava uma série de gente. O almoço era 

bacalhau com batatas e moscas a voar por cima. A 

cerimónia militar decorreu impecavelmente. Foi uma 

cerimónia bonita. Depois foi o almoço, conversa para trás 

e para diante, às tantas começam os discursos. O primeiro 

a discursar foi o capitão Guimarães, aquela cabeça 

privilegiada, naquela linguagem da época, progressista, a 

aliança Povo-MFA. Eu não sei a que propósito aquela coisa 

vinha. [Havia] uma missão específica ali assim, que era 

sairmos com a cabeça firme, bem levantada. Eu fiquei 

meio nervoso. Depois, discursa o general Macedo, e não 

vai tão longe, mas também aflora ligeiramente a mesma 

tónica, se calhar mandado pelo filho (ele ia muito atrás do 

filho). E depois falo eu e digo: «Qual é a nossa missão?» 

Íamos comemorar o 25 de Abril. Tínhamos de sair dal i 

com a cabeça levantada. Tínhamos feito a guerra, 
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tínhamos de cumprir a nossa missão. […] Fez-se um 

silêncio dos diabos, ninguém disse nada, não houve 

reacções. Daí a bocado, naquelas mesas lá em baixo, 

naquelas mesas compridas, mesas de um lado, mesas do 

outro e corredor ao meio, saltam de lá uns tipos por cima 

das mesas e grande alarido. Cantam uma vez a 

«Grândola, Vila Morena»…  

Brigadeiro Almendra: Aquilo até é bonito! 

General Silva Cardoso: Cantam a segunda vez. Eu disse 

ao Granjo de Matos, que era o comandante do batalhão, 

um homem de Vila Real: «Mande descer tudo das mesas, 

mande levantar tudo, vamos cantar o hino nacional». 

Cantou-se o hino nacional, lembra-se? Acabou. «Vamos 

cantar outra vez o hino nacional».  

Risos. 

General Silva Cardoso: Eu tinha de jogar forte, tinha de 

arriscar tudo. Depois, sentámo-nos todos e era um 

silêncio de cortar à faca. Eu disse ao Granjo de Matos: 

«Mande levantar tudo. O comandante-chefe vai sair». 

Pressentia que alguma coisa ia acontecer. Eu vou por ali 

abaixo e chego ao meio e o que é começa? Uma explosão, 

mas aquilo foi uma explosão autêntica… 

Brigadeiro Almendra: Esse batalhão, cujo comandante 

era um tipo virado para as esquerdas, mas era um 

batalhão extremamente disciplinado… 
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General Silva Cardoso: Aí está, mas ó Almendra… Mas 

aquela explosão de palmas… Eu só acenava para aquela 

malta toda com as lágrimas a correrem-me pela cara 

abaixo! E eu disse: «Ganhei». E a partir daí, é que os 

tipos cá vêm a Lisboa e aparece aquele papel da 

“neutralidade activa”, que eu nunca percebi o que era. 

Brigadeiro Almendra: Era a «linha mestra» de estratégia 

para a descolonização de Angola. 

Interveniente não identificável: Isso passa-se em que 

mês? 

Brigadeiro Almendra: Isso passa-se em Abril ou Maio. 

Então era aquilo que eles diziam que era a “neutralidade 

activa”.  

Manuel de Lucena: É um conceito do MFA de Angola? 

Brigadeiro Almendra: Não, é do Presidente da 

República. Vai através do Presidente da República. Agora, 

não sei se já repararam, eram mensagens umas atrás das 

outras. 

General Silva Cardoso: Havia comunicados diários, 

várias vezes por dia. 

Manuel de Lucena: Mas o conceito de “neutralidade 

activa” o que era? 

General Silva Cardoso: Eles já tinham cozinhado [o 

conceito] e o Presidente da República ou a Comissão de 

Descolonização aprovou. 
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Brigadeiro Almendra: Eles não sabiam o que haviam de 

fazer e então arranjaram um termo… 

General Silva Cardoso: Arranjaram um termo, uma 

saída. Porque tinham de me aguentar. Depois daquela 

cena, eles não conseguiram, queriam desfazer-me mas 

não conseguiram. Houve uma outra tentativa, uma reunião 

no comando naval em que eles decidiram mandar uma 

delegação a Lisboa para eu ser retirado das funções e não 

conseguiram. Portanto, tinham de me gramar. Os 

afrontamentos entre o MPLA e a FNLA eram cada vez 

piores. Há um dia em que estou no meu gabinete e me 

telefona o Johnny Eduardo a dizer: «Estamos a ser 

atacados por todo o lado. Senhor comissário, eu mato 

estes…» Pego no carro e eu vou para a Avenida do Brasil. 

Sozinho, sem mais ninguém. Fui para lá, cheguei lá à 

frente do edifício, um monte de gente por todo o lado. 

Não havia tiros. Quis entrar no edifício, aquelas escadas 

eram uma coisa horrorosa, «com licença, com licença, 

com licença». Entro no gabinete do Johnny Eduardo, 

apinhado de gente, tudo aos gritos, não se entendia nada. 

Depois mostraram-me os tiros, os impactos das balas que 

passaram pela janela estavam lá dentro marcadas. Eu 

desço as escadas, estou a acabar de descer as escadas, 

aparece-me o ministro [do Interior da FNLA] Cabango 

com um canhão sem recuo, com mais três gajos a 
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empurrar o canhão sem recuo, a pôr no passeio em frente 

e a dizer: «Estão ali naquele prédio.» 

Brigadeiro Almendra: Meu general, eu estava lá 

consigo. 

General Silva Cardoso: Você foi comigo? Mas eu fui lá 

pessoalmente! Então não foi assim?  

Brigadeiro Almendra: Foi assim, foi. 

General Silva Cardoso: Não havia bala nenhuma, havia 

impactos de balas por todo o lado, porque o MPLA estava 

não só na parada, mas tinha os seus atiradores especiais. 

Punham-se no cimo dos prédios e iam fazendo tiros… para 

lançar o pânico, para que os outros tomassem a iniciativa 

de reagir… 

Brigadeiro Almendra: Ora bem, vocês podem 

perguntar: «Mas porque é que vocês não actuam?» Isto é 

uma pergunta lógica. 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

General Silva Cardoso: Mas espere lá. É que depois 

disto tudo, ouvi gente dizer: «É impossível, têm de 

arranjar uma força militar para a UNITA». O Savimbi não 

tinha armamento nenhum. Não tinha armamento nenhum 

e eu tenho duas soluções. [Uma] é dar do nosso 

armamento (tínhamos para lá armas que nunca mais 

acabavam) e então vem o meu general Valente de 

propósito a Lisboa falar com o Presidente da República e 
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[regressa] com uma autorização para entregar armas à 

UNITA sem conhecimento dos outros movimentos…  

Brigadeiro Almendra: Foram só mil G3. 

General Silva Cardoso: Eu sei que passados uns dias 

mandei montar uma operação… Ah, e a Coordenadora 

sabia. 

Brigadeiro Almendra: Então também sabia o MPLA. 

General Silva Cardoso: Espere lá, espere lá. Mas ó 

Almendra, espere, deixe-me acabar. Na realidade faz-se 

um primeiro lote de armas e munições e não sei o quê, 

não sei se bazucas, e entrega-se à UNITA. No outro dia, 

vem o seu amigo Soares Rodrigues com um papelinho de 

merceeiro todo amarrotado com a lista do armamento que 

tinha sido entregue ao MPLA. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Manuel de Lucena: Mas a UNITA sempre teve o 

armamento ou não? 

General Silva Cardoso: Só recebeu a primeira remessa, 

que era muito pequena. 

Brigadeiro Almendra: Recebeu mil. 

General Silva Cardoso: Não chegou nada a receber mil 

nem coisa que se pareça. Recebeu aí quarenta ou 

cinquenta armas, umas bazucas e mais umas pistolas, 

coisas assim dispersas. Eu lembro-me, era um papelinho 

feito pelo MPLA, com aquela letra de preto… 

Brigadeiro Almendra: Do Soares Rodrigues. 
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General Silva Cardoso: Não, não. Que o Soares 

Rodrigues me entregou no dia seguinte.  

Brigadeiro Almendra: O Soares Rodrigues, já o meu 

general já não estava, quando havia aquele 

posicionamento para combate ali em frente do 

Quifangondo entre a FNLA e o MPLA. 

General Silva Cardoso: Eu já conto essa história.  

