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Estudos Gerais da Arrábida 

A DESCOLONIZAÇÃO PORTUGUESA 

 

Painel dedicado à Guiné (29 de Agosto de 1995) 

 

Depoimentos do General Mateus da Silva1, Coronel Matos 

Gomes2, José Manuel Barroso3 e Coronel Florindo Morais4. 

 

General Mateus da Silva: Fiquei muito sensibilizado e muito 

interessado em ter a oportunidade de, pela primeira vez, dizer, mais 

ou menos em público, embora seja ainda relativamente privado, o 

que aconteceu na Guiné no período imediatamente antes, durante e 

depois do 25 de Abril. 

A minha carreira militar foi bastante prejudicada, por causa do que 

aconteceu na Guiné e fiquei um bocado inibido de falar. Disseram 

muitas mentiras a nosso respeito, até chegaram ao ponto de dizer 

que se organizavam bacanais no Palácio do Governo quando nós lá 

estávamos, coisas absolutamente incríveis e estive sempre calado. De 

modo que esta oportunidade de dizer a minha verdade, o meu ponto 

de vista, eu agradeço muito a oportunidade que me foi concedida. 

Em segundo lugar, vou pedir-vos desculpa, porque eu vou falar um 

bocado na primeira pessoa, eu participei e, até pela minha patente 

em relação aos outros, tinha um papel de liderança e de assunção das 

principais responsabilidades e daí que aquilo que vou contar – direi 
                                                           
1 Eduardo Mateus da Silva: Engenheiro militar da Arma de Transmissões. Chega à 
Guiné em Junho de 1972, como tenente-coronel. Membro do MFA desde os 
primórdios. Encarregado do governo da Guiné, depois do 25 de Abril. 
2 Carlos Matos Gomes (n. 1946) Oficial dos Comandos, comandante de Tropas 
Nativas Especiais. Em Moçambique, participou na operação “Nó Górdio”. Fez a sua 
missão na Guiné de Julho de 1972 a fins de Junho de 1974. Pertenceu à primeira 
Comissão Coordenadora do Movimento dos Capitães na Guiné. Foi membro da 
Assembleia do MFA. 
3 José Manuel Barroso: Jornalista. Capitão miliciano na Guiné de Julho de 1972 a 
Maio de 1974. Colaborador directo do general Spínola, na Guiné. Membro do MFA 
da Guiné. 
4 Florindo Morais: Vai para a Guiné, como major, nos primeiros dias de Junho de 
1974, sendo o último comandante do batalhão de Comandos Africanos na Guiné e 
regressa na véspera da independência. 
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muitas vezes eu fiz, aconteci, participei – não é narcisismo nenhum. 

De facto, acho que é este o depoimento que interessa. 

O terceiro ponto que eu gostaria de focar, antes de entrar 

propriamente na exposição, que tem sido pouco falado e eu sinto que 

isto tem uma parte significativa de verdade, é que acho que o 25 de 

Abril nasceu na Guiné, quer dizer, que o berço do 25 de Abril foi a 

Guiné e vou procurar demonstrar porquê. Não tem comparação o que 

se passou na Guiné, com o que se passou em qualquer uma das 

outras parcelas do território nacional da altura, incluindo 

naturalmente até a própria metrópole. E até escrevi aqui um texto de 

duas páginas, portanto, bastante sucinto, que vou ler.  

«Não me vou alargar sobre a Guiné, que é um território com 

características muitíssimo especiais, eu diria único no mundo. É um 

território que tem 36.000 Km2 na maré vazia e 24.000 na maré cheia. 

É uma das poucas zonas do mundo onde há um fenómeno natural, o 

macaréu (muitos soldados morreram por causa do macaréu), que é 

uma onda gigante que se forma nas marés cheias. Na Guiné há umas 

trinta e três raças diferentes (nem sei bem): fulas, manjacos, 

mandingas, papeis, felupes, etc. Num espaço tão pequeno… Julgo que 

talvez não haja no mundo um território com características tão 

especiais como a Guiné. 

Bom. Eu escrevi: ”O que estava em jogo em Angola e Moçambique 

era incomparavelmente mais importante, mas foi na Guiné que tudo 

se decidiu. Marcelo Caetano estava mesmo disposto a aceitar um 

colapso militar na Guiné, para não perder a face (na sua lógica de que 

todos os territórios coloniais eram igualmente parcelas de Portugal) e 

assim poder concentrar todos os esforços nas duas províncias mais 

vastas e mais ricas. Mas foi talvez esta lógica de político sem visão 

que despertou a consciência dos militares. Para os militares, a quem 

já uma vez os políticos tinham apresentado ao país como culpados 

pela perda de Goa, Damão e Diu, era inaceitável suportarem o 

vexame de serem novamente responsabilizados por um colapso na 
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Guiné, na Guiné, onde a guerra era total, o conflito militar era mais 

duro e violento, e onde, ao mesmo tempo, a luta pela conquista e 

adesão das populações pelas ideias e pelo espírito era mais agressiva.  

«Ao contrário do que se passava em Angola e Moçambique, onde, 

longe do teatro de operações, a vida decorria com normalidade, na 

Guiné, ninguém podia ficar indiferente: a guerra ouvia-se, sentia-se, 

vivia-se com intensidade e com dramatismo.  

«Na Guiné defrontámos um adversário superior que agiu com 

determinação e com inteligência; que não forçou uma vitória militar, 

porque precisava de tempo para criar uma consciência e identidade 

nacionais, num mosaico de culturas e raças, mas que soube jogar 

com o apoio internacional, com uma máquina de propaganda eficaz e 

com o aumento progressivo da pressão militar.  

“Na Guiné, os interesses económicos em jogo cedo perderam 

expressão e, por isso, apenas sobrava o confronto sem sentido entre 

povos e raças.  

«Na Guiné, tarde demais, tudo se tentou generosamente para 

recuperar o atraso e injustiça de séculos.  

«Na Guiné, que exigia os melhores e que depois os devorava: uns 

tombaram, outros foram irreversivelmente transformados.  

«Para servir na Guiné, eram escolhidos e convidados pelo então 

Governador e Comandante-chefe, general Spínola, aqueles que ele 

considerava os melhores oficiais, principalmente com provas dadas na 

área operacional e que mais tarde foram preponderantes na eclosão 

do 25 de Abril.  

«Na Guiné, atendendo à dimensão do território, todos se conheciam, 

se encontravam e conviviam e o ambiente de guerra a todos envolvia. 

A orientação política do próprio general Governador – estou a referir-

me à de Spínola e não à do general Bettencourt Rodrigues – ia no 

sentido de se desenvolver o território e preparar as populações para 

um processo de autonomia, ligado a Portugal, que contrariava a 

política do regime em Lisboa. Na entourage do próprio governador 
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criticava-se abertamente o regime; se a contestação dos militares se 

iniciou com reivindicações corporativas e só mais tarde evoluiu para a 

contestação do regime, foi na Guiné que essa consciencialização 

política mais cedo veio ao de cima. Apenas para citar dois exemplos: 

prova disso é a revista ZOE, do agrupamento de transmissões (de que 

eu era comandante), que desde Agosto de 1972 circulava em todas as 

unidades do território, com uma linha editorial que veladamente 

criticava a política do regime. E houve também reuniões realizadas na 

messe de oficiais de Bissau e no agrupamento de transmissões, em 

Agosto e Setembro de 1973, onde se falava já abertamente na 

necessidade de derrubar o governo. Eu julgo que houve reuniões na 

Guiné, já reuniões em que abertamente se falava no derrube do 

regime, que foram anteriores à reunião de 9 de Setembro, que acho 

que é a primeira oficialmente considerada do MFA, na metrópole.  

«Foi na Guiné que nasceu a contestação ao Congresso dos 

Combatentes. Foi uma posição perfeitamente política e foi “liderada” – 

digamos entre aspas - pela ala spinolísta. […] O livro Portugal e o 

Futuro foi escrito na Guiné com a colaboração de oficiais que lá se 

encontravam em serviço.  

«Pela Guiné passou talvez a maior parte dos militares que mais tarde 

participou na revolução de 25 de Abril. A Guiné era a única colónia 

onde o MFA estava organizado antes do 25 de Abril; por duas vezes, 

antes do 25 de Abril, se encarou localmente a hipótese de iniciar a 

revolução. A Guiné foi o único território onde o MFA tomou a iniciativa 

de acompanhar o 25 de Abril com um golpe que destituiu o poder 

constituído no território, substituindo-o por elementos do movimento. 

Vou referir-me mais detalhadamente a isso. Eu considero que houve 

na Guiné um golpe militar que foi completamente autónomo do que 

houve em Lisboa, porque foi decidido por quem lá estava, sem 

qualquer autorização ou aprovação do poder em Lisboa. E, depois 

desse golpe, quem decidiu quem seria o encarregado do Governo e 

comandante-chefe no território foi o MFA da Guiné, contrariamente 
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até às instruções da Junta de Salvação Nacional (JSN), que publicou 

um comunicado em que dizia que, nas províncias de governo simples, 

o governador seria substituído pelo secretário-geral. Na Guiné 

também nós não cumprimos a ordem que nos foi dada de Lisboa de 

integrar a DGS na área militar; nós, 4 dias depois do 25 de Abril, 

extinguimos a DGS na Guiné, e libertámos os presos políticos. Isto 

revela bem a autonomia que o Movimento tinha, na Guiné, em relação 

a Lisboa.  

«Depois do 25 de Abril, a Guiné foi o primeiro território a aceder à 

independência, confirmando assim a independência declarada 

unilateralmente pelo PAIGC, em 24 de Setembro de 1973, e 

reconhecida por 86 países, mais do que aqueles que mantinham 

relações diplomáticas com Portugal. A independência da Guiné 

condicionou posteriormente todo o processo de descolonização, em 

especial no caso de Cabo Verde.  

«Pensamos ter chamado a atenção para o facto da Guiné estar na 

génese do 25 de Abril, mais do que qualquer outra parcela do 

Portugal de então. Eu digo isto em relação ao 25 de Abril. Não quero 

dizer que o processo de descolonização não tenha sido muito mais 

complexo e importante noutros territórios do que foi na Guiné, 

porque, na Guiné, o processo de descolonização aconteceu de uma 

forma que eu considero também quase natural, com muito menos 

sobressaltos e que também, do meu ponto de vista, foi liderado pelos 

oficiais do MFA da Guiné (isto é discutível, evidentemente). Enquanto 

em Lisboa, se digladiavam facções, partidos políticos, Conselho da 

Revolução, Junta de Salvação Nacional e o poder estava 

extremamente diluído, e não podia haver uma linha coerente e 

contínua, na Guiné existia essa linha, o MFA estava intimamente 

ligado ao próprio governo da província.  

«A partir de 7 de Maio, quando o então tenente-coronel Carlos Fabião 

tomou posse como encarregado do Governo, reunia-se todos os fins 

de tarde com os quatro elementos da Comissão Central do MFA na 
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Guiné: eu, o agora tenente-coronel Sales Golias, o Faria Paulino e o 

Brandão, da Marinha. Todos os dias nós nos reuníamos, discutíamos, 

e as decisões do governador eram tomadas em consonância entre 

todos. Posso dizer também que, no dia 24 de Maio, o tenente-coronel 

Fabião, fez uma directiva, dizendo: «A partir desta data todos os 

militares que estão na Guiné pertencem ao MFA» e, então, todos vão 

eleger nas suas unidades comissões do MFA que vão participar na 

gestão da unidade juntamente com o comandante. Isto faz um 

bocado de impressão mas foi assim. O equilíbrio que havia na Guiné, 

depois do 25 de Abril, era um equilíbrio extremamente instável. Posso 

dizer-vos porque foi uma coisa que senti, que, eu dizia, intimamente, 

para mim assim: “Que raio de azar eu tenho de estar agora na Guiné, 

porque com a instabilidade e os conflitos que já estão a surgir, este 

processo de descolonização vai ser o mais complicado. Porque é que 

não hei-de estar em Angola ou Moçambique?” Claro que depois 

verificou-se o contrário, mas acho que se verificou o contrário 

precisamente porque houve uma linha coerente na descolonização da 

Guiné, que foi na sua maior parte imposta por quem lá estava, por 

vezes mesmo contra o poder político em Lisboa.»  

Eu agora ia fazer, por assim dizer, uma narrativa mais ou menos 

cronológica do que se passou e para isso ia fazer umas projecções.  

Todos conhecem a política do general Spínola, que ele instaurou na 

Guiné, quando foi convidado pelo então presidente do Conselho, 

Salazar. Spínola diz a Salazar que estava a preparar a Guiné 

abertamente para a autodeterminação e, um mês e meio depois da 

sua chegada a Bissau, tinha elaborado o seu projecto político-militar, 

que denominou «Para uma Guiné melhor» e que abrangia três 

sectores: a promoção socioeconómica, a manobra psicológica e a 

acção militar. Digamos que este processo, de uma certa liberdade na 

Guiné, e esta acção contra o regime, instaurada pelo general Spínola, 

começaram muito antes do que em qualquer outro sítio; e isso, 

naturalmente, influenciou todos os militares que aí de encontravam.  
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Havia uma cerimónia, à chegada dos batalhões à Guiné, que era uma 

cerimónia teatral, muito bem encenada pelo general: formava as 

tropas numa grande parada, descia de helicóptero, com o seu 

monóculo e o pingalim, fazia uma revista às tropas muito demorada, 

parava de vez em quando, olhando um ou outro soldado nos olhos, e 

depois fazia um discurso apropriado aos soldados. Depois reunia os 

sargentos numa sala, onde começava a abrir o seu jogo e a dizer o 

que pensava sobre o futuro político da Guiné. Por último reunia os 

oficiais e, então, aí discutia, abertamente e de um ponto de vista 

político, a situação na Guiné. Ele fazia isto e punha o problema do 

regime e o problema da autodeterminação e pedia mesmo aos jovens 

oficiais milicianos: «Perguntem-me o que quiserem.» E depois 

respondia. Já tinha as respostas preparadas, estava treinadíssimo, 

fazia isto a todos os batalhões que chegavam a Bissau. 

Eu, na Guiné, tinha cerca de doze funções diferentes, civis e militares, 

portanto, estava extremamente envolvido em toda a vida do 

território. Não havia civis que quisessem ir para lá. Eu sou 

engenheiro. Por exemplo, era chefe da Repartição Provincial de Obras 

Públicas, chefe da Brigada de Estudos e Construção de Estradas, 

presidente da Junta de Construção de Casas para funcionários, vogal 

da Junta dos Portos da Guiné, vogal do Conselho de Câmbios, 

presidente da Comissão para a Instalação da TV na Guiné (O general 

Spínola queria instalar a televisão na Guiné, deslocaram-se lá 

elementos preponderantes da Rádio-Televisão e nós avançámos 

bastante nisso. Quando chega o general Bettencourt Rodrigues [para 

substituir o general Spínola em 1973] não quis mais ouvir falar na 

televisão, o que é engraçado, porque o general Bettencourt Rodrigues 

até tinha sido administrador da televisão… mas não queria saber 

disso.) 

Voltando à ZOE. A ZOE foi uma revista de grande qualidade gráfica e 

literária. O próprio director escreveu logo, no primeiro número: 

«Somos dos que acreditamos que não é possível fazer uma revista ou 
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um jornal, sem prometer realizá-la com uma liberdade mínima de 

expressão». A revista tinha preocupações sociais (imigração, inflação, 

ecologia) e políticas, artigos sobre Jorge Amado ou Picasso, etc. E a 

publicação dos «Estatutos do Homem» do chileno Tiago de Melo, que, 

sendo incluídos no número de Outubro de 73, no mês seguinte ao 

golpe contra Allende, são uma demonstração implícita de 

solidariedade para com o Chile. Os temas da revista e a rotundidade 

da sua linguagem agradaram ao general Spínola, que lhe enviou as 

suas felicitações, em Junho de 73. Seria muito interessante lerem 

alguns exemplos. Julgo que ainda os posso encontrar. 

Em relação ao Congresso dos Combatentes, isso já é bem conhecido, 

quando houve conhecimento do congresso, houve logo uma reacção, 

liderada pela ala ligada ao general Spínola. E depois houve o tal 

telegrama. 

Antes do 25 de Abril, na Guiné, houve múltiplas reuniões, e houve 

algumas já com bastante peso político. Quanto ao 16 de Março de 

1974, eu tenho ideia (mas não posso demonstrar, não tenho o 

documento) de que o Otelo nessa altura escreveu uma carta para a 

Guiné, bastante desmoralizado com o que tinha acontecido no 16 de 

Março e pedindo se nós na Guiné podíamos iniciar a revolução, porque 

depois eles (na metrópole) certamente seguiriam atrás de nós. O 

assunto foi discutido (eu tenho ideia de ter tratado disso com o José 

Manuel Barroso) e nós chegámos a fazer uma espécie de plano de 

operações: pensámos intervir num sábado de manhã, quando 

estavam no aeroporto o Boeing 707 da TAP e o Boeing 707 da Força 

Aérea Portuguesa e pensámos que o maior trunfo que nós podíamos 

ter era apanhar esses dois aviões, porque a maior preocupação, no 

caso de haver uma revolução na Guiné, era o que íamos fazer às 

famílias, porque a Guiné recebia, de 15 em 15 dias, um barco 

carregado dos alimentos essenciais para sobrevivermos. E se esse 

fornecimento fosse cortado ficávamos completamente bloqueados. 

Então pensámos: pronto, precisamos dos aviões, pegamos nas 
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famílias e mandamo-las todas para Dakar, e depois nós cá nos 

governaremos, enfim, vamos ver. Mas, quando discutimos o assunto, 

chegámos logo à conclusão de que teríamos de tomar a iniciativa de 

negociar imediatamente com o PAIGC (negociar um cessar-fogo ou 

negociar até a independência) e que isso quase podia ser considerado 

alta traição. Era uma situação realmente muito delicada, e a ideia foi 

posta de parte, mas lá que foi discutida foi. 

No dia 24 de Março (é o dia do patrono São Gabriel e é portanto o dia 

das transmissões militares) fazia-se uma festa, o Governador estava 

presente e coube-me a mim dizer umas palavras alusivas às 

transmissões. Nas palavras que disse, havia um parágrafo que, 

desligado do contexto, tinha muito mais força do que tinha, [quando] 

inserido em tudo aquilo que disse, e até julgo que foi o José Manuel 

Barroso que o extraiu e depois o publicou na Voz da Guiné. Depois 

veio para Lisboa e também saiu no Diário de Notícias, entre o 16 de 

Março e o 25 de Abril. Vou ler só esse parágrafo: «Há sociedades 

fechadas, que limitam a informação, apenas transmitindo uma 

perspectiva parcial e limitada dos acontecimentos, e coarctando aos 

seus membros a possibilidade de evolução pelo conhecimento de 

novas ideias e diferentes perspectivas. São sociedades asfixiadas e 

condenadas ao imobilismo. Este é um problema essencial da nossa 

época. Mais importante ainda do que a liberdade individual, é a 

liberdade dos meios de informação.» O general Bettencourt Rodrigues 

ouviu isto, os outros militares…, ninguém me disse rigorosamente 

nada e isto passou. Mas, agora, visto à distância, tem o seu 

significado.  

Nós sabíamos que a revolução ia, com toda a probabilidade ser no dia 

25 de Abril, mas não tínhamos a certeza absoluta. A noite de 25 de 

Abril passámo-la […]. 

Coronel Matos Gomes: Nós, entretanto, recebemos outras 

indicações de Lisboa de que as coisas não estavam paradas. Penso 

que há, primeiro, um pedido do Otelo para se fazer alguma coisa, 
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porque a situação aqui (na metrópole) era grave. E faz-se uma 

reunião, onde está o general Mateus da Silva, que era o oficial mais 

graduado, o 2º comandante do batalhão de Pára-quedistas, eu, que 

estava nos Comandos, estava também mais uma pessoa, reunião 

essa onde o nível da discussão política era impensável em qualquer 

das outras colónias, porque se analisam todos os factores, vantagens 

e inconvenientes, para o regime de Marcelo Caetano, de a Guiné 

encabeçar o movimento e dar o pontapé de saída. A vantagem que o 

Marcelo Caetano tinha era a de que poderia apresentar a Guiné como 

um golpe de traidores, e ficava livre daquele peso, que era a situação 

na Guiné e sobre a qual ele não sabia o que havia de fazer. Mas, por 

outro lado, os militares portugueses, curiosamente, quando 

equacionam a questão da saída dos familiares e dos europeus que 

eventualmente quisessem, já não pensavam em enviá-los, e 

deliberadamente, por exemplo, para Cabo Verde, que era território 

nacional. Pensavam enviá-los para Dakar. Era  uma operação 

tecnicamente exequível […]. E essa reunião era, para nós, dentro da 

lógica, porque já vinha também na sequência de uma outra, em 

Fevereiro. 

General Mateus da Silva: Há um aspecto que também é único no 

MFA da Guiné: é que o MFA em Lisboa, tinha principalmente capitães, 

muito poucos majores e não tinha os comandos das unidades. Na 

Guiné, porque o ambiente era totalmente favorável ao MFA, podíamos 

ter envolvido na conspiração, todos os capitães que quiséssemos, mas 

como não nos interessava isso, porque ia alargar muito, escolhemos 

os comandantes das unidades: envolvemos o comandante do 

Batalhão de Comandos, o comandante e o 2º comandante do 

Batalhão de Pára-quedistas, o comandante da Polícia Militar, o 

comandante das Transmissões (as comunicações eram essenciais), o 

comandante da Engenharia, o comandante da Artilharia, e, quando 

quiséssemos carregar no botão e tomar o poder, era só querermos. 

Estávamos todos envolvidos  
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Luís Salgado Matos: Qual era o papel do general Bettencourt 

Rodrigues? Percebia o que se estava a passar? Sabia do que se estava 

a passar? Tinha alguém em quem tivesse confiança? 

Coronel Matos Gomes: Ele sabia muito pouco. Há uma história que 

demonstra a forma diferente do general Bettencourt Rodrigues 

exercer a sua função de comando, como comandante-chefe. O 

general Spínola falava com muita facilidade à hierarquia, até cá 

abaixo. Qualquer capitão podia muito facilmente obter acesso ao 

general Comandante-chefe. Portanto, estes circuitos funcionavam 

quase em ligação directa. Ao passo que o Bettencourt Rodrigues, até 

por questões de feitio pessoal e de formação militar e profissional, 

como oficial de Estado-Maior, a primeira acção que lhe corresponde 

como comandante-chefe é cortar essa ligação, e coloca um fusível na 

ligação, que era o seu Chefe de Estado-Maior, o coronel Hugo 

Rodrigues da Silva, passando a ser impossível um comandante de 

uma unidade falar com o comandante-chefe ou com outro 

operacional. Tudo passava pelo coronel Chefe de Estado-Maior. Para 

os comandantes das unidades, habituados a negociar concretamente 

com Deus Nosso Senhor, as coisas passaram a ser muito complicadas 

e a reacção é deste género: «Bom se ele não quer saber, não sabe e 

pronto!» E passa a saber muito menos coisas. Além de não saber 

aquilo que era o estado de espírito, passa a não saber também coisas 

[concretas] essenciais.  

José Manuel Barroso: Outro dia, ao telefone, o general Mateus da 

Silva dizia-me, e com razão, que uma das coisas que nós não fizemos 

no 25 de Abril, quando tomámos o palácio do Governo em Bissau, foi 

tentar ficar com a documentação do general Bettencourt Rodrigues. 

Pensamos que se perdeu toda uma série de comunicações entre ele e 

o Marcelo Caetano […]. Eu penso que o general Bettencourt Rodrigues 

(eu continuei a lidar com ele, não do modo como lidava com o 

Spínola, mas quase diariamente) tentou aguentar o que estava, não 

quis fazer grandes alterações, criar grandes problemas, grandes 
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conflitos. Tentou aguentar o que estava em função das instruções que 

levava. Simplesmente, o que sucede, quando o general Bettencourt 

Rodrigues lá chega - e até pelo facto do general Spínola regressar à 

metrópole -, é que havia já um desencanto total em relação à 

evolução. Quer dizer, a própria retirada do general Spínola do terreno 

de operações (e do poder político na Guiné) significou, para a grande 

maioria dos oficiais, não só [para] os que conspiravam lá 

abertamente, quer fossem spinolístas ou não, mas também [para] os 

próprios milicianos, uma forma de dizer: «Isto não tem safa, tem que 

haver uma outra evolução qualquer». Ou: «O próprio Spínola já não 

tem qualquer hipótese e vai-se embora.» Pelo general Bettencourt 

Rodrigues, havia respeito, não era da «brigada do reumático». Mas 

ele era um corpo estranho. 

General Mateus da Silva: Pouco antes do 25 de Abril, constava, não 

sei se é verdade, que ele (Spínola) já tinha negociado o seu regresso 

à metrópole. Ficaria como comandante-militar o brigadeiro Leitão 

Marques e o governador seria aquele médico mulato…, não me 

recordo do nome, mas era muito conhecido na Guiné. Constava isto 

abertamente […] 

Bom, nós reunimo-nos na véspera [do 25 de Abril], estivemos até 

cerca da 1:00 hora, não conseguimos informação nenhuma de Lisboa, 

sobre se realmente tinha acontecido ou não alguma coisa. Nós 

tínhamos um centro de escuta no agrupamento de transmissões, que 

era óptimo. Escutávamos em permanência a Reuter e a France-Press, 

e tínhamos um tele-impressor ligado e apareciam as notícias em 

catadupa. Escutávamos todas as emissões de rádio dirigidas contra 

nós, desde a Rádio-Moscovo ao PAIGC, tudo. E todos os dias, era 

editado um documento, acho que era o Boletim Periódico de Rádio. 

São documentos que não sei se existem, se foram arquivados. E nós 

gravávamos, e transcrevíamos todas as emissões em português que 

eram dirigidas contra nós. Tínhamos as agências noticiosas e, antes 

de regressarmos a casa, nessa noite, avisei o oficial de dia, que era o 
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alferes Rodrigues, para estar com muita atenção no centro de 

escutas, que podia acontecer qualquer coisa. Às 5 ou 6 da manhã, 

quando os tele-impressores da Reuter e da France-Press começaram 

a debitar as primeiras notícias, ele percebeu que realmente tinha 

acontecido qualquer coisa em Portugal. Telefonou-me logo para casa 

e eu avisei todos os outros pelo telefone e imediatamente soubemos o 

que se passava. Lembro-me de que o alferes Rodrigues até chorava a 

contar o que tinha acontecido.  

Isto foi a noite antes do 25 de Abril, e depois ia falar no dia 25 de 

Abril. 

Quando nós tivemos as primeiras notícias do dia 25 de Abril, avisei o 

major Freire, que era o comandante da polícia e que também estava 

connosco (todos os comandantes das coisas importantes estavam 

envolvidos). E o major Freire diz-me assim: «Oh pá! Eu tenho de ir 

agora às 8 horas com o director da PIDE para a Ilha das Galinhas 

visitar os presos políticos. O que é que eu faço?» Eu respondi: «Oh 

pá! Só tens um remédio, vais!» Então, às 8 horas da manhã, ele foi 

para a ilha das Galinhas, com o director da PIDE. Passaram lá uma 

manhã estupenda, almoçaram, regressaram a Bissau e o director da 

PIDE não sabia rigorosamente de nada do que se estava a passar em 

Lisboa. Depois, reunimo-nos várias vezes para decidir o que é que 

fazíamos, o que é que não íamos fazer. E tentámos contactar com 

Lisboa, mas ninguém nos ligava nenhuma em Lisboa, estavam noutra. 

Ao fim da tarde, apareceu um telegrama do almirante Ferreira de 

Almeida, chefe do estado-maior da Armada, que apesar de ser um 

homem muito ligado ao regime, disse logo que, tendo o poder político 

mudado, a Marinha estava com o novo poder político. Tomou logo 

essa decisão, mesmo antes de ser substituído. O comandante naval 

em Bissau, comodoro Almeida Brandão, perante aquela mensagem, 

vai ao general Bettencourt Rodrigues, mostra-lhe a mensagem e diz-

lhe: «Olhe, sr. comandante-chefe, passa-se isto… O chefe do Estado-

Maior da Armada já está com o 25 de Abril, o que é que o senhor quer 
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fazer?» O Almeida Brandão também era um militar, digamos, 

democrata e aberto, e mandou uma mensagem para Lisboa a dizer 

que a Marinha na Guiné estava com o MFA. O general Bettencourt 

Rodrigues não tomava posição, estava à espera de receber instruções, 

e passou toda a noite assim.  

No dia 26 de Abril, logo de manhã, nós, este grupo que estava mais 

ligado, reunimo-nos no Batalhão de Pára-quedistas, em Bissau, às 

8.30h, a discutir o que havíamos de fazer. E foi nessa reunião que 

decidimos intervir e, digamos, fazer aquilo a que eu chamo um golpe 

militar em Bissau, que na altura não teria esta percepção, mas, a 

posteriori, considero que de facto foi um golpe militar. Discutiu-se 

quem ia ficar como encarregado do Governo, eu propus que fosse o 

secretário-geral, o dr. Libânio Pires, todos os outros acharam que 

devia ser eu, como militar mais graduado. Escolhemos o comodoro 

Almeida Brandão para futuro comandante-chefe, porque era o mais 

antigo e, além disso, tinha já tomado a decisão de mandar um 

telegrama para Lisboa, a dizer que aderia ao MFA.  

Esta reunião no Batalhão dos Pára-quedistas teve muita piada, porque 

houve um oficial comandante de uma das unidades principais que no 

caminho não teve coragem de ir ao gabinete do governador, desistiu. 

E houve outro, dos capitães mais revolucionários e encartados, que 

também se baldou e não foi lá (eu não digo quem é, vocês sabem). 

Às 9h (era feriado municipal em Bissau), fomos ao gabinete do 

comandante-naval, comodoro Almeida Brandão, convidá-lo a ser o 

nosso futuro comandante-chefe. Também tem piada porque, antes de 

destituirmos o governador, já estávamos a convidar o futuro 

comandante-chefe. O comodoro hesitou um bocado e disse que não 

podia aceitar. Nós até queríamos que ele também fosse logo connosco 

ao gabinete do Bettencourt Rodrigues. Recusou-se mas acabou por 

dizer que aceitava ser comandante-chefe. Em seguida, ainda 

passámos pelo Palácio do Governador mas ele não estava, estava no 

comando-chefe na Amura. Fomos então à Amura. Na altura, houve 
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uma companhia da polícia militar que cercou o comando-chefe, e 

também havia tropas pára-quedistas nossas que estavam ali à volta. 

Entrámos de rompante no gabinete do general Bettencourt Rodrigues, 

o ajudante meteu-se à frente e levou um pinhão que voou por ali 

adentro… A porta abriu-se de escantilhão e nós entrámos. Agora 

imaginem, do ponto de vista do general comandante-chefe, que vê 

um grupo aí de doze oficiais, entrarem-lhe assim pelo gabinete… Ele 

ficou logo desequilibrado psicologicamente. Quando falámos com o 

coronel Hugo Rodrigues da Silva, que era o intermediário de tudo com 

o governador, ele recriminou-nos por termos feito aquilo sem o 

informar primeiro. O brigadeiro Leitão Marques teve uma reacção 

perfeitamente despropositada, disse assim: «Meus senhores, hoje 

acabou a minha carreira militar, os senhores prendam-me, matem-

me, fuzilem-me, façam-me o que quiserem.» Uma coisa 

perfeitamente dramática e despropositada. O general Bettencourt 

Rodrigues perguntou se estava preso, e este também é um aspecto 

que acho muito interessante. É evidente que ele estava pelo menos 

bastante coagido, mas eu disse: «Não, o meu general não está preso, 

simplesmente vai ao palácio, faz as suas malas e embarca hoje no 

avião para Lisboa.» E foi o que ele fez, mas muito civilizadamente. Eu 

tenho aqui fotocópias, está aqui um texto escrito mais tarde num 

jornal pelo general Bettencourt Rodrigues: «A perguntas minhas, 

aqueles oficiais acrescentaram que devia seguir para Lisboa nessa 

manhã, em avião que vinha de Luanda e sairia da Guiné em 

liberdade». Isto é dito por ele próprio e acaba com a polémica.  

O general Spínola já deu uma entrevista a dizer que o Bettencourt 

Rodrigues foi preso na Guiné, quando a verdade é que quem mandou 

prender o Bettencourt Rodrigues foi ele, Spínola. Porque quando 

Bettencourt chegou a Cabo Verde, teve de esperar por ligação para 

Lisboa, e teve de ficar um dia, ou coisa assim, e os elementos de 

Cabo Verde agitaram-se, falaram para Lisboa. E então veio um 
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telegrama de Lisboa, da JSN, a dizer que o general Bettencourt 

Rodrigues devia regressar a Lisboa, sob prisão.  

Do meu ponto de vista, foi o general Spínola, directamente ou alguém 

por ele, que prendeu o Bettencourt Rodrigues, o que tem a sua lógica, 

porque o general Spínola não podia com o Bettencourt Rodrigues, pois 

achava que tinha destruído a sua política da «Guiné melhor».  

Eu pessoalmente bem me tramei por causa disso. Em termos 

militares, fiquei sempre com a imagem de quem tinha prendido o 

general Bettencourt Rodrigues, um militar dos mais prestigiados do 

exército português e isso foi bastantes vezes usado para me 

prejudicarem, impedirem as minhas promoções, etc. E estive sempre 

calado, bem ou mal, enfim…  

Luís Salgado Matos: Quando diz ao Bettencourt Rodrigues que não 

está preso, tem é de fazer as malas para voltar para Lisboa, o que é 

que ele responde? 

General Mateus da Silva: Ele não respondeu, ele aceitou. Fez uma 

cena mais ou menos dramática, quase com as lágrimas nos olhos, a 

dizer: «Meus senhores, estão aqui os oficiais que mais considero na 

Guiné, os comandantes das principais unidades, fulano esteve ontem 

aqui sentado ao meu lado, a falar comigo, outro não sei que mais, eu 

não podia esperar jamais que me fizessem uma coisa destas, estou 

profundamente magoado.» Foi mais ou menos esta a reacção dele.  

[…] 

Coronel Matos Gomes: Só houve três oficiais que se solidarizaram 

com ele, o Leitão Marques, o coronel Rodrigues da Silva e, 

posteriormente, na sala de operações, o coronel Vaz Antunes.  

General Mateus da Silva: Eu acho que foi um mal-entendido, 

porque o Leitão Marques era um homem democrata e nós até 

gostaríamos que fosse ele a substituir o Bettencourt Rodrigues. Nós 

saímos do gabinete do general Bettencourt Rodrigues e dirigimo-nos à 

sala de operações. Como era feriado, o briefing era às 10h e, quando 

avança aquele grupo comigo à frente, na sala de operações, falando 
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como as coisas são e se passaram, eu senti imediatamente que os 

coronéis e outros oficiais mais graduados do que eu me abriram alas e 

me cumprimentaram logo com toda a deferência. Entrei na sala de 

operações e sentei-me na primeira fila, no lugar do general 

Bettencourt Rodrigues. Antes de me sentar expliquei o que é que se 

passava e foi nessa altura que o coronel Vaz Antunes disse que não 

podia aceitar uma situação destas, que estava solidário com o general 

Bettencourt Rodrigues. E o Almeida Brandão virou-se para ele e disse: 

«Se está solidário, saia!» Já o Almeida Brandão a assumir-se como 

comandante-chefe. E depois teve lugar o briefing com toda a 

naturalidade.  

Às 3h da tarde, depois de uma grande informação pela rádio, tomei 

posse como encarregado do Governo. Antes de tomar posse, chegou 

ao nosso conhecimento a directiva da JSN, dispondo que nas 

províncias de governo simples o governador devia ser substituído pelo 

secretário-geral. Então pôs-se a dúvida se eu tomaria posse, ou daria 

posse ao dr. Libânio Pires e até à última hora estivemos em contacto 

com Lisboa, que acabou por aceitar: «Está bem, pronto então toma 

posse.» Isso foi de tal maneira que eu pedi ao José Manuel Barroso 

para me escrever o discurso que eu diria no caso de não tomar posse. 

Nunca o pronunciei, mas está aí escrito com a letra dele e pelo punho 

dele. Tomei posse, mas isso foi o próprio MFA da Guiné que decidiu, 

contrariamente à JSN.  

Manuel de Lucena: Da JSN, quem deu o aval à sua posse?  

General Mateus da Silva: Não foi ninguém, foi um intermediário, foi 

um dos oficiais que gravitava ali à volta, não me lembro exactamente 

quem foi. Aliás ouvia-se muito mal, as comunicações telefónicas eram 

muito más, confesso que não me lembro.  

António Duarte Silva: Os oficiais vão tomar posse por decisão do 

MFA local em solidariedade com a JSN. 

General Mateus da Silva: Solidariedade no sentido de que 

estávamos com eles e tínhamos obtido um agréement. 
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José Pedro Castanheira: Como é que fica o vosso relacionamento 

com o Libânio Pires, que tinha sido o secretário-geral? 

General Mateus da Silva: O Libânio Pires fica magoado com o MFA 

quando não toma posse. Achou que se sentia diminuído porque, ao 

fim e ao cabo, a Junta tinha dito que ele é que devia tomar posse, 

mas tivemos uma longa conversa com ele e convenci-o a continuar 

como secretário-geral. Ele continuou como secretário-geral e, à 

medida que o tempo passava, tornou-se um elemento precioso em 

apoio do MFA na Guiné. Depois ficou totalmente solidário connosco. 

José Pedro Castanheira: O facto de ele ser civil não terá pesado na 

vossa decisão de não o nomear encarregado de Governo? 

General Mateus da Silva: Nós escolhemo-lo porque ele, além de ser 

uma pessoa de quem nós gostávamos e considerávamos íntegra, era 

também a única pessoa que conhecia o lado civil da governação na 

Guiné. Quer o general Spínola, quer o general Bettencourt Rodrigues 

passavam todos os assuntos administrativos, do lado civil, para o 

secretário-geral. Portanto, ele era um apoio precioso e era difícil 

encontrar uma pessoa de repente que o pudesse substituir. Isso 

pesou na nossa decisão.   

Eu vou contar algumas coisas que se passaram até ao dia 7 de Maio, 

que foi o dia em que o tenente-coronel Fabião tomou posse e me 

substituiu. 

Aqui o general Mateus da Silva insiste na sua concepção relativa à 

autonomia do MFA da Guiné e ao facto de, numa situação difícil, a 

direcção do Movimento na colónia ter, logo após o 25 de Abril, 

exercido claramente a sua liderança. 

General Mateus da Silva: Nós transformámos parte do Governo, 

criámos logo quatro comissões: política [de] ligação com os partidos 

(porque estavam a surgir partidos); informação e propaganda; 

assuntos civis; segurança. Fomos até buscar um dos principais 

assessores do general Bettencourt Rodrigues para liderar uma dessas 

comissões (que depois se revelou um auxiliar precioso: o coronel 
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Carvalho Figueira). No dia 27, começou logo a haver manifestações 

em Bissau, com vivas ao MFA, à JSN, misturadas com vivas ao PAIGC, 

também. A população da Guiné começou logo a virar e as 

manifestações prosseguiram a 27, 28 e 29 de Abril, num crescendo. 

No dia 29, cercaram a delegação da PIDE/DGS de lá, partiram 

montras, destruíram alguns carros em frente do palácio, atiraram 

pedras e partiram alguns vidros. E foi um bocado em consequência 

disso – eu estava no Palácio e os pára-quedistas controlavam mais ou 

menos a situação – que resolvi sair do Palácio, fui ali ao largo e subi 

para uma peanha ou pedra que estava ali. Coisas inconcebíveis que 

nós às vezes fazemos, porque, se há um grupo de manifestantes, 

dialogar com um grupo de manifestantes é quase impossível. Eu 

peguei num megafone e comecei a falar com eles e daí resultou ter 

anunciado, ali a quente (isto pode ser muito criticável), que ia ser 

extinta a DGS e libertados os presos políticos. A partir daí eles 

dispersaram em perfeita normalidade e acabaram praticamente as 

manifestações que depois passaram a ser controladas de outra 

maneira. Também, logo a seguir (vocês não conhecem a Guiné, mas a 

parte Leste é a parte da etnia fula), posso dizer [a data exacta], 

tenho aqui os documentos: a 3 de Maio, libertação de 25 presos 

políticos da Ilha das Galinhas; a 7 de Maio, libertação dos últimos 37 

presos políticos da Ilha das Galinhas. Portanto, nós não pudemos 

libertar logo todos os presos da Ilha das Galinhas. Isto provocou uma 

certa discussão porque nós estávamos em guerra com o PAIGC e eles 

não eram só prisioneiros políticos; eram, por assim dizer, prisioneiros 

de guerra.  

Manuel de Lucena: E não ficou mais ninguém? 

General Mateus da Silva: Eram os presos que havia. Havia uma 

certa lógica que nós ficássemos com esses presos até como um 

elemento para negociação futura com o PAIGC. Mas de facto não o 

fizemos. 

António Duarte Silva: Mas discutiram isso? 
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General Mateus da Silva: Não. Discutimos entre nós, e decidimos 

libertá-los. 

António Duarte Silva: Qual foi a argumentação com base na qual… 

General Mateus da Silva: É difícil. Nós achámos que, para a 

estabilização da situação na Guiné, era melhor procedermos assim. 

Até porque nós queríamos fazer gestos em direcção ao PAIGC. Porque 

a situação militar era um situação… Eu há pouco referi-a ao que eu 

pensava: «Que azar estar na Guiné…». Imaginem o que era estar na 

Guiné como nós estávamos, com um PAIGC que tinha superioridade 

militar sobre nós, tinha um apoio logístico dos dois territórios que nos 

envolviam [Senegal e Guiné-Conacri], não lhe faltava nada. Tinha 

armas superiores às nossas e, se quisesse, podia aproveitar esta 

situação do 25 de Abril para fazer uma acção militar. As nossas tropas 

estavam desmobilizadas, já não queriam combater, achavam que não 

valia a pena. Então, tivemos de fazer gestos em direcção ao PAIGC, 

como este, naturalmente, da extinção da DGS, e da libertação dos 

presos políticos. O Zé Manuel [Barroso] vai contar-vos que eles 

criaram um partido político na Guiné, em Bissau – não sei se quer 

contar essa … 

Neste ponto, Manuel de Lucena insiste sobre a questão dos presos 

políticos e da sua libertação no contexto de uma grave crise militar e 

política. E António Duarte Silva pensa que essas libertações terão sido 

só dos prisioneiros em Bissau. 

General Mateus da Silva: Não, não. Todos os presos políticos da 

Guiné… porque a maior parte … Bom, vamos lá chamar as coisas pelo 

nome. Houve muitos que foram sumariamente executados. 

António Duarte Silva: Oh senhor general! Eu penso que não. A 

execução de presos políticos foi em Bissau, quando foi destruída a 

sede clandestina do PAIGC. A maioria desses prisioneiros não eram 

guerrilheiros, mas sim quadros políticos do PAIGC em Bissau. 

[…] 
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General Mateus da Silva: Em certas situações, houve presos 

políticos que foram executados pelas nossas tropas. Alguns. Mas, na 

maior parte, eram libertados. Eu, a sensação que tenho … 

Manuel de Lucena: Isso é importante. Execuções maciças ou … 

General Mateus da Silva: Não, não. Esporádicas. Um ou dois. O 

executado era… Eles eram presos e depois, podia ser um tipo muito 

importante, era deixado fugir e era abatido. Era uma coisa deste 

género. Coisa esporádica, sim, sim, e era completamente fora das 

directivas do comando. Eram iniciativas locais. 

Manuel de Lucena: Qual era o estado de espírito da população que, 

em vésperas do 25 de Abril, permitia a Portugal estar lá com tão 

poucos presos políticos? 

Coronel Matos Gomes: Eu combati em Angola, na Guiné e em 

Moçambique. A Guiné tinha particularidades que, aliás, foram aqui 

mencionadas. E esta «política da Guiné melhor», do general Spínola, 

tinha obviamente reflexos na sociedade civil da Guiné e reflexos 

também nas orientações que eram dadas às unidades militares. Uma 

das questões, que era dramática e muito difícil de executar por parte 

das unidades militares, eram algumas missões em áreas que se 

chamavam «a céu descoberto», zonas que tinham populações que 

obviamente tinham contactos com o PAIGC, e onde as forças armadas 

portuguesas iam com algumas dificuldades, onde não era permitido, 

quer à artilharia portuguesa, quer à aviação portuguesa fazer 

bombardeamentos, isto é, quando lá se colocavam unidades sabia-se 

que não teriam esses apoios de fogo, e era um relacionamento muito, 

muito difícil. A que é que isto obrigava? Obrigava a que, quando havia 

contacto ou quando a unidade fazia prisioneiros, esses prisioneiros 

eram bem tratados, isto é, eles eram considerados como elementos 

que interessava utilizar na acção psicológica a fim de que naquela 

zona pudessem dizer bem de nós. Daí que não vou dizer que não 

tenha havido casos de eliminação de prisioneiros, porque esta guerra, 

a guerra de Portugal em África, foi exactamente igual às outras, com 
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todos esses problemas, sérios e complicados, de violência. Mas na 

Guiné havia esse extremo cuidado. Entre os prisioneiros políticos, 

havia políticos ligados ao PAIGC, alguns sindicalistas e alguns 

elementos que desertavam, e isso acontecia com alguma frequência - 

militares da Guiné que desertavam na tentativa de ir para o Senegal 

ou para a Guiné-Conacri, e na tentativa de irem para o PAIGC. 

[…] 

Luís Salgado de Matos: Quem fazia os prisioneiros? Era o Exército 

ou era a PIDE? 

Coronel Matos Gomes: O Exército faria em zonas de operações. Em 

Bissau, era a PIDE. 

José Pedro Castanheira: Queria fazer uma precisão. É que esse 

número de prisioneiros não esgota os prisioneiros feitos na Guiné. 

Grande parte deles, a maior parte deles, estava na metrópole. O 

general Spínola, em Agosto de 69, no décimo aniversário do massacre 

de Pidjiguiti, [?] noventa prisioneiros políticos, quase setenta deles 

tinham vindo para a Portugal. Os outros são da Ilha das Galinhas e só 

um, que era o Rafael Barbosa, é que ainda estava em Bissau. O 

grosso dos presos políticos do PAIGC estão, pelo menos em 69, mas 

também em 73, 74, no Tarrafal. 

José Manuel Barroso: O que o senhor general Mateus da Silva disse 

acerca de acontecimentos esporádicos é verdade. Mas até ao general 

Spínola. O que não quer dizer que numa operação ou noutra não 

tenha havido um excesso de um tropa, de um soldado. [E só] até ao 

general Spínola e, sobretudo, durante o comando do general Schultz, 

porque a política do general Spínola, bem ou mal, foi a de 

sistematicamente trazer para este lado [o nosso] o máximo possível 

de combatentes do outro. E vai até ao ponto de negociações directas, 

nas quais morreram três dos seus mais próximos oficiais5. Ele tentava 

                                                           
5 Em 20 de Abril de 1970, três majores – Pereira da Silva, Passos Ramos (irmão do 
hoje general) e Magalhães Osório, foram ao encontro de elementos do PAIGC para 
com eles negociarem, no quadro da política de aproximação spinolísta, mas caíram 
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sempre recuperar populações, recuperar prisioneiros e dar-lhes a 

ideia de que o nosso lado era melhor. E valia a pena pelo menos ser 

neutro, mas sobretudo perceber que o nosso lado era melhor. Isto do 

ponto de vista da acção psicológica. 

António Duarte Silva: Ia a falar das manifestações do «chão» fula … 

General Mateus da Silva: Sim, as manifestações do «chão» fula. Os 

fulas tradicionalmente sempre estiveram do nosso lado. As etnias que 

forneciam e que eram a maior fonte de abastecimento do PAIGC e o 

seu maior apoio nas populações eram as etnias… Os fulas 

mantiveram-se à parte. Os fulas eram, talvez, a etnia mais 

desenvolvida. Aliás, eles são muçulmanos, têm traços fisionómicos 

semelhantes aos brancos, têm a pele muito escura, são do tipo 

etíope, são mais esse género. Os fulas representam cerca de quarenta 

por cento da população da Guiné e estavam do nosso lado. Quando 

acontece o 25 de Abril e eles percebem que as coisas vão virar 

sentiram um bocado a necessidade de mostrar ao PAIGC que também 

estavam contra nós. O que aconteceu é que todo o trabalho que o 

general Spínola teve com a «Guiné melhor», e a convencer muita da 

população da Guiné a estar do nosso lado, parece que, num ápice, 

quase instantaneamente, começou a virar com o 25 de Abril. Então, 

os fulas fazem manifestações (Bafatá, Nova Lamego, principalmente) 

e há vários mortos e feridos. Porque as nossas tropas que estavam lá 

não estavam preparadas para intervir como forças policiais. E se havia 

distúrbios rapidamente puxavam pelo gatilho. De modo que – eu 

tenho os números – houve, sei lá, quatro ou cinco mortos e feridos 

nestes distúrbios. Isto depois também acalmou, e eu já não me refiro 

a depois de 7 de Maio porque aí o Fabião começou a actuar, e ele 

tinha um conhecimento… Ninguém conhecia melhor a Guiné do que o 

Fabião que esteve lá doze anos e além disso há uma faceta dele que 

poucos conhecem: é que ele é um indivíduo interessado pela história. 

                                                                                                                                                                          

numa cilada, e foram mortos por elementos do referido movimento que se 
opunham a essa negociação. 
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Ele era quase a pessoa que melhor conhecia a história da Guiné, sabia 

onde estavam as raças todas. Nos briefings, era muito frequente, 

havia um incidente num sítio qualquer, e o general Spínola 

perguntava: «Oh Fabião, então isto porque é que foi?» Ele dizia: «Ah, 

bom. Aqui há nalus e há não sei quê e há tradicionalmente conflitos 

entre eles …» Quer dizer, explicava, de um ponto de vista sociológico 

a situação. 

José Manuel Barroso: E falava as línguas locais. 

General Mateus da Silva: Falava os dialectos, etc. Estes foram os 

aspectos mais importantes do que se passou até ao dia 7 de Maio.  

No dia 7 de Maio, chega o Fabião acompanhado pelo Almeida Bruno. 

Vem o Fabião para tomar posse como encarregado do governo e vem 

o Almeida Bruno como representante do MFA. Quando o Fabião faz o 

seu discurso de tomada de posse, tem uma frase que é mais ou 

menos assim: «Por uma Guiné melhor, num Portugal continuamente 

renovado». E a partir daí nós eriçámo-nos todos porque isso 

representava um retrocesso em relação ao que se estava a passar. O 

Fabião, apesar de conhecer muitíssimo bem a Guiné, também não se 

tinha apercebido da profunda transformação que em dez dias ali tinha 

acontecido. E depois não eram só as populações. O batalhão de 

comandos, que era uma máquina de guerra extraordinária, 

muitíssimo bem treinada, começou também a ficar extremamente 

desestabilizado. O general Spínola sempre disse ao batalhão de 

comandos: «Nunca o PAIGC tomará conta disto porque em último 

caso, se nós sairmos, vão ser vocês os líderes da futura Guiné». E 

eles estavam convencidos de que isso ia acontecer. Mas quando viu 

que a população estava a virar para o lado do PAIGC, o batalhão de 

comandos começou numa instabilidade terrível e fez um processo, 

mais ou menos rápido, de saneamento do comandante do batalhão, 

que é um oficial [português] que, em termos operacionais, é 

brilhantíssimo, dos mais condecorados, é pelo menos o que tem mais 

cruzes de guerra, o [Raul] Folques. Havia na Guiné uma situação 
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completamente diferente e de uma grande instabilidade porque em 

qualquer altura, se o batalhão de comandos sentisse que estava a ser 

traído podia intervir militarmente e tinha força e capacidade para isso. 

As populações estavam a virar todas, já havia estas manifestações, 

daí que nós estivéssemos extremamente preocupados. O Fabião - eu 

acho que nisso teve um papel extraordinário porque, como conhecia 

muito bem as populações e também tinha uma imagem de militar - 

conseguiu que não se gerassem situações de violência. Mas isso é 

melhor ser ele… porque depois eu regressei definitivamente a Lisboa 

no dia 1 de Julho e entretanto estive bastante fora da Guiné. Porque 

logo, quando o Fabião lá chegou, foi institucionalizado o MFA na 

Guiné: a comissão central, a comissão do Exército, a comissão da 

Marinha e a da Força Aérea. Foram também definidas, desde logo, as 

comissões de todas as unidades, que eram constituídas por elementos 

eleitos democraticamente por todos os elementos de cada unidade. 

Enquanto aqui em Lisboa as comissões das unidades eram, por assim 

dizer, escolhidas ou eleitas só pelos elementos do MFA, na Guiné, 

havia votações de toda a unidade, eram todos considerados do MFA. 

Era assim: um oficial do quadro permanente, um oficial miliciano, um 

sargento do quadro permanente, um sargento miliciano e duas 

praças. Portanto, eram seis, e eram todos eleitos pelas respectivas 

unidades. E o que é engraçado é que o [Almeida] Bruno… houve uma 

reunião no cinema da Força Aérea nesse dia, estavam cerca de 400 

oficiais, e foi o próprio Bruno que, em nome do MFA, deu o seu aval a 

esta organização. E, na Guiné, as coisas avançaram nesse sentido. 

Com muitas resistências. Depois houve, de Lisboa, ordens a dizer que 

não pode ser assim, que não autorizamos, etc. 

Eu vou só falar do que sei melhor. Por volta de dia 12 de Maio, não 

me lembro exactamente, eu vim a Lisboa juntamente com o José 

Manuel Barroso e o Stoffel (porque era o homem das informações). 

Chegámos e, nesse mesmo dia, o dr. Mário Soares tomou posse do 

cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros. Nesse mesmo dia 
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embarcámos para Dakar para a primeira reunião com o PAIGC, com o 

Aristides Pereira. Chegámos a Dakar e o presidente Senghor estava 

de visita à China. Foi o Abdou Diouf quem nos recebeu, fomos para o 

palácio do primeiro-ministro. E quem foi? Fui eu, foi o Bruno, o José 

Manuel Barroso, o Jorge Campinos e o dr. Mário Soares. Fomos 

recebidos e acontece isto, que tem a sua graça: a primeira coisa que 

o dr. Mário Soares faz é reunir-se a sós com o Aristides Pereira. Quer 

dizer, o general Spínola mandou o Almeida Bruno fazer de espia, mas 

não sabemos o que se passou nessa reunião que durou para aí meia 

hora, se não estou em erro, em que o dr. Mário Soares e o Aristides 

Pereira devem ter discutido… Depois, encontrámo-nos todos. Ah, 

entretanto tivemos uma reunião de confraternização com o Abdou 

Diouf, o chefe do gabinete e outros elementos e foi engraçado, 

também achei piada, porque tanto o Abdou Diouf, como o chefe de 

gabinete, como o Jorge Campinos eram casados com francesas 

brancas e loiras. Então eles tinham esta afinidade e foi uma conversa 

muito agradável. Depois, o Aristides Pereira e o dr. Mário Soares 

saíram, nós lançámo-nos nos braços uns dos outros, a confraternizar 

como irmãos desavindos que finalmente se tinham reencontrado. E a 

nossa conversa foi sobre Portugal, Lisboa, sardinha assada, chouriço e 

caldo verde e esse tipo de coisas. Aspectos políticos, nós que íamos 

na delegação, não discutimos. Bom, regressamos a Lisboa, eu faço 

um briefing ao general Spínola e a alguns membros da JSN. Eles 

queriam ouvir a minha opinião. Estava também presente o dr. Sá 

Carneiro. Eu começo a dizer como estava a situação na Guiné e a 

tentar explicar ao general Spínola que já não era nada como ele tinha 

conhecido. Ele nem me deixou falar: «Calma, calma, isso a Guiné eu 

já conheço, adiante, adiante.» Ele não aceitava que as coisas tinham 

mudado e começou a ficar com raiva ao MFA da Guiné. E quando foi a 

reunião em Londres, ele chamou-me e disse: «Olhe, você já não vai a 

Londres. Regressa à Guiné». E a partir daí o processo de 

descolonização da Guiné, nos contactos internacionais, ficou com o dr. 



 

27 
 

Mário Soares, o Bruno, o Monge, o Almeida Santos. E a Guiné não 

teve representação. 

José Manuel Barroso: O Aragão não foi a uma reunião? 

General Mateus da Silva: Que eu saiba não, não tenho ideia 

nenhuma. Ah! Mas entretanto o MFA da Guiné sabe que o general 

Spínola me tinha dito que eu não ia a Londres, que não acompanharia 

as negociações. E então chega um telegrama da Guiné para a JSN 

assim: «MFA da Guiné exige presença do tenente-coronel Mateus da 

Silva nas negociações com o PAIGC». O general Spínola chama-me, 

aqui em Lisboa [e diz]: «Olá, o que é isto?» [E eu disse:] «Não sei, 

não faço a menor ideia. Não tenho conhecimento disso». [Ele 

resmungou] e tal. «Olhe, não vai». «Está bem, o meu general é que 

sabe.» Pronto, deixei de ir. Não fui… Houve várias tentativas, o José 

Manuel [Barroso] depois conta, também ele foi mandado regressar a 

Lisboa à força. Bom, eu terminava aqui a minha intervenção. Muito 

mais coisas haverá a dizer. Estou à vossa inteira disposição e 

desculpem ter-vos tomado tanto tempo. 

Adelino Gomes: Ainda ontem se levantou aqui esta questão a 

propósito de Moçambique, a questão dos partidos: para os senhores 

era óbvio que o interlocutor era o PAIGC. Mas, pelos vistos, deram 

tanta importância aos partidos que até arranjaram uma comissão 

sobre a ligação com os partidos … 

General Mateus da Silva: O Zé Manuel [Barroso] explica-lhe o que 

era esse partido. Esse partido, por assim dizer, foi um partido criado 

para ser já apoiante do PAIGC.  

Adelino Gomes: Mas houve outros partidos. 

General Mateus da Silva: Houve outros.  

José Manuel Barroso: A questão dos partidos para nós era simples. 

Apesar de outras considerações, que já explico quando chegar a 

minha vez, e apesar de o PAIGC ser o nosso interlocutor principal, 

fundamental, nós tivemos sempre, no período após o 25 de Abril, pelo 

menos aquele em que eu lá estive (fui o primeiro saneado pelo 
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general Spínola), nós tivemos sempre um grande respeito pelas forças 

locais que tentavam constituir-se em partidos. Mesmo se 

considerávamos que eram mais ou menos fictícias. Nós tínhamos bem 

a noção de que havia, de facto, diferenças na Guiné que tinham a ver 

com as elites locais, embora fossem pequenas, e nunca jogámos 

muito, nunca [partimos muito do] princípio de que eles [esses 

partidos] não existiam e não se dialogava com eles. Não. Nós 

achámos sempre que dialogaríamos com eles. Mas formou-se uma 

pequena força, sobretudo de gente jovem, era malta de vinte e pouco 

anos, que era uma força extremamente aguerrida, que esteve na 

origem das manifestações pós-25 de Abril, e que era uma força pró-

PAIGC, sem que [os seus membros], na sua esmagadora maioria, 

fossem sequer militantes do partido. Eram simpatizantes. Eram 

sobretudo jovens, mas que criavam uma grande desordem. E que nos 

criaram aquelas manifestações de que nos falou o general Mateus da 

Silva. 

Manuel de Lucena: De etnia fula? 

José Manuel Barroso: Não, não, não. Eram sobretudo estudantes 

universitários daqui, mais estudantes do liceu de lá.  

Coronel Matos Gomes: As manifestações cá em cima no Leste, isso 

são fulas. Em Bissau, aquela gente urbanizada … 

José Manuel Barroso: As manifestações de Bissau, Bissau cidade, 

foram organizadas fundamentalmente por eles. Eram extremamente 

agressivas e nós tivemos alguma dificuldade em contê-las. E a única 

forma que encontrámos para as conter foi sugerir aos próprios que 

formassem uma espécie de força política e que elegessem chefes que 

pudessem dialogar connosco e fomos ao ponto, até, de início, de lhes 

dar um espaço na Rádio Militar para eles poderem fazer propaganda 

política, etc. E conseguiu-se através disso conter as manifestações e 

resolver muitos dos problemas dialogando com eles. 

Adelino Gomes: Oh dr. José Manuel, desculpe eu insistir. Como é 

que vocês olhavam para aquilo? Olhavam como uma pedra que vos 
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surgia no sapato do processo de descolonização? Vocês tinham ideias 

concretas sobre como dialogar com partidos que eram anti-PAIGC? 

Coronel Matos Gomes: Isto na Guiné não há nada que não passe ou 

nenhuma organização política que não passe por etnias e por grupos. 

A FLING [Frente de Luta pela Independência Nacional da Guiné] 

estava fundamentalmente ligada à família Baticã Ferreira, que exercia 

a sua acção no «chão» manjaco, na zona de Teixeira Pinto, portanto, 

cá em cima um pouco a norte.  

[…]6. 

Por um lado, o Movimento das Forças Armadas equaciona a questão 

da descolonização … Aliás, o problema ali não era de descolonização, 

era de paz, de manter uma situação de paz que permitisse a 

descolonização, estando a combater com um movimento já 

militarmente muito evoluído e politicamente reconhecido. E por outro 

lado, o da abertura a este movimento. Eu penso que esta contradição 

é apenas aparente e resulta do seguinte: nós, militares, que 

estávamos na Guiné tínhamos já alguma prática de discutirmos 

politicamente entre nós e tínhamos a noção de que havia duas ou três 

coisas fundamentais, uma delas era a liberdade. Ora bem, se a 

liberdade ia acontecer ali, a liberdade de informação e de expressão, 

nós próprios não podíamos assumir na Guiné o impedir alguém de se 

expressar. Esse era um dado, penso eu, muito claro para nós. A outra 

questão que foi muito clara e muito delicada era a questão da nossa 

relação militar com o PAIGC. O general Mateus da Silva falou da 

necessidade que nós tivemos de dar sinais ao PAIGC. Um dos sinais 

mais importantes foi aquele que ele aflorou da questão da unidade de 

comandos e na grande agitação que aquela unidade podia provocar 

na Guiné e comprometer todo o processo de descolonização - não só 

na Guiné mas também nas outras colónias. Antes do 25 de Abril 

estava já previsto, para o dia 26 e 27, uma grande operação da 

unidade de comandos e dos pára-quedistas no sul da Guiné. Estava 
                                                           
6 Falha de gravação. 
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essa operação toda montada com o desembarque das unidades lá em 

baixo no Cantanhês; e, portanto, em termos de montagem da 

operação daquelas três companhias (de comandos africanos e de 

pára-quedistas), uma das questões que [então] se coloca é haver 

gente nos comandos que a primeira coisa que diz é: «Bom, isto está 

feito, o golpe [25 de Abril] foi feito, e agora amanhã vamos continuar 

com a operação cá em baixo no sul porque o nosso inimigo continua a 

ser o PAIGC.» Foi necessário ter o cuidado de não deixar continuar 

isso … [Entre os militares] havia quem pensasse que no dia a seguir 

iria fazer uma operação porque era a forma de dizer: «Vocês estão aí, 

nós estamos aqui e vamos…» 

Luís Salgado de Matos: O PAIGC não sabia dessa operação? 