Depois eu pensei assim: «Temos que armar a UNITA para 

arranjar a tal força, que servisse de amortecedor entre 

aquelas duas forças». Depois o MPLA, antes de atacar a 

FNLA, pensaria duas vezes: «Se aqueles se aliam à UNITA 

é muito feio.» A UNITA seria a força de equilíbrio no meio 

daquilo tudo. Desequilibrava a balança para um lado ou 

para o outro. Eu tinha que armar a UNITA. De maneira 

que falei com o Kilroy [cônsul-geral dos EUA], ele falava 

muito comigo, sabia que estava lá o John Stockwell (que 

era o chefe da task-force da CIA), mandado para Angola 

para resolver o problema de Angola. E o Kilroy diz assim: 

«Só se a gente largar armas de avião, de pára-quedas, lá 

na mata ao pé do Savimbi. É a cinco minutos de avião, 

vocês vão facilmente até ao rádio-farol do Luso e depois 

dali é muito simples, são 2 ou 3 minutos. Largam e o 

Savimbi vai lá buscar as armas». Ele complicava, 

complicava e depois havia na realidade o problema do 

Vietname lá em cima, os traumas psicológicos do 

Vietname e eles não se entendiam. A CIA, o Congresso, o 
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presidente, o Kissinger, não se entendiam, de maneira 

que cada um dava as suas ordens. Não havia unidade na 

ação, embora eles não quisessem que aquilo caísse nas 

mãos do MPLA, na esfera da União Soviética. O Kilroy 

disse que era impossível, que iam fazer isso para 

Kinshasa e eu, muito tempo depois, estava nos Açores e 

estava lá um brigadeiro americano e falámos daquela 

coisa e ele diz assim: «Olhe, eu fui muitas vezes a 

Kinshasa de C-130, naquela altura. Aterrávamos na pista, 

chegávamos ao fim da pista e parávamos. Vinham uns 

camiões, carregavam as armas e nós…». 

Brigadeiro Almendra: E levavam-nas para o exército do 

Mobutu… 

General Silva Cardoso: Não chegou uma arma sequer à 

UNITA. 

Brigadeiro Almendra: Já agora, para completar, mais 

tarde, os americanos chegaram à conclusão de que a FNLA 

não tinha quadros, nem tinha capacidade operacional e 

que a aposta deles tinha sido mal feita.  

General Silva Cardoso: O John Stockwell descreve isso 

… 

Brigadeiro Almendra: Bem, mas eu sei isto pelo 

Savimbi, a minha fonte é o Savimbi. E é muito a 

posteriori. O Savimbi diz-me a mim em Novembro de 

1977. De maneira que chegaram à conclusão de que não 

era a aposta no cavalo certo, e transferiram o apoio para a 
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UNITA, aí em finais de 1975, princípios de 1976, mesmo 

nos finais, na altura da independência. Transferiram o 

apoio ao ponto de terem mandado helicópteros. Os 

americanos deram helicópteros à UNITA. E deram 

artilharia, deram armas pesadas. E o Mobutu ficou com 

tudo. Não lhes deu nada. E o pouco armamento que 

chegou à UNITA era material velho. Portanto, o Mobutu 

ficava com o novo e dava o velho. Isto é-me dito pelo 

Savimbi, em Novembro de 1977. Porque já agora também 

posso dizer isto: o Savimbi, a determinada altura, pediu 

para falar comigo para que eu fosse ao Zaire. 

General Silva Cardoso: Fui eu que pedi ao Eanes para 

você… Eu tinha falado com o Zambel e eu disse-lhe: «O 

Savimbi quer falar connosco. Você vai levar o Almendra a 

Kinshasa para falar com o Savimbi». Você foi para Paris 

primeiro, com a sua mulher, porque não podia ir directo 

para Kinshasa. 

Brigadeiro Almendra: Fui a Paris, depois fui para 

Bruxelas e depois para Kinshasa. Mas então foi aí é que 

ele me contou que queria que eu fosse comandante-chefe 

da tropa dele. Chamou-me lá para isso e eu disse-lhe logo 

que não. 

Manuel de Lucena: Isso foi em que altura? 

Brigadeiro Almendra: Foi em Novembro de 1977. 

Portanto, ele já tinha feito a Longa Marcha, e isso é uma 

coisa posterior à independência. Ele depois estava 
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estacionado, sediou-se em Nova Lisboa. Quando nós 

saímos de lá, de 10 para 11, havia as tais três posições: o 

MPLA em Luanda, a FNLA no Uíge, em Carmona, e a 

UNITA em Nova Lisboa.  

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

Brigadeiro Almendra: O Savimbi convidou-me e eu 

disse-lhe que não, despachei-o. Eu com o Savimbi nunca 

tive coisa nenhuma. Aliás, mesmo depois da evacuação 

das tropas de Nova Lisboa, sempre que havia qualquer 

problema com a FNLA ou com a UNITA, era eu que ia para 

o terreno. Depois de a tropa sair de Nova Lisboa, ainda lá 

fui cinco vezes. Aliás, a última pessoa a sair de Nova 

Lisboa fui eu. Já há bocado disse que a tropa que lá 

estava, estava bastante desequilibrada e o comandante 

também não ajudava muito. Não ajudava muito na medida 

em que quinze dias antes apresentou-se em Luanda 

porque tinha de ir lá tratar de um assunto logístico por 

causa da saída da tropa. E eu disse-lhe: «Eles estão 

bastante desequilibrados e quando o comandante sai eles 

ficam ainda mais desanimados. [E ele responde:] «Ah, 

mas eu acho conveniente». […] «Meu coronel, vá-se 

embora que eu fico cá». Portanto, eu saí, no avião do 

Alvarenga, às 11h da noite, com duzentos soldados, a 

chover torrencialmente em Nova Lisboa. Saiu um Boeing 

da Força Aérea com duzentos soldados às 11h da noite. 
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General Silva Cardoso: Já agora… Havia aquelas 

querelas permanentes entre o MPLA e a FNLA, até que 

chega uma altura em que o MPLA decide, de facto, correr 

com a UNITA. Tinha aqueles blindados que andavam lá no 

meio de Luanda. O MPLA entra nas regiões tuteladas pela 

FNLA e vai até N’gage, vai até ao Uíge e corre com eles de 

lá para fora. O MPLA varre toda aquela zona, mesmo a 

zona mais para Leste. O MPLA correu com eles por ali 

acima! Confrontos sucessivos!  

Brigadeiro Almendra: A tropa que saiu de cá … 

General Silva Cardoso: Não saiu de cá nenhuma, a 

tropa saiu de São Salvador e veio pelo Tomboco, não veio 

pelo Uíge. 

Brigadeiro Almendra: A tropa de quem? 

General Silva Cardoso: Do Mobutu. Veio por Tomboco, 

Ambrizete, Ambriz, Caxito. Era esse eixo, não veio do 

Uíge. 

Brigadeiro Almendra: Mas ó meu general, até ao dia 11 

de Novembro e depois do 11 de Novembro, o quartel-

general do ELNA era… 

General Silva Cardoso: Depois fez-se a retracção do 

MPLA, mas o MPLA correu com eles até ao Uíge. Eles não 

tinham força e estavam todos despedaçados. 

Brigadeiro Almendra: Ganharam! 

General Silva Cardoso: Ganharam. 
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Brigadeiro Almendra: O MPLA é que não saía para norte 

do Quifangongo – é ao contrário. 

General Silva Cardoso: Não, não, não. Naquele eixo não 

saiu, mas saiu pelo outro lado, de Catete, por aí acima, 

para Úcua. 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

Brigadeiro Almendra: Quem deu uma tareia ao FNLA. 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

Brigadeiro Almendra: Não. Isso é um episódio que 

também posso referir. O meu general está a confundir 

datas. Meu general, quem era o comandante militar da 

região Norte? Diga-me lá. 

General Silva Cardoso: Era o Leão Correia, que já 

morreu. 

Brigadeiro Almendra: A determinada altura pôs-se o 

problema da retracção do dispositivo e da saída das 

nossas tropas de Carmona. E o que é que aconteceu numa 

reunião, no Palácio do Governo, com o Leão Correia? 

General Silva Cardoso: Na qual eu decidi vir-me 

embora? Só com o Leão Correia não tenho ideia. 