Coronel Matos Gomes: O PAIGC não sabia. Embora soubesse 

muitas coisas, desta operação não sabia, espero, até porque a 

operação – embora com o general Bettencourt Rodrigues o ritmo das 

operações tivesse diminuído, não só por vontade dele, por uma opção 

táctica sua, mas já por dificuldades militares estruturais – a operação 

estava montada, mas julgo que o PAIGC não sabia. 

Manuel de Lucena: Nós gostávamos de saber como é que tudo isso 

se relacionou com as etnias, com a política dos Congressos, qual era a 

penetração do PAIGC. Gostávamos de saber, quando se dá o 25 de 

Abril, como é que estavam as coisas no plano político geral e qual a 

disposição no terreno das forças políticas, que se não resumiam ao 

PAIGC. A situação militar, sabe-se, era difícil, mas parece que a 

penetração política do PAIGC tinha problemas em partes do território. 

General Mateus da Silva: Talvez pudesse dizer alguma coisa 

relativa ao PAIGC. O PAIGC tinha uma contradição política 

fundamental. Tinha uma liderança política de cabo-verdianos e tinha 

um lado operacional dos guinéus. Ora isto só não estoirou mais cedo 

porque [havia o] Amílcar Cabral… e porque estavam em guerra contra 

nós. Mas o PAIGC era um partido inter-racial. No entanto, os quadros 
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guinéus do PAIGC eram fundamentalmente da etnia do Nino [Vieira]. 

O Nino era papel. 

Manuel de Lucena: E o Osvaldo [Vieira] também. 

General Mateus da Silva: Fulas eram muito poucos. Posso dizer-vos 

que o PAIGC tinha muito poucos fulas. Os fulas são quarenta por 

cento da população e aí o PAIGC era muito fraco. 

Coronel Matos Gomes: Porque os fulas são os islamizados em mais 

alto grau. Eu penso que há um fenómeno interessante em termos de 

religiosidade que é aquela zona cá em baixo de Aldeia Formosa onde 

perorava um grande líder religioso que era o Cherno Rachid. Esse 

homem, que era um grande líder fula, fazia um apostolado de alguma 

conciliação. E esse apostolado, primeiro, era eficaz. Vinha 

inclusivamente gente da Guiné-Conacri a Aldeia Formosa, com 

crianças que eram depois educadas ali assim à volta. Os fulas eram 

também grandes negociantes e, por outro lado (isto é um bocado a 

história da Guiné – a história da Guiné é a história da invasão dos 

fulas, dos islamizados, que empurraram todas aquelas etnias para o 

mar), havia uma grande contradição entre todas [as etnias], desde o 

norte os felupes até cá abaixo os nalus. E toda a gente que estava na 

faixa costeira não via com bons olhos os fulas, embora houvesse fulas 

a combater e houvesse zonas fulas – aquela zona toda de Nova 

Lamego –  que eram zonas complicadas. 

General Mateus da Silva: Eu digo: proporcionalmente ao nível da 

representatividade dos fulas e mesmo ao nível do Governo, da elite 

dirigente do PAIGC, havia muitos poucos fulas. A posteriori, é fácil 

dizer que o PAIGC não era representativo da população da Guiné, até 

pelas contradições internas com que ele se defrontava. Mas era o 

único interlocutor que existia, os outros partidos – eu tenho aqui 

umas notas: «Movimento Democrático da Guiné, elementos 

conservadores, admitiam uma união com o PAIGC. Liga Popular dos 

Guinéus…» 
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José Pedro Castanheira: Não se recorda de nomes de líderes 

desses partidos? 

General Mateus da Silva: Não, não. O [tenente-coronel Sales] 

Golias é capaz de ter mais elementos do que eu. Depois havia a Liga 

Popular dos Guinéus [que] «esteve ligada à Acção Nacional Popular: é 

extremista contra o PAIGC», é a nota que eu tenho aqui. Depois havia 

a FLING [Frente de Luta pela Independência Nacional da Guiné], que 

já foi referida. E havia a «CJUP (Comissão da Juventude para União e 

Progresso), simpatizante do PAIGC, é a que tem o maior apoio das 

massas populares em Bissau. Acho que foi principalmente o José 

Manuel Barroso e o Golias que criaram este partido. 

António Duarte Silva fornece alguns dados sobre estes movimentos 

políticos que não terão tido grande impacto na sociedade guineense7. 

José Manuel Barroso: O que é que tem impacto na altura? É difícil 

dizer o que tem impacto na altura. Porque o que sucedeu ali, como 

sucedeu cá, foi que a população, quer a população urbana, quer a 

população que nos era mais ou menos afecta, percebe imediatamente 

que o nosso poder deixou de existir e procura um novo poder. A 

história dos fulas é típica. Os fulas procuram aproximar-se de quem 

tinham estado longe. Eles perceberam que o poder político em 

Portugal e o poder político-militar local não mais os protegia no 

sentido do que era a política do general Spínola. Isso para mim, hoje, 

é perfeitamente claro. 

Manuel de Lucena: Mas perceberam [só] que nós já não os 

protegíamos ou perceberam imediatamente que nós queríamos fazer 

a paz com o PAIGC? 

José Manuel Barroso: Ah, perceberam que nós queríamos fazer a 

paz com o PAIGC. Quando eles viram que as unidades militares na 

sua esmagadora maioria e os responsáveis militares, queriam era, 

com alguma lógica, fazer o cessar-fogo e iniciavam diálogos locais, 

                                                           
7 No estado da gravação, estes dados não são inteligíveis. 
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evidentemente que tiveram logo a percepção de que houve um 

terramoto. 

Coronel Matos Gomes: Há uma questão já abordada pelo general 

Mateus da Silva que é a das tropas africanas, que eram um 

termómetro extremamente sensível. A política da «Guiné melhor» 

levou a uma outra lógica que era a da africanização da guerra. Essa 

questão dos quadros militares, nomeadamente, os das tropas 

especiais poderem vir a ser os grandes comandantes da futura Guiné 

na perspectiva do general Spínola, esses quadros estavam 

perfeitamente convencidos disso. Esta unidade de comandos tinha 

uma organização que foi única em todo o Exército português. Até ao 

nível dos comandantes das companhias, isto é, ao nível dos capitães, 

os comandantes efectivos eram guinéus e tinham militares 

portugueses cuja função era a de assessor. A função que me levou 

para a Guiné era a função de assessor de uma companhia de 

comandos africanos. Penso que, em muito poucos teatros de 

operações de guerrilha, isso foi feito. […] E estava a preparar-se já a 

formação de oficiais superiores [africanos] para enquadrarem este 

processo. 

Intervenção imperceptível de Manuel de Lucena. 

Coronel Matos Gomes: Nós já tínhamos três capitães. Um deles era 

até primo do Nino. O outro era o Sisseco. O outro era o Saiegh que 

era libanês. E o outro era o … 

General Mateus da Silva: O Saiegh também era sobrinho do Fidelis 

Almada, que era um dos elementos [dirigentes] do PAIGC. 

Coronel Matos Gomes: E tinha um irmão que era furriel lá, que era 

do PAIGC, e foi secretário dos Desportos e a mulher dele era do 

PAIGC. O que é que acontece? Portanto, a preparação era neste 

sentido. Agora, como é que esta gente, que ainda por cima… A 

unidade de comandos não era apenas uns seiscentos homens negros 

que lá estavam. Eram todas aquelas relações que iam para a 

estrutura das companhias de africanos […] era toda uma teia enorme. 
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Quando se dá o 25 de Abril, é-lhes colocada uma questão clara de 

opção: eles continuavam a ser militares portugueses e, portanto, 

podiam regressar aqui a Portugal e integrar-se na estrutura militar – e 

isso aconteceu com alguns, relativamente poucos – mas a grande 

maioria, nomeadamente estes quadros que tinham uma influência 

efectiva e que eram comandantes, opta por ficar lá e por 

estabelecerem eles próprios ligações que passam por ser ligações 

formais, por ligações familiares, por ligações de todos os níveis, com 

compromissos ponto a ponto com o PAIGC. E, nesta unidade, nós, nós 

os europeus, que lá estávamos (nessa altura éramos dois apenas - eu 

e o Baptista da Silva) passamos a ter notícias (eles falavam connosco 

e o falar connosco já era importante) de que quadros daquela unidade 

iam à Guiné-Conacri falar com quadros importantes do PAIGC e 

negociavam a sua passagem para o novo poder. Ora bem: esta 

unidade de comandos tinha uma percentagem… 

Manuel de Lucena: Isso era um bocadinho mais tarde porque logo a 

seguir ao 25 de Abril eles iam fazer acções lá abaixo. 

Coronel Matos Gomes: Isso eram acções que já estavam planeadas 

dentro de um determinado enquadramento anterior ao 25 de Abril. No 

dia 27? Isso já não. Depois disso as coisas passam a ser mais 

complicadas e levam inclusivamente ao saneamento do comandante. 

Não é um saneamento, é impedir que ele entre naquela unidade, o 

que leva depois a um aspecto muito interessante que é o exercício do 

poder (e a unidade que esse poder do MFA na Guiné tinha), o que 

leva a que seja o general Mateus da Silva, como encarregado do 

Governo, e o comodoro Almeida Brandão [a intervirem] nesse 

processo. E toda a gente, os africanos e os europeus lá aceitam as 

decisões que foram ali tomadas – e, portanto, essas decisões são 

efectivamente tomadas, não há alternativa a isso. 

Intervenção de Manuel de Lucena sobre a relação dos militares 

guinéus com o PAIGC. 
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Coronel Matos Gomes: Vão, vêm e negoceiam com o PAIGC a 

passagem do poder e a sua situação. Isto é: não há dúvida nenhuma 

para eles de que eles se vão integrar num novo processo e de que 

têm um lugar. Das grandes questões que se devem colocar a todos 

nós é: porque é que isso depois falha? Como é que o PAIGC começa a 

falhar? Porque o PAIGC tinha, até nesse aspecto, um capital de 

esperança e de adesão que foi posteriormente desbaratado. Mas os 

militares africanos que combateram por Portugal, na sua enorme 

maioria e naquilo que era decisivo, estavam dispostos a negociar e a 

aceitar um novo poder. Não havia dúvida de que era o PAIGC que 

estava no terreno. 

Numa intervenção pouco perceptível, António Duarte Silva refere-se 

aos congressos do povo e ao seu papel na resolução do problema 

político. 

José Manuel Barroso: Isso era outra história e, do meu ponto de 

vista, os congressos do povo não eram uma alternativa a coisa 

nenhuma enquanto força organizada. Os congressos do povo não 

geraram nada do ponto de vista de uma organização. Porque os 

congressos do povo eram baseados nas diferenças entre as diversas 

etnias. Os congressos do povo foram algo que o general Spínola 

inventou, dentro da sua manobra política, com alguns objectivos, um 

dos quais era o de dar uma voz às populações, sobretudo uma voz no 

que respeita ao seu relacionamento com o poder e com a 

administração local. Por via dos congressos do povo, muitos 

administradores locais foram pura e simplesmente «decepados» pelo 

general Spínola. Porque há uma coisa que é importante na manobra 

do general Spínola e que se reflecte depois, como nós percebemos ao 

longo de todos estes anos, em toda a evolução, que é a questão da 

Guiné ser dominada por duas entidades: por um Estado, que era 

Portugal; e era dominada depois, do ponto de vista da sua 

administração, por cabo-verdianos na sua grande maioria, que eram 

vistos de uma forma muito pouco simpática pela população local. A 
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nível do PAIGC, como já foi dito e é sabido, uma grande parte dos 

seus líderes eram de origem cabo-verdiana. O general Spínola sempre 

percebeu, desde a primeira hora, que esta contradição entre os 

guinéus, como ele dizia, e os cabo-verdianos ia estalar um dia 

qualquer. E tanto que era assim que o general Spínola sempre viu, 

por exemplo, no Nino, o seu interlocutor fatal, embora também 

obviamente tenha tentado, junto do Amílcar, já por outros motivos, 

um diálogo. Mas eu recordo-me de, em inúmeros diálogos que tive 

com o general Spínola, ele explicar-me que aquilo com independência, 

com autonomia, ou sem autonomia, sem independência, ia estoirar 

entre os guinéus e os cabo-verdianos, porque havia de chegar um dia 

em que os cabo-verdianos seriam postos de lado e que o tipo que ia 

ser o homem de futuro e que havia de tomar o poder na Guiné, com 

autonomia ou sem autonomia, ia ser o Nino. Parece que se não 

enganou muito. 

António Duarte Silva faz também referência a Chico Te. 

José Manuel Barroso: Pois, mas o Chico Te entretanto … Não, era 

fundamentalmente o Nino, porque era o grande operacional. E ele faz 

diversas aproximações. 

Apartes. 

José Manuel Barroso: Em todas as conversas que eu tive com o 

general Spínola, e foram muitas, o Nino é que era aquele acerca do 

qual ele dizia: «O Nino é que vai tomar conta. Mais tarde ou mais 

cedo, o Nino é que vai tomar conta…» 

António Duarte Silva: Mas ele era só militar. 

José Manuel Barroso: Por isso mesmo. Mas era um militar que 

simbolizava o poder dos guinéus. 

General Mateus da Silva: Eu posso acrescentar que nos briefings 

diários o general Spínola perguntava sempre: «Onde é que está o 

Nino?» Era a pergunta sacramental. E lembro-me de uma vez em que 

o Nino esteve a fazer um curso de Estado-Maior na União Soviética e 

depois voltou e participou numa operação e as coisas não correram 
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bem para o Nino, e lembro-me de que o general Spínola disse assim: 

«Este tipo desde que fez o curso de Estado-Maior já não é o mesmo». 

Risos. 

José Manuel Barroso: Mas voltando aos congressos do povo. Os 

congressos do Povo eram, digamos, por um lado, uma operação de 

propaganda a nosso favor, mas, por outro lado, eram também alguma 

coisa de certo modo sincera. Ou seja, o Spínola entendia que teria 

progressivamente de haver uma maior participação das populações no 

seu próprio governo. Evidentemente a um nível muito elementar. E 

queria os congressos do povo. Os congressos do povo tinham duas 

fases. Uma primeira fase, que era a nível local e que reunia, a nível 

de cada concelho, todas as etnias. As pessoas falavam dos problemas 

da sua região, sem distinção de etnias. E depois a segunda fase, a 

fase final, que era em Bissau. O congresso dividia-se em secções, que 

representavam, cada uma delas, as grandes etnias e afins. E havia 

depois uma última secção que representava as minorias das minorias, 

que não tinham nada a ver umas com as outras. Esses congressos – 

eu assisti a dois deles, com o Otelo – eram uma coisa de facto muito 

interessante. Porque os representantes das populações tinham uma 

liberdade de crítica absoluta, que ia desde a crítica ao governador, às 

autoridades, ao administrador local, às coisas que estavam bem, às 

coisas que estavam mal, o que tinha piorado de um congresso para 

outro, até à presença dos portugueses lá. Era perfeitamente… 

reuniam-se com o general todo o rol de críticas e ele actuava em 

função disso. Demitia administradores, modificava pontualmente 

políticas, percebia qual era o sentir da população. 

António Duarte Silva: Uma espécie de assembleia parlamentar, é 

isso? 

José Manuel Barroso: Quer dizer, o general não acreditava muito 

na história dos partidos ou de embriões de partidos lá, embora ele 

tivesse contactos… Protegia o Rafael Barbosa, tinha contactos com os 

tipos mais conservadores, mantinha alguns contactos com os gajos 
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que estavam fora, como no caso do Baticã Ferreira. Mas, no fundo, 

ele sempre pensou que era possível um entendimento com o PAIGC 

numa base de evolução que lhe permitisse equilibrar essas coisas e 

que lhe permitisse até fazer uma certa fusão – o Matos Gomes e o 

Mateus da Silva que me corrijam se estiverem em desacordo – entre 

o exército negro que ele estava criando e o próprio exército do PAIGC, 

uma espécie do que esteve previsto para Angola, talvez. 

Coronel Matos Gomes: Havia mais do que isso. Nós sabemos que, 

nessa unidade de comandos e nos fuzileiros negros, havia elementos 

do PAIGC … 

Manuel de Lucena: E havia oficiais guinéus? 

Coronel Matos Gomes: Nos fuzileiros, não. Os oficiais eram todos 

europeus. Nós sabíamos que, nestas unidades, havia elementos do 

PAIGC. Sem nenhuma dúvida. Por confirmações da PIDE e quase por 

conversas. Era relativamente frequente os sargentos e oficiais guinéus 

falarem com os oficiais europeus sobre as emissões do PAIGC na rádio 

Conacri. 

Luís Salgado Matos: Então como é que podiam ter a certeza de que 

o PAIGC não sabia das operações? Se lá tinha pessoas infiltradas … 

Coronel Matos Gomes: Que não sabia? Às vezes nem nós próprios 

sabíamos. As operações, desde que as coisas estejam montadas para 

se iniciarem muito rapidamente… 

Luís Salgado de Matos: Mas essa não. Tinha três dias de 

preparação. Três dias já dava para preparar… 

General Mateus da Silva: Mas não sabiam o local para onde iam.  

Coronel Matos Gomes: Uma unidade daquelas… por causa dessa de 

ter várias alternativas tivemos azares complicados com as fintas de 

dizer vai para a esquerda e depois o engano foi nosso e nós 

acertámos no sítio onde não queríamos. Mas isso acontecia. 

Desencadear boatos de que íamos fazer aqui ou acolá e… pronto, as 

coisas não funcionavam. E, a partir do momento em que se combatia, 

combatia-se. Aliás, o combate na Guiné era uma técnica complicada... 
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Embora houvesse muitas baixas… Mas nós sabíamos que havia 

militares que eram do PAIGC e estavam ali assim, sem nenhuma… 

Luís Salgado de Matos: Nos congressos do povo a tensão 

Guiné/Cabo Verde vinha ao de cima, sentia-se? 

José Manuel Barroso: Bom. Nos congressos do povo a tensão 

Guiné/Cabo Verde vinha ao de cima sobretudo nas críticas que eram 

feitas aos administradores, que eram – pelo menos foram, até a um 

determinado período – sobretudo cabo-verdianos. Porque entretanto 

muitos deles foram substituídos. Fora disso havia tensão. 

Basicamente isso. O que o general Spínola também sabia, e creio que 

também os operacionais que aqui estão, nomeadamente o Matos 

Gomes, sabiam-no, através das informações. 

[…]8 

Ele tinha de facto uma grande preocupação em colocar as populações 

do seu lado. Eu que o acompanhava, quando trabalhei com ele, era 

rara a deslocação ao interior que ele fizesse que eu não fosse também 

e, portanto, tinha a noção do tipo de discurso que ele fazia. Ele fazia 

de facto sempre discursos em que o objectivo era: «Vocês estão a 

trabalhar, estão connosco, mas estão a trabalhar para vocês, vocês 

um dia vão ser autónomos ainda que ligados a Portugal. Isto vai 

evoluir, os guinéus é que são importantes». E batia sistematicamente 

nas questões locais, ouvia as pessoas, ele incitava os chefes locais a 

falar com muita abertura. Isso era um facto, isso era um facto. 

Luís Salgado de Matos: Chega lá quando? 

Coronel Matos Gomes: Eu e o José Manuel Barroso chegámos no 

mesmo avião em Julho de 72. Fui como capitão. 

José Manuel Barroso: Aliás, é engraçado que o general Mateus Silva 

também chega em Julho, não no mesmo avião. O Matos Gomes, eu e 

outro elemento que será determinante neste grupo, que é o Golias, 

chegámos no mesmo dia, no mesmo avião. 

                                                           
8 Falha da gravação. 
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Coronel Matos Gomes: E o Durand Clemente também chegou uma 

semana antes. 

José Manuel Barroso: Não, chegou um tempo depois. 

General Mateus da Silva: Comigo foi também o Zé Blanco. 

José Manuel Barroso: Ah, e o Zé Blanco. 

José Pedro Castanheira: Era o grupo de conspiradores lá do sítio… 

Risos. 

José Manuel Barroso: Era o grupo de conspiradores que reforçou o 

que lá existia, mas eu depois falo nisso. 

Coronel Matos Gomes: A questão do 25 de Abril (24, 25, 26 e, 

depois, logo a seguir). O que é que acontece? A Guiné tinha um grupo 

de conspiradores do MFA, estruturado pelas razões que o general 

Mateus da Silva referiu: a concentração de militares (o território era 

pequeno); a situação, que era muito difícil e obrigava a que todos nós 

nos encontrássemos e as ideias circulassem com muita facilidade; a 

dureza da situação e a dificuldade da situação militar obrigando a que 

os militares que lá estavam equacionassem o futuro.  

Uma das particularidades que o MFA tem é a de incluir, desde logo, os 

comandantes das unidades mais importantes e, mais interessante 

ainda, praticamente os quadros superiores das unidades de tropas 

especiais e da Força Aérea. Na Força Aérea, as coisas não eram tão 

claras assim, mas, por exemplo a esquadrilha de helicópteros, que era 

a que apoiava mais de perto as unidades militares, era aquela com 

quem nós tínhamos melhor relação, melhor obviamente do que 

tínhamos com os pilotos dos Fiats.  

A questão que se punha na Guiné era a da resolução efectiva de uma 

situação que nós achávamos que não tinha saída militar e isso é tão 

mais interessante quanto se verifica que essa ideia é assumida por 

militares que poderiam continuar a combater lá. Em termos políticos e 

em termos militares era possível, aos oficiais e às restantes unidades 

(aos pára-quedistas, aos comandos, aos fuzileiros e à Força Aérea) 

dar uma ideia de presença efectiva sobre o território durante muito 
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tempo: nós tínhamos um porto onde poderíamos sempre ser 

reabastecidos, que era Bissau. Se garantíssemos quatro ou cinco 

pontos fortes: se garantíssemos a presença em Bissau, em Bafatá, 

em Nova Lamego, em Teixeira Pinto, em Aldeia Formosa, as coisas 

poderiam manter-se e nós tínhamos essa ideia. Mas sabíamos que 

isso não correspondia a nenhuma alternativa credível. 

Manuel de Lucena introduz a questão dos mísseis9. 

Coronel Matos Gomes: Os mísseis (que a certa altura o PAIGC 

começou a usar contra a aviação) provocam inicialmente um 

desequilíbrio muito grande, mas essa situação podia e estava a ser 

resolvida a dois níveis: por um lado, havia manobras possíveis para 

os aviões escaparem - quer os aviões quer os helicópteros - e há 

equipamentos técnicos para limitar muito a acção dos mísseis, 

nomeadamente a dos que são atraídos por calor, por infra-vermelhos 

(lançando-se outras fontes de calor, etc.); por outro lado, estavam 

para ir para a Guiné unidades de artilharia anti-aérea também com 

mísseis, com anti-mísseis.  

Intervenção imperceptível de António Duarte Silva. 

Coronel Matos Gomes: Era fundamental para as forças portuguesas 

na Guiné ter o apoio aéreo e isso era possível. Mas problema que se 

punha na Guiné era o problema colonial de fundo, era que aquela 

guerra ali estava de facto perdida. Daí que tenha sido na Guiné que 

surgiram praticamente todos os oficiais que vão desempenhar um 

papel decisivo no MFA aqui em Portugal, desde o general Spínola a 

todo o seu grupo, até depois a militares como o Casanova Ferreira, o 

Manuel Monge, o Salgueiro Maia, o Otelo, toda a gente, porque é ali 

que se vê que a questão colonial, a guerra, não tem saída; e a Guiné 

é até um laboratório importante de análise daquilo que acontece aqui 

em Portugal, porque os factos da tomada do poder e o golpe já 

                                                           
9 Mísseis terra-ar, de origem soviética. Foram utilizados pelo PAIGC que, em Março 
e Abril de 1973, abateu cinco aviões portugueses (dos quais dois Fiats) causando 
oito mortos. Outro Fiat viria a ser abatido em Janeiro de 1974, tendo-se o piloto 
ejectado e escapado com vida. 
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referido pelo general Mateus da Silva - que foi de facto um golpe 

muito autónomo relativamente ao golpe do 25 de Abril - revela uma 

coisa interessantíssima: é que aquele golpe da Guiné foi feito sem o 

grupo dos spinolístas.  

Em Portugal, digamos que havia três grupos: um de spinolístas, outro 

que depois veio a desempenhar um papel no esquerdismo e depois 

mais à direita, e um outro grupo que, logo desde o início, digamos, foi 

protagonizado aqui pelo Sanches Osório ou pelo Mariz Fernandes. Na 

Guiné, não. Os spinolístas não existiam, porque tinham vindo todos 

com o general Spínola e é curioso que não fica sequer a ideia do 

spinolísmo. Essa ideia é completamente varrida do campo. Na Guiné, 

não há ninguém, em termos militares, que se opusesse ao 

desencadear daquele golpe do dia 26, à tomada do poder como nós o 

fizemos e, depois, à abertura de negociações com o PAIGC e, 

digamos, ao estabelecimento de umas tréguas imediatas. Todos 

aqueles que tentaram quebrar esta ideia geral foram excluídos do 

processo de uma forma liminar e quase imediata. 

Pergunta imperceptível de Manuel de Lucena. 

Coronel Matos Gomes: Penso que são percepções erradas, como eu 

referi há pouco. Dizer «Bom, vamos continuar as operações» é, aliás, 

uma forma clássica de estabelecer negociações numa posição mais 

forte, que ali na Guiné já não era possível, por um lado, porque as 

tropas negras já não estavam nesse campo, e, por outro, as tropas 

brancas, europeias, também já não estavam… mas essas já não 

estavam antes do 25 de Abril. 

Luís Salgado de Matos: Acha que a palavra pânico utilizada pelo 

Duarte Silva era exacta para descrever o estado de espírito nas tropas 

portuguesas? 

Coronel Matos Gomes: Não, nunca houve pânico. A seguir aos 

mísseis, houve um período de cerca de 30 dias ou um mês e meio em 

que não se realizaram grandes acções aéreas, movimentos aéreos, 

mas mesmo assim continuou-se a voar, de helicóptero, cá para baixo 
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no Sul. Encontraram-se outras formas de actuar e as coisas passaram 

a funcionar. Houve problemas muito sérios no Norte, em Guidage e, 

depois cá em baixo, em Guileje, o que para nós era o indício de que, 

em termos militares, a situação na Guiné estava perdida. É que as 

forças regulares já não tinham capacidade para acorrer a dois pontos 

críticos ao mesmo tempo. A partir do momento em que o PAIGC 

desencadeou uma acção muito importante no Norte, em Guidage, e 

desencadeou outra cá em baixo no Sul, em Guileje, as Forças 

Armadas portuguesas já só tinham capacidade de resolver um 

problema. Não era possível manter uma situação a este nível.  

Duarte Silva e Manuel de Lucena pedem esclarecimentos sobre 

Guidage e Guileje. 

Coronel Matos Gomes: Guidage é a última grande operação do 

general Spínola, em Maio ou Junho de 73. A única grande operação 

que o general Bettencourt Rodrigues lançou foi em Canquelifá, em 

Fevereiro [de 1974] e já foi uma operação nitidamente defensiva, 

para manter um ponto forte ali assim, um ponto forte que já era um 

ponto fraco.  

José Pedro Castanheira: Eu acho que em certas circunstâncias 

pode utilizar-se a expressão pânico. A maior parte dos pilotos da base 

aérea nº 6 de Bissau… houve uma oposição colectiva de voar. Tinham 

sido abatidos uma série deles…  

Coronel Matos Gomes: Não foram assim tantos quanto isso. 

José Pedro Castanheira: Isso foi confirmado pelo próprio Spínola. 

Que às duas por três toma a iniciativa - e é a versão dele - de 

demonstrar que era possível … 

Coronel Matos Gomes: E vai voar com o comandante da base. Isso 

não é um problema de pânico. Penso que é um problema de alguma 

sensatez. Quando eu estou a enfrentar … 

General Mateus da Silva: A Força Aérea teve de estudar novos 

métodos de voo para poder sobreviver aos mísseis, e encontrou essas 

soluções! E nós, depois, continuamos a voar, não digo com toda a 
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normalidade, mas bastante frequentemente! Voei na Guiné muitas 

vezes com os mísseis, só que os helicópteros andavam a rasar as 

copas das árvores, os aviões ou voavam a rasar ou subiam em espiral 

até aos 2500, 3000 metros para ficarem fora do alcance. Os Fiats G-

91 também andavam alto e quando faziam um ataque ao solo, 

picavam (nessa altura os mísseis não tinham capacidade para acertar 

de frente, tinham de ser lançados atrás do avião e só em perseguição 

é que podiam acertar) de modo que quando o avião picava, não era 

vulnerável, depois os pilotos quando levantavam, quando saíam do 

ataque ao solo, faziam duas curvas, porque no caso de, depois de 

levantarem, lançarem um míssil em perseguição do avião, o míssil 

tinha menos manobrabilidade que o avião - o avião fugia e o míssil 

perdia-se. Tomou-se uma série de medidas e eu julgo que o apoio ao 

solo da Força Aérea passou a ser menos eficaz. Mas o transporte e as 

deslocações na Guiné voltaram a fazer-se quase normalmente. 

Coronel Matos Gomes: Eu penso que não é necessário justificar a 

situação de ruptura, a situação militar de ruptura, na Guiné, com a 

falta do apoio da Força Aérea, nem com a questão dos mísseis. No 

início das guerras, são as guerrilhas que tentam destruir obras de arte 

[militar] e obstruir os movimentos das tropas regulares. Na fase final 

da Guiné, ali na zona de Bambadinca e depois cá em baixo, em 

Bedanda, já eram as forças portuguesas que se defendiam a destruir 

pontes, para o PAIGC não se poder aproximar com as viaturas de 

lagarta e meia-lagarta de que já dispunha.  

Isto foi uma alteração completa da situação e justificou que, 

efectivamente, não houvesse outra solução senão terminar a guerra. 

É com este enquadramento presente e com esta situação que, aliás, 

foi exposta aqui em Portugal a alguns líderes da oposição, também 

clandestina, em 1973, é com este cenário que se negou a tal 

possibilidade de se fazer um golpe autónomo e inicial a partir da 

Guiné. Entendemos sempre que essa questão do golpe inicial, de 
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mudança de regime, teria que ter origem na capital do Império, teria 

que ser aqui, e foi isso o que efectivamente se fez.  

Agora, foi também o facto de a situação militar ter produzido esta 

consciência nos oficiais (que à medida que vinham regressando a 

Portugal, se vinham introduzindo e integrando no Movimento) que 

permitiu que a ligação entre a cabeça do MFA, aqui em Portugal, e a 

Guiné se mantivesse sempre com uma grande fluidez de informação. 