Brigadeiro Almendra: O Leão Correia, a determinada 

altura, diz assim: «Bom, nós temos de deixar lá as armas, 

porque a FNLA não nos permite sair de lá com elas». O 

meu general já lá não está nesta altura. É só para lhe 

dizer que nós estivemos lá, dentro de Carmona (e é 

lógico) até muito depois de o meu general se ter vindo 
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embora, quando a tropa saiu de lá. Então como é que era 

possível ainda lá estar? Então e a FNLA? Era a FNLA que 

dizia: «Os senhores, em Luanda, vão deixar milhares de 

armas para o MPLA. Os senhores não saem daqui com 

estas armas». E o Leão Correia queria lá deixar as armas. 

Chegou-se à conclusão de que se deixavam lá as armas. 

[Mas] quando já estava tu decidido, eu e o Firmino 

dissemos assim: «Isso não é aceitável. Não. A arma é a 

última coisa que um militar larga, de maneira que nós 

temos de sair de lá com as armas. Então como é que 

vocês querem sair se tiverem um problema no caminho? 

Como é que o querem resolver? Desarmados? Isso não 

pode ser.» E o general Leão Correia perguntou-me: 

«Então, Almendra, como é que a solução?» Eu disse 

assim: «Simples, eu resolvo-lhe esse problema. Manda lá 

acima uma companhia de Comandos e uma companhia de 

paraquedistas e escolta os batalhões cá para baixo, se for 

preciso. Agora, saem de lá com as armas todas». E foi 

assim que foi! A saída da tropa de Carmona foi feita com 

uma escolta. 

General Silva Cardoso: Está bem, mas o MPLA correu 

com eles até para cima do eixo de Quibaxe […]. Correu 

com a FNLA de Luanda até aí. 

Brigadeiro Almendra: É preciso ver que o MPLA teve 

sempre um grande [apoio?] na área até ao Piri. Porque era 



 

158 

 

uma zona tradicional, inclusivamente era uma zona de 

nascimento das populações… 

General Silva Cardoso: Não chegou até lá acima mas 

chegou até Quibaxe. 

Brigadeiro Almendra: Aquilo que correspondia à 1ª 

Região Político-Militar. 

General Silva Cardoso: Exactamente. Luanda ficou só 

com a UNITA e o MPLA. 

Brigadeiro Almendra: O que é um facto é que nós já 

estamos todos bastante esquecidos. São vinte e tal anos. 

Apartes. 

General Silva Cardoso: Depois começam as acções do 

MPLA contra a UNITA. 

Brigadeiro Almendra: Logo que, em princípios de 

Agosto, quando o meu general veio para cá no dia 3 de 

Agosto, logo que a FNLA foi escorraçada de Luanda… E foi 

por essa altura, foi logo a seguir… 

General Silva Cardoso: Foi antes, foi bastante antes. 

Brigadeiro Almendra: Uns dias antes. 

General Silva Cardoso: Não, não. Foi uns dias bastante 

antes porque eles depois é que vieram pelo eixo de 

Ambrizete à Ambriz para o Quifangondo. 

Brigadeiro Almendra: Se não foi dia 3 de Agosto foi dia 

30 de Julho. 

Interveniente não identificável: Quando o Santos e 

Castro veio? 
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Brigadeiro Almendra: O Santos e Castro veio mais 

tarde. Isso já é mais tarde. Isso já é a preparação do 

ataque a Luanda para realizar no dia em que nós 

saíssemos, portanto, de 10 para 11 de Novembro [de 

1975]. 

De maneira que, quando o MPLA conseguiu escorraçar a 

FNLA, logo a seguir fez o massacre do Pica-Pau. O Pica-

Pau era o local onde estavam umas tropecas da UNITA. E 

eles massacraram, mataram lá quarenta indivíduos da 

UNITA e evidentemente provocaram logo ali um caos e um 

pânico e passado mais uns dias aí foi a UNITA de asa, que 

ainda por cima foi emboscada novamente entre Catete e o 

Dondo. 

Brigadeiro Almendra: E portanto fizeram ali uma 

emboscada…. 

General Silva Cardoso: Havia lá café… 

General Almeida Bruno: Era um sítio quentíssimo. O 

Dondo era um forno. 

General Silva Cardoso: Era um forno autêntico. A gente 

descia lá de cima de Salazar… 

Brigadeiro Almendra: Eles emboscaram novamente essa 

coluna da UNITA que ia retirar para Nova Lisboa. 

Emboscaram-na ali. E inclusivamente mataram o Grizas, o 

capitão Grizas. Lembra-se? Escorraçaram-nos e ficaram. 

Depois de expulsar a FNLA, a UNITA foi de repente… 

General Silva Cardoso: E vocês ficaram em paz!  
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Brigadeiro Almendra: E nós ficámos mais ou menos em 

paz. 

General Silva Cardoso: Já podiam comer bem!  

Brigadeiro Almendra: Pois podíamos, claro. Podíamos e 

devíamos. Nem o meu general sonha. Comemos ali… à 

governador-geral. Em baixela de prata. 

General Silva Cardoso: O Leonel disse-me. 

Brigadeiro Almendra: O palácio do governador tinha 72 

empregados! Era uma aldeia… 

General Silva Cardoso: Eu tinha três criados para o meu 

quarto. 

Brigadeiro Almendra: O nosso general comia umas 

coisas pré-fabricadas numa bandeja. 

General Almeida Bruno: Ele não comia nada. Era 

horrível! 

General Silva Cardoso: Eu não tinha tempo para nada, 

para nada, para nada. 

Bem. Então, só para acabar, vou dizer porque é que eu 

saí. Há uma situação muito concreta no terreno: a FNLA 

está do outro lado no Quifangondo, o MPLA, cá deste lado 

[de Luanda]. E pergunta-se: «Qual vai ser a posição das 

nossas forças? O que é que se vai fazer perante esta 

situação de confronto entre a FNLA, que quer entrar em 

Luanda, e o MPLA, que quer defender Luanda?» Eu reuni 

os meus comandos todos. Lembra-se? Naquela mesa 

enorme. Éramos 42 à mesa. Pus o problema e perguntei 
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um a um e todos deram a mesma resposta: a tal 

«neutralidade activa». 

Brigadeiro Almendra: Eles queriam que nós nos 

confrontássemos com a FNLA. 

General Silva Cardoso: Pois, mas espere. 

Brigadeiro Almendra: Que a nossa tropa impedisse [a 

entrada da FNLA]. E nós dissemos: «Então, assim não 

pode ser. Acções inconvenientes não. Não nos opusemos 

àqueles e vamo-nos opor a estes?». 

General Silva Cardoso: Mas espere, Almendra. Depois 

eu ponho o problema e todos, [e todos concordaram] com 

excepção do major Abreu, que disse: «Eu compreendo a 

posição dos meus camaradas, mas penso o seguinte: acho 

que nos devíamos aliar ao MPLA e não deixar que a FNLA 

entre em Luanda para evitar um banho de sangue.» Nessa 

noite, saem para Lisboa dois homens (nenhum deles era o 

major Abreu) da Coordenadora [do MFA]. Apanham um 

avião da TAP à meia-noite ou à 1h da manhã.  

Brigadeiro Almendra: O Barata… 

General Silva Cardoso: Um Barata não sei o quê e não 

sei se o Guimarães ou o Garnizé [capitão Simões]… E eu 

no dia seguinte recebo uma mensagem do presidente da 

República, com todos os pormenores da situação, dizendo 

para eu fazer exactamente o contrário. Eu vejo a 

mensagem, olho para ela, e telefono ao Presidente da 

República: «Meu general tem conhecimento desta 
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mensagem?» [E ele respondeu]: «Ah! isso foram os seus 

rapazes que cozinharam». «Eu sei quem é que cozinhou. 

Estou a perguntar-lhe se o senhor tem conhecimento 

desta mensagem.» «Ah, foram os seus rapazes». «Pronto, 

estamos entendidos. Eu amanhã faço as malas e saio no 

avião para aí e o senhor arranja outro alto-comissário». 

Manuel de Lucena: O que é que dizia a mensagem? 

General Silva Cardoso: Exactamente para nos aliarmos 

ao MPLA e fazermos frente à FNLA.  

Manuel de Lucena: Mas vinha de quem? 

General Silva Cardoso: Do Presidente da República.  

General Almeida Bruno: Da Presidência da República.  

Brigadeiro Almendra: Cozinhada por quem quer que 

fosse. Mas ele teve conhecimento. 