Todos os oficiais da Guiné que vinham cá de férias mantinham 

relações com os seus camaradas que tinham vindo de lá, que estavam 

metidos em todo este processo. E é isto que leva a que na Guiné se 

saiba (ou pelo menos um grupo relativamente restrito saiba) com 

uma grande precisão - e é o único teatro de operações onde isso 

acontece - quando vai ocorrer o 25 de Abril. Nós sabíamos que o 25 

de Abril ia ocorrer naquela semana, com grande probabilidade no 24 

ou no 25. Penso mesmo que havia quem soubesse o dia exacto e isso 

deve-se ao facto de dois oficiais terem vindo com a indicação de 

entrar em contacto com os que cá estavam, e entraram em contacto 

com o Otelo e o Otelo dá-lhes, a esses dois oficiais, ou a um deles, a 

data exacta do 25 de Abril, o que levou a que esse oficial, pela 

primeira vez, não tenha dormido na viagem daqui para Bissau, 

preocupado em saber o que ia fazer com aquela informação, que era 

um problema complicado. Penso que um dia qualquer, as pessoas que 

estiveram nesse processo irão falar. Mas o problema pôs-se. 

António Duarte Silva: Quem é o autor do documento «A Situação 

Político-Social na Guiné» que foi distribuído lá e cá? Antes do 25 de 

Abril? 

Coronel Matos Gomes: «A Situação Político-Social na Guiné» é um 

documento de apoio a uma reunião que foi feita em Bissau e discutido 

numa reunião de oficiais do MFA, pelo Grupo de Artilharia de 

Campanha (GAC), onde estava o Ferro de Azevedo e julgo que o 

Otelo, bem como oficiais ligados ao comando-chefe. Este documento é 

apresentado numa reunião, em Setembro de 1973, em Bissau, no 
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GAC, e um dos oficiais, que penso que participou na sua feitura, ou 

pelo menos deu elementos para esse documento, ficou depois 

relativamente incomodado com a divulgação que ele teve. 

Manuel de Lucena: Esses oficiais ligados ao comando-chefe quem 

são? 

Coronel Matos Gomes: Eram oficiais da Repartição de Informações 

do Comando-Chefe. 

General Mateus da Silva: Foi o Hugo Rocha que esteve lá, esteve o 

Beirão, … 

Coronel Matos Gomes: Esteve o Stoffel.  

General Mateus da Silva: Era o Stoffel, era.  

Coronel Matos Gomes: Depois o Stoffel passou para a Acção 

Psicológica.  

Manuel de Lucena: Mas o Beirão e o Stoffel nessa altura já não 

estavam lá. 

Coronel Matos Gomes: O Stoffel estava, estava. O Beirão é que já 

não. 

António Duarte Silva: Quando é que foi essa reunião? 

Coronel Matos Gomes: Essa reunião foi feita ainda antes do Otelo 

se vir embora. Portanto, em [Setembro de] 73. […] No final de 1972 

nós já tínhamos reuniões sobre muitas coisas. 

Luís Salgado de Matos: Como é que era nessa fase a articulação 

com o Spínola? 

Coronel Matos Gomes: Há aqui a questão da autonomia da Guiné 

relativamente ao Spínola. Curiosamente, na Guiné, surgem também 

os oficiais anti-spinolistas. 

General Mateus da Silva: [regressando ao assunto das reuniões] Eu 

acho que coincide praticamente com a vinda do general Spínola para 

Lisboa. Se começaram foi uns dias antes. As reuniões significativas na 

messe de oficiais e, depois, no agrupamento de transmissões são 

pouco depois de o general Spínola vir embora para Lisboa, no dia 6 de 

Agosto de 73 (eu vim com ele). E, pouco depois, há a reunião na 
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messe dos oficiais e depois, no princípio de Setembro, houve reuniões 

no agrupamento … 

Coronel Matos Gomes: […] Há um aspecto que me parece muito 

significativo, até para a formação da consciência do MFA, que é  a 

questão do movimento do Congresso dos Combatentes, feito por 

milicianos, que começa na Guiné, de uma forma que não tem 

rigorosamente nada a ver com o general Spínola, até porque ele não 

estava lá. Na altura em que se faz a contestação ao Congresso dos 

Combatentes, não estava. Não estava, aliás, quando ela se inicia. E a 

forma de o grupo que esteve sempre à volta do general Spínola 

funcionar consistia em, como era muito mais estruturado do que 

todos os outros, só transmitir ideias e só actuar depois do consenso e 

da autorização do general Spínola. Quando há o Congresso dos 

Combatentes, um grupo de militares da Guiné decide contrariar em 

absoluto aquele congresso, independentemente de o general Spínola 

concordar ou discordar. Esse processo de contestação desencadeia-se 

e obtém uma adesão muito significativa na Guiné. E obtém essa 

adesão de uma forma demagógica, dizendo aos militares que estavam 

a combater, nomeadamente, aos quadros permanentes que estavam 

presentes: «Bom, isto é dirigido por aquela rapaziada que fez o 

serviço militar obrigatório em Nova Lisboa, aqui e acolá, na 

administração militar e esses tipos agora querem colocar-se neste 

comboio à nossa custa». E há uma frase de um oficial de operações 

que, quando lhe apresentei um papel para ele se pronunciar sobre 

ele, resume a situação daquilo que era um militar do quadro 

permanente que estava isolado, numa guarnição, no meio da Guiné, 

que percebe disto e que responde a tudo. Quando eu lhe vendi o meu 

latim o melhor que podia e sabia, ele disse-me só isto: «Já percebi, 

há uns gajos que querem que nós aqui seguremos a vaca pelos 

cornos, para mamarem à vontade». Foi esta a ideia que nós 

transmitimos sobre o que iria ser o Congresso dos Combatentes.  
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Quando o general Spínola chega à Guiné, o grupo dos seus oficiais 

fala-lhe nesse assunto. O general Spínola ia da metrópole para apoiar 

o Congresso dos Combatentes e foi, perante a contestação que ali se 

dava, que o grupo dos oficiais mais ligados a ele percebeu o que se 

passava e se integraram neste processo. Então, aí passámos a 

funcionar todos em conjunto. Tanto assim é que uma delegação dos 

organizadores do Congresso dos Combatentes (o coronel Caçorino 

Dias e o Hugo Cardoso) já não é recebida pelo general Spínola, 

embora aqui tenha sido assente que poderiam lá ir. Estes grupos, que 

existiam e que tinham visões diferentes daquilo que iria ocorrer na 

Guiné, vão andando. Quando o general Spínola se vem embora, todo 

o seu grupo se vem embora e o processo na Guiné continuou a 

avançar e avançou sempre de uma forma autónoma, o que explica, de 

algum modo, algumas das atitudes que o general Spínola teve sempre 

para com os militares que estiveram na Guiné e que não pertenceram 

ao seu grupo mais restrito. Isso tem consequências até hoje. 

José Manuel Barroso: Na história do Congresso dos Combatentes, 

na perspectiva do general Spínola, e do seu primeiro apoio, saliento 

duas coisas: o general Spínola chega com uma ideia sobre o 

Congresso dos Combatentes e o seu staff dá-lhe conta da reacção 

contrária. Mas o general Spínola, no início do Congresso, pensou que 

aquilo seria uma organização que ele iria também aproveitar para 

fazer a sua propaganda. Quando ele, alertado pelo seu staff, verifica 

que o Congresso iria muito mais para a direita do que ele pensava, ele 

retira rapidamente o apoio ao Congresso e permite todo o género de 

coisas e fecha depois os olhos a todo o tipo de reuniões que são 

feitas, abaixo-assinados, tudo. 

Coronel Matos Gomes: O general Spínola não aceita o coronel 

Caçorino Dias como hóspede oficial do Governo e não lhe queria 

sequer pagar as contas do hotel. Eles ficaram no Grande Hotel que 

era a forma de dizer que estavam completamente fora deste 

processo. 
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Manuel de Lucena: Em 1974, depois do 25 de Abril, o general 

Spínola, apesar de ter ficado sem estruturas, sem bases e sem apoios 

na Guiné, queria ir lá… 

Coronel Matos Gomes: O general Spínola já era aqui Presidente da 

República. Ele queria ir à Guiné, obviamente motivado por razões 

apaixonadas. Mas aquilo que ele iria fazer era causar uma grande 

confusão. 

General Mateus da Silva: Seria uma confusão e uma instabilidade 

muito grande. Aliás, ele chegou a mandar as fotografias dele – 

dezenas de milhar –  que ele queria que fossem expostas, a preparar 

a ida, e que o Fabião nunca… Havia o problema de que se ele fosse 

podia, por um lado, ser aplaudido, mas arriscávamo-nos, por outro, a 

que fosse apupado, humilhado. 

Coronel Matos Gomes: Bem, e já não havia sequer força para lhe 

garantir a segurança – isso também estava fora de questão. Ele 

também não a iria levar daqui. Digamos que isso [a ida] era uma 

bravata duma inconsequência… quer dizer, cheia de consequências! 

Luís Salgado de Matos: Vocês acham que o general Spínola estava, 

nessa altura, na plena posse das suas faculdades? Em Maio de 1974? 

José Manuel Barroso: Uma coisa é ele estar em plena posse das 

suas faculdades. Outra coisa é ele entender os acontecimentos à 

velocidade a que estavam [a ocorrer]. 

General Mateus da Silva: Isso é quase o Vasco Gonçalves no 

comício de Almada … Estava na plena posse das suas faculdades? 

Também podemos perguntar. 

José Manuel Barroso: O que a situação evoluía era com grande 

rapidez. Discute-se muito, e compreende-se porquê, a importância 

relativa dos três teatros de operações em todo este processo. É 

evidente que Angola e Moçambique têm um peso, obviamente, 

completamente diferente. Mas do ponto de vista do movimento e da 

resistência em relação ao regime, eu penso que a Guiné é 

fundamental. E a Guiné, de certo modo, é emblemática, sob vários 
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pontos de vista. É emblemática na medida em que as pessoas, os 

militares, que claramente conspiravam no interior, desde muito cedo, 

entendiam (e falo sobretudo desde 72) que em nenhuma 

circunstância eles permitiriam que a Guiné se transformasse numa 

segunda Índia, ou seja, eles não deixariam, mesmo que tivessem que 

actuar contra a metrópole, contra o poder local, não deixariam as 

forças portuguesas serem humilhadas. Esta questão era depois 

atravessada por considerações de ordem política, ideológica, pela 

formação dos oficiais do quadro permanente e do quadro de 

complemento, enfim, pelas diversas divisões. E, quando se falou há 

pouco que se chegou a ter, a estudar, hipóteses de responder a 

determinadas situações, essas hipóteses tinham a ver com duas 

situações possíveis. Uma que era, perante a continuidade do regime 

em Lisboa e perante um agravamento considerável da já difícil 

situação militar na Guiné, se tomar a iniciativa de acções – já foi 

referida a história dos aviões, de facto, isso foi discutido. Previram-se 

acções, enfim, não de uma forma muito detalhada ainda, mas acções 

a desenvolver para o aprisionamento dos aviões, que tinha o objectivo 

já referido de se poder colocar fora do território as populações. Mas 

também tinha um outro objectivo, que era a possibilidade de 

estabelecer ligações, inclusivamente para suprir alguns problemas de 

ordem logística.  

Por outro lado, nós entendemos sempre (nós, o núcleo de 

conspiradores que era cada vez era mais largo) que seria necessário, 

face ao 25 de Abril, ou a algo semelhante, haver pelo menos uma 

colónia que tomasse uma posição clara, firme e decidida, ao lado dos 

conspiradores e do MFA, e do que fosse feito em Lisboa. Porque nós 

defendíamos que o princípio de as Forças Armadas que estavam nas 

colónias ficarem quietas ou apenas mandarem telegramas a dizer 

«sim senhor, mudou o poder, nós até estamos de acordo» não era 

suficiente. Queríamos dar uma ideia clara de que lado estavam 

aquelas forças armadas, naquele teatro de operações; e estavam, na 
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medida em que conspiravam. Porque, a nível de conspiração, havia 

muitas coisas mesmo antes do MFA se formar.  

Quando cheguei à Guiné, em 1972, oriundo de uma família com 

grandes tradições políticas, e de eu próprio [ter estado envolvido nas] 

lutas políticas e académicas nos anos 60, recordo-me de que fui para 

a Guiné pensando muito, e recordo-me do dr. Mário Soares (nesse 

Verão encontrei-me com ele, em férias, em Espanha) me ter dito: «Se 

quiseres eu arranjo-te uma bolsa na Alemanha, ou noutro sítio, não 

vás». E eu recordo-me de lhe ter respondido: «Não. A menos que a 

situação seja insustentável, penso que tem que haver gente que 

actue dentro». E fui para a Guiné em condições engraçadas porque 

um dos núcleos fundamentais foi não só nesse mesmo avião mas 

também nesses dias. Quando cheguei à Guiné, eu fiquei estupefacto! 

Ia com uma ficha da PIDE bastante carregada, estava destinado a um 

comando operacional e o general Spínola, para meu espanto (vim a 

saber depois porquê), chama-me para trabalhar com ele.  

É preciso dizer aqui que, antes do 25 de Abril, eu fiz parte, enquanto 

miliciano, de um dos últimos cursos de promoção a capitão. Eram uns 

cursos feitos para oficiais milicianos que tinham feito uma primeira 

tropa não tendo ido ao Ultramar. Depois estavam fora [da tropa] um 

tempo e, como os oficiais do quadro escasseavam, chamavam-nos 

para o curso de capitães. O nosso curso em Mafra é um curso de 

gente, uma boa parte dela, politicamente, consciente, e gente 

revoltada. O director do curso era um homem ainda não muito 

estruturado politicamente, mas já claramente contra o regime e 

contra a forma como a questão colonial ia ser resolvida, ou poderia 

ser resolvida, ou estava a decorrer. O nosso director de curso era o 

então major Pedro Pezarat Correia. Nós tínhamos, nas aulas do 

Pezarat e de mais um ou outro oficial, discussões abertíssimas sobre a 

questão colonial: a solução colonial, tal como estava a ser encarada 

pelo regime, sim ou não; a solução política; a autodeterminação; o 



 

52 
 

futuro. Isso era discutido com toda a clareza. Nós éramos à volta de 

setenta, dos quais cerca de vinte vão para a Guiné.  

Quando eu vou para a Guiné, vou trabalhar com o general Spínola, 

porque o Pedro Pezarat Correia escreve ao Fabião a dizer: «Vai para 

aí uma pessoa assim, não sei quê, que ainda por cima foi dos mais 

bem classificados do curso, que operacionalmente é bom, portanto, tu 

vê lá o que é que podes fazer». E há um outro homem, que é o dr. 

Carlos, um homem da maçonaria, que era amigo do Raul Rego, colega 

do tempo do Colégio Militar do general Spínola, que lhe escreve. E eu, 

que devia ter ido para o mato, passo para o comando-chefe. Quando 

chego ao comando-chefe, eu, jovem da oposição, fico estupefacto 

porque o que se falava no comando-chefe era da incapacidade do 

Marcelo, da incapacidade do regime, e da necessidade de dar uma 

volta a isto! E isso falava-se abertamente! Com poucas excepções! De 

uma forma ainda…  

Bom, as pessoas não estavam já a pensar como é que iam fazer, mas 

era evidente uma evolução; o Marcelo não dava resposta às questões 

do Spínola, o Marcelo tinha estoirado com a hipótese de algo com o 

Amílcar!  

Da parte dos spinolístas, há já uma ideia clara do que pode vir a 

suceder. Recordo-me do Almeida Bruno, numa conversa, em 72, lá na 

Repartição de Acção Psicológica, onde havia cinco capitães, dois 

milicianos e três do quadro (um dos chefes da Acção Psicológica era o 

tenente-coronel Stoffel, os capitães do quadro eram o Otelo, o Manuel 

Monge e outro de que não me recordo do nome, e os capitães 

milicianos eram o Zé Blanco e eu), dizer: «Vamos dar uma volta a 

isto, porque há aqui um grande problema: é que a bandeira 

portuguesa é verde e vermelha, e se a gente não se põe a pau, isto 

evolui de uma forma tal que o vermelho vai tapar o verde». Bom, isto 

tem a ver com diferentes soluções para os problemas políticos 

nacionais, que se vêm a acentuar desde antes do 25 de Abril, que tem 
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a sua génese no movimento dos capitães ainda e depois no próprio 

MFA, sobretudo depois do 25 de Abril. 

Luís Salgado de Matos: Quando é essa conversa? 

José Manuel Barroso: Em 72, seguramente. Em 72, quando eu 

chego à Guiné, há claramente, da parte dos spinolístas, e já não falo 

do nosso outro grupo (já lá chegamos), uma total descrença em 

relação ao regime e em relação ao Marcelo. E há uma grande 

liberdade. Eu, por exemplo, que estava na Repartição de Acção 

Psicológica, era o assessor de imprensa do Spínola, que redigia as 

notícias que vinham todos os dias para Lisboa, que ele depois corrigia, 

etc. Recordo que, a partir de um certo momento, havia uma parte do 

tempo de antena da rádio da Guiné que era utilizada pela rádio 

militar, o Programa de Informação das Forças Armadas (PIFA). A 

partir de um determinado momento, poucos meses depois de eu ter 

chegado a Bissau, a rádio militar era uma rádio perfeitamente livre. 

Livre! Nós ouvíamos todos os dias a BBC e todos os dias incluíamos 

nos noticiários, difundidos para todo o território, para todo o teatro de 

operações, para os militares portugueses, notícias do governo e das 

coisas da oposição em Portugal. O Congresso de Aveiro foi todo 

relatado, dia a dia, para o teatro de operações, a partir do noticiário 

da BBC, que nós escutávamos. Nós fazíamos comentários sobre a 

situação política portuguesa (evidentemente com alguma temperança) 

perfeitamente anti-regime! De que o general Spínola tinha 

conhecimento! Recordo-me de uma vez ter redigido um comentário, 

em Outubro de 1972, bastante violento do ponto de vista político a 

propósito não me lembro de quê, talvez a propósito do 5 de Outubro; 

isto em 72. O Fabião pediu-me o texto, levou-o ao Spínola e disse: 

«Olhe, você está a ver e tal, mas não está a ver, este texto engraçado 

e tal». E o Spínola fez-me um comentário do estilo: «O Fabião 

mostrou-me para aí um texto e tal, mas eu nem li bem». Bom, a nível 

do noticiário, dávamos grande destaque a tudo o que dentro do 
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regime fosse a ala liberal, os discursos liberalizantes do Veiga Simão, 

tudo isso era salientado. 

António Duarte Silva, numa intervenção que se ouve muito mal, quer 

ser esclarecido sobre os contactos com a metrópole. 

José Manuel Barroso: O general Spínola, para além das suas 

preocupações em relação ao futuro do país, tinha ambições pessoais. 

E tinha um oficial, penso que estava na reserva, que fazia o contacto 

com os órgãos de comunicação. As notícias eram enviadas para a 

ANI, mas eram enviadas cópias para esse oficial, que tinha contactos 

nos media e que ia bater as capelinhas todas a dar a informação, a 

chamar a atenção, etc. E, a certa altura, começou-se a estabelecer, e 

por isso eu falei nas circunstâncias em que sou colocado no comando-

chefe, um contacto muito forte entre o general Spínola e o República, 

contacto que, de certo modo, eu solidifico, porque eu ia da redacção 

do República, ainda que de uma forma não ainda absolutamente 

profissional e tinha o contacto com os elementos do República, com o 

[Raul] Rego e com o meu tio [Mário Soares]; e o República respondia 

às questões essenciais que o Spínola colocava na Guiné. O Rego fazia 

n editoriais com base nos discursos do general Spínola. Muitos dos 

discursos do general Spínola eram montados assim: às vezes, havia 

um acontecimento aqui, um ministro que dizia alguma coisa com que 

ele não concordava, uma situação qualquer; o gajo ia de helicóptero 

visitar uma povoação qualquer e fazia um discurso de resposta a 

Lisboa. Por exemplo, eu recordo que uma vez ele fez um discurso 

aconselhando os agricultores locais de uma região a fazerem 

cooperativas e quando chegámos ao gabinete e eu perguntei: «Meu 

general, e se nós fizéssemos aqui uma coisa, ampliássemos isto e 

fizéssemos aqui uma coisa sobre a importância do cooperativismo?» E 

ele disse: «Boa!» Punha-se aquilo que ele tinha dito na notícia e 

acrescentavam-se mais umas coisas para Lisboa. Isto, a partir de 

uma certa altura, era o dia a dia. Às vezes já discutíamos: «Aquele 

antigo ministro de Lisboa disse isto, disse aquilo, não quer fazer uma 
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resposta». «Então vamos lá», [Spínola] fazia um discurso e depois 

fazíamos uma notícia, que era a resposta ao ministro.  

Bom, no noticiário sobre o que se passava no teatro de operações era 

a mesmíssima coisa. Na primeira fase, o general Spínola, no 

noticiário, protegia as nossas tropas (aliás ele nunca as desprotegeu), 

sobretudo em termos de baixas no teatro de operações. Quando o 

PAIGC intensifica a pressão e há problemas sérios, o Spínola começa 

a querer que nas notícias venha exactamente o número de mortos e 

de feridos que nós temos. Enquanto no início tínhamos três mortos e 

oito feridos e ele dizia «Eh pá, ponha só um», a partir do momento 

em que a situação, do ponto de vista militar, se agravava 

substancialmente e em que de Lisboa não havia nenhuma resposta 

política, ele dizia: «Não senhor, é exactamente o que sucedeu». E as 

notícias assim vinham.  

O general Spínola, portanto, começa a querer, a partir, pelo menos, 

do período em que eu lá estou, fazer tentativas de diálogo com 

sectores da oposição em Portugal. 

José Pedro Castanheira: És capaz de situar isso? Tudo isso 

acontece depois da candidatura à Presidência da República? Esse é 

que é o momento de viragem? 

José Manuel Barroso: Exacto. E acontece depois disso e a acontece 

depois da tentativa que ele faz de chegar a um acordo com o Amílcar 

Cabral através do Senghor. Portanto, quando ele começa a perder 

toda a confiança e todas as esperanças na capacidade de Marcelo de 

fazer evoluir as coisas. São os dois momentos chave.  

António Duarte Silva: E vocês sabiam isso? Do Senghor e do 

Marcello? 

José Manuel Barroso: A nível do staff do Spínola e daqueles oficiais 

em Bissau, e não só em Bissau, sabia-se. Sabia-se, não apenas 

porque se sabia, mas porque a partir de um determinado momento 

ele torna claro, e quer que fique claro perante os militares, que Lisboa 

quebrou a possibilidade de diálogo. 
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António Duarte Silva: Sabia-se das conversas do Marcello com o 

Spínola? 

José Manuel Barroso: Sabia-se a um nível restrito. O seu staff mais 

chegado sabia. Eu sabia. 

Coronel Matos Gomes: Mas não havia dúvidas para quem, por 

exemplo, estava no terreno a combater de que o relacionamento 

entre o comandante-chefe e o presidente do Conselho de Ministros 

era péssimo. E de que esse relacionamento era péssimo porque eles 

tinham soluções completamente distintas para a resolução do 

problema da guerra e do problema colonial.  

José Manuel Barroso: Vou dar um outro exemplo. O Spínola, 

sabendo já que se vinha embora e que não havia qualquer hipótese 

de o Marcelo adoptar uma política de renovação do regime e de 

alteração dentro do próprio quadro do regime, propõe, à Assembleia 

Legislativa da Guiné, um novo estatuto para a Guiné, que era um 

verdadeiro estatuto de autonomia, que é chumbado depois em Lisboa, 

mas que ele faz aprovar em Bissau, só para que se soubesse. Quando 

o Sá Carneiro e a Ala Liberal levantam as questões da liberdade de 

imprensa e da Lei da Imprensa … 

Manuel de Lucena: Isto é em ligação ao processo de revisão 

constitucional de 71? 

José Manuel Barroso: Não, é já depois porque eu só vou para a 

Guiné em 1972. É posterior. 

António Duarte Silva refere-se a uma notícia publicada no Expresso 

pelo jornalista Augusto de Carvalho sobre o estatuto orgânico da 

Guiné e pergunta se este jornalista esteve na Guiné. 

José Manuel Barroso: O Augusto Carvalho esteve lá. Sim, sim.  

António Duarte Silva, quanto à relação do general Spínola com a 

imprensa, chama a atenção para o papel de outros jornais que não o 

«República», referindo em concreto o jornal «Expresso». 

José Manuel Barroso: Sim, também há o Expresso, o Diário de 

Lisboa. O Vítor Direito, chefe de redacção do República, vai lá nessa 
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altura. Teve muitas hesitações, mas eu disse-lhe: «Eh pá! Vem». E o 

Vítor vai lá e está lá. 

Apartes. 

Manuel de Lucena: Esse estatuto é de 72? 

José Manuel Barroso: Exactamente. É no último ano do Spínola. É 

no meu primeiro ano de Guiné. E mais. Nós preparamos um projecto 

de lei de imprensa local, que não era mais do que dizer ao Marcelo 

Caetano: «Isto é o que vocês deviam fazer em termos de imprensa», 

que era, de resto, decalcado do projecto do Sá Carneiro e do Miller 

Guerra. O Spínola aí começa a ter necessidade de encontrar alguns 

interlocutores na área da oposição não-comunista. 

Manuel de Lucena: Isso é rigoroso? Eu digo isto porque a certa 

altura em Argel, o Piteira [Santos] estava convencido de que havia 

uma tentativa de aproximação porque começou a chegar com grande 

regularidade uma enorme quantidade de material [informativo] da 

Guiné. 

José Manuel Barroso: O Spínola era rigorosamente anti-comunista e 

sempre pensou que um dos perigos da mudança do regime seria o 

Partido Comunista cavalgar o poder e aproveitar-se da situação. 

Manuel de Lucena: Mas é exactamente isso. Porque isso acontece 

num momento posterior à «expulsão» do Partido Comunista de Argel 

pelo Piteira [Santos] e pelo [Manuel] Alegre10 […]. Começam a chegar 

com alguma regularidade boletins, discursos, etc., da Guiné. Não se 

sabe quem manda, como é que este material vai chegar e pensa-se 

que poderá ser um «toque» de lá. 

José Manuel Barroso: Eu penso que não. O Spínola tentou, a partir 

de um certo momento, estabelecer um diálogo, sobretudo através 

desse seu amigo maçon, que tinha ligações com a oposição 

republicana, os homens do República. É tentado através do República 

com o Raul Rego. E é tentado através de um contacto distante com o 
                                                           
10 Para se ser exacto, foi o Governo argelino quem preferiu apoiar o grupo liderado 
por Fernando Piteira Santos e Manuel Alegre, que se tinham incompatibilizado com 
o PCP. 
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próprio Soares. O Spínola apreciava particularmente o tratamento que 

o República dava aos seus textos e ao seu pensamento e, entretanto, 

eu enviava, através do Arons de Carvalho, para o Soares, informação 

sobre o que se ia passando na Guiné, do ponto de vista político, sobre 

a evolução do Spínola, etc. 

Aqui, José Manuel Barroso acrescenta que Mário Soares manda o seu 

livro «Portugal Amordaçado» ao general Spínola e propõe-lhe um 

encontro com Senghor. Spínola terá respondido que essa questão 

tinha de ser muito bem pensada, mas mostrou-se receptivo a esse 

encontro. Isto foi em finais de 1972. Depois do assassinato do 

Amílcar, as coisas modificam-se totalmente: Soares recuou e Spínola 

recuou também, considerando que o momento não é oportuno. 

General Mateus da Silva: Eu julgo que fui a pessoa que transmitiu 

ao general Spínola a notícia do assassinato do Amílcar Cabral, porque 

nós recebemo-la pelos nossos meios de comunicações. E confesso que 

fiquei surpreendido com reacção dele, porque tive a sensação de que 

era qualquer coisa que ele, ou já sabia, ou estava à espera. Ponto 

final, não sei mais do que isto. 

José Manuel Barroso: Eu tenho uma opinião diferente da sua, que é 

a seguinte: havia, sem dúvida, elementos no comando-chefe que 

sabiam que alguma coisa se estava a passar. Eu, na altura, dava-me 

muito bem, a nível profissional e também pessoal, eu e outros 

militares, com o chefe da PIDE, em Bissau, que era um homem que 

tinha sido escolhido pelo Spínola, era homem da sua confiança, um 

homem extremamente inteligente, conhecedor dos problemas 

africanos, o inspector Fragoso Alas, profundamente anti-marcelista. É 

um homem que o Spínola protege a seguir ao 25 de Abril. Eu ia com o 

Spínola praticamente todos os dias aos briefings, acompanhava-o e, 

portanto, assistia às discussões que eram muito abertas e muito 

francas, de um modo geral. O Alas também ia. O Alas ficou, apesar de 

tudo, muito irritado com a situação. O Spínola ficou assim mas, na 

conversa que teve comigo, na noite a seguir – nós passámos várias 
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horas no Palácio, conversando no corredor, de um lado para o outro – 

ele disse-me: «Zé Manel, isto é um perfeito disparate. Apesar de 

tudo, o Amílcar era um tipo com fortes raízes portuguesas, era um 

interlocutor, agora não sei quem é que vem. Apesar de todas as 

asneiras que nós possamos ter feito para trás, hoje, o assassinato do 

Amílcar é um erro».  

No final de 73 ou princípio de 74 – já não me lembro [da data], venho 

a Lisboa passar uns dias de férias, o general Spínola convidou-me 

para almoçar no Hotel Embaixador. Tivemos uma longa conversa e 

voltámos a falar da questão do Amílcar e ele disse-me isto: «Capitão 

Barroso, você não tenha dúvida de uma coisa: eu não tenho nada a 

ver com isso. A questão do Amílcar, para além de uma questão 

interna, é uma questão que diz directamente respeito a Lisboa». Sic. 

Eu digo a frase como ele ma disse. 

Manuel de Lucena que vivia em Argel, em Janeiro de 1973, diz que, 

na véspera ou antevéspera desse acontecimento, o principal jornal 

argelino, o El Mudjahid, noticiava uma declaração de Sekou Touré, o 

presidente da Guiné-Conacri, segundo a qual se a Guiné-Conacri, o 

Senegal e o Mali se entendessem, correriam em poucos meses com os 

portugueses da Guiné-Bissau. Ora, Amílcar Cabral tinha declarado, 

havia pouco tempo, em Argel, que para ser colónia de quaisquer 

países africanos preferia continuar a sê-lo de Portugal. A existência de 

um mal-estar, e mesmo de uma crise grave, entre ele e certos 

dirigentes africanos, a começar por Sekou Touré, era evidente. E, 

depois da sua morte, suspeitou-se, no campo anti-colonialista de um 

seu envolvimento na conspiração. Em cerimónia de homenagem ao 

Amílcar Cabral, presente o seu corpo, o presidente guinéu salpicou o 

seu elogio do herói morto com duas críticas: a de que Amílcar não 

tinha cuidado bastante da sua própria segurança, deixando à solta os 

homens que o iriam matar; e, mais significativamente, a de que na 

sua tarefa de alfabetização na Guiné-Bissau usava o português. E 

depois viria um artigo do Aquino de Bragança no «Afrique-Asie», com 
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a lista dos alegados conjurados, tudo gente altamente colocada no 

PAIGC. Entre os portugueses em Argel começa então a prevalecer a 

ideia de que o assassinato do Amílcar teve fundamentalmente a ver 

com a questão da união entre a Guiné e Cabo Verde, com Sekou 

Touré na sombra. 

José Manuel Barroso: O que eu queria dizer é que, de facto, a partir 

de um determinado momento, a Guiné torna-se num foco activo de 

conspiração. Parece-me óbvio que o Spínola, a partir de um 

determinado momento, deixa de ter ilusões sobre a possibilidade de 

evolução do regime e começa a pensar em termos de colocação dos 

seus homens na estrutura militar e começa também a contabilizar os 

«seus generais», às vezes com alguma ingenuidade (ele considerava, 

por exemplo, que o Costa Gomes era um seu aliado fiel e 

fundamental). 

Recordo-me de ele me ir relatando, à medida que lá ia um ou outro 

general ou brigadeiro, as conversas que tinham: «Este é nosso, este é 

meu, este não é, etc.» Enganou-se com frequência. E começa a 

desenvolver também o contacto a nível civil, com a Gulbenkian, com o 

Perdigão, com os Mellos, com uma boa parte dos industriais, começa 

a preparar-se para ser interlocutor do Veiga Simão. Antes de vir 

embora, as bases, ou uma parte daquilo que vem a ser o Portugal e o 

Futuro começa a ser preparada na Guiné. De uma das vezes que eu 

cá venho, vou a casa dele e ele diz-me: «Olhe, eu não lhe vou 

mostrar tudo, mas você tem aqui o livro e tal». Leu-me umas 

passagens e não sei quê e disse-me depois alguns nomes a quem ele 

tinha mostrado o texto do livro, o Azeredo, o Veiga Simão e mais 

dois, de cujos nomes não me lembro.  

De uma forma ou de outra, a Guiné, tal como eu a conheci, era 

progressivamente e cada vez mais, um foco de conspiração, quer em 

termos de conspiração anti-regime, quer em termos de resolução, se 

necessário fosse, pelos militares locais, do problema intrincado que 

era o problema militar do território. Independentemente do MFA, na 
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Guiné, havia várias coisas. Por exemplo, havia um grupo que desde 

72 conspirava claramente! Era um grupo de que faziam parte o Matos 

Gomes, o Duran Clemente e, depois, apareceu aquele senhor também 

[general Mateus da Silva], apareceu não, começou muito cedo a ser 

integrado. E havia uma organização de milicianos. Vou dar um 

exemplo de quando foi do Congresso dos Combatentes. Para além dos 

protestos dos militares do quadro, houve um abaixo-assinado que nós 

enviamos com 400 e tal assinaturas de milicianos contra o Congresso 

dos Combatentes. Uma grande parte do nosso curso manteve-se 

sempre em contacto – utilizávamos uma coisa muito simples que 

eram os aerogramas para trocarmos informação, porque ninguém se 

lembrava de ir abrir aerogramas. É evidente que não estou a querer 

dizer com isto que esta organização era mais importante do que 

outra. Estou só a dizer que havia uma movimentação a esse nível. 

Havia uma grande consciência política anti-regime. É só isso que eu 

quero dizer. Até um determinado momento, a aproximação entre 

milicianos e militares do quadro, para além das trocas de impressões, 

não era muito forte; havia uma certa desconfiança mútua. Na Guiné, 

o único capitão miliciano que lá estava (em termos destas 

conspirações) era eu; o resto era tudo malta do quadro.  

General Mateus da Silva: No princípio de 73, não me lembro bem, 

houve uma festa, na companhia de Bula, do Salgueiro Maia… Era o 

Dia da Cavalaria. Eu estive presente, o Matos Gomes também, e fiquei 

surpreendido porque houve ali uma sessão musical, na qual 

participaram furriéis e alferes milicianos, e o Salgueiro Maia, a cantar 

as músicas do Zeca Afonso. E estava presente o [coronel] Dias de 

Lima, que era um dos braços direitos do general Spínola. Primeiro, 

fiquei surpreendido com aquilo, que mostrava a ligação entre oficiais 

do quadro e milicianos. Estão a ver o que era o ambiente numa 

companhia no mato, em que se fazia isso, mas com toda a 

naturalidade! O Dias de Lima ficou muito ofendido. Eu tenho a 

sensação de que ele ficou ofendido, não tanto pelo aspecto político, 
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mas mais porque ele considerava promiscuidade militar. Fez uma 

participação ao general Spínola que ficou incomodado com aquilo, 

porque não estava interessado que aquilo tivesse algum efeito. Eu fui 

pessoalmente ouvido nesse auto, como testemunha, e defendi, 

obviamente, o Salgueiro Maia e minimizei tudo o que se tinha 

passado. O resultado foi que o general Spínola mandou arquivar o 

auto e não aconteceu nada. Chamou o Maia e deu-lhe assim uma 

descompostura de circunstância e não aconteceu nada. É só para 

mostrar que em 23 de Junho de 73, aconteciam coisas destas na 

Guiné, numa companhia no mato, com a maior naturalidade. 

Manuel de Lucena: Tenho aqui anotado que tu disseste que dos 70 

alunos do teu curso 20 foram para a Guiné. 

José Manuel Barroso: Não exageremos. O que eu quis dizer 

simplesmente é que, quando foi do Congresso dos Combatentes, nós 

mantínhamos uma informação e, através dessa rede e com mais 

gente em Bissau, conseguiram-se também n assinaturas de 

milicianos, 400 e tal, de protesto contra o Congresso. O que eu queria 

dizer também com isso é que, na fase em que se discutia a hipótese 

de uma actuação se em Lisboa não se fizesse nada e a situação se 

tornasse insustentável, nós contávamos claramente também com 

essa rede de companhias comandadas por milicianos. De facto, nós, 

Forças Armadas, tínhamos, para além do que já disse o Matos Gomes 

e o Mateus da Silva, uma organização no terreno que tinha um poder 

militar efectivo. 

Manuel de Lucena: Houve decisão de não avançar mas depois vocês 

souberam que a tropa ia sair. Estava ou não pensada uma acção 

vossa? 

Coronel Matos Gomes: Isso aí … As coisas eram relativamente 

simples. Aliás, aquilo de nós montarmos uma operação para tomar o 

poder na Guiné, autonomamente, era uma coisa que se montava num 

dia ou dois, porque desde que nós decidíssemos que íamos fazer isso 

… Nós comandávamos as unidades e, portanto, no dia em que se 
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pusesse o batalhão de pára-quedistas à porta do governador e se 

tomasse Bissau, com as ligações que tínhamos para o interior, as 

coisas estavam resolvidas. 

Manuel de Lucena: Mas vocês não anteciparam a decisão. 

General Mateus da Silva: Não foi tomada nenhuma decisão do 

género «preparar para… no caso de». Mas isso podia ter sido, de 

facto, decidido na altura. 

José Manuel Barroso: Eu penso que o que decorria disso era aquela 

situação que nós já tínhamos de certo modo visto: se não acontecer 

nada e isto for insustentável, vamos fazer qualquer coisa e estamos 

preparados para fazer qualquer coisa, se for necessário. Isso era 

evidente. 

Adelino Gomes: Qual foi a vossa reacção ao 16 de Março? 

José Manuel Barroso: Tanto quanto eu me lembro, foi uma reacção 

um pouco de decepção e preocupação. 

Coronel Matos Gomes: Foi de «vamos esperar para ver». O 16 de 

Março, isso hoje é claro, foi uma acção de grande precipitação. Nós 

não tínhamos nenhuma informação de que aquilo ia ocorrer. A ideia 

que tínhamos é de que o processo aqui [na metrópole] estava bem 

mais atrasado. A primeira noção que nós temos é de que houve ali 

qualquer coisa que correu mal e que nós não sabemos exactamente o 

que foi. Ao passo que, a 25 de Abril, nós tínhamos a certeza de que 

qualquer coisa que se fizesse tinha grandes probabilidades de 

sucesso. Se não corresse bem aqui, haveríamos de pensar o que fazer 

e também haveríamos de esperar pelas reacções que um poder, que 

sobrevivia a um segundo golpe, iria ter. O 25 de Abril – e isto agora é 

um bocado ficção – se tem falhado, a situação nunca seria idêntica 

àquela que foi depois do 16 de Março. Das duas uma: ou o regime 

aqui endurecia de tal maneira que passava a ser outro regime; ou 

amolecia e flexibilizava-se e passava também a ser outro. Agora, não 

se poderia manter nem o mesmo primeiro-ministro, nem o mesmo 

tipo de poder. 
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Adelino Gomes: Qual foi a interpretação política do 16 de Março na 

altura? 

Coronel Matos Gomes: Nós pensámos que aquilo foi uma 

precipitação. A primeira ideia que nós temos é de que houve ali 

qualquer coisa que correu mal e nós não sabemos exactamente o quê. 

José Manuel Barroso: E depois há umas indicações a dizer: 

«Aguentem. Tenham calma que isto não vai ficar por aqui». 

Coronel Matos Gomes: Que é uma carta que vem, penso eu, do 

António Ramos e que foi entregue no antigo café Mónaco, ou no 

Monumental, e que diz: «O jogo vai ser jogado no campo todo de 

maneira que vamos ter calma, vai continuar». E nós vamos aguardar. 

Manuel de Lucena: É o António Ramos… 

Coronel Matos Gomes: É ele que transmite essa indicação, penso eu 

através do general Spínola, e depois chega à Guiné e pronto. 

António Duarte Silva: Há um livro que fala de um golpe de 

spinolístas contra o próprio Spínola. 

José Manuel Barroso: Não, não. Nessa altura não víamos isso 

assim. 

António Duarte Silva: […] O Monge estava para embarcar para a 

Guiné... 

José Manuel Barroso: Não. O Monge tinha vindo da Guiné. 

Intervenção imperceptível de António Duarte Silva seguida de uma 

pergunta de José Pedro Castanheira sobre a presença no MFA de 

militantes ou quadros da oposição, designadamente do PCP, referindo 

concretamente Barros Moura e Sales Golias. 

Coronel Matos Gomes: Penso que essas adesões políticas 

acontecem posteriormente. Penso que, naquele momento, aquilo que 

havia ali … 

José Manuel Barroso: O Barros Moura não tem nada a ver com isto. 

General Mateus da Silva: É completamente marginalizado, ninguém 

podia fazer rigorosamente nada.  
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Coronel Matos Gomes: Este processo é um processo dentro da 

corporação dos militares e relativamente aberto. Todos os militares 

que estiveram na reunião discutiram os problemas. No início, essas 

reuniões até se processavam na biblioteca do quartel-general e 

comunicava-se depois ao brigadeiro Banazol. A grande questão que se 

passa na Guiné é [haver] uma grande densidade de militares e a 

situação militar [ser] sem saída. Primeiro, o discurso do general 

Spínola de que tinha de haver uma solução política é um discurso que 

passa muito bem. Porquê? Porque não havia solução militar. O 

discurso do general Spínola em Angola não era possível porque as 

coisas corriam relativamente bem. Na Guiné não, as coisas corriam 

muito mal e cada dia pior. De maneira que o discurso e a tomada de 

posições que promovessem uma saída política, quer na Guiné, quer 

aqui (e sabia-se que a solução tinha de passar por Lisboa) passava. 

Agora, na Guiné, havia a disponibilidade de toda aquela força para 

participar na alteração, e não era necessário grande sofisticação 

ideológica. Era dizer assim: «A guerra não tem solução, o regime não 

dá outra solução que não seja a guerra, de maneira que é necessário 

derrubar o regime». Isto era tão primário quanto isto. A maior parte 

dos militares entra neste processo com estas premissas básicas. 

José Manuel Barroso: O Barros Moura não tem nada a ver com isto 

até ao 25 [de Abril]. Aliás, eu fui saneado da Guiné por causa do 

Barros Moura.  

General Mateus da Silva: Não. Rigorosamente nada. 

José Manuel Barroso: O que sucede com o Barros Moura, é que, a 

certa altura, a seguir ao 25 de Abril, começou a haver muitos 

problemas com os trabalhadores e com os sindicatos. Nós sabíamos 

que o Barros Moura tinha alguma prática nessa área e nem sequer se 

pensou nisso em termos políticos. Já nem me lembro se fui eu ou se 

foi o Golias… Acho que até fui eu que sugeri que o Barros Moura fosse 

chamado a Bissau para se ocupar da desactivação dessas 

manifestações. Assim é que ele vai para Bissau. 
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General Mateus da Silva: E o Golias, que já era uma pessoa com 

consciência política, tenho a certeza de que não estava ligado a 

nenhum partido político. 

José Manuel Barroso: O Golias era um tipo que tinha relações, até 

familiares, com gente do PCP e diálogo desde há muito tempo. Só ele 

o poderá dizer, mas eu penso que não tinha nada a ver com [partidos 

políticos].  

Coronel Matos Gomes: A geração do Golias e do Jorge Alves é a 

geração dos militares da Academia e o grupo dele é aquele que sai e 

vai para o estrangeiro.  

José Manuel Barroso: Agora, quando a seguir de virmos de Dakar, 

o Spínola me chama ao gabinete e me diz: «Capitão Barroso, eu estou 

muito chateado consigo porque eu pensava que você era um 

elemento da minha confiança. Estou a ver que não. Você está a fazer 

o jogo do Partido Comunista. Chamou para Bissau o Alferes Barros 

Moura»… 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Luís Salgado de Matos: Numa certa altura, em Novembro ou 

Dezembro de 1973, há uma discussão na Guiné sobre quando é que 

se desencadeia o que virá a ser o 25 de Abril. Não sei a que nível. Não 

sei quem participou. Mas sei que há um debate sobre o timing do 25 

de Abril, sobre o movimento para derrubar o regime. O então capitão 

Vasco Lourenço, aliás, diz isso numas declarações que fez ao Expresso 

numas comemorações do 25 de Abril. 

General Mateus da Silva: Mas ele não estava na Guiné nessa altura. 

Luís Salgado de Matos: Não, mas estava cá. E ele foi uma das 

pessoas que deu instruções às que estavam na Guiné. 

General Mateus da Silva: O que eu acho que houve foi uma 

continuidade de reuniões e contactos internos que, digamos, teve 

várias fases. Teve uma fase a partir da nossa chegada, em 72, pelo 

menos eu falo daquilo que vivi, [em que] começámos a trocar 

impressões entre nós, mais ou menos informalmente. Depois, houve 
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aquelas reuniões por causa do decreto e isso constituiu um certo 

catalisador, houve um maior entusiasmo, houve mais contactos. 

Depois, passou-se por uma fase em que havia quase um certo 

cansaço, uma certa desmobilização. E, não sei bem situar, mas talvez 

a partir do princípio de 74, esses contactos e essas reuniões 

intensificaram-se. Mas eu confesso que, pessoalmente, não tenho 

ideia de nenhuma reunião marcante por essa altura de 

Novembro/Dezembro de 73 que possa ter algum significado. 

Coronel Matos Gomes: Há uma questão que é aquela a que o Vasco 

[Lourenço] se refere, que é quando, pela primeira vez, o Jorge Golias 

diz que o problema da guerra é um problema político. Que mais 

decreto, menos decreto, não se vai a lado nenhum porque o problema 

é de outro cariz. Isto é em Agosto de 73. 

General Mateus da Silva: É Setembro de 73. Agosto/Setembro de 

73. 

Luís Salgado de Matos: Portanto, nessa altura, as pessoas da Guiné 

tinham querido fazer o 25 de Abril mais cedo. 

Coronel Matos Gomes: Essa ideia do Jorge Golias, que deriva da 

questão dos tais decretos do Sá Viana – eu como tenho aqui o texto 

que o Golias fez, porque era o tipo que sistematizava e ia tomando 

conta das reuniões – é uma reunião no agrupamento de transmissões, 

que era comandado ali pelo senhor general [Mateus da Silva], com 40 

oficiais, e que já vem na sequência da primeira carta que se enviou da 

Guiné para Portugal. E isto é em Agosto de 73, a primeira vez em que 

se fala na necessidade de se fazer uma revolução. Isto é, o problema 

era um problema de regime e tinha de se alterar o regime. A partir 

daí as coisas passam a ser claras. Eu penso que há três momentos em 

que essa situação se coloca. Um é logo no início e é uma situação 

colocada pelo Golias, que era uma pessoa que pertencia a esse grupo 

restrito com quem desde o início vínhamos falando, e é uma questão 

política. Depois, há um outro momento em que se declara que a 

situação política tem de ser alterada, é o do 16 de Março, quando pela 
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segunda vez se diz, na Guiné, que tem de haver uma posição a partir 

da Guiné. E, finalmente, quando da Guiné se diz cá para Portugal que 

se for necessário fazer alguma coisa também se pode fazer lá – e 

depois fez-se. Mas nunca se diz, penso eu, de uma forma clara: 

«Bem, nós vamos fazer isto em Novembro ou em Dezembro». Até 

porque em Fevereiro de 74, ainda se faziam operações militares de 

grande envergadura na Guiné. 

Luís Salgado de Matos: Mas quando é que estabelece essa relação 

«ainda se faziam». 

Coronel Matos Gomes: É que, se nós entendêssemos que a 

situação, ou era tão desesperada, ou já não valia de forma nenhuma 

a pena. 

Luís Salgado de Matos: É um pouco a tese do desespero. 

Coronel Matos Gomes: Este grupo podia ter entendido que já não 

valia a pena fazer operações porque era queimar gente … 

Luís Salgado de Matos: O Vasco Lourenço, nessas declarações, 

tanto quanto me lembro, dizia que ele próprio tinha pensado que era 

uma coisa do PCP. Mas depois viram que não. Que teria havido um 

impulso da Guiné e que teria sido no último trimestre de 73, no 

sentido de precipitar o esclarecimento público. 

Coronel Matos Gomes: Eu penso que, no Verão de 73, houve uma 

ligação muito forte entre os militares que estavam na Guiné e aquilo 

que era o embrião do MFA em Portugal. E houve por variadíssimas 

razões: uma delas porque era a altura das férias e houve muitos 

movimentos de oficiais que vieram cá. Nessa altura, aqui em Portugal, 

o Movimento estava em termos políticos e em termos organizativos 

muito mais atrasado do que estava na Guiné. Era a altura em que, 

por exemplo, o [hoje] general Hugo dos Santos, quando se falava da 

necessidade de resolver o problema colonial, dizia: «Bom, isso é tudo 

muito importante, mas é preciso ter uma acção mais decisiva junto 

dos embaixadores.» Era um problema em que os spinolistas estavam 

naquela posição, ainda levavam as coisas a brincar: «Bom, se for 
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preciso, nós apanhamos o almirante Américo Tomás no dia em que 

ele for à abertura das aulas no Colégio Militar e prendemo-lo, não 

temos nenhum problema.» E em que um grupo de militares, ligados 

aos pára-quedistas, ainda viviam na ilusão do Kaúlza de Arriaga como 

protagonista, com alguma importância, neste processo. E é já nesta 

altura, no Verão de 73, que na Guiné se apresenta uma situação que 

deriva daquele estudo de situação que referiu há pouco: «A situação 

na Guiné é insustentável». Porque neste Verão, Julho/Agosto de 73, 

foi a altura em que houve a grande crise no norte, de Guidage, e o 

chamado abandono de Guileje, em que as Forças Armadas 

portuguesas na Guiné já não tinham capacidade de resposta. 

Portanto, o problema era dramático, em termos de situação militar, 

na Guiné. E, por outro lado, na Guiné havia já uma estrutura 

organizativa que tinha permitido responder ao Congresso dos 

Combatentes e que tinha permitido fazer uma ligação entre os 

militares do quadro permanente que estavam mais ou menos 

afectados pelos decretos do Marcello Caetano e com a ligação a todo 

o interior. Digamos que isso estava já estruturado. Era também a 

altura do grande sentimento de orfandade da Guiné. É altura em que 

o general Spínola vinha a águas, e estava cá a águas, e se sabia que 

ele não ia regressar à Guiné e não se sabia quem era o próximo 

general governador e comandante-chefe. E se falava até em que o 

presidente do Conselho de Ministros se questionava se deveria 

mandar para a Guiné o melhor ou o pior dos seus generais. E é na 

altura também que chega aquele batalhão do tenente-coronel, do 

Banazol, que tinha tido problemas sérios em Beja. No verão de 73, a 

situação é esta: havia uma consciência política dos militares que 

estavam na Guiné, fruto da consciência da gravidade da situação 

militar que implicava soluções políticas; havia já um mínimo de 

organização, organização essa bem mais estruturada do que aquela 

que existia aqui ao nível do MFA. Se nós nos recordarmos, a primeira 
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reunião de Évora, do Monte-Évora, em casa de um familiar do 

Eugénio de Almeida, é a 7 de Agosto, penso eu, não é? 

General Mateus da Silva: Acho que é a 9 de Setembro. 

Coronel Matos Gomes: Setembro de 73. Ora, em Julho de 73, já 

andavam militares da Guiné a explicar, quer ao regime, quer à 

oposição, que a situação da Guiné era insustentável. Já os militares 

da Guiné tinham tido a consciência de enviar cartas dirigidas desde o 

Presidente da República ao ministro da Educação e ao ministro da 

Defesa. Já se tinha conseguido que na Guiné os militares dos quadros 

permanentes se tivessem quotizado para contratar um advogado para 

defender o Coutinho Lima, o tipo que comandava Guileje. O advogado 

dele era o irmão do tipo que foi primeiro-ministro, o Palma Carlos. 

Esse é que foi o advogado e foi lá. Portanto, já havia esse tipo de 

consciência. Na Guiné a situação é esta. O Vasco Lourenço, quando 

refere isso, refere porque nesse Verão, em conversa em casa dele, 

ainda aqui se andava a discutir quem é que iria falar em nome destes 

militares que se iam estruturando com o general Kaúlza de Arriaga, já 

nós na Guiné estávamos a dizer que o Kaúlza de Arriaga não era 

nenhuma solução e que não a aceitaríamos. 

Pergunta imperceptível sobre contactos. 

Coronel Matos Gomes: Nós na Guiné tínhamos os nossos contactos 

e não sabíamos que contactos é que os de Lisboa tinham. Eu penso 

que os de cá não tinham contactos nenhuns. 

José Manuel Barroso: Mas atenção, que os contactos que nós 

tínhamos na Guiné não eram contactos… Nós defendíamos sempre 

muito bem aquilo que estávamos pensando. Nós alertávamos para a 

gravidade da situação e para a necessidade de se resolver a situação. 

Tenho ideia de que poderíamos eventualmente ter sugerido que não 

ficaríamos de braços cruzados, mas, mesmo coisas mais avançadas, 

nós nunca transmitimos, pelo menos que eu me lembre. Ou «vamos 

fazer isto, ou vamos fazer aquilo». Por exemplo, no contacto que 
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tinha com o Soares, nunca lhe disse exactamente: «Olhe que isto 

agora está para breve.» Dizia-lhe: «Atenção, passa-se alguma coisa.» 

Coronel Matos Gomes: A questão que nós transmitimos é uma das 

questões que se vão arrastando até hoje, e é por isso que eu penso 

que é muito interessante este tipo de reuniões. Os militares, e nesse 

aspecto eu falo daquilo que sei – dos militares da Guiné – nós 

tínhamos, na Guiné, toda a capacidade para alterar o poder, sem 

nenhum problema, como se disse aqui esta manhã, na medida em 

que éramos nós os detentores do poder. 

Luís Salgado Matos: Isso já nessa altura? 

Coronel Matos Gomes: Já nessa altura. E, portanto, alterar o poder 

na Guiné era muito simples! Bastava um acordo entre um número 

restrito de pessoas que estava, em princípio, de acordo. Sabíamos 

que, ao alterar a situação numa colónia em guerra, isso iria provocar 

reacções profundíssimas e seríssimas, quer aqui em Portugal, quer 

nas outras colónias, não tínhamos nenhuma dúvida sobre isso. E 

sabíamos que essas reacções iriam fazer trepidar, ou tremer, quer o 

regime, quer a oposição. Uma das questões que nós colocámos 

sempre, e isto é das coisas interessantes, e por vezes quando olho 

para a televisão, e vejo alguns dos actuais dirigentes políticos fazerem 

análises sobre aquilo que foi o 25 de Abril, e nomeadamente, o papel 

dos militares, choca-me, mas faço aquela reserva de dignidade que eu 

penso que nós devemos ter. A questão que os militares, que 

estiveram envolvidos mais seriamente no 25 de Abril, colocaram a 

alguns dos actuais e dos futuros importantes dirigentes políticos foi 

esta: «Nós temos toda a capacidade para, em termos do poder, 

alterarmos a situação. Agora, o problema que pomos é o seguinte: 

nós não somos políticos e, na maior parte dos casos, não queremos 

ser, e mesmo que o quiséssemos, não sabemos e temos essa 

consciência. Portanto, como é que é o depois?» Aliás, o grande 

problema que se pôs sempre, a pessoas que hoje em dia têm papéis 

importantes, e a outras que já tiveram e a outras que virão a ter, foi 
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dizer assim: «Como é que vai ser o futuro?» Para a sociedade civil, o 

problema era como derrubar o regime. Esse era o problema 

fundamental, porque eles entendiam que governar, a seguir, eles 

sabiam. Para os militares, era assim: «Derrubar o regime para nós 

não é problema; o problema é como é que isto se vai gerir a seguir». 

A resposta que me deram a mim, e penso que também aqui ao Zé 

Manel, foi: «Sobre isso, vocês não tenham nenhum problema, porque, 

se fizeram isso, contam com a melhor inteligência política portuguesa, 

os melhores economistas, os melhores pensadores, os melhores 

gestores da República, para gerir publicamente, gerir o Estado e, 

portanto, vocês não tenham nenhum problema! Porque vocês contam 

com o melhor que há cá em Portugal.» Foi sempre isso que nos foi 

dito. 

José Manuel Barroso: Bom, nós nunca tivemos, directamente, pelo 

menos que tivéssemos dado conta, nenhum contacto com alguém 

ligado ao PCP. Passávamos informação de algum contacto com a área 

do que viria a ser depois o PS, e tivemos uma reunião com dirigentes 

do que havia sido a CDE, o Matos Gomes e eu, mas, pura e 

simplesmente, para explicar: «A situação é esta, os problemas são 

estes. Poderemos… Pode-se… É grave.». A ideia com que eu fiquei na 

altura destas trocas de impressões é que «está bem, sim senhor.» A 

reacção da oposição civil era: «Vocês façam qualquer coisa, vocês é 

que têm as armas.» Mas uma das questões que se me colocou foi eu 

ter percebido que eles, sobre a questão ultramarina, de facto, sabiam 

muito pouco, não tinham um pensamento, nem sabiam muito bem o 

que é que iam fazer a seguir. Havia um pensamento genérico: «Sim 

senhor, o direito dos povos à autodeterminação.» Agora, a mim, pelo 

menos das trocas de impressões que tive, não me pareceu que a 

oposição estivesse suficientemente preparada para perceber o que era 

a questão ultramarina. 

Coronel Matos Gomes: E isto era o sítio mais avançado, a Guiné era 

o sítio onde estas conversas eram mais avançadas porque, em 
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Moçambique, as coisas eram, estavam ainda num grau de indefinição 

menor, bem menor, e em Angola, daquilo que eu conheço, era um 

problema que nem sequer se colocava. 

Manuel de Lucena: Quanto ao PS, além do óbvio, que era o contacto 

com o dr. Mário Soares, quem são os interlocutores? 

José Manuel Barroso: O dr. Mário Soares respondia como as outras 

áreas da oposição (o Soares tinha essa ideia e tinha razão): «Os 

militares é que têm força para derrubar o regime, portanto têm de o 

fazer.» 

Manuel de Lucena: Além do Soares, quem são os interlocutores do 

lado CDE e do lado PS? 

José Manuel Barroso: Do lado CDE, por exemplo, o Jorge Sampaio. 

Intervenção imperceptível de Duarte Silva, referindo-se à qualidade 

de Raul Rego enquanto interlocutor. 

José Manuel Barroso: O Raul Rego era porque o Spínola tinha uma 

grande consideração pelo Rego. É o Spínola que o indica. Gostava 

muito dos editoriais. Só por isso. 

Coronel Matos Gomes: [Para se entender] esse tipo de 

relacionamento. Nós para pensarmos o Portugal de 73 e aquilo que 

ocorreu na Guiné temos que o imaginar como um país de terceiro 

mundo, em que a sociedade militar e a sociedade civil se olham com a 

maior das desconfianças. O que está a acontecer aqui em 73 é que 

uma nova geração de militares está a surgir e essa nova geração de 

militares é, basicamente, uma geração que teve ligações muito fortes, 

ou mais estreitas do que fortes, com os movimentos académicos, 

porque das duas, uma: ou havia militares, camaradas nossos que 

estavam nas faculdades, nomeadamente nas engenharias, a fazer os 

cursos, e que eram militares; ou nós tínhamos namoro com as 

meninas das Faculdades de Letras, que permitiam também algum 

diálogo político, digamos assim. De maneira que essa geração existia 

e essa mentalidade existia. Há uma geração de militares que se vê 

metida numa camisa de onze varas. E a camisa de onze varas não é o 
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caso que se está aqui a colocar de separar de forma estanque os 

teatros de operações – Angola, Moçambique, Guiné. Não. O problema 

é que os militares circulavam pelos teatros de operações. A questão 

que se coloca é que, num determinado momento, um conjunto de 

militares estava na Guiné e é confrontado com uma situação sem 

saída. Digamos que já tinha dos seus antecedentes um conjunto de 

experiências anteriores, que lhe permitia fazer comparações: «Isto 

em Angola é assim, em Moçambique é assado, agora isto tudo vai 

confluir para o beco sem saída, que é a Guiné. E as outras [colónias] 

vão fatalmente chegar aí». Esses militares vão ter que arranjar 

interlocutores, têm a noção de que têm de ter interlocutores e vão 

procurá-los. E a relação deste grupo de militares que se vai 

relacionar, que vai procurar interlocutores na sociedade civil, na 

oposição, é um bocado como andar com a candeia. «Eh pá, tu 

conheces alguém aí que se mexa?» 

José Manuel Barroso: E é anterior à fase em que o Movimento dos 

Capitães começa a ter outra dimensão. 

Coronel Matos Gomes: Andamos um bocado à procura disso: «Eh 

pá, quem é que há aí que se mexa?» E daí o desencanto com a classe 

política que se mantém até hoje e se calhar vamos morrer com ele. 

Nós encontramos desde as personagens mais esclerosadas (lembro-

me sempre da entrevista que tive com o Raul Rego, porque o Raul 

Rego é tão esclerosado para mim quanto é o Spínola, para pior) até 

outro tipo de personalidades pelos quais não temos nem grande 

admiração nem respeito. Eles existiam e actuavam e era desses que 

nós tínhamos de andar à procura. Quando nos começam a aparecer 

exemplares de primeiros-ministros como o Raul Rego, havia pessoas 

que diziam: «Eh pá, o Raul Rego cuidado.» Ou quando nos começam 

a aparecer exemplares de ministros da Economia como o Pereira de 

Moura, que é um excelente professor de Economia, mas já havia 

militares que andavam no Instituto de Economia a estudar Economia 
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e sabiam o que é que o Pereira de Moura era, que é um tipo 

excelente, mas…  

Luís Salgado de Matos: Não foram falar com os liberais? O Sá 

Carneiro … 

Matos Gomes: Falou-se, falou-se. O Spínola teve, através dos seus 

assessores, conversas com os liberais. 

Luís Salgado de Matos: Mas vocês não tiveram? 

Matos Gomes: Nós tivemos. 

José Manuel Barroso: Eu tive uma conversa com o Balsemão. 

Matos Gomes: E houve conversas com a mulher do Sá Carneiro. 

José Manuel Barroso: Vamos lá ver. Os contactos que nós tivemos 

com algumas figuras da oposição foram contactos esporádicos, de 

facto, mas foram contactos que nós procurámos para lhes explicar 

qual era a situação e os riscos que se corriam, basicamente isso, não 

era mais nada. Era apenas chegar, conversar um bocado sobre a 

situação e dizer: «A situação é esta, vocês utilizem-na, preparem-se, 

é preciso resolver isto, nós estamos numa situação em que qualquer 

dia se calhar temos de fazer qualquer coisa.» 