General Silva Cardoso: Partindo de dois moços que 

tinham concordado com a minha posição e foram para lá e 

cozinharam aquela mensagem. Naturalmente, eu não 

podia dizer aos meus comandos, no dia seguinte: «Agora 

vamos fazer isto». Tinha de sair. Eu não podia ficar. De 

maneira que fiz exactamente o que disse ao Presidente da 

República: fiz as malas e marchei. Na segunda-feira tive 

uma reunião com o Presidente da República que demorou 

3 horas, 3 horas no mínimo. 

General Almeida Bruno: Isso passa-se quando? 

General Silva Cardoso: 5 de Agosto de 1975, segunda-

feira. 
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Manuel de Lucena: E quem era o primeiro-ministro? 

General Silva Cardoso: Era o Pinheiro de Azevedo. 

General Almeida Bruno: 5 de Agosto é Vasco 

Gonçalves. É Arnão Metelo vice-primeiro-ministro.  

General Silva Cardoso: Estou com ele, vínhamos de 

jogar bridge, a minha filha tinha dado explicação de 

alemão a um filho dele. Tínhamos uma relação 

estreitíssima. Estivemos os dois em Angola na guerra. Ele 

pergunta-me o que eu pensava fazer e eu disse: «Penso 

passar à reserva». E ele disse: «Eu acho bem». 

[Respondi:] «Acha bem? Eu acho mal». Se ele achava 

bem, eu não achava. E eu disse assim: «Olhe, digo-lhe 

mais, meu general, vou para casa, não ponho mais os pés 

no serviço, os senhores façam o que quiserem, mandem-

me prender, façam o que entenderem. Eu não ponho mais 

os pés no serviço até saber quem é que manda nesta 

coisa toda.» 

Brigadeiro Almendra [lendo cronologia]: «Dia 1 de 

Agosto chegaram a Luanda o general Fabião e o almirante 

Rosa Coutinho para analisarem a situação e efectuarem 

contactos com os movimentos de libertação.» 

General Silva Cardoso: Foi quando eu saí.  

Brigadeiro Almendra: «Os contactos prolongaram-se 

até 3 de Agosto, tendo havido reuniões com o MPLA e a 

UNITA. A FNLA não compareceu apesar de convocada. 

Partiram para Lisboa dia 4 de Agosto. Dia 2 de Agosto, o 
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alto-comissário saiu para Lisboa, para ser exonerado do 

cargo.»  

Intervenção imperceptível do general Silva Cardoso. 

Brigadeiro Almendra: «Dia 5 de Agosto - o alto-

comissário interino [que era o general Macedo] enviou ao 

Presidente da República a mensagem 78/75 informando 

que Savimbi recusa contactos com as autoridades 

portuguesas, delegando no primeiro-ministro Ndele. É por 

isso que, quando depois eu fui para lá, o Savimbi só 

falava comigo. É por isso que, quando havia problemas 

com o Savimbi, era eu que tinha de andar.  

Intervenções várias e confusas sobre quem acompanhou 

Fabião e Rosa Coutinho na viagem a Luanda. 

General Almeida Bruno: O meu general disse há 

bocadinho que estava no Instituto Superior Naval de 

Guerra e que não sabia porque é que foi chamado. Eu vou 

dizer-lhe porque eu sei. 

General Silva Cardoso: Eu não sei! […] 

General Almeida Bruno: Não sabe mas eu sei. O meu 

general ao fim destes anos todos vai saber: a sua ida foi 

negociada o Spínola e o Costa Gomes. […] Negociaram os 

dois bem.  

[…] 

General Almeida Bruno: O Costa Gomes gostava de si. 

Intervenção imperceptível do general Silva Cardoso.  
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Manuel de Lucena intervém sobre um alegado ataque das 

tropas portuguesas à FNLA. 

Brigadeiro Almendra: Há uma grande tareia nas tropas 

da FNLA, mas é em Setembro de 1974, quando eles 

tentaram uma vez vir cá abaixo. […] Foi a última ação 

militar antes do acordo do cessar-fogo com a FNLA. Nessa 

altura eu ainda nem lá estava em Angola. 

General Silva Cardoso: Não. Foi aquilo que eu contei de 

ter obrigado o Rosa Coutinho a ir visitar os nossos 

combatentes… 

Brigadeiro Almendra: Não. Não houve. 

Intervenções imperceptíveis. 

Brigadeiro Almendra: […] Portanto, não é verdade que 

tenha havido essa ação. Não é verdade. Nunca foi 

determinado um confronto entre nós. Eles estavam no 

Quifangondo em confronto com a FNLA Nós todos os dias 

mandávamos lá um avião, um Fiat G91, com a missão de 

fazer fotografia aérea para sabermos as posições no 

terreno. 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

Brigadeiro Almendra: Não. Houve uma certa luta na 

conquista do Caxito, mas depois, a determinada altura, a 

FNLA apoderou-se do Caxito e ficaram ali, frente a frente, 

até ao dia da independência. 

General Almeida Bruno: Quem? 

Brigadeiro Almendra: A FNLA. 



 

166 

 

General Almeida Bruno: Caxito foi a base de partida do 

Gilberto [Santos e Castro]… 

Brigadeiro Almendra: Não foi do Gilberto porque, como 

sabe, retiraram-lhe o comando dois dias antes. Aliás o 

fracasso dessa operação militar, penso eu, da operação do 

não assalto a Luanda, de não vencerem as resistências do 

MPLA, deve-se à retirada do general Santos e Castro do 

comando das tropas da FNLA. 

Intervenção imperceptível do general Silva Cardoso, 

fazendo novamente referência ao livro de John Stockwell. 

Brigadeiro Almendra: Meu general, eu sei qual era a 

manobra prevista pelo Santos e Castro. Eu sei porque o 

Santos e Castro me escreveu uma carta a explicar o que 

queria. A coisa era assim: eles estavam em confronto e o 

Santos e Castro fazia um envolvimento a montante, 

atravessando o Bengo através de uma ponte que os 

franceses se tinham comprometido a montar em menos de 

24 horas, na noite de 10 para 11, junto à Funda. Uma 

manobra arriscada: fixava ali as FAPLA junto à Estação de 

Abastecimento de Água no Quifangondo e depois entrava 

em Luanda pelos musseques. Fazia uma infiltração a 20 e 

tal quilómetros do Quifangondo, fazia uma infiltração com 

a tropa nos musseques e lançava a confusão, o Santos e 

Castro aparecia-lhes pela retaguarda. Simplesmente o 

Mobutu queria um preto a comandar a operação. O 

general que foi comandar aquilo, que era um zairense do 
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Mobutu, fez um ataque clássico: fixação, envolvimento… 

bateu com a cabeça contra a parede e foi... Foi barrado de 

frente e pronto. Portanto, o Santos e Castro tinha 

possibilidade de êxito, porque era uma manobra audaz 

mas... Aliás, o Santos e Castro fez uma exigência: tinha 

de haver um entrosamento entre [a tropa zairense] e a 

tropa mercenária branca. E conseguiu. Conseguiu uma 

proporção de 1/10, ou qualquer coisa assim. 

Simplesmente, quando apareceram depois os outros, 

queriam aquilo para eles. Os rapazes queriam o êxito todo 

para os negros. Claro. Bateram com a cabeça. Portanto, 

há muita coisa que se diz e que não é nada assim, é fácil 

agora dizer que teve insucesso, que teve insucesso, mas 

não se sabe quais foram os condicionamentos.  

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

Brigadeiro Almendra: Logo a seguir, o que é que 

acontece? Portanto, a situação era esta: partida do nosso 

general e do general Gonçalves Ribeiro, a UNITA foi 

escorraçada imediatamente a seguir de Luanda, também 

já falámos nisso, Dondo, a tal emboscada foi no Dondo. 

Quando cheguei a Luanda, era o comandante-chefe…  

 E eu e o alto-comissário fomos no mesmo dia daqui, e 

até atrasámos a ida pelo seguinte: uma das condições que 

eu pus era que fosse para lá mais uma companhia de 

comandos ou de paraquedistas e duas companhias de 

Polícia Militar. Porquê as companhias de Polícia Militar? Já 
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dei a explicação. Porque era uma tropa extremamente 

eficaz; vale dez companhias de comandos para a 

manutenção da ordem e para actuar em zonas urbanas, 

para aquele tipo de acções. Ora bem, e é por isso que nós 

queríamos duas companhias de Polícia Militar e 

obtivemos. Aliás, eu para aceitar o cargo pus essa 

condição e tive a garantia de que isso iria acontecer. 