António Duarte Silva: Nesta altura havia a campanha eleitoral para 

as eleições legislativas de Outubro 1973. E não havia sequer 

contactos […] 

Coronel Matos Gomes: Há uma coisa engraçada. A oposição 

portuguesa, e eu lembro-me de ter estado nalgumas das sessões de 

propaganda, discutia bravamente nas eleições de 73 o problema do 

Chile e fazia um minuto de silêncio pelo Allende. O problema do Chile 

nas sessões de propaganda da oposição era bem mais importante do 

que a discussão do problema da guerra colonial. Não sei se deveria se 

não deveria, mas era [assim]. Digamos que a oposição aqui estava na 

chamada vocação anti-fascista e o regime estava na lei do plantio da 

vinha. De maneira que, enquanto as colónias se estavam a 

desmoronar, o aparelho que suportava o império colonial se 

desmoronava, o regime discutia a lei do plantio da vinha. Isto levou-
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nos a ter uma ideia: pronto, vamos fazer, assumir as questões, 

incluindo a da descolonização, porque nós sabemos tanto disto como 

os outros e, como estamos cá, se calhar temos uma vantagem, que é 

estarmos mais perto. 

Carlos Gaspar: Há o relatório do brigadeiro Leitão Marques, que 

fazia um diagnóstico, uma análise da situação. Quando é que aparece 

e porque aparece esse relatório? Porque é que ele tem de fazer esse 

ponto de situação? 

Coronel Matos Gomes: O Leitão Marques era o adjunto operacional 

do comandante-chefe Bettencourt Rodrigues, que queria ter um ponto 

de situação. Ele não queria aquele ponto de situação, mas ninguém 

intelectualmente honesto, e suficientemente informado da situação na 

Guiné, pode fazer um relatório diferente! Aquele relatório é igual ao 

nosso, e o bispo da diocese de Bissau também deveria fazer um 

relatório idêntico. 

José Manuel Barroso: Eu, aí, tenho muitas interrogações porque há 

muitas coisas que não sei. E essas coisas que eu não sei têm a ver, de 

facto, com a manobra do Marcelo e com o tipo de manobra que era 

essa, o tipo de instruções e o tipo de missão que [o general 

Bettencourt Rodrigues] tem na Guiné. E como é que esse tipo de 

relatórios é utilizado? Qual é o objectivo político, para além de militar? 

Eu a isto não sei responder. O que me parece é que nesta fase final 

do regime, mesmo no que respeita à questão colonial, havia vários 

projectos paralelos em marcha, e muitas vezes, sem saberem uns que 

os outros estavam em marcha. Hoje, eu não tenho a certeza – hoje – 

se o Bettencourt estava ou não metido na manobra do Marcelo, por 

maior ou menor que ela fosse. Também não sei exactamente quais 

eram os objectivos. 

General Mateus da Silva: Aliás, há coisas estranhas, porque depois 

disso tudo, o Bettencourt participa naquele livro dos três ou quatro 

generais, em que cada um descreve a situação nos respectivos 
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territórios e a análise que ele apresenta sobre a Guiné era uma 

análise idílica, não tinha nada a ver com essa realidade. 

José Manuel Barroso: General Mateus da Silva, eu quero dizer uma 

coisa. Nas comemorações dos 20 anos do 25 de Abril, eu tive uma 

longa conversa com o Marechal Costa Gomes, e ele disse-me que a 

situação do ponto de vista militar tinha soluções, ainda que 

temporárias, e que não era tão grave quanto o general Spínola dizia. 

Que ele [Spínola] é que não soube manobrar as tropas dele e os 

meios que tinha! Portanto veja lá, vinte anos depois … 

Coronel Matos Gomes: Eu compreendo o general Costa Gomes e 

também compreendo o Bettencourt Rodrigues. Mas só compreendo 

depois de ter estado [agora] em Espanha. Os espanhóis e os alemães 

andaram a voar, durante uns anos, com uns aviões que eram os F-

104, que eram umas «fábricas de viúvas» ou «caixões voadores». 

Morreram trinta e tal pilotos alemães com aquela máquina; nunca 

morreu nenhum piloto espanhol. Os alemães dizem que os espanhóis 

nunca morreram porque só voavam com Sol e moscas; os tipos 

descolavam nos dias de sol, com bom tempo e voavam a direito. Se 

[se forçava e] se punha em crise aquelas máquinas, como faziam os 

alemães, havia acidentes… O problema do Spínola e do Bettencourt, 

na Guiné, é exactamente o mesmo. O Bettencourt geriu a Guiné, não 

levantando ondas e só se defendendo. É óbvio que, sendo assim, ele 

não tinha grandes problemas. Só quando as crises rebentavam, ele 

acorria ali, para aparar. Ao passo que o Spínola corria riscos. E essa 

questão está ligada àquela que pus aqui à hora de almoço: se nós 

queremos manter a fisionomia da frente, de que tínhamos uma 

colónia e que a administrávamos, era ter Bissau, ter três ou quatro 

pontos [do território] e a bandeira nacional içada! 

Manuel de Lucena: Eu só queria perguntar, sobre este tema, que é 

interessantíssimo, se há factos positivos, ou se só há especulações, se 

vocês têm mais algumas indicações que possam deslindar estes 

mistérios? 
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José Manuel Barroso: Eu penso que há uma coisa interessante e 

que o embaixador Hall Themido foca no livro dele, que é a continuada 

negociação do governo do Marcelo para obtenção de novas armas 

para as forças portuguesas (mísseis red eye). Eu penso que havia ali 

uma tentativa de ganhar tempo, para que as forças portuguesas na 

Guiné dispusessem de alguns recursos militares, que aumentassem a 

sua capacidade de defesa, e para que isso pudesse constituir, na 

hipótese de um diálogo com o PAIGC, um reforço da posição 

portuguesa. Eles lutaram muito por isso e, nas vésperas do 25 de 

Abril, os mísseis finalmente estavam à disposição, na Alemanha. Foi 

uma longa luta e houve uma importante personalidade do regime 

anterior que me confirmou e que me falou justamente desse ganhar 

tempo nos últimos meses do regime. 

General Mateus da Silva: Eu acho que ainda há outro factor que 

está por provar: o próprio PAIGC não quis forçar. Do meu ponto de 

vista, o PAIGC, se quisesse, depois do Verão de 73, podia-nos ter 

infligido algumas derrotas militares, porventura mesmo humilhantes, 

e acho que o PAIGC não o quis fazer, por várias razões: primeiro, 

para infligir essas derrotas também tinha de arriscar mais e tinha de 

ter mais baixas; depois, porque não tinha pressa, porque o tempo 

jogava a favor deles, até para criar uma certa unidade, identidade e 

consciência nacional, isso jogava a favor deles e acho que fazia parte 

da estratégia deles não quererem humilhar Portugal em negociações. 

José Pedro Castanheira: No Verão de 1973, a prioridade absoluta 

do PAIGC passa a ser a diplomática. 

José Manuel Barroso: Eu vou juntar mais um dado. Quando 

perguntei a uma alta personalidade do regime anterior, que estava 

perfeitamente dentro disto, porque é que liquidaram a negociação do 

Spínola e avançaram para uma negociação autónoma, a resposta foi: 

«Primeiro, a nossa negociação era diferente. Segundo, o general 

Spínola ia, do nosso ponto de vista, negociar numa posição de 

fraqueza e nós tínhamos de encontrar uma forma de negociar numa 
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posição de muito mais força.» Com o general Spínola, para além da 

negociação ser feita por um comando militar local, o que eles 

achavam incorrecto, eles achavam que o general Spínola ia negociar 

numa posição de fraqueza, e o Marcelo, com as novas armas e um 

novo comando, poderia dialogar com o PAIGC numa posição muito 

mais forte. Estou só a referir o que me disseram, sem fazer nenhum 

juízo. Não tenho mais nada a disser sobre isso. 

General Mateus da Silva: Aliás, essas novas armas não nos iam dar 

superioridade militar. Era por causa dos meios aéreos que o PAIGC 

tinha ou iria ter. Eram meios de defesa. Mas não iam melhorar a 

situação nem dar-nos vantagem nenhuma. Eram mísseis anti-aéreos. 

Coronel Matos Gomes: Houve uma tentativa de se adquirirem 

Mirages em França. 

General Mateus da Silva: Mas o Mirage para aquele tipo de guerra 

… O Fiat G-91 era mais do que suficiente. 

Manuel de Lucena: A segunda razão da alta personalidade eu 

percebi: não negociar em posição de fraqueza. Tinha que dar uma 

primeira razão. 

José Manuel Barroso: A negociação nunca deveria ser comandada 

por uma autoridade local. 

Manuel de Lucena: O que eu proporia agora era que se passasse ao 

desenvolvimento da situação. Foi desencadeado o golpe, teve 

sucesso, na Guiné passou-se o que se passou, foi-se embora o 

governador, foram libertados presos políticos, foi autonomamente 

extinta a PIDE e depois começaram a surgir as forças políticas, 

começaram a surgir contactos. Agora gostava de ouvir o vosso 

testemunho, porque isto foi muito sistemático até agora. 

General Mateus da Silva: Antes disso eu ia dizer uma coisa. Julgo 

que não estão aqui as pessoas mais adequadas para tratar esse tema. 

Quem está melhor preparado para isso é o Fabião e penso que o 

Golias. Eu fui-me embora da Guiné no dia 1 de Julho, ainda vim a 

Lisboa duas vezes, já não acompanhei o processo.  
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José Manuel Barroso: Eu vim mais cedo. Não voltei à Guiné [depois 

de Dakar].  

General Mateus da Silva: [O Matos Gomes] veio no final de Julho, 

tal como eu. Somos capazes de dizer qualquer coisa, mas é por ouvir 

dizer. São acontecimentos que nós não vivemos. 

António Duarte Silva pede esclarecimentos quanto à reunião de Mário 

Soares com  Aristides Pereira, em Dakar, a 16 de Maio. 

General Mateus da Silva: Nós fomos lá. Só que não ouvimos. 

José Manuel Barroso: Eles estiveram reunidos a sós. 

António Duarte Silva: De certeza que souberam o que se passou lá 

dentro. 

General Mateus da Silva: Eu não soube. 

José Manuel Barroso: Tanto quanto eu me lembro, a conversa com 

o Aristides Pereira foi uma conversa puramente exploratória, 

manifestação de boa vontade, com a insistência do Soares, 

fundamentalmente, na necessidade de um cessar-fogo ou de uma 

pausa imediata na guerra, para que um diálogo a sério pudesse ter 

lugar.  

António Duarte Silva: Mas o Mário Soares não vos disse nada? Não 

vos comunicou? Por exemplo, que a próxima reunião seria em 

Londres? Ou não vos disse? 

Coronel Matos Gomes: Eu não tenho ideia. 

António Duarte Silva: Foi acordado mesmo um cessar-fogo? 

José Manuel Barroso: Tanto quanto eu me lembro, houve um 

cessar-fogo de facto no terreno. 

Coronel Matos Gomes: Mas oficial, nunca houve. 

José Manuel Barroso: Porque uma das primeiras indicações que se 

deu (ainda eu estava na Guiné) foi não fazer ataques, não fazer 

operações ofensivas. Se formos atacados defendemos, mas paramos 

a guerra. 

Coronel Matos Gomes: Mas foi uma posição unilateral, uma posição 

nossa.  
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José Manuel Barroso: E essa posição foi comunicada ao PAIGC por 

via rádio.  

Coronel Matos Gomes: Nós tivemos baixas depois do 25 de Abril na 

Guiné. Na zona de Bafatá e do Chime tivemos mortos. 

António Duarte Silva: Não lhes foi comunicado quais as condições 

que o PAIGC pôs?  

José Manuel Barroso: Não, não, não. Eu pelo menos não tenho 

ideia disso. 

António Duarte Silva: O dr. Mário Soares não disse quais eram as 

instruções do general Spínola? 

José Manuel Barroso: Eu creio (e digo isto com muita reserva) que 

o fundamental do encontro com o Aristides era criar uma corrente de 

confiança, uma ponte para o diálogo e, sobretudo, prosseguir o 

processo na base de um cessar-fogo. 

António Duarte Silva: Só estiveram o Aristides Pereira e o Mário 

Soares ou o Abdou Diouf também esteve presente? 

José Manuel Barroso: Não, não, não. Só o Aristides, não foi? 

General Mateus da Silva: A reunião foi entre o Aristides e o Mário 

Soares sozinhos numa sala. O Diouf estava connosco assim como o 

chefe de gabinete dele. 

António Duarte Silva: […] Foram de avião? 

General Mateus da Silva: Fomos no Caravelle pessoal do Senghor. 

Eu por acaso tenho o jornal Soleil de Dakar que relata esse encontro. 

Isso tenho em casa. Por acaso não o trouxe mas posso facultá-lo. 

António Duarte Silva: Mas o República também publicou qualquer 

coisa sobre isso, sabe? 

General Mateus da Silva: O que eu digo é que me senti um bocado 

à margem daquilo tudo. É a sensação que eu tenho, é o que me está 

na memória. 

José Manuel Barroso: Sim, sim. Eu também. Ter ido lá ou não ter 

ido… foi só viajar no avião do Senghor. 
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António Duarte Silva: Parece que o general Spínola os castigou aos 

dois por não terem estado presentes… 

José Manuel Barroso: Não. Não. 

General Mateus da Silva: Não teve nada a ver com isso porque o 

«espia» dele era o Bruno. E se alguém falhou foi o Bruno. Agora, a 

sensação que tenho é de que ele, com as notícias que recebia da 

Guiné, com o que ouviu da nossa parte sobre a Guiné, ficou altamente 

incomodado connosco e disse: «Estes gajos não são de confiança, vou 

já pô-los fora do processo». 

José Manuel Barroso: Não sei. A mim o general Spínola falou-me na 

história do Barros Moura. Em entrevistas posteriores disse que nós – 

os nomes que cita é o do general Mateus da Silva e o meu – tínhamos 

prendido o general [Bettencourt Rodrigues] e o brigadeiro [Leitão 

Marques] e que ele não tinha dado instruções nenhumas para isso. O 

que não é correcto. E só agora há meses é que eu pude explicar ao 

Spínola que isso não era correcto. 

José Pedro Castanheira: Vocês em Dakar já sabiam da conversa do 

dia 1 de Maio? 

José Manuel Barroso: Não senhor.  

General Mateus da Silva: Depois o Fabião acho que nos relatou 

isso. Foi o Fabião que foi a Paris, se não estou em erro. 

Coronel Matos Gomes: Ele e o Nunes Barata. 

General Mateus da Silva: Lembro-me de ouvir depois o Fabião falar 

nisso.  

José Manuel Barroso: Mas eu antes não. 

António Duarte Silva: Nem sabiam que o Mário Soares tinha falado 

com o Senghor no dia 2 de Maio? 

José Manuel Barroso: Isso sim. Tenho ideia de ter ouvido falar. 

Manuel de Lucena: E quando vocês partem para Dakar, em que 

estado estão os contactos no terreno, entre militares portugueses e a 

gente do PAIGC? Para além dessas coisas das acções defensivas. 

José Manuel Barroso: Que eu me lembre, contactos no terreno…  
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Coronel Matos Gomes: Havia, havia. 

José Manuel Barroso: Havia um ou outro, num ou noutro ponto. 

Manuel de Lucena: Penso que havia até algumas confraternizações 

a nível local. 

José Manuel Barroso: Nessa altura pouca coisa. 

General Mateus da Silva: Eu tenho até uma fotografia de 

confraternização de militares… 

José Manuel Barroso: Mas em que data, meu general? 

General Mateus da Silva: Não sei bem. O Golias é que me deu esta 

fotografia. 

José Manuel Barroso: Eu acho que isso já é bastante depois. 

General Mateus da Silva: Isso é cá em cima no Norte e este tipo é 

um fulano do Porto, o comandante da companhia. Eu, a sensação que 

tenho é a de que começou logo a haver contactos. 

Coronel Matos Gomes: Eu penso que as primeiras confraternizações 

são relativamente controladas e são no Norte, na fronteira com o 

Senegal. Depois, existiram umas, aí por em meados de Maio, já com a 

malta dos Comandos que tinha ido à Guiné-Conakri. É outro tipo de 

relação. 

António Duarte Silva faz intervenções imperceptíveis referindo as 

ditas confraternizações. 

Coronel Matos Gomes: Havia esta [a confraternização registada na 

fotografia]. Depois houve a dos tipos dos comandos que foram à 

fronteira cá de baixo no Sul.  

Manuel de Lucena: E isso quando? 

Coronel Matos Gomes: Isso é na primeira quinzena de Maio. E há 

depois uma cena, relativamente complicada, já a seguir à saída do 

Folques do batalhão de Comandos. É depois quando o Folques vai a 

Bolama. Uma unidade de açorianos, em Jemberem, passa a 

companhia inteira para os tipos do PAIGC, mas passa género… a 

cantina... Quando eu lá cheguei depois, andava toda aquela malta 
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com bisnagas de Colgate e latas de conservas, e os tipos do PAIGC 

atrapalhadíssimos, porque todas as coisas lhes tinham sido passadas. 

Manuel de Lucena: Essa ida a Conakri ainda na primeira quinzena 

de Maio é o quê? Quem é que vai? 

Coronel Matos Gomes: São militares do batalhão de comandos, que 

vão por conta própria. Vão lá a baixo e depois transmitem-nos que 

tinham ido, tinham falado … 

Manuel de Lucena: Mas militares guineenses? Graduados? 

Coronel Matos Gomes: Porque a questão é que nós começamos a 

conversar com eles sobre o futuro deles. E o futuro deles era 

regressarem a Portugal e integrarem-se nas Forças Armadas 

portuguesas, ou era serem desmobilizados e ficarem como cidadãos 

nacionais guineenses, portanto, eram questões que estavam em 

aberto. É quando eles nos começam a dizer: «Não senhor, disso já 

tínhamos tratado.» É quando nos começamos a aperceber da 

profundidade da ligação familiar, pessoal, etc., com pessoas do 

PAIGC; já havia militares nos comandos com o emblema das forças do 

PAIGC. 

General Mateus da Silva: Isto também é importante… Acho que 

foram informações que nós interceptámos pela rádio: o PAIGC, em 

determinada altura, dá ordens aos seus militares espalhados pelo 

território para cessarem os contactos com os militares portugueses; o 

PAIGC em determinada altura teve medo que essa confraternização… 

Coronel Matos Gomes: Já tinham perdido o controlo tanto quanto 

nós! Penso eu que o problema, de uma forma muito clara, é que cada 

comando local já estava a fazer compromissos de uma forma tão 

desorganizada quanto nós; já estavam a receber informação, depois 

das coisas decididas. 

José Pedro Castanheira: Vocês não perceberam que havia 

sensibilidades diversas da parte das forças do PAIGC no 

relacionamento com as tropas portuguesas? 
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Coronel Matos Gomes: Eles tinham sensibilidades tão diferentes 

quanto nós. Este Quemo Mané era um comandante muito importante 

e de uma grande violência, na fronteira cá de cima com o Senegal. 

Era ele e o Gazela.  

António Duarte Silva: O Gazela é o Cabral de Almada. 

Coronel Matos Gomes: O Gazela é Cabral de Almada. Tinha um 

familiar que era marinheiro português […]. O Quemo Mané era um 

comandante de uma grande violência. Teve sempre más relações na 

zona de operações dele com tropas portuguesas. Com o Gazela já 

houve relações melhores. Eles tinham diferenças e nós próprios 

também tínhamos. Consoante os nossos comandantes estavam mais 

ou menos identificados com este processo, as coisas corriam melhor 

ou pior. […] 

Manuel de Lucena: Mas em que altura é que há um delegado do 

PAIGC em Bissau? 

General Mateus da Silva: Nos primeiros tempos, nós tentámos 

mandar mensagens informais, a pedir, a sugerir ao PAIGC que pelo 

menos informalmente pusesse alguém em Bissau, para poder 

começar a dialogar connosco. 

Coronel Matos Gomes: Houve uma reunião, com a CJUP [Comissão 

da Juventude para União e Progresso]. A CJUP, às tantas, instalou-se 

na sede da Acção Nacional Popular e já se geria e se assumia como 

movimento do PAIGC. Quando há aquela greve de estivadores, esse 

tipo, que eu nunca mais soube o nome dele, que era enviado do Nino 

[Vieira], faz uma intervenção na antiga sede da Acção Nacional 

Popular, à CJUP, que se assumia como a guarda avançada do PAIGC, 

dizendo coisas tão claras como estas (isto em meados de Maio): 

primeiro que o PAIGC estava reconhecido por 86 países; [e depois] 

que o problema dos estivadores era um problema laboral, entre 

trabalhadores e o Estado que os empregava, que era ainda o Estado 

português, portanto o PAIGC não tinha nada a ver com isso e que 

aqueles caramelos que não queriam trabalhar, não trabalhassem, mas 
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não era um problema do PAIGC. É quando ele faz um discurso… Os 

tipos da CJUP tinham içado a bandeira do PAIGC na casa da PIDE, ao 

lado do Palácio do Governo, à noite e ele disse que aquilo não era a 

bandeira do Futebol Clube do Porto e que, quando a bandeira do 

PAIGC, portanto do Estado da Guiné, fosse içada seria com todas as 

honras e quem lá tinha ido pôr a bandeira que a fosse tirar. É um tipo 

que faz um discurso estruturado, é um adjunto do Nino, é enviado 

pelo Nino, e isto é por meados de Maio. E é ao arrepio, penso eu… 

Nós não tínhamos pedido autorização a ninguém para fazer isso, a 

ninguém aqui em Portugal. 

Manuel de Lucena: Já agora, ainda nos comandos, qual é o caso 

Folques, comandante dos comandos que teve de ser substituído? 

Coronel Matos Gomes: O [caso] Folques é: aquela unidade [dos 

comandos] diz que não o aceita como comandante. Porque é que isso 

acontece? Se se reparar na lista dos oficiais que vão ao palácio do 

governo prender o general Bettencourt Rodrigues, há um capitão 

Saiegh que era um oficial dos comandos… 

Interrupção do colóquio devido à chegada e à recepção de outros 

participantes. 

António Duarte Silva: O que é que significava o MAOSP, Movimento 

Alargado de Oficiais, Sargentos e Praças? 

José Manuel Barroso: O Movimento para a Paz (MPP). 

General Mateus da Silva: Isso é o Pira-te-à-Pressa. 

Duarte Silva: Foram recebidos duas vezes pelo senhor general? 

General Mateus da Silva: Eu julgo que não. Isso não foi comigo, já 

se passou com o Fabião. 

Coronel Matos Gomes: É, é.  

General Mateus da Silva: E depois o Fabião é que conseguiu que 

eles fossem integrados no MFA e, pronto, acabou-se essa 

contestação. Aliás, isso está escrito no documento do Golias, julgo 

que o tenho aqui. Julgo que tem este documento [onde se lê]: «As 

naturais hesitações e as paragens relativas, na sequência do processo 
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revolucionário, criaram as condições para o aparecimento de 

movimentos esquerdistas, o mais importante dos quais, o Movimento 

para a Paz, atingiu uma dimensão crítica, e viria a colocar o MFA 

numa situação difícil. A sua própria designação subentendia o MFA 

como um movimento para a guerra; ao Movimento para a Paz viriam 

a colar-se todos os oportunistas e inconscientes que aspiravam por 

um regresso imediato e irresponsável a Portugal, daí o MPP passar a 

ser mais conhecido pelo Movimento do Pira--te à Pressa. As 

negociações com os seus líderes foram difíceis e morosas, os dias 

eram meses, até que após a aprovação da estruturação democrática 

do MFA, o MPP, em 5 de Junho de 74, através de uma proclamação, 

estabelecia a sua extinção e a sua unidade com o MFA.»  

António Duarte Silva: Bem, senhor general, isso é o que diz o 

Golias. 

General Mateus da Silva: É o que diz o Golias, mas eu não assisti. 

Em 5 de Junho eu já não estava na Guiné. 

Intervenções imperceptíveis de Duarte Silva e José Pedro Castanheira 

onde se pergunta quem eram os membros desse movimento. 

António Duarte Silva: Oficiais, sargentos e praças. E eram oficiais 

milicianos. Era o Barros Moura, o Celso Cruzeiro… O que eu queria 

saber é se eram só [elementos] do PCP ou não. 

General Mateus da Silva: Não sei. Eu não vivi isso. 

Coronel Matos Gomes: E isso não teve grande importância. 

António Duarte Silva: Andaram com os abaixo-assinados, fizeram 

várias reuniões, apoiaram a Junta [JSN]. As informações que eu tenho 

é que houve uma movimentação na Guiné-Bissau no sentido de…, 

mandavam cartas para a Junta, mandavam mensagens militares de 

apoio às mães, para que os familiares escrevessem para a Junta, para 

que os militares regressassem imediatamente à metrópole … 

Coronel Matos Gomes: Nós hoje em dia podemos discutir isso tudo 

como folclore, que efectivamente houve, mas que é o folclore que 

acompanha sempre aquilo que depois tem alguma importância, 
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porque o tal Movimento do Pira-te-à- Pressa era exactamente isto. 

Porque toda a gente sabia na Guiné que, a partir do 25 de Abril, não 

ficariam forças militares portuguesas. Isso era um dado adquirido. A 

questão que se tratava ali na Guiné era de resolver alguns problemas 

muito sérios que ali existiam e, aliás, como o PAIGC os tinha definido 

e definiram as pessoas do PAIGC que depois vieram falar connosco. O 

PAIGC entendeu sempre, quando começou a falar connosco, que era 

já um Estado reconhecido por 86 países. Isso foi um dado que eles 

traziam à partida. Havia era um problema de transferência de 

poderes, era um problema de saber como passar o poder e uma 

administração: era isso que se estava a tratar. O Movimento do Pira-

te-à-Pressa, e é por isso que eu penso que não pode ser muito o PCP, 

quer dizer, é um movimento, de facto, de folclore, porque não tem 

nada a ver com um pensamento político estruturado, porque nenhum 

militar, quer estivesse no MFA com alguma consciência, quer 

estivesse organizado politicamente, quer estivesse do lado do PAIGC, 

pensaria que seria possível ficarem forças armadas portuguesas, na 

Guiné. Este movimento a mim choca-me apenas por pertencer a uma 

espécie humana tão burra como esta! Porque não era possível sequer 

uma forma de neocolonialismo na Guiné! O problema da Guiné, ainda 

hoje, é da pobreza estrutural daquele território. Ninguém faz 

neocolonialismo num pântano como aquele. O problema era daquela 

gente se sentir lá tão mal que se queria vir embora à pressa. Isto 

politicamente não é nada, é demonstrativo apenas de pobreza de 

espírito.  

Manuela de Lucena volta a perguntar sobre o caso Folques. 

Coronel Matos Gomes: A questão do batalhão de Comandos e do 

Folques: o [major] Folques estava lá desde Maio/Junho de 1972. Mas 

o batalhão de comandos na Guiné é constituído no início de 1973 e é 

o Bruno que vai comandar. O Folques vai comandar a seguir, quando 

o Bruno se foi embora, aliás, com o general Spínola. Comandar uma 

unidade daquelas é comandá-la militarmente e é também ter uma 
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noção do que é, ou do que era, o papel político que aquela unidade 

representava; e era ter também uma noção daquilo que eram os 

próprios guinéus que ali estavam. Estas unidades tinham um valor 

combativo, que era um determinado valor, tinham um valor político, 

que era um outro valor, e tinham contradições graves.  

Manuel de Lucena pergunta sobre a composição étnica dos comandos 

e a sua afinidade ou não com a das guerrilhas do PAIGC. 

Coronel Matos Gomes: Os comandos africanos tinham talvez uma 

percentagem maior de gente urbanizada, da ilha de Bissau, papéis, 

tinham alguns balantas bons, tinham depois alguns grupos mais 

estruturados de felupes, e tinham também depois uns grupos, uma 

percentagem relativamente elevada de fulas. Essas unidades foram 

metidas em situações de combate muito violentas, com baixas muito 

grandes, e criando uma desconfiança enorme naqueles combatentes 

negros, relativamente aos comandantes brancos; eles passaram por 

experiências muito más, algumas com o Alpoim Calvão (como a da 

[operação Mar Verde na] Guiné-Conacri), outras do antecedente, 

porque havia gente que estava a combater naquela altura, em 1974, 

que andava a combater desde 1963, desde o início da guerra, 

portanto, homens com quase quarenta anos, e dez, doze anos de 

guerra. Essa gente, ao contrário daquilo que se pensa, tinha um 

pensamento político. As contradições étnicas na Guiné obrigam a que 

os grupos étnicos tenham consciência deles próprios, tenham 

consciência das relações de aliança e das relações de oposição; os 

fulas sabem com quem se aliam, os balantas sabem com quem se 

aliam e quem são os inimigos, toda aquela gente pensa politicamente. 

E eles têm uma relação muito fina e sofisticada com os europeus e 

com os colonos. Isto só para dizer que eles, quando o 25 de Abril 

ocorre, eu da minha parte, quer eu, quer o Baptista da Silva, que 

estávamos envolvidos neste processo, envolvemos sempre os oficiais 

que comandavam directamente as tropas, nomeadamente, os 

comandos. 
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Manuel de Lucena: E o Marcelino da Mata? 

Coronel Matos Gomes: O Marcelino da Mata é outra história. Os 

comandantes das unidades de comandos, esses africanos que 

comandavam as suas unidades, nós envolvemo-los sempre nesse 

processo e o representante deles era o Saiegh. O Saiegh era um 

homem que tinha o 5º ano do liceu, feito a tropa cá em Portugal, 

tinha estado em Santarém e tinha estado em Tavira, tinha um irmão 

que era furriel dos comandos, que era jogador de futebol da 

Académica de Bissau e era do PAIGC. A mulher dele era professora da 

escola secundária e também era do PAIGC. O tio, o Fidélis Almada, 

era dirigente do PAIGC, e é um misto de libanês também; e o outro, o 

Sisseco, é meio-primo do Nino Vieira, e de uma etnia de que há muito 

pouca gente. Quando se deu o 25 de Abril, o Saiegh, dentro daquela 

política que a Guiné ia ser para os guinéus, achou que não devia ter 

confiança no Folques, entendeu que não era por ali que as coisas 

funcionavam. Quando o Folques deu ordem ao batalhão para ir fazer a 

tal operação que estava planeada para se realizar no Sul, aí as coisas 

já não eram assim; aquela gente entendeu que o comandante não 

podia entrar no batalhão. Isto leva a que depois se faça uma reunião 

com o general Mateus da Silva, que era o encarregado do Governo, 

com o comandante-chefe que era o almirante, e teve de se arranjar 

uma solução, porque se aquela unidade entrava em descontrolo (em 

desequilíbrio já ela estava), a situação na Guiné passava a ser 

verdadeiramente complicada. Isto leva a que se tenha que encontrar 

uma solução, e a solução foi tirar esse comando e eu ficar 

transitoriamente ali assim. 

Manuel de Lucena: Quanto tempo ficou nesse comando? 

Coronel Matos Gomes: Cerca de mês e meio. 

General Mateus da Silva: Sobre esse caso convém acrescentar o 

seguinte. Foi das coisas que mais me incomodou na Guiné, até porque 

o Folques era da minha terra, somos amigos de infância, tinha uma 

relação muito próxima com ele e ele, de facto, não merecia isso 



 

91 
 

porque é um militar brilhantíssimo. Mas eu julgo que ele tinha uma 

certa dificuldade em compreender as subtilezas da situação naquela 

altura e então forcei um bocado até conseguir convencê-lo a aceitar 

sair do batalhão de comandos. Felizmente, aconteceu uma situação 

em Bolama: um batalhão que tinha chegado da metrópole, que devia 

ir para uma zona do Sul da Guiné, recusou-se a sair de Bolama; os 

militares diziam que a guerra já tinha acabado, não tinham nada que 

sair de Bolama. Então o Folques ofereceu-se para ir lá pegar no 

batalhão e levá-lo. O comandante do batalhão, era um tipo de 

artilharia […]. Chega lá todo infeliz a Bissau, a dizer: «Eles não 

querem ir». E o Folques vai lá, a um batalhão que ele não conhecia, 

não tinha qualquer contacto com os soldados e com a personalidade 

deles, pega no batalhão e leva-o ao sítio. Não houve problemas 

nenhuns. 

José Manuel Barroso: Eu penso que neste processo do pós-25 de 

Abril há questões a ter em conta. É evidente que a situação anterior, 

a dramatização da situação anterior, sem que nenhuma solução 

política se vislumbrasse, poderia ter conduzido, numa uma situação 

um pouco de desespero, a uma acção local que, sei lá, pudesse levar 

até a uma tentativa de entendimento com o outro lado. Mas parece-

me evidente uma coisa: de início, logo a seguir ao 25 de Abril, é 

evidente que o movimento que estava organizado na Guiné (que 

estava relativamente bem organizado, e muito bem organizado, se o 

confrontarmos com os outros territórios ultramarinos) tinha uma 

ideia: o novo poder vai dizer o que se vai fazer. Provavelmente, o 

facto de se ter tido alguma autonomia, no que respeita à autoridade 

civil e político-militar local, terá criado (tentando fazer uma análise 

fria) inevitáveis desequilíbrios, uma vez que aquilo que simbolizava o 

poder, melhor ou pior, era posto em causa, tal como, de resto, foi 

posto aqui em Portugal. Penso que isso terá contribuído para criar 

algum desequilíbrio, quer a nível das tropas nativas, quer a nível das 

nossas próprias tropas. Por outro lado, embora tivesse havido, e 
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houve, bastante respeito pelos grupos que tentaram criar forças 

políticas para além do PAIGC, é evidente que havia um desencanto, e 

também uma predisposição, para um entendimento rápido, se 

possível imediato, com o PAIGC; portanto, para favorecer claramente 

o PAIGC. 

Manuel de Lucena: A certa altura não foram proibidas [pelo poder 

militar] as outras forças políticas? 

José Manuel Barroso: Que eu tenha conhecimento, não. Pelo menos 

durante o tempo em que eu lá estive, não. Possivelmente, se isso 

sucedeu, terá sido numa fase mais avançada e decorrendo do próprio 

diálogo com o PAIGC e das exigências que ele terá feito. Parece-me 

também evidente que o MFA na Guiné agiu de forma bastante 

autónoma com dois objectivos. Um objectivo político, claro, que era: 

«Isto tem de ser passado ao PAIGC». E um outro objectivo, que se 

tornou muito importante a partir do 25 de Abril, que era segurar a 

situação internamente, ou seja, não permitir o descontrolo que a 

certa altura se começou a verificar a nível civil e a nível militar, a nível 

das unidades, etc. Esse descontrolo agravou-se e daí as tentativas 

feitas (algumas das quais já não são do meu tempo) para tentar 

controlar as unidades, controlar alguns comandos mais tímidos, etc. 

Agora, quanto ao Movimento para a Paz (ou Movimento do «Pira-te-à-

Pressa»). Na organização de milicianos havia uma estrutura, não 

muito organizada, que tinha a ver com os alferes milicianos, e em 

relação à qual, em primeira mão, eu fazia a ponte (depois o Golias 

passou também a fazer essa ponte). Essa estrutura autonomizou-se, 

tornou-se muito mais radical em relação aos objectivos e, já não no 

meu tempo (embora se tenha iniciado no meu tempo), começou a 

pretender, e daí terem-lhe chamado o «Movimento do Pira-te-à-

Pressa», que o problema fosse resolvido com uma rapidez ainda 

superior àquela a que o próprio processo de negociações e de 

desenvolvimento no terreno se estava a processar. Sei que foi muito 

difícil controlar essas forças, porque a certa altura passaram a fazer 
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reuniões de sargentos e de alferes milicianos completamente isoladas 

do resto do movimento e a ter reivindicações muito mais radicais. 

Tornou-se extremamente difícil controlar essas forças, que 

provocaram também uma grande radicalização. Em determinado 

momento, era muito difícil qualquer tentativa para que obedecessem 

a uma linha de comando para tratar de objectivos. É evidente que é 

uma interrogação que eu tenho e essa interrogação colocou-se-me à 

medida que o tempo passava (e também faz parte, provavelmente, 

das interrogações fáceis do depois): se uma autoridade militar forte 

existisse e se, por exemplo, o rumo das decisões do MFA local, ou da 

autoridade que existisse, fosse outro, não sei o que é que teria 

sucedido. O exemplo que o general Mateus da Silva acaba de dar, o 

comandante de um batalhão que vai a Bissau dizer «eu não consigo 

fazer nada com os meus homens» e depois vai lá um militar como o 

então major Folques e consegue levar o batalhão para o objectivo… 

Como é que teria sido? De qualquer modo entendo que, apesar dos 

cuidados postos pelo MFA, na tentativa de controlar as coisas, de 

evitar situações de humilhação de tropas portuguesas, é evidente 

que, a partir de um determinado momento, houve uma aceleração 

nítida do MFA no sentido do reconhecimento do PAIGC. É ainda por 

cima um Estado reconhecido por várias dezenas de países e, portanto, 

é com eles e é a eles que nós vamos entregar o poder, suceda o que 

suceder. É evidente que a situação no terreno evoluiu muito e muito 

rapidamente (o próprio Fabião se deu conta disso), mas é evidente 

que o Fabião, quando vai, tem um objectivo e ele é desviado também 

desse objectivo. Há uma tentativa de convencer o Fabião, que tinha 

raízes na própria situação no terreno, a mudar de atitude em relação 

àquilo que então o general Spínola e a JSN gostariam que fosse o 

processo na Guiné. O que eu quero dizer com isto é que entendo que 

o MFA na Guiné, como nas outras colónias, tinha de facto uma 

propensão para questões de ordem política, para questões de terreno 

e para questões que resultam de uma guerra – e em guerra combata-
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se contra A ou contra B, não se combate contra os civis, que podem 

ter opiniões, mas não têm armas. [O MFA da Guiné queria] proceder a 

uma descolonização de determinado tipo, a uma passagem de poder 

de um determinado tipo. Ficou muito claro, poucos dias depois do 25 

de Abril. E tão claro fica que os comandos africanos verificam 

rapidamente que o poder já não está aqui, o poder vai ser outro, e 

vão rapidamente a Conacri tentar negociar o seu estatuto e a sua 

situação com aquele que era, obviamente, o poder emergente. Outro 

exemplo que posso apontar é a questão de Cabo Verde, que é uma 

questão que eu conheço mal, mas estudei um pouco. Em Cabo Verde 

não existe nenhuma força do PAIGC com um mínimo de significado, 

não existe nenhum apoio popular, o apoio é perfeitamente construído. 

Está hoje escrito como é que esse apoio foi construído e o facto é 

[que] esse processo [foi] desenvolvido fundamentalmente pela 

Marinha, em Cabo Verde (e é descrito pelo Miguel Judas num livro). 

Da Guiné, de Bissau, é que parte um avião militar para Cabo Verde, 

com dirigentes do PAIGC, o que significa, naturalmente, uma 

determinada pressão política por parte do MFA. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

José Manuel Barroso: Vou só ler três linhas a propósito da história, 

que é contada pelo próprio Judas. Aliás, ele conta com muito 

pormenor o que fez em Cabo Verde para passar o poder ao PAIGC e 

impedir o desenvolvimento das forças políticas locais. E ele a certa 

altura diz: «Ainda em pleno governo Horta houve outro facto que teve 

importância na mobilização do PAIGC: a chegada, em Setembro, 

proveniente da Guiné, de Silvino da Luz, membro da direcção do 

PAIGC, com uma equipa de colaboradores. O Governador da Guiné 

deu-lhes infra-estruturas para a viagem, apesar das ordens em 

contrário que lhe transmitiu Spínola; e, uma vez em Cabo Verde, 

contaram com a ajuda do MFA». Diz o Judas: «Nesse dia enchemos a 

rádio e a imprensa de Silvino da Luz, para criar um ambiente 
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psicológico favorável». Estou a dizer isto apenas por uma questão de 

constatação histórica. 

Coronel Florindo Morais: Foi um período curto o que vai desde os 

primeiros dias de Julho até à véspera da independência. Mas foi um 

período vivido muito intensamente e – é interessante – também com 

alguns riscos. O período era de tal maneira conturbado e não se sabia 

bem onde é que estava o poder que, a certa altura, eu senti receio. 

Senti mais receio nalguns dias ou nalgumas noites desse período do 

que propriamente em combate. Mas antes de entrar nalguns factos 

que me parecem importantes, eu gostava de definir a minha posição 

sobre o que penso da descolonização, em termos muito gerais. A 

descolonização que nós tivemos, há quem diga que foi boa, há quem 

diga que foi má. Acho que foi a possível, e foi a possível naquelas 

circunstâncias. Eu penso que a descolonização poderia ter sido muito 

melhor, se tivesse sido feita em tempo de paz, não-revolucionário, 

por exemplo, dentro do período de governação marcelista. E porquê? 

Primeiro, porque o potencial humano militar (os quadros, as condições 

sociais) estava esgotado. Não vale a pena escamotear, tinha atingido 

o limite. Uma percentagem esmagadora das subunidades importantes 

na quadrícula, que eram as companhias, eram em cerca de 90% 

comandadas por milicianos, capitães milicianos, feitos à pressa, à 

força, com toda a boa vontade mas com uma impreparação nítida – 

que isto não seja [visto] com desprezo. O potencial humano, 

portanto, estava esgotado. Os oficiais do quadro eram muito poucos, 

estavam cansados e muitos estavam pelas repartições; no comando 

efectivo das tropas, no terreno, havia uma pequena percentagem. As 

forças especiais eram aquelas que, apesar de tudo, dispunham ainda 

de quadros permanentes no comando das suas tropas, portanto aí 

uma vantagem que essas tropas tinham. Por outro lado, a 

descolonização não foi melhor porque houve falta de força. Só era 

possível ter feito esta descolonização de uma forma muito melhor se a 

tropa continuasse no terreno, continuasse a combater e continuasse a 
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morrer. Depois do 25 de Abril, não era possível mentalizar um 

soldado, era muito difícil, muito difícil, um soldado, um oficial, um 

sargento de que tinha que continuar a morrer, de que tinha de 

continuar a combater porque aqui saía todos os dias nos jornais, 

todos os dias havia manifestações [em que se dizia]: «Nem mais um 

soldado para as colónias»! Algumas unidades, nalgumas colónias, 

pura e simplesmente, punham o saco às costas e apresentavam-se no 

cais, como aliás chegou a acontecer em Bissau, apresentaram-se no 

cais [a dizer]: «Acabou o nosso tempo, queremos embarcar»; 

«Acabou a guerra, queremos embarcar». Era muito difícil manter 

nesta situação a força suficiente para poder negociar a 

descolonização. Também porque, do outro lado, do lado do PAIGC, 

havia também situações de impreparação, [desde logo] de 

impreparação para a paz. É interessante que a maior parte dos oficiais 

do PAIGC nunca tinham estado em Bissau, o que é perfeitamente 

natural. Nunca lá tinham vivido, não conheciam a cidade, nunca 

tinham visto um elevador, não estavam preparados! E havia mais. 

Havia também uma corrida da parte deles, de determinados oficiais 

do PAIGC, após o 25 de Abril, que disseram: «Alto! É altura de dar 

uma corridinha para me pôr à frente, ou para me pôr em bicos dos 

pés». Houve determinadas posições, concretamente no Leste, que 

foram tomadas por precipitação de alguns oficiais, por corrida de 

alguns oficiais do PAIGC, que quiseram, digamos assim, ser mais 

papistas do que o Papa. Depois, o próprio PAIGC os corrigiu.  

Alinhando as ideias gerais: a moral das nossas tropas estava em 

baixo, não havia disposição para o combate («nem mais um soldado 

para as colónias») e, portanto, havia uma dificuldade muito grande 

em manter as tropas no terreno e em manter o espírito de combate. 

Isto resultava da situação em que se vivia, que era de revolução: o 

fim da guerra, o fim das colónias, tudo para casa, acabou!  

Concretamente, quanto ao batalhão de comandos. Eu fui apanhado 

um bocado à pressa, de um dia para o outro, e lá fui. Quando lá 
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cheguei, o então capitão Matos Gomes fez-me um ponto da situação, 

que obviamente não era brilhante, porque havia grandes 

preocupações por parte dos oficiais que lá estavam. Havia oficiais 

naturais da Guiné, cabo-verdianos, e europeus. As companhias de 

europeus regressaram de imediato: uma estava a acabar [o seu 

tempo], a outra estava formada ou tinha acabado de chegar, creio 

que estaria uma em substituição da outra, mas vieram as duas de 

imediato [para a metrópole] passados poucos dias, e ainda bem. 

Importa reconhecer que foi uma medida acertada, fazer regressar, de 

imediato, a Lisboa as companhias de comandos brancas, porque o 

processo, com eles lá, talvez tivesse sido muito mais complicado. 

Davam-nos, por um lado, uma segurança maior, uma força maior, 

uma capacidade negocial maior ao comandante-chefe para poder 

negociar; mas também poderiam ter provocado atritos, com 

consequências muito graves. Aquilo era um barril de pólvora, a 

qualquer momento, podia deflagrar um conflito muito grave, que 

emperrasse todo o processo de descolonização. A primeira curiosidade 

que surgiu, recordo-me… Fiz a primeira reunião de oficiais, a grande 

maioria era de cor, cabo-verdianos e uma pequena percentagem de 

guinéus. Eu fiz a apresentação da praxe e respondeu o capitão 

Sisseco ou o Saiegh, não me recordo bem: «Nós também temos 

muito prazer em tê-lo cá como comandante, nós os futuros coronéis 

da Guiné». E eu aí fiquei aterrado, sem pinta de sangue. A partir daí 

apercebi-me da situação que era grave, porque eles diziam: «O 

general Spínola prometeu a Guiné para os guinéus, para nós que 

estávamos aqui a combater; queremos que o general Spínola venha 

cá fazer-nos a entrega». Era assim que eles diziam. Claro que nem 

era politicamente conveniente o general Spínola lá ir, como aliás não 

foi, nem essa entrega era possível, nem eles seriam nunca coronéis. 

Era preciso mentalizá-los de que eles, a partir dali, eram civis, teriam 

de ir para a vida civil! E então foi um período muito engraçado. 

Começávamos às 8 da manhã em reunião e acabávamos às 2 ou 3 da 
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manhã, quando já ninguém aguentava mais discussões deste tipo. 

Procurávamos informar qual era a situação na Guiné e qual seria o 

futuro deles e meter-lhes naquela cabeça que eles, coronéis, não 

podiam ser. Isto foi correndo. Há aqui também um aspecto 

interessante a realçar. Havia várias tropas nativas (milícias e tropas 

militares regulares) e havia umas tropas assim esquisitas. E as tropas 

foram muito claras e disseram: «Nós só desmobilizamos quando os 

comandos [africanos] o fizerem, nós só entregamos as armas quando 

os comandos o fizerem». 

General Mateus da Silva: Desculpe interromper. Eram cerca de 20 

mil, as milícias. As armas distribuídas e as companhias africanas, na 

Guiné, não eram um problema pequeno! 

Coronel Florindo Morais: Houve aqui uma responsabilidade grande 

e um perigo que se correu. A certa altura, eu senti que estava entre 

dois fogos: entre o fogo do Governo e do comando-chefe e o fogo que 

eram os comandos e as próprias tropas naturais, que faziam o que os 

comandos quisessem. Houve que tomar uma decisão; eu corri riscos e 

tomei-a. Entretanto começaram a circular papéis, eu chamei-os lá e 

disse: «O português disto está um bocado incorrecto. Eu não gostaria 

que os oficiais do batalhão emitissem papéis sem que pelo menos o 

português seja correcto. Além disso não queria que saísse desta 

unidade nenhum papel que não fosse assinado por mim, ou pelo 

menos, levasse o meu visto». Corrigindo os primeiros papéis que eles 

quiseram fazer, começaram a ter o meu visto. Isto deu-me a 

possibilidade de ir tendo informação do que eles iam fazer e, por 

outro lado, de ir procurando, de alguma maneira, amolecer e 

contornar as coisas.  

Mas o risco que se viveu nessa altura foi a constituição de uma 

terceira força: os comandos podiam ter constituído uma terceira 

força, estiveram na eminência de o fazer, o batalhão de comandos e 

toda a tropa de naturais da Guiné. Esta terceira força ia intercalar-se, 

ia ficar no meio entre o PAIGC e o próprio governo português, o 
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próprio comando militar português. Isto deu [azo a] algumas 

incompreensões do próprio comando-chefe português e deu algum 

trabalho a desmobilizar. Recordo que a certa altura eu e o meu 2º 

comandante, o Glória Alves, recebemos uma ordem para começarmos 

a entregar as armas. Só que era difícil, porque eles não as davam! 

Eles não as davam! E então, as armas foram entregues de uma 

maneira muito engraçada. Foram entregues ao fim-de-semana, 

dentro de armários metálicos. Carregávamos armários metálicos nas 

viaturas e íamos entregá-los ao quartel-general, armários metálicos 

que, por acaso, iam cheios de armas. Todas as colunas iam sob o 

comando do 2º comandante, o Glória Alves. Um dia, o sentinela 

apontou-lhe a espingarda e disse: «Não sai, meu comandante.» Ele, 

que é gago, começou a gaguejar, o soldado não percebia o que ele 

estava a dizer e ele portou-se com grande coragem e saiu mesmo.  

Manuel de Lucena: Eles não queriam entregar as armas, mas 

guardavam-nas nas unidades dentro desses armários e fechavam-

nas. 

Coronel Florindo Morais: Sim, sim, estavam na arrecadação. 

Manuel de Lucena: Quem é que tinha as chaves? 

Coronel Florindo Morais: Eram quarteleiros brancos, seleccionados 

e de confiança, que conseguimos manter. Não era que não houvesse 

confiança da parte daqueles oficiais, era que os objectivos eram 

diferentes. 

Manuel de Lucena: Tiveram de levar os armários porque eles 

estavam fechados. Porque se não, podiam ter tirado as armas e ter 

levado… 

Coronel Florindo Morais: Não, não. Os armários eram armários que 

estavam vazios em arrecadação e foram enchidos com armas. Era só 

uma maneira de dissimular a entrega. 

José Manuel Barroso: E como é que eles reagiram quando voltaram 

e verificaram que não tinham armas? 
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Coronel Florindo Morais: Isto cronologicamente não está certo. Foi 

já numa fase final, em que já estava decidido, já tinham optado pelo 

seu futuro. Como é que se processou? A certa altura, eles (oficiais 

graduados que pertenciam ao quadro) manifestaram vontade de vir 

para Portugal. E eu mandei fazer uma lista. Vim a Lisboa uns dias, de 

férias, e fui ao Palácio de Belém. Falei com o Almeida Bruno, expôs-se 

a situação ao general Spínola e o nosso general disse: «Sim, senhor, 

quantos são?» Eu respondi: «Na ordem dos 50». Porque não eram só 

oficiais, havia também no batalhão soldados e sargentos desertores 

do PAIGC –  esses tinham, evidentemente, a cabeça por um fio. Eu 

regressei a Bissau, fiz uma reunião e disse: «Meus senhores, quem 

efectivamente quiser pode regressar e continua a sua vida militar em 

Portugal, após a independência». [E eles respondem:] «Sim, senhor». 

Passa-se algum tempo e continuamos com as reuniões (eram 

reuniões e mais reuniões) e, a certa altura, quando se falou que afinal 

já não seriam coronéis, começaram a pôr determinadas questões: 

«Como é que vai ser?» E eu disse: «Meus amigos, como vai ser 

depois da independência, não sei, porque eu vou-me embora. Só há 

uma solução: é perguntar a quem cá fica». Estes oficiais, sobretudo o 

capitão Sisseco, foram elementos muito importantes nos primeiros 

contactos com o PAIGC. O Sisseco era uma autoridade gentílica e 

religiosa, tinha uma grande aceitação entre a população da Guiné e 

mesmo entre os próprios elementos do PAIGC (pelo menos nessa 

altura, depois devem ter perdido a consideração, porque o mataram). 

Mas até essa altura ainda tinham imensa consideração e precisavam 

dele. E ele começou a desenvolver contactos na área de Cassine, com 

o apoio de um homem de mar-e-guerra, que era o «Tio Patrício», 

também conhecido por «copo de cinco». E fizeram-se os primeiros 

contactos: primeiro no terreno, no Faraba, apeados, promovido pelo 

próprio batalhão de comandos. Portanto, o batalhão de comandos 

começou a desenvolver contactos com o próprio PAIGC. Ao primeiro 

contacto de que tenho conhecimento foram [o na altura] brigadeiro 
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Fabião, eu, o Hugo dos Santos, o ajudante dele que era o Faria 

Paulino. E fomos ao Faraba encontrarmo-nos com o Mário Cabral, que 

foi mais tarde ministro, irmão do Luís Cabral e do Amílcar Cabral.  

António Duarte Silva: Foi ministro de várias coisas. Não é irmão. 

Coronel Florindo Morais: Não é irmão? Estava convencido de que 

era. Esse foi o primeiro contacto feito no terreno, em que fomos de 

viatura, desarmados, eu só me lembrava dos majores11. Porque, 

quando lá chegámos, estava uma força armada por todos os lados à 

nossa espera. Correu bem, felizmente correu bem, e depois houve 

outros, vários, contactos no terreno.  

António Duarte Silva: O sr. coronel não se lembra em que altura 

foi? 

Coronel Florindo Morais: Não tenho presente... foi em Julho, 

Agosto, fins de Julho, porque foi antes de eu vir a Lisboa. Foi esse o 

primeiro contacto. Entretanto, na área de Cassine, o Sisseco 

desenvolveu também vários contactos com o PAIGC, e a certa altura 

conseguiu-se trazer a [?], que era a sede do aquartelamento do 

batalhão, uma primeira delegação de militares do PAIGC, que vieram 

para Bissau, trazidos pelo comandante Heitor Patrício, oficial de 

marinha. Trouxe-os e alojou-os naquelas casas ali junto ao palácio do 

governo e no outro dia fui lá buscá-los de manhã e levei-os para o 

batalhão. Reuni os oficiais e os sargentos numa sala, apresentei as 

pessoas (não me recordo de nomes), eram quadros superiores do 

PAIGC e disse: «Meus amigos, fazem favor de pôr agora as questões 

que me têm posto a mim, de pôr essas questões agora a estes 

elementos do PAIGC». E saí e deixei-os à vontade. Fui-me instalar no 

bar de cabos, ou de praças, que era mesmo em frente da sala e ali 

fiquei com o Patrício. Estava com alguma curiosidade sobre a forma 

como ia decorrer essa reunião. Entretanto, criou-se um ajuntamento 

                                                           
11 Referência aos três majores (Passos Ramos, Magalhães Osório e Pereira da Silva) 
que, em 20 de Abril de 1970, tendo sido enviados pelo general Spínola a um 
encontro secreto com elementos do PAIGC, foram assassinados no decorrer dessa 
missão. 



 

102 
 

de militares, de soldados, à porta da sala. Os soldados criaram um 

burburinho porque não estavam satisfeitos por terem ficado de fora e 

diziam: «Estes já não saem de cá». Aí eu tremi, mas lá se conseguiu 

desmobilizar aquela gente. E a reunião, tanto quanto soube mais 

tarde, correu mal [por causa de] um homem, o Jamanca, que era um 

príncipe fula, com quarenta e muitos anos, perto dos 50, era uma 

figura característica, tinha uma barbinha, usava um bastão. O 

Jamanca começou a reunião desta maneira, depois de eu ter saído: 

«Já assisti à independência de cinco países africanos, em todos eles o 

que eu vi foi mortos, tipos pendurados nas árvores, julgamentos 

sumários, etc. Será que vocês cá também vão fazer o mesmo?» Eu, 

quando soube disto, disse: «Jamanca, desaparece daqui, o mais 

depressa possível, assinaste a tua sentença de morte». Ele não o quis 

fazer, regressou para as suas terras, Babadinca, salvo erro. 

Aqui o coronel Florindo Morais é corrigido por um dos presentes: as 

terras de Jamanca eram em Bafatá. 

Coronel Florindo Morais: Pois, em Bafatá. Babadinca era perto, foi 

o sítio onde ele depois acabou por fazer uma asneirada. Acabou por 

fazer cercar uma companhia. Ele, Jamanca, um tropa, cercou uma 

companhia de soldados e criou para ali um granel que foi depois 

preciso lá ir desmobilizar aquilo. Mas nessa reunião foram postas 

várias questões e a todas elas o PAIGC deu garantias. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

O Fabião tinha o seu orçamento até 31 de Dezembro e disse: «Meus 

amigos, quem quiser sair já, eu pago seis meses». E pagou seis 

meses a cada um. Voluntários para Lisboa não houve nenhum, e 

todos aceitaram ficar lá passando à disponibilidade em 31 de 

Dezembro de 1974. Ficaram com seis meses de vencimento. 

Manuel de Lucena: Com uma excepção… 

Coronel Florindo Morais: O Marcelino da Mata não, porque o 

Marcelino da Mata estava cá quando foi o 25 de Abril e já não 

regressou, foi proibido de ir à Guiné. Havia um outro que estava 
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também em Lisboa, era o Tomás Camará, que estava no hospital e foi 

verbalmente proibido de regressar. Acabou por regressar depois da 

independência e isso custou-lhe a vida. Mas o Marcelino estava cá e 

cá ficou.  

Já agora um apontamento engraçado: a certa altura recebi uma 

mensagem que vinha da Presidência, do Bruno, a pedir para mandar 

de imediato a mulher do Marcelino da Mata. Mandei um oficial meu e 

disse-lhe: «Olha, vai à procura da mulher do Marcelino» e [levava] 

uma requisição para o avião. Meteu-se a mulher no avião para o 

Marcelino ficar cá quietinho e calado. Quando cá chegou recebi outra 

mensagem: «Não é esta mulher, é a nova!» E a nova foi, e a outra 

voltou.  

Portanto, estas duas coisas: por um lado, a garantia que deram 

alguns quadros superiores do PAIGC aos oficiais e sargentos de que 

nada lhes aconteceria após a independência; por outro, o dinheiro que 

o Fabião lhes ofereceu, os vencimentos adiantados (do que 

inclusivamente [resultou] que se esgotassem nesses dias, em Bissau, 

as motorizadas, as ventoinhas, essas coisas), levou a que todos 

tivessem optado por ficar na Guiné e que nenhum quisesse ter vindo. 

Não houve nenhum militar desses que tivesse declarado «quero ir 

[para Portugal], quero continuar militar» e que não o tivesse feito. 

Este é um ponto que causa para aí muita confusão. 

Adelino Gomes: Eles partem de uma posição de grande receio e 

desconfiança. Alguns dias ou semanas antes tinham manifestado o 

desejo de vir para Portugal. Então o que é que os convenceu? Essa 

delegação foi muito convincente ou foram os seis meses de ordenado 

adiantado? O que é que os convenceu? 

Coronel Florindo Morais: Se calhar um bocado de cada coisa.  

Adelino Gomes: Isso é extraordinário. 

Coronel Florindo Morais: Para mim, na minha leitura, foi um pouco 

de cada coisa. Por um lado, o dinheiro; por outro lado, a convicção de 

que… Esta convicção era apresentada de uma outra maneira. Eu 
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recordo-me de o Saiegh, que era o mais evoluído, dizer: «Nós ficamos 

cá, esta é a nossa terra, a Guiné para os guinéus, nós queremos ficar 

aqui, queremos contribuir para o progresso, para a independência 

desta terra». Mas esta era já uma ideologia, digamos, que sobrava. 

António Duarte Silva: Nessa altura não tinha fugido ninguém para o 

Senegal. Estavam todos em Bissau. 

Coronel Florindo Morais: Não, não. Não tinha fugido ninguém, nem 

houve nenhuma morte de militares. Houve um caso qualquer de um 

tipo que desapareceu, que estava nos voluntários, que era um tal 

Zeca Freitas, ou qualquer coisa assim, mas havia ali um problema de 

saias pelo meio. Até porque o PAIGC, nesse momento, mantinha-se 

nos aquartelamentos, nas suas bases, e só depois, pouco tempo antes 

da independência, é que começou a fazer-se a [passagem] dos nossos 

quartéis para o PAIGC, já em finais de Agosto, princípios de 

Setembro.  

António Duarte Silva: O batalhão são cerca de cem homens, não? 

Coronel Florindo Morais: Não, são mais, são mais. Cada companhia 

tinha cerca de cento e tal homens. Nós tínhamos em efectividade 

duas companhias de comandos e uma Companhia de Comando e 

Serviços. Portanto, andaria na ordem dos 450. 

Coronel Matos Gomes: Chegou a ter 600.  

Coronel Florindo Morais: Mas isso com a tropa de cá. 

Coronel Matos Gomes: Não, com as três companhias africanas. 

Coronel Florindo Morais: Ah, sim. Porque havia uma terceira 

companhia africana que depois foi desmobilizada. 

António Duarte Silva: Chegou a ter seiscentos. 

Coronel Matos Gomes: Chegou a ter seiscentos. 

Coronel Florindo Morais: Eram duas companhias operacionais de 

comandos e havia uma terceira que entretanto tinha sido 

desmobilizada. Na altura da descolonização, a que me estou a 

reportar, eram duas companhias mais uma CCS (Companhia de 

Comando e Serviços). 
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António Duarte Silva: Esse princípio de que os militares tinham de 

ser pagos constou de um anexo do Acordo de Argel. Está escrito que 

tinham de ser pagos até Dezembro de 1974.  

Coronel Florindo Morais: Não sabia disso. 

António Duarte Silva: Não passou essa norma? 

Coronel Florindo Morais: Acabou por passar porque foram pagos 

até Dezembro de 1974. 

Apartes. 

Manuel de Lucena: Sr. coronel, há aqui um problema de datação. A 

lei 7/74 é de Julho. Portanto estes contactos são anteriores ao Acordo 

de Argel? 

Coronel Florindo Morais: Qual é a data do Acordo de Argel? 

Manuel de Lucena: Agosto. 

Coronel Florindo Morais: Deve ser simultâneo. Não posso garantir 

datas. 

Manuel de Lucena: Estes acordos locais precedem [o Acordo de 

Argel]. Esse é que é o ponto. 

Coronel Florindo Morais: Não sei. Sinceramente não sei. Não tenho 

datas precisas que me permitam afirmar se é uma iniciativa do 

brigadeiro Fabião que depois fica consagrada no Acordo de Argel ou 

se é o cumprimento [desse acordo]. É possível que tenha sido uma 

iniciativa [do brigadeiro]. 

Manuel de Lucena: O Acordo de Argel refere os militares em geral e 

não em especial os comandos. 

António Duarte Silva: [O Acordo de Argel refere-se] às forças 

africanas. 

Manuel de Lucena: Portanto, não só os comandos mas [também] os 

outros: as outras companhias africanas não comandos, não tropas 

especiais. 