Garantia pessoal. Portanto, tomei posse, fui graduado em 

general e aquela coisa toda. E eu disse ao alto-

comissário: «Mas olhe que eu só embarco depois dessas 

companhias embarcarem, porque eu já sei que se não for 

assim nunca mais vão, “Nem mais um homem…” Portanto, 

saí descansado». De maneira que, no dia que estava 

previsto o meu embarque para Angola, telefonei para a 

Presidência da República e perguntei «Já embarcaram?» 

«Eh pá, houve dificuldades…» «Então também não vou.» 

Telefonei ao alto-comissário Leonel Cardoso e disse «Ó 

senhor almirante, eu não vou porque o sr. Presidente da 

República não vai conseguir cumprir a promessa que nos 

fez. Eu não vou.» Ele disse: «Ai você não vai? Então 

também não vou.» E não fomos. Isto era assim, é a 

verdade. 

Manuel de Lucena: Isto passa-se em? 

Brigadeiro Almendra: Talvez meados de Agosto.  

General Silva Cardoso: Não, não. No fim de Agosto. 
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Brigadeiro Almendra: Não sei. Eu posso saber isso. 

Bom. Portanto, eu não fui. Atrasei a ida e fui-me 

informando. [O almirante Leonel Cardoso] também não 

foi. Não foi. E passaram-se oito dias… Entretanto, a 

determinada altura, o Andrade, que era o comandante do 

Regimento de Polícia Militar, pediu-me a mim, na 

Presidência da República: «Ó Almendra, tu que és um tipo 

que tens uma certa capacidade de persuasão, se fosses ali 

ao meu regimento para convencer os gajos a embarcar…» 

«Eu? Eu é que vou para o teu regimento convencer os 

tipos a embarcarem para Angola? Tu és é maluco! Vai lá 

tu, que a ti é que te compete!» Virei costas e vim embora, 

claro. Ia lá fazer papel de parvo?! Isto é real, foi assim 

mesmo. Isto é uma opereta mas é verdade. Portanto, oito 

dias depois, eu, com alguma noção da responsabilidade 

que tenho, disse ao almirante: «Vamos embora, eles não 

embarcam, mas também não morre ninguém por isso». E 

arrancámos para Luanda. Às duas da manhã, antes de nos 

metermos no avião, por iniciativa do almirante Leonel 

Cardoso, telefonámos, acordámos o sr. Presidente da 

República e dissemos: «Olhe que a gente vai mas é 

porque temos vergonha. Porque realmente o senhor não 

vai cumprir a promessa que nos fez.» A D. Stela não 

queria chamar o Presidente da República: «Ah está muito 

cansado.» Ele insistiu, insistiu. «Muito cansado? Não 
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interessa. Acorde-o lá.» Era só para lhe dar aquela 

chapada de luva branca… E assim fomos para Luanda.  

Intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Almendra: Mais nenhuma. Não levámos 

tropas nenhumas porque eles não as conseguiram 

embarcar. Chegados a Luanda, aquilo estava muito 

melhor, na medida em que já lá não estavam os outros 

movimentos, a FNLA e a UNITA. O nosso dispositivo 

também estava extremamente reduzido, mas mesmo 

assim, o presidente Agostinho Neto pediu uma reunião ao 

alto-comissário e a mim.  

Chegou lá. O Lúcio Lara falou durante 1 hora. Ah, nós 

marcámos a reunião para o antigo quartel dos fuzileiros, 

junto à estação de rádio, que era muito próxima da casa 

do Agostinho Neto, em Futungo de Belas (comprou a casa 

a um seu colega de Medicina). Então, o Agostinho Neto 

pediu um encontro connosco [generais Almendra e Silva 

Cardoso e capitão Simões) no antigo quartel dos 

fuzileiros, ao lado do dos paraquedistas que ainda lá 

estavam instalados. De maneira que fizemos a reunião. 

Falou o Agostinho Neto durante uma hora, insistindo que 

nós íamos para lá para tomar o poder pela força e 

entregar aquilo aos outros dois movimentos. Era o 

argumento do marxismo. «Vão fazer um golpe de Estado 

em Angola, estão feitos com a FNLA e a UNITA.» A 

determinada altura virei-me para ele e disse-lhe assim (foi 
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a única intervenção que fiz): «Sr. dr., o que vocês querem 

sei eu! Quem vai tentar fazer o golpe de Estado para 

antecipar a data da independência é o senhor! Mas 

experimentem para ver o que vos acontece!» Ele estava a 

apalpar-nos o pulso. Eu não disse mais nada e acabou a 

reunião. Foi assim, era sempre assim com eles ao ataque 

ou connosco ao ataque. A partir dali, as únicas 

incomodidades que era suposto termos em Luanda eram 

que eles multiplicavam as acções para nos manterem 

sempre em actividade. Portanto, faziam manifestações em 

frente do palácio… 

General Silva Cardoso: Era todos os dias. 

Brigadeiro Almendra: Manifestações, apareciam uns 

serralheiros e pintores a manifestarem-se, que chateavam 

e tal. E depois aparecia o ministro da Informação que era 

aquele [Manuel Rui] Monteiro [do MPLA]. Aparecia aos 

domingos. Arranjavam sempre manifestações aos 

domingos. Então, aparecia o Monteiro e dizia assim: «A 

população de Angola está à espera de uma palavra do 

senhor alto-comissário.» E lá vinha o almirante Leonel 

Cardoso, chegava-se a uma [janela de] sacada, era 

espertíssimo, e enganava-os com uma pinta! Virava costas 

e eles batiam todos palmas. Virava costas e ia-se embora. 

O Monteiro dizia assim: «Ele enganou-vos, ele aldrabou-

vos, não disse nada do que vocês queriam!» E voltava lá 

dentro e dizia: «Eles estão a reivindicar outra vez, 
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reivindicam mais.» E o alto-comissário respondia: «O que 

eu tinha a dizer já disse, não me chateie.» Ia-se embora e 

acabava-se.  

Intervenção imperceptível do general Silva Cardoso. 

Brigadeiro Almendra: Tínhamos uma preocupação 

muito grande. Eu tomei uma série de medidas que achei 

convenientes na altura. No primeiro despacho que fiz 

extingui a 5.ª Repartição, que era a antena da 5ª Divisão. 

A 5ª Repartição era realmente a importadora, digamos 

assim, dos cantores de intervenção daqui… Iam todos 

para lá e, depois, tínhamos de lhes fazer a segurança, era 

uma chatice. A FNLA e a UNITA queriam matá-los e 

tínhamos uma carga de trabalhos com essa gente. Iam 

para lá o Zeca Afonso, etc. Portanto, essa 5.ª Divisão 

criava-nos realmente muitos problemas, era uma fonte de 

agitação. O Chefe de Estado-Maior do comandante-chefe, 

o coronel Carretas, que ainda está aí vivo, chegou-se ao 

pé de mim e eu disse-lhe assim: «Ó meu coronel, e se a 

gente extinguisse a 5.ª Repartição? A 5.ª Repartição só 

nos chateia!» Ele responde: «Isso é um bocado 

complicado por causa do MFA…» «Ai é? Então pegue lá 

este papel. Extinga-se aqui 5ª Repartição. Vá extinga. E 

acabou.» E fiz o despacho. No dia a seguir ele chegou-se 

ao pé de mim e disse: «Ó meu general, só há um 

problema: quem é que fica a chefiar a comissão 

liquidatária?» «Mas, quero lá saber quem fica como 
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liquidatário! Um qualquer. Já está arrumado.» Isto é só 

um preâmbulo para dizer assim… Tudo aquilo foi 

rarefeito, toda a estrutura do comando-chefe foi rarefeita. 

Praticamente desactivei o comando-chefe lá da Fortaleza, 

embora deixando lá homens. Aliás, [a Fortaleza] até foi 

reservada para ser a bandeira arreada… Achámos que era 

bestialmente simbólico a Fortaleza de S. Miguel. E, 

portanto, pus um estado-maior aligeirado no meu 

gabinete, ali no Palácio do Governo. E criei um grupo de 

trabalho nomeadamente [com] o major Lages Ribeiro, que 

era meu amigo e era uma pessoa capaz, para me tratar 

exclusivamente de fazer a pesquisa e as listagens de 

todos os indivíduos desaparecidos e presos. Ele fez-me o 

estudo e, por acaso, tenho esse estudo, tenho esses 

dados. Então, nesses últimos dois ou três meses, como já 

não havia confrontos entre eles porque estavam 

fisicamente separados, não havia problemas, havia uma 

tensão, o dedo sempre no gatilho, estavam uns frente aos 

outros, mas já não havia guerra e o MPLA também já não 

chateava em Luanda, e, então, passámos a vida a fazer, 

passámos a alimentar a ponte aérea o melhor possível, a 

tentar disciplinar aquela gente da ponte aérea. Tivemos 

alguns problemas com a nossa tropa que veio da 

retracção do dispositivo e chegava a Luanda e dada a 

carência de aviões, o embarque… Vinha um batalhão para 

a metrópole e o avião não chegou… Então, a determinada 



 

174 

 

altura, foi determinado cá que os batalhões viessem à 

paisana. Os batalhões chegavam cá à paisana. Lá vinham 

os soldados, tudo à paisana, quer nos Boeings da Força 

Aérea quer nos outros. Portanto, aquela gente estava toda 

à paisana no aeroporto de Luanda… Estou a contar este 

incidente como exemplo de alguns que aconteceram. E 

como também havia ali uma montanha de retornados para 

regressar (milhares, milhares), como o avião dos militares 

não chegou, os militares resolveram boicotar o embarque 

dos civis (havia aviões civis da ponte aérea que iam trazer 

civis) e disseram assim: «Não. Nós é que embarcamos, 

não embarca aqui mais ninguém sem nós embarcarmos 

primeiro». […] Chamei o Moreira Dias, [comandante] da 

Polícia Militar, e disse-lhe: «Ó Moreira Dias, há isto assim, 

assim. Temos de resolver este problema». «Ah, não há 

problema». De maneira que lá foi o Moreira Dias com um 

pelotão de Polícia Militar, andou a tentar [identificar os 

militares], mas era difícil porque eles estavam misturados 

no meio de milhares de civis. Então pôs-se aos 

microfones e disse: «Todos os civis saiam da gare do 

aeroporto porque a gente tem de actuar contra os 

militares que aqui estão…». Estava sozinho. Saíram todos, 

saiu tudo, porque a seguir começava a cair-lhes molho em 

cima. Pronto, ficou o problema resolvido. E, depois, lá 

embarcaram mais tarde. 

Intervenção imperceptível de elemento não identificável. 
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Brigadeiro Almendra: Claro, claro, depois já não houve 

problema. E [os militares], quando viram a possibilidade 

de serem identificados, deram o salto!  

Bom, portanto, nós gastávamos o nosso tempo, de facto, 

à procura dessa gente [de civis]. Havia situações 

perfeitamente dramáticas e nós sentíamo-nos 

completamente incapazes e impotentes para as resolver. 

Por exemplo, um casal apareceu-me durante mais de um 

mês seguido no meu comando. E ali ficavam, o marido e a 

mulher, coitados, à espera de dois filhos que tinham 

desaparecido. Eu não era capaz de lhes dar uma resposta 

mínima, também não era capaz de os escorraçar dali, pela 

simples razão de que não sabia, inclusivamente, qual o 

movimento... Eles desapareceram, por alturas, ali assim 

do Cacuaco e eu não era capaz de saber, nem sequer de 

pressionar qualquer movimento, porque não sabia qual 

deles os tinha caçado e liquidado. Depois, o jeep dos dois 

irmãos apareceu e a minha convicção é a de que foi o 

MPLA. De maneira que começámos a fazer listas de 

indivíduos que nós pensávamos que estivessem presos e 

conseguimos realmente recuperar aí meia centena que 

tinham sido presos pelo MPLA. Os outros [desaparecidos] 

era impossível. Lá está o tal problema: se houvesse só um 

movimento, era fácil de resolver, a gente apertava com 

aquele e... Assim era extremamente difícil. Portanto, na 

parte de terra, procurávamos fazer este tipo de 
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averiguações. E sobretudo na parte aérea, mandámos um 

DC-6 e um Nordatlas, a todos os recantos de Angola, 

pondo em risco os pilotos, onde suspeitávamos ou 

tínhamos uma pequena notícia, um pequeno indício de 

que haveria portugueses. Algumas vezes fomos 

perfeitamente em vão porque não estava lá ninguém. 

Lembro-me que mandámos a Serpa Pinto um DC-6, 

porque diziam que havia lá cinquenta e tal pessoas, e 

chegámos a Serpa Pinto e não havia um único português. 

Já tinham desaparecido, já tinham saído todos por outros 

meios, por outro processo, para a África do Sul…  

Intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Almendra: Sim, sim, sim. Mas de qualquer 

maneira houve tentativas. 

Há bocado deixei passar [uma informação]: havia 51.000 

retornados em Nova Lisboa para embarcar para Portugal. 

É muito retornado, é muita gente… Está aqui um estudo 

do general Gonçalves Ribeiro, que eu tenho uma certa 

relutância em dar-lhe… É um relatório que nós fizemos 

sobre a ponte aérea.  

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

Brigadeiro Almendra: Se ele autorizar, pode [Manuel de 

Lucena] contar com ele. Portanto, isto é um relatório, 

enfim, é um apanhado, dá uma ideia. É que também há a 

ideia de que havia um milhão, de que havia não sei 

quantos… Por todas as contas feitas, com as margens de 
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segurança possíveis, nunca conseguimos chegar a mais de 

quinhentos, quinhentos e cinquenta mil portugueses que 

regressaram.  

Intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Almendra: No meio daquela confusão toda, 

foram os dados que conseguimos apurar. Enfim, na parte 

final, fizemos aquela retracção do dispositivo. O último 

avião a sair de Luanda julgo que foi no dia 7. O Gonçalves 

Ribeiro tem o prazer, tem alguma satisfação [no facto de 

ter havido] um ou dois aviões civis da ponte aérea que 

chegaram para levar passageiros e já não havia 

passageiro nenhum [para embarcar]. A determinada 

altura, houve excesso de aviões. Aquilo foi de facto um 

aperto terrível, mas a partir de determinada momento foi 

fantástico. Note, eu digo o seguinte: houve boicote, 

enfim, resistência do Governo central no lançamento da 

ponte aérea. Só quando chegaram à conclusão da 

inevitabilidade dessa solução é que a ponte aérea foi 

lançada. E [houve resistências], nomeadamente do 

almirante Pinheiro de Azevedo. O almirante Pinheiro de 

Azevedo era um homem que obstruía muito a vinda de 

angolanos, sendo ele angolano. Porque ele dizia que não 

era possível; aquela terra tinha de ter lá portugueses. No 

bom sentido, era um homem convicto daquilo. Realmente, 

naquela altura, não havia lugar para os portugueses 

porque o MPLA, todos [os seus membros] sem excepção… 
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mesmo o Agostinho Neto. Quando estava com os copos, 

os discursos que fazia ali na área de Catete destilavam um 

ódio! Sendo ele um homem casado com uma portuguesa e 

que gosta de Portugal! Mas eu penso que ele fez aquilo 

por uma questão de conveniência política; convinha-lhe 

fazê-lo.  

Intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Almendra: Agora, é fantástico como é que 

um homem daqueles depois se manifestou… Havia uma 

coisa que eu aqui queria dizer. Contrariamente ao que às 

vezes por aí se ouve, o arrear da bandeira [decorreu] com 

toda a dignidade. […]. Às 3h30, 4h00 da tarde, do dia 10 

de Novembro de 1975, fomos para [a Fortaleza], para a 

cerimónia, e foi formada uma força de efectivos de 

companhia constituída por um pelotão de Dragões, um 

pelotão de paraquedistas  e um pelotão de marinheiros. 

Estávamos todos com o uniforme em parada e depois 

deu-se o arrear da bandeira com toda a pompa e 

circunstância. Estávamos todos com o uniforme nº 1. 

Estava lá também o nosso representante diplomático […] 

e a bandeira foi arreada, foi depositada numa salva de 

prata, foi recebida por um cabo marinheiro, ladeado por 

um paraquedista e um de cavalaria, numa bandeja de 

prata e a bandeira foi entregue ao alto-comissário. Eu 

penso que essa bandeira ainda hoje está na mão da 

família do almirante Leonel Cardoso. Ele trouxe-a com 
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ele. Antes de morrer, numa altura qualquer em que o 

encontrei cá em Lisboa, disse-me que estava a pensar 

entregá-la. [Disse]: «Sentimentalmente eu queria 

entregá-la no museu da marinha, o meu coração puxa-me 

para a entregar no Museu da Marinha, mas, por outro 

lado, também penso que o Museu do Exército era talvez o 

mais adequado para ser o depósito desta bandeira.» Ele 

morreu inesperadamente e eu não cheguei a saber qual foi 

o destino da bandeira6. 

General Almeida Bruno: Já perguntaste ao irmão?  

Brigadeiro Almendra: Já lhe perguntei e disse-me que 

me iria dar uma resposta e não deu. Como também lhe 

pedi: «Há aí uns documentos do seu irmão, eu sei que ele 

escrevia bem e escrevia tudo… Olhe que há-de lá estar um 

documento meu, que é uma lista de prisioneiros e uma 

declaração de um prisioneiro, de um homem que se 

chamava [Carlos] Las Heras. Estava prisioneiro do MPLA. 

É de uma família conhecida. O irmão foi para lá e durante 

muito tempo andou a chatear-me para ver se eu 

conseguia libertar o irmão. Quando ia buscá-lo para o 

libertar, o irmão [de Carlos Las Heras] veio perguntar-me: 

«Mas o meu irmão vai para onde? Ele chega a Portugal e é 

preso». [E eu]: «Mas quem é que prende o homem em 

Portugal?!» «E ele diz que para isso prefere...» «Então faz 

favor escreve uma declaração a dizer que pretende ficar.» 

                                                 
6
 Mais tarde, segundo o testemunho actualdo general Almendra, a bandeira foi entregue ao general Eanes, 

na sua qualidade de Presidente da República. 
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E ele escreveu a declaração, assinou-a e entregou-a. E 

depois andaram a dizer que deixámos prisioneiros… Não é 

verdade. Tentámos… Não é tentámos, é libertámos 

aqueles que eram do nosso conhecimento, excepto esse 

indivíduo. […] O almirante Leonel Cardoso ficou com essa 

declaração. Eu gostava de ficar com ela e pedi ao irmão 

para ver se ma encontrava. […] 

Intervenções imperceptíveis. 

Brigadeiro Almendra: Os últimos três meses foram 

relativamente pacatos. Quanto à cerimónia, já foi aqui 

descrita pelo general Gonçalves Ribeiro, foi realmente 

como nunca, nunca. Apesar da pressão, [havia] uma 

posição de como, a quem e como se entregava, já o 

Acordo do Alvor era letra morta, não vigorava, não 

estavam lá os três protagonistas representantes 

angolanos. E como o nosso compromisso era com os três, 

foi pedido reiteradamente, variadíssimas vezes, que fosse 

feita uma definição de como é que se fazia. Não foi 

nenhuma definição daqui, não saiu daqui nenhuma 

orientação e o Leonel Cardoso, por iniciativa dele, 

resolveu fazer um discurso, na véspera da independência, 

chamou lá os tipos representativos do Governo. O 

Governo depois foi preenchido. Aliás, todos os 

movimentos tinham sempre representantes em termos de 

ministério no governo de transição. E, portanto, os que 

eram ministros do MPLA continuaram lá; os que eram 
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secretários de Estado ascenderam a ministros. Portanto, 

continuou a haver Governo de Transição. Só que era 

preenchido apenas por um movimento, era um bocado 

farsa, os outros tinham sido escorraçados, tinham ido 

embora. E, portanto, convocou aquela gente toda para o 

salão nobre do Palácio, fez um discurso, muito bem feito, 

ele escrevia muito bem. 

Quem estava ao meu lado era o Saydi Mingas e jornalistas 

que estavam em Luanda, estrangeiros e portugueses. 

General Silva Cardoso: Estavam os da Província de 

Angola? 

Brigadeiro Almendra: Assistiram, assistiram.  

Leonel Cardoso fez um discurso. Em suma, dizia que 

entregava o poder ao povo de Angola, já que o Acordo do 

Alvor não podia ser cumprido… Não estavam lá os 

representantes dos outros movimentos. Ficaram 

zangadíssimos com ele. 

Depois, na véspera, eu entrei por acaso no gabinete do 

Alto-Comissário, ele estava a falar [com Costa Gomes]  e 

percebi pela conversa qual era o assunto. E percebi o que 

é que lhe estava a pedir o Presidente da República: que 

ele ficasse a representá-lo nas cerimónias da 

independência. O Leonel Cardoso disse-lhe que não. Por 

isso é que há muitas pessoas que dizem que ele era 

conotado com MPLA e ele não era. Ele disse: «Eu não 

fico.» Ele, em representação da República portuguesa, não 



 

182 

 

ficava. Depois [o Presidente da República] daqui 

perguntou-lhe: «Então e o Almendra? O que é que você 

acha se o Almendra ficar?» E ele deu uma gargalhada e 

disse assim: «Olha, então esse! Esse é que não fica de 

certeza absoluta!» Foi a resposta que lhe deu! Eu estava 

presente. E eu disse-lhe assim: «Muito bem, muito bem!» 

Entretanto, por causa desta negativa, foi designado o 

almirante Crespo para ir lá a Luanda representar o 

governo português. E aí [o pessoal] da Força Aérea negou 

o Boeing. E o Boeing avariou… Forjaram uma avaria do 

Boeing para não levar lá [o almirante Vítor Crespo].  

General Silva Cardoso: Só vos queria dizer uma 

coisinha. É que me sentia muito feliz por ter sido o mais 

neutral possível naquele processo. O brigadeiro Almendra 

sabe. Mas, de facto, esta ligação entre a minha CCPA, o 

meu MFA, a minha coordenadora com o MPLA era tão 

nítida, tão nítida, que, quando saí, não disse a ninguém. 

Chamei só os comandantes militares, disse só aos meus 

subordinados directos, o secretário-geral, o almirante 

Sousa Dias, o Firmino Miguel também sabia, e os meus 

comandantes. Disse: «Eu vou a Lisboa mas volto». E 

nesse dia à tarde aparece-me lá, primeiro, o Lúcio Lara, 

um homem como o Lúcio Lara a elogiar toda a minha 

ação, a agradecer-me tudo o que tinha feito por Angola, 

tinha tentado fazer por Angola…  

Manuel de Lucena: Quando é que foi isso? 
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General Silva Cardoso: No dia em que eu parti. E, a 

seguir a ele, aparece o Lopo Nascimento, que dizia 

sempre que eu tinha sido, de uma forma obcecada, 

neutral em todo aquele processo. Mas de facto não havia 

nenhuma solução que fosse possível. Mais ninguém 

apareceu… Eles souberam porque a coordenadora do MFA 

sabia que eu vinha embora e disse-lhes a eles, ao MPLA. 

Não veio ninguém da UNITA, não veio ninguém da FNLA. 

Eu tinha excelentes relações com os rapazes da UNITA.  

Manuel de Lucena pede esclarecimentos sobre a data a 

partir da qual se pode considerar consumada a expulsão 

da FNLA e da UNITA. 

General Silva Cardoso: A expulsão da FNLA é em Julho. 

A UNITA é depois disso. Mas a FNLA saiu das Forças 

Armadas, porque quando eu saí ainda havia ministros tais 

como, N’gola Cabango, Johnny Eduardo … o Governo 

ainda lá estava. 

Brigadeiro Almendra: Estavam metidos ali no Bairro do 

Saneamento. 

General Silva Cardoso: Pois, estavam metidos no 

bairro. 

Manuel de Lucena: Quando é que deixa de haver 

representantes [dos outros movimentos] e os secretários 

de Estado do MPLA são, digamos assim, promovidos a 

ministros? 

General Silva Cardoso: Possivelmente, só em Setembro. 
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Intervenções imperceptíveis do general Silva Cardoso e de 

Manuel de Lucena. 

Brigadeiro Almendra: No dia 27 de Julho, foi a 

retaliação contra a delegação do MPLA na Vila Alice. No 

dia 30 de Julho, [a FNLA] já tinha saído [das Forças 

Armadas]. 

General Silva Cardoso: Já. 

Manuel de Lucena: Da tropa, sim. Mas continuaram no 

governo de transição? Saíram com a tropa? 

Brigadeiro Almendra: Saíram, saíram. 

Manuel de Lucena: É que ficarem lá sozinhos era… 

Brigadeiro Almendra: Saíram, saíram. 

General Silva Cardoso: Não. Ó Almendra, depois das 

tropas saírem, ainda o Cabango foi lá ao Palácio pedir-me 

carne. 

Brigadeiro Almendra: Não, mas estavam ali assim. Mas 

tinham tropas. Os resquícios deles estavam ali. 

General Silva Cardoso: Pois. Eles não tinham que 

comer. 

Brigadeiro Almendra: Mas tinham tropa deles ali. 

Excerto imperceptível devido ao mau estado da gravação. 

Brigadeiro Almendra: Estou a dizer-lhe que a 27 de 

Julho, em 5 minutos, eles [estavam] a pedir por favor, a 

chorar, para pararmos.  

Excerto imperceptível devido ao mau estado da gravação. 
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Brigadeiro Almendra: Era preciso uma definição. Não 

podiam dizer assim: «O sr. só mata um ou não mata 

nenhum.» Ia matar o que fosse preciso matar. Se me 

dessem uma ordem concreta posso garantir-lhe que até 

Agosto, até Julho e Agosto, com os efectivos completos 

que eu tinha em Luanda, em Luanda eu expulsava-os a 

todos. 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

Brigadeiro Almendra: Sr. dr., era só uma questão de 

decisão. 

Manuel de Lucena: Era impossível pela situação política 

portuguesa. 

Excerto imperceptível devido ao mau estado da gravação. 

Brigadeiro Almendra: A prova de que nós tínhamos 

capacidade para isso é a Vila Alice. Morreram todos os 

que lá estavam. Morreram 22 indivíduos. Eles fizeram 

fogo. Eles atiraram com RPG’s para cima de auto-

metralhadoras.  

General Silva Cardoso: Foram eles que começaram. O 

primeiro tiro foi deles. 

Brigadeiro Almendra: Não foi nada, foi agora! A gente 

não deu tempo, era só o que faltava! Agora ficávamos à 

espera! Isso é que era bom! A gente alertou e disse 

assim: «Vocês entregam-se todos?» E o comandante foi 

até bastante digno, porque disse assim: «Mas eu não 

posso fazer uma coisa dessas!» «Ai não? Então aí vai.» A 
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gente assaltou aquilo, que era uma coisa que eles não 

estavam habituados. Estavam habituados com a FNLA, que 

atiravam de uns para os outros por cima dos prédios. 

Não. A gente foi lá, pumba! Ora bem, eu vou já dar a 

ideia geral: eles tinham força significativa na praça de 

touros que estava cheia que nem um ovo de guerrilheiros. 

Evidentemente que era difícil para essa gente… Eu tinha 

dois Fiats com bombas de 750 libras para deixar lá cair. 

Mas por outro lado tinha apontado em tiro directo… 

Intervenção imperceptível do general Silva Cardoso. 

Brigadeiro Almendra: Dá licença? O meu general nem 

sabe disto porque quem planeou a guerra fui eu. Depois 

tinha apontado em tiro direto obuses de 8,8 cm, do RIL 

para lá e em linha directa para a Praça de Touros. Eles 

tinham outra força muito grande no Morro da Luz, que era 

junto à embaixada de França, e até houve problemas com 

a embaixada de França, os tipos eram chatos e 

incomodaram várias vezes a embaixada. Tinham para lá 

uma força bastante poderosa. Mas instalações militares do 

MPLA nessa zona da Samba estavam completamente 

cercadas pelo batalhão dos paraquedistas. 

 

Brigadeiro Almendra:  

Eles tinham um quartel da Polícia Militar. Estava o 

batalhão do Granjo de Matos a cercá-lo – não nos 

escapava nem um. Depois havia umas muniçõeszecas da 



 

187 

 

ordem, tinha lá os comandos. Eu tinha condicionado a 

ação sobre essas bases que agora disse, mas a minha 

intervenção era limitada ao quartel-general. Aguardavam 

ordem de assalto em função da resposta deles ou do sítio 

onde eles estavam … Se eles se mostrassem agressivos, a 

gente assaltava. Eles não se mostraram agressivos e 

portanto a gente não fez isso. Actuámos só na Vila Alice. 

Os outros saíram cá para fora de mãos no ar. Na Praça de 

Touros não foi preciso atuar. Tinha previsto a seguinte 

ação para a Praça de Touros: os Fiat G91 estavam 

armados com bombas de 750 libras, que seriam largadas 

se fosse caso disso e destruiriam completamente a Praça 

de Touros. No Morro da Luz também não foi preciso, 

porque a ação determinada foi aquela na Vila Alice. E se 

houvesse resposta, ou se acorressem reforços de algum 

sítio, se houvesse ação deles … mas não, pelo contrário. 

O que é que aconteceu? Apareceram-me pessoas de quem 

eu era muito amigo. Eu era muito amigo do Saydi Mingas, 

era amigo do Saydi Mingas. Ele simpatizava comigo, eu 

simpatizava com ele. Era o ministro das Finanças. E o 

Onambwé (o primeiro chefe da Delegação do MPLA em 

Luanda) foi o primeiro contacto que eu tive…  

Intervenção imperceptível do general Silva Cardoso. 

Brigadeiro Almendra: Não era, não. Era casado com 

uma cubana. O tipo era um manhoso! Esse gajo era um 

manhoso! O Saydi Mingas é que era bom tipo. O outro, 
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cuidado! E então, vieram os dois falar comigo. Choravam! 

«Ó meu Deus, que desgraça. Mande parar por favor, não 

faça mais nada.» Eu disse assim: «Não, a ação é esta, é 

limitada. Se vocês não se mexerem, se ficarem 

quietinhos, a gente não faz mais nada, porque era esta 

ação limitada. A minha tropa obedece. Eu disse para fazer 

isto e foi isto que fez.» E pronto. Libertámos onze 

prisioneiros… 

Intervenções imperceptíveis em torno da questão de haver 

ou não capacidade de vencer a guerra em Angola e do 

eventual papel do general Almendra. O general Almeida 

Bruno fala da influência do núcleo forte do MFA no 

processo angolano, composto por elementos do PCP e do 

PS. 

Brigadeiro Almendra: Nós não podíamos e não 

devíamos.  

General Almeida Bruno: Se o Presidente da República… 

Brigadeiro Almendra: É inoportuno trazer esse tema. 

[Deve reflectir-se] é na altura. Isso tem de ser feito é ali. 

Eu quero dizer o seguinte: eu precisava de ordens de 

Lisboa. Se o nosso general [?] era lá com ele. O problema 

era dele. 

General Silva Cardoso: Não. Havia a Vila Alice, pá. 

Brigadeiro Almendra: Está bem. Mas isso foi uma ação 

limitada.  

Intervenção imperceptível do general Silva Cardoso. 
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General Almeida Bruno: Não é a pergunta do dr. 

Lucena. A pergunta do dr. Lucena é: em termos militares, 

podíamos ou não ter aniquilado o MPLA? E o Heitor já 

disse que podíamos. 

Brigadeiro Almendra: Podíamos. Em Luanda podíamos. 

General Almeida Bruno: E não o fizeram porquê? 

General Silva Cardoso: Em Luanda. 

Brigadeiro Almendra: Em Luanda. Em Luanda 

podíamos. Em qualquer altura. Enquanto lá houve 

comandos, paraquedistas  e polícia militar, em Luanda 

acabava com eles em menos de duas horas. Era fácil, a 

gente sabia onde eles estavam. Eles ficaram furiosos 

comigo porque eu dizia assim: «Em meia hora acabo 

convosco».  

Intervenção imperceptível do general Almeida Bruno… 

Brigadeiro Almendra: Isso é que é dramático, em plena 

cidade de Luanda, usavam morteiros. Eles não sabiam… 

De Vila Alice para a Avenida Brasil são 400 500 metros. 

Eles davam tiros sem terem o alvo à vista, davam tiros… E 

depois faziam feridos, faziam feridos nas populações. 

Porque eram uns idiotas. Eu dizia-lhes: «Se vocês querem 

conquistar a delegação da FNLA na Vila Alice, [óptimo]. 

Porque aquilo é uma delegação militar. Não é agora 

estarem daqui a dar tiros para o ar.»  Eles massacravam, 

os tipos do lado de lá respondiam… E a guerra de Luanda 

só acabava, é curioso que eu já sabia… Os confrontos de 



 

190 

 

Luanda começavam e acabavam sempre no Bairro Prenda 

e esgotavam-se por falta de munições. Depois, enchiam 

os paióis, e voltavam outra vez à carga.  

Excerto imperceptível devido ao mau estado da gravação. 

 