Coronel Florindo Morais: Pois, neste caso o que interessava 

desmobilizar em primeiro lugar era os comandos. 
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José Pedro Castanheira: Tem a indicação de quantas pessoas 

receberam esses vencimentos adiantados? 

Coronel Florindo Morais: Foram todas. Na altura tinha cerca de 450 

a 500 pessoas. Nessa altura ganhava-se muito pouco. Eu não sei 

quanto ganhava, mas ganhava para aí uns doze, treze contos. Para 

fazermos o cálculo teríamos de inflacionar. 

Estes eram talvez os primeiros apontamentos que gostava de deixar à 

vossa consideração. Se houver alguma questão que queiram pôr … 

Manuel de Lucena: Como é que se faz a passagem? Porque a 

determinada altura correu-se o risco da constituição de uma terceira 

força (comandos e tropas de naturais). Depois há uma evolução que 

os leva a aceitar tudo isso. O que é que esteve em vias de acontecer? 

Acha que houve um momento decisivo em que podia ter-se 

constituído e não constituiu? 

Coronel Florindo Morais: Não diria que houve um elemento 

decisivo; houve uma mentalização, e eles próprios começaram a 

perceber, a ler a realidade. 

Manuel de Lucena: E em que altura é que acontece o desarme? 

Coronel Florindo Morais: Eles devem ter saído em Agosto, saíram 

gradualmente, não saíram todos ao mesmo tempo, não houve uma 

desmobilização, digamos assim. O desarme é em final de Agosto. 

Manuel de Lucena: Já estavam estes acordos feitos, nessa altura.  

Coronel Florindo Morais: Sim, sim. 

Manuel de Lucena: Então porque é que as armas têm de sair 

escondidas? 

Coronel Florindo Morais: Têm de sair escondidas porque eles não 

as deixavam sair de outra maneira!  

Manuel de Lucena: Mesmo assim.  

Coronel Florindo Morais: Mesmo assim. 

Manuel de Lucena: Isso é um bocado misterioso. Já tinham aceitado 

que vocês se iam embora … 
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Coronel Florindo Morais: Eles próprios não teriam ainda aceitado a 

desmobilização na altura em que se tiram as armas; as armas tiram-

se anteriormente a esse acordo. Mas quero dizer ainda uma coisa 

sobre isso: havia uma grande quantidade de armamento na posse de 

cada um dos oficiais e sargentos; todos os oficiais e sargentos tinham 

Kalashnikovs, tinham armamento nas suas próprias casas, que 

trataram de esconder, que era armamento capturado e que, portanto, 

não estava sob controlo. 

Manuel de Lucena: Portanto, eles continuavam de certo modo 

armados. 

Coronel Florindo Morais: Continuavam. 

Manuel de Lucena: Talvez não muito municiados. Para as 

Kalashnikovs talvez não tivessem muitas munições. 

António Duarte Silva: Aliás, esse veio a ser o grande argumento 

que o PAIGC mais tarde utiliza para… 

Coronel Florindo Morais: Como sabe, o argumento surge a 12 de 

Março de 75, a seguir ao 11 de Março cá. Tanto quanto eu sei, porque 

isso eu já não vivi directamente, mas vivi cá; fui tendo algumas 

informações. A seguir ao 11 de Março, e em ligação com o 11 de 

Março, foi apontado um golpe, dir-se-ia da FLING, um partido sem 

grande expressão, mas de tendência pró-americana. Com base nesse 

suposto golpe, esses militares foram todos capturados e estiveram 

presos até 1978 e só foram fuzilados em 1978. 

Adelino Gomes: Mas antes do 11 de Março de 1975 houve alguns 

que foram assassinados. 

Coronel Florindo Morais: Antes do 11 de Março, que eu saiba, foi 

esse Jamanca e esse Zeca Lopes ou Zeca Freitas. O Sisseco e o 

Saiegh foram em 1978, já depois da ida do general Eanes à Guiné. 

Quando o general Eanes foi à Guiné eles estavam presos, mas ainda 

vivos. 

Adelino Gomes: A história que me contaram foi diferente. Foi que o 

general Eanes quis trazê-los, o Luís Cabral prometeu que os ia 



 

108 
 

buscar; e quando foram à procura deles, eles já não existiam e o Luís 

Cabral invocou desconhecimento.  

Manuel de Lucena: O Bruno diz que esta versão do Luís Cabral é 

mentira e que gostava de debater isso na televisão. 

Coronel Florindo Morais: Os depoimentos do Luís Cabral merecem 

muito pouca confiança. Eu posso dizer o seguinte: quando o general 

Eanes foi à Guiné, na preparação da sua visita, quis saber qual era a 

situação e qual era a posição em relação aos comandos e foi 

documentado sobre isso. Tanto quanto sei, sem poder garantir, foi um 

dos pontos que ele debateu. Depois, em 1980, 1981, apareceu cá o 

primeiro desses oficiais, foi um dos que consegui fugir para o Senegal. 

E no Senegal, através de diligências feitas pela Associação de 

Comandos, começaram-se a trazer para cá os refugiados dos 

comandos que estavam no Senegal. Um dos primeiros oficiais que 

apareceu apresentou-se (esse já morreu também, não aprendeu com 

a História), referiu e deu algumas indicações relativamente a isso e 

disse que eles foram mortos só em 1978, aliás, creio que há 

testemunhos históricos que efectivamente foi só em 1978 e já depois 

da visita do general Eanes. 

Manuel de Lucena: E esse homem que veio cá voltou para lá? 

Coronel Florindo Morais: Voltou para lá e foi morto lá. Mas foi 

morto numa acção, entrou de viatura por ali adentro, isso foi recente, 

foi já em 1985, 1986. Já não foi morto numa represália, foi numa 

acção policial, foi morto porque ia com certeza fazer qualquer coisa, 

que não era propriamente ir à missa. E teve um despiste e depois foi 

apanhado. 

General Mateus da Silva: Mas quantos eram os que foram presos e 

depois mortos? 

Coronel Florindo Morais: Meu general, eu não sei. Mas tanto 

quanto sei, oficiais só escapou esse. E o Marcelino obviamente. O 

próprio Tomás Camará, que estava cá e foi lá, também foi preso. E 

não tenho conhecimento de nenhum oficial que tenha escapado.  
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António Duarte Silva pergunta se terá sido morta uma dezena de 

oficiais. 

Coronel Florindo Morais: Eram mais. Eram mais de vinte. 

António Duarte Silva: Há uma lista num livro de um Luís Aguiar, 

sobre a descolonização, e são cerca de trinta, creio eu. 

Coronel Florindo Morais: Isso é possível. 

Coronel Matos Gomes: Talvez não sejam tantos, mas à volta dos 

vinte, sim, de certeza. 

General Mateus da Silva: E sargentos também foram? 

Coronel Matos Gomes: Também foram muitos. E soldados também. 

E foram em vários momentos. […] Os últimos que foram mortos já o 

foram pelo Nino. 

Intervenção de António Duarte Silva sobre o Acordo de Argel a 

obrigação das Forças Armadas portuguesas desarmarem as forças 

africanas sob o seu controlo e o compromisso do Governo português 

de pagar os vencimentos de todos os militares que desmobilizassem a 

partir de 1 Dezembro de 1974. Termina dizendo que o Acordo de 

Argel é um acordo de paz, não é nenhum compromisso com o PAIGC. 

Coronel Matos Gomes: Dentro daquilo que eu falei há pouco, o 

PAIGC pôs sempre, desde o início, a questão da transferência do 

poder, isto é, a independência. Para ele, [a independência] estava 

aceite e era reconhecida pela comunidade internacional, e eles nunca 

saíram dessa posição. Isso foi assim desde o início. O primeiro 

embaixador que vem cá para Portugal, o Semedo, que logo nas 

primeiras conversações vai a Londres e era o embaixador em Nova 

Iorque, é sempre a posição que tem. 

Adelino Gomes: Para além deste compromisso dessa reunião com os 

comandos por parte desses oficiais superiores penso que houve 

garantias [dadas pelos] representantes do PAIGC ao brigadeiro Fabião 

de que os soldados africanos do Exército português não correriam 

risco. Antes de Portugal abandonar a Guiné-Bissau, o Fabião saiu de 

lá com essa garantia. 
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Coronel Matos Gomes: Aquilo de que eu vos falei foi que ainda 

antes destas reuniões, que já foram formalizadas ao nível dos 

comandos, da hierarquia, houve visitas e idas de elementos dos 

comandos à Guiné-Conacri, que tinham família que era do PAIGC […]. 

De tal modo que apareceram tipos dos comandos com emblemas do 

PAIGC. Toda a gente tinha primos e irmãos do lado de cá e do lado de 

lá. E foi isso, essa relação quase familiar, que levou a que toda aquela 

gente optasse por ficar lá e acreditasse que a solução da Guiné era 

consensual, sem represálias. 

Adelino Gomes: É aceitável que as autoridades portuguesas 

mandem desarmar o batalhão de comandos e as forças locais, sem 

receberem uma contrapartida, sem nenhuma garantia de que aqueles 

homens não serão massacrados mais tarde ao mais cedo?  

Coronel Matos Gomes: Qual era a garantia que se podia ter? 

Adelino Gomes: Pelo menos uma garantia verbal, a boa fé negocial… 

Coronel Matos Gomes: Foi nessa boa fé… Eu já falei com o Fabião 

sobre isso, porque todos nós temos esse trauma dessa gente que 

morreu e que combateu connosco. Quando se faz a transferência de 

poder, e é uma transferência de poder, já não é um reconhecimento 

de Portugal da independência da Guiné-Bissau, os responsáveis da 

Guiné-Bissau, que já eram reconhecidos pela comunidade 

internacional, garantiram de uma forma pessoal que todo o processo 

da independência iria decorrer da forma mais pacífica e mais justa 

possível, nomeadamente, que iriam ser respeitados os direitos, em 

termos de trabalho, dos trabalhadores da administração (e muitos 

deles foram); que iriam ser respeitados os direitos, ou pelo menos a 

vida e a integridade dos militares; que até se iria fazer transferências. 

Recordo-me, em domínios mais técnicos, que eles pretenderam [até] 

que isso acontecesse, por exemplo, na Marinha. Marinheiros que 

estavam nas oficinas navais, para garantir que os navios e os motores 

e tal funcionassem, ficaram. Todas essas transferências foram 
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garantidas por personalidades reconhecidas pela comunidade 

internacional! 

Que depois essas personalidades se tenham revelado como se 

revelaram é uma questão que já não é da responsabilidade 

portuguesa. A negociação teve de ser feita de boa-fé e essas 

garantias de boa-fé de dirigentes políticos de um Estado reconhecido 

por 86 países foram dadas aos representantes políticos da potência 

que estava a descolonizar e a passar a administração! 

Carlos Gaspar: Não há aí um excesso de zelo? 

Coronel Matos Gomes: Um excesso de ingenuidade? 

Carlos Gaspar: Não. De zelo. 

Coronel Matos Gomes: De zelo de quem? 

Carlos Gaspar: Da vossa parte. Se eu percebi bem a sua análise do 

desertor do PAIGC que estava integrado no Exército, ninguém 

garantia … 

Coronel Matos Gomes: Há um caso que se verifica claramente. O 

Rafael Barbosa, que era talvez a personalidade mais marcante nesse 

aspecto de dissidência do PAIGC, como era uma personalidade política 

conhecida, ninguém lhe tocou. 

Manuel de Lucena: O caso Rafael Barbosa não punha logo 

problemas de equilíbrio interno? 

Coronel Florindo Morais: Eu tentei não só que viessem [para a 

metrópole] como saíssem para o Senegal. Em conversas, nas várias 

reuniões que tive com eles, aconselhei-os a, no mínimo, irem passar 

uns meses ao Senegal. Tenho a consciência tranquila. 

[José Manuel Barroso?]: Pelos vistos não lhes teria valido de nada. 

Só quatro anos depois é que começaram a ser dizimados. 

Coronel Florindo Morais: Não sei. 

Diálogo imperceptível. 

Coronel Matos Gomes: Nós estamos aqui a discutir a questão da 

administração portuguesa naquele momento. Isto tem a ver com a 

questão jurídica. Isto não é nenhuma desculpabilização daquilo que 
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foi feito na altura. Em termos de reconhecimento da identidade 

desses militares, o que se verifica é que hoje em dia, esses cidadãos 

da Guiné, nascidos na Guiné, mas que combateram por Portugal, que 

foram militares e cidadãos portugueses até 1974, o Estado português, 

hoje, também não os reconhece como portugueses. Isto é, eles nem 

sequer têm direito a pensões por ferimentos em combate pelo facto 

de não serem cidadãos nacionais; isto hoje, passados 20 anos e com 

o tempo todo que essas questões tiveram para ser resolvidas. Ainda 

relativamente à questão da boa fé que deveria levar a que se 

acreditasse na palavra do PAIGC, havia o aspecto formal de eles 

serem já dirigentes reconhecidos pela comunidade internacional, mas 

havia também o antecedente de uma experiência de relacionamento 

do PAIGC com prisioneiros nossos, e eles trataram sempre os 

prisioneiros, mesmo africanos, de uma forma humana e legal (como 

nós não tratávamos os prisioneiros deles). Nós nos comandos 

tínhamos casos, que eles conheciam. [Por exemplo, um caso que 

aconteceu comigo de] um tenente que era comandante de uma 

companhia, que é ferido, nós perdemos-lhe o rasto, julgámos que ele 

tinha morrido. Chega mesmo a preparar-se todo o funeral e passado 

dois dias ele estava a falar na Rádio Conacri. Disse que tinha sido 

feito prisioneiro, tinha sido levado para o Senegal e depois foi para 

Conacri e que estava a ser bem tratado; portanto, faz aquela 

descrição típica do prisioneiro. Esse homem, depois do 25 de Abril, 

regressa a Bissau. Era um balanta. Foi prisioneiro, vai e regressa. 

Disse como foi tratado, sem nenhum problema. E ficou na Guiné-

Bissau, não como militar, mas como taxista. Quando o general Eanes 

vai à Guiné-Bissau, ainda ele tinha um táxi em Bissau. E depois morre 

num acidente completamente estúpido: ia a meter gasolina no carro, 

fumou e aquilo pegou fogo. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. Nesta parte da 

gravação o coronel Florindo Morais ter-se-á referido aos ultimatos de 
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elementos do PAIGC para que as tropas portuguesas abandonassem 

os aquartelamentos. 

Coronel Florindo Morais: O comandante do batalhão, Andrade e 

Sousa, um miúdo oriundo de miliciano, ficou lá sozinho sentado na 

cadeira. Montou a tropa toda em viaturas e mandou a tropa regressar 

a Bissau. E ele ficou lá sozinho, sentado numa cadeira. O PAIGC 

chegou e ele disse: «Eu estou aqui». […]. E o PAIGC actuou de 

imediato sobre esse comandante e mandou-o não sei para onde para 

o reeducar. Isto é um exemplo do comandante que à última da hora e 

aproveitando a situação, quis dar um passo em frente, adiantando-se 

no processo, para conquistar, se calhar, mais uns valores, mais uma 

posição, queria ser mais papista que o Papa. […] O próprio PAIGC, a 

certa altura, sente que há elementos que lhe fogem da mão, e que ele 

procura recuperar. Portanto, o processo não é fácil, não é límpido. 

António Duarte Silva esclarece que se trata do «incidente de 

Buruntuma», no qual o comandante da frente de leste, Bobo Keita, 

comunicou à guarnição de Buruntuma que abandonasse o 

aquartelamento em 24 horas. 

Manuel de Lucena: E qual é a data? 

António Duarte Silva: Isto é Junho ou Julho. É na zona Leste. O que 

é muito importante é que uma série de soldados de outras unidades 

começaram a pedir aos soldados que estavam lá ao lado do PAIGC 

para não continuar. 

Coronel Matos Gomes: Pois. Porque Buruntuma era o pior sítio da 

Guiné. Aliás, quando lá esteve o general Schultz, Buruntuma era o 

«cu de judas» da Guiné. É no vértice superior direito do [mapa] e era, 

de facto, um buraco infecto onde os soldados deviam pedir aos 

inimigos para os mandarem embora. 

Apartes sobre Buruntuma e a sua localização. 

António Duarte Silva: […] Houve problemas com os comandos! E a 

questão política é muito importante. A questão dos comandos foi 

discutida nas conversações de Londres, em Maio. Mas a aceleração 
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deste processo todo [levou a que] em Argel já não fosse discutida. E 

não foi discutida porque Portugal acedeu às condições que impunha o 

PAIGC, e em Argel o PAIGC já não quis discutir a questão dos 

comandos africanos.  

Manuel de Lucena: Você tem informações precisas de que Portugal 

quis discutir, o PAIGC disse que não e Portugal não discutiu? Ou é 

uma dedução? 

Duarte Silva: Tenho informação de que em Londres se discutiu a 

questão das forças africanas, que era uma das últimas questões para 

resolver. E de que houve reuniões […] para discutir essa questão. Se 

houvesse em Londres um acordo para ser assinado, a situação das 

forças africanas tinha de constar desse acordo; este é o primeiro 

aspecto da questão. O segundo aspecto da questão é que a parte 

operacional das negociações do Acordo de Argel, entre o PAIGC e as 

forças portuguesas, foi decidida em Bissau. Quer dizer, mesmo os 

textos não foram discutidos à mesa das conversações em Argel; 

vieram de Bissau directamente para Argel. 

Manuel de Lucena: Eu por acaso até acho que isso foi mais ou 

menos assim, mas não vamos agora antecipar as informações que 

vamos pedir a quem as pode dar. Isso era agora o ponto seguinte: o 

do desenvolvimento do MFA na Guiné. Há toda uma série [de passos 

para] a institucionalização, uma criação de comissões, uma 

assembleia-geral, há toda uma série de coisas que, pelo menos, até 

meio de Julho, e até depois, sobre o que podemos ser informados. 

Coronel Matos Gomes: Aí tinha que ser o Fabião. 

Manuel de Lucena: Mas ele não está [aqui] e você está lá até Julho. 

E há toda uma série de passos de institucionalização do MFA e de 

criação de uma Assembleia, e já há uma série de orientações. E 

depois ainda há, na primeira quinzena de Julho, o famoso acordo de 

Medjo. Portanto, um mês e tal antes do Acordo de Argel, [esse 

acordo] já tem uma série de pontos, parece-me, de retracção de 

dispositivo, de desarmamento. É sobre isto que não me queria 
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antecipar. Queria ouvir, até onde possa, [o registo] da memória das 

duas pessoas, o coronel Matos Gomes e o coronel Florindo Morais, 

que estavam na Guiné. Há o desenvolvimento do MFA e de 

assembleias e de exigências que são mandadas para a metrópole. 

Coronel Florindo Morais: Perdeu-se muita documentação, 

lamentavelmente. Quando vim embora, tivemos o cuidado de 

encaixotar toda a parte de secretaria, a chamada história da unidade, 

mas extraviou-se uma parte muito significativa, sobrou muito pouco, 

o que tem dado muitas dificuldades, mesmo em termos de comissões 

liquidatárias. Os transportes naquela altura, antes da independência, 

já eram controlados pelo próprio PAIGC. Recordo-me de um TIR que 

foi aberto e esventrado: vinha carregado de armamento para o cais. 

Manuel de Lucena: Mas eu não estava a falar disso. Estava a falar a 

experiência corrente de um oficial lá, que assiste ao desenvolvimento 

do movimento ou dos movimentos militares, porque também há o 

MAOSP [Movimento Alargado de Oficiais, Sargentos e Praças]. Depois 

há a institucionalização de uma assembleia do MFA, que vai 

desembocar nas famosas moções que precedem o Acordo, com uns 

considerandos enormes, que praticamente são os considerandos do 

PAIGC, uma espécie de ultimato. Tenho aqui uma moção de 1 de 

Julho, que diz: o MFA da Guiné «convicto de que impasse verificado 

nas negociações com o PAIGC tem por causa a recusa sistemática da 

JSN em reconhecer sem equívocos esta realidade política da Guiné [já 

declarada independente], continuando a insistir em propostas que não 

dão garantias ao PAIGC, aos restantes movimentos de libertação12, à 

OUA e à comunidade internacional de estar o Governo português 

seriamente interessado em reconhecer o direito à independência…», e 

por aí fora. Depois vem a decisão da Assembleia, com duas 

abstenções e sem votos contra [entre cerca de 800 presentes]: 

repudiar «qualquer solução local e unilateral que não seja aceite pelo 

                                                           
12 Neste ponto Manuel de Lucena salienta que o movimento na Guiné se não ocupa 
apenas da Guiné, antes propondo soluções gerais, aplicáveis a outras colónias. 
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Governo Central de Portugal». Isto é, digamos, a 1ª cláusula, que é 

uma cláusula de estilo, porque a 2ª cláusula exige que o governo 

português, de acordo com as resoluções pertinentes da ONU, 

reconheça imediatamente e «“sem equívocos” a República da Guiné-

Bissau e o direito à autodeterminação e independência do povo de 

Cabo Verde», exige que sejam imediatamente reatadas as 

negociações com o PAIGC, «não para negociar o direito à 

independência, mas tão-só os mecanismos conducentes à 

transferência de poderes». [E ainda que sejam] dadas por findas as 

«comissões de todos os militares com 18 meses no mato ou 21 meses 

em Bissau». Isto tem a data de 1 de Julho, antecede em quase dois 

meses o acordo de Argel e é uma espécie de ultimato, que, além 

disso, nos considerandos diz que define uma solução global, aplicável 

tanto à Guiné como às outras colónias13.  

José Manuel Barroso: Eu penso que isso liga-se um pouco com 

aquilo que eu tentei explicar e que no fundo toda a gente sabe. 

Parece-me evidente que, antes do 25 de Abril, e nos primeiros 

tempos, há uma pureza na actuação, que depois é, entre aspas, 

temperada com outras coisas, das quais, muita gente na altura se não 

apercebe. A gente hoje sabe porque algumas coisas na história se vão 

revelando. É evidente que pela leitura dessa moção, pela simples 

análise do seu texto, somos transportados para coisas mais vastas. 

Sabemos que, por muito controlado que o MFA fosse na Guiné, e até 

o foi relativamente, é óbvio que numa assembleia há propostas que 

surgem, há textos que são feitos por A ou por B e pronto, que são 

feitos para ser assim. Quando se olha para as negociações entre 

Portugal e a Guiné-Bissau14, sabe-se que há uma mudança 

qualitativa, que há uma mudança de comportamento, nítida, na 

própria delegação do PAIGC entre Londres e Argel. O simples facto da 
                                                           
13 Esta moção está transcrita em António Duarte Silva, A Independência da Guiné-
Bissau e a Descolonização Portuguesa, Porto, Afrontamento, 1997, pp. 416-419. 
14 Trata-se das negociações com o PAIGC. Mas este – como atrás referido – 
apresentou-se como representante da Guiné-Bissau, cuja independência já tinha 
sido reconhecida por dezenas de países. 
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passagem de Londres para Argel já representa algo. Em Argel, depois 

de uma troca de impressões, depois de um diálogo desenvolvido entre 

as duas partes, entra uma pessoa que entrega um papel ao Pedro 

Pires, que ele lê e pede uma interrupção nas negociações e depois 

altera a posição do PAIGC, endurece-a substancialmente…  

Manuel de Lucena: O que é que dizia o papel? 

José Manuel Barroso: Eu não sei o que é que dizia o papel. Mas o 

facto é que isto sucedeu. A partir de um determinado momento, há de 

facto uma acção concertada, a nível dos movimentos de libertação, a 

nível da própria situação interna portuguesa e a nível dos reflexos.  

A história de Cabo Verde é clara. O Cervelló explica-a com 

testemunhos de oficiais do MFA: a interpretação dada por alguns dos 

negociadores portugueses é que tiveram a sensação nítida de que 

naquele momento há instruções provindas da OUA e de determinados 

países africanos no sentido de endurecer a posição do PAIGC para 

beneficiar por reflexo a posição dos outros movimentos de libertação 

nas negociações com Portugal. Os elementos do Partido Comunista 

com quem eu falei e que estavam na área militar disseram-me 

claramente: «Nós tínhamos duas políticas a seguir ao 25 de Abril: 

uma era, no que diz respeito à questão colonial, sim, senhor, a Junta 

de Salvação Nacional, o MFA, o Governo, etc.; outra era dizer aos 

nossos militantes que pressionassem nas bases, para proteger as 

posições dos movimentos [de libertação] e conseguir progressivas 

cedências do governo português e das autoridades portuguesas, 

tornar a situação militar cada vez mais difícil». Claro que naquele 

momento nem tudo é detectável, sobretudo quando se está lá. Não 

estou a dizer que terá havido uma acção muito forte, não sei o que é 

que há, mas alguma coisa existe, porque as palavras de ordem, as 

reivindicações das manifestações em Portugal, dos documentos que 

aparecem, do MFA aqui, do MFA acolá, num dado momento, tornam-

se cada vez mais iguais.  
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Manuel de Lucena: Vou voltar um bocadinho atrás. Comparando 

com o que nós ouvimos ontem sobre Moçambique, é evidente que o 

MFA na Guiné está muito mais estruturado, há uma maior integração 

ou interacção entre os oficiais do quadro, os oficiais milicianos. O 

tenente-coronel Aniceto Afonso ontem dizia que, mesmo depois do 25 

de Abril, aquelas dúvidas, aquelas diversas posições ou sensibilidades 

em relação à descolonização persistiram no MFA de Moçambique, que 

estava muito mais longe, que tinha poucos contactos com Portugal, 

que [actuava num território] muito maior em extensão. Portanto, a 

própria institucionalização do MFA é muito mais incipiente; e há 

resistências (há oficiais que são do MFA; há oficiais que não são). 

Aqui o que espanta, e queria ouvir-vos sobre isso, e por isso falei no 

processo de institucionalização, é não haver nos oficiais portugueses 

na Guiné nenhuma resistência sensível. Dá ideia que a história é um 

bocadinho contada a partir do dinamismo que prevaleceu. 

Coronel Matos Gomes: Há o caso de um indivíduo, conservador, 

uma pessoa que até já morreu, que estava a comandar um batalhão 

de Cavalaria em Bula, relativamente perto de Bissau, e eu, um dia de 

manhã, venho tratar do assunto do batalhão se vir embora e tinha de 

passar o rio. À tarde o batalhão estava em Bissau para embarcar. Já 

não era possível que houvesse vozes que dissessem: «Vamos discutir 

politicamente como é que vamos negociar, a independência, a 

passagem do poder, o estatuto» … É assim. Na Guiné tenho 

conhecimento de um comandante de um batalhão que pôs algumas 

questões processuais relativamente à independência e à actuação das 

Forças Armadas portuguesas, e o batalhão deixou-o pendurado e ele 

veio embora sozinho! Este comandante era daqueles que dizia que 

devíamos ficar mais tempo, tratar das coisas, o batalhão não o 

aceitou e ele até veio embora mais depressa. De maneira que não há 

essa possibilidade. A ideia que toda a gente tinha, pelo menos na 

Guiné, é que onde se estavam a resolver a sério os assuntos era em 

Lisboa. Lá, a questão era resolver o mais depressa possível, e resolver 
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o mais depressa possível era passar o poder o mais depressa possível. 

Numa assembleia ninguém corria o risco, por muito que o pensasse, 

de vir fazer uma proposta: «Vamos continuar a defender-nos nestes 

pontos, nestas trincheiras, nesta linha, e depois de nos defendermos 

aqui, em posições firmes, vamos negociar». Uma criatura que fizesse 

uma proposta destas numa assembleia era linchado. Não? 

Coronel Florindo Morais: Havia realmente uma coerência muito 

grande lá e havia uma fraca aceitação em relação às variações do 

MFA cá (cujos ecos lá chegavam). O MFA cá, por vezes, andou a 

navegar à vista, fazendo voltas à esquerda, nem sei se fez alguma à 

direita ou mais outra à esquerda - ia virando. E lá havia realmente 

uma consciência e uma consonância muito grande relativamente 

àquilo que as pessoas pensavam: pensavam que se devia fazer o 

mais depressa possível a entrega. Não havia dúvidas a esse respeito, 

nem era possível pensar o contrário porque não havia qualquer 

hipótese de ser ao contrário. 

José Manuel Barroso: O que não exclui… Num ambiente em que as 

pessoas querem todas é vir embora, em que é difícil manter as coisas 

ordenadas, é evidente que se fazem passar muito mais facilmente 

palavras de ordem. Agora, eu também não sou partidário da 

interpretação de que era tudo exclusivamente porque as pessoas 

queriam vir embora. Não. Havia de facto aproveitamentos desse 

estado de espírito, através da passagem de palavras de ordem. Só 

assim eu consigo compreender que haja reivindicações iguais [lá e 

cá]. Por exemplo, porque é que a Assembleia da Guiné, que pode 

reivindicar vir embora, negociar, reconhecer rapidamente o poder, de 

facto e de jure do PAIGC, etc., tem de reivindicar todas aquelas coisas 

tim-tim por tim-tim, sem escapar uma vírgula, que se reivindicavam 

aqui em determinadas assembleias? Porquê na Guiné, porquê aqui 

nas assembleias, porquê aqui em certo tipo de manifestações, etc.? O 

pormenor de [incluir] Cabo Verde, o pormenor dos outros movimentos 

de libertação, aqueles e não outros… Para mim é tanto mais evidente 
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quanto isso já me foi confessado por intérpretes desse jogo. É 

evidente que havia também uma tentativa de orientar determinadas 

reivindicações e determinadas acções, aproveitando o cansaço das 

pessoas, o facto de as que estavam na guerra quererem vir embora, 

etc., a situação emergente do terramoto político do 25 de Abril.  

Adelino Gomes: Isso parece um pouco contraditório com o que 

disseste de manhã. Essa malta ligada ao PCP, etc., não contou nada 

até certa altura. Os Barros Moura, os não sei quantos, estariam lá 

mas não contaram nada porque quem tinha o processo nas mãos 

eram vocês. Quem definia as regras eram vocês. 

José Manuel Barroso: O que eu quero dizer é que a partir de um 

determinado momento há uma coincidência nos textos, nas moções, 

no que se reivindica, que não é apenas uma coincidência de: nós 

somos anti-globalistas, vamos reivindicar acordos. Não. Se 

analisarmos os documentos é quase palavra a palavra. 

Manuel de Lucena: Essa moção vem completa no trabalho do 

Duarte Silva. É uma moção que não tem justificação nenhuma. A 

tropa toda que se quer vir embora, o anticolonialismo geral, etc., isso 

dava outra coisa. 

Apartes. 

José Manuel Barroso: Este processo todo tem os vários MFAs 

dentro do MFA. Não é por acaso que, pouco tempo depois do 25 de 

Abril, o PCP tem (e estou a referir apenas uma força, porque 

[também] havia a extrema-esquerda e as pessoas que eram 

simplesmente anticolonialistas, etc.), tem nas Forças Armadas, cerca 

de sete dezenas de oficiais do quadro, a maioria dos quais não 

apareceu, nunca apareceu, na primeira reunião. E tem uma 

organização de milicianos, que chegava às oito centenas! O que dá 

uma capacidade de comando, ou pelo menos de presença, de 

afirmação de teses. 

Manuel de Lucena: Estou de acordo com tudo o que estás a dizer, 

mas vou dar um exemplo. Eu vivi o dia 11 e o dia 12 de Março em 
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Cabo Verde, foi uma guinada à esquerda extraordinária, já tinha 

havido uma depois do 28 de Setembro. Quando eu cheguei a Cabo 

Verde [Novembro de 1974], já havia uma grande influência do PCP e 

da extrema-esquerda, no sentido de acelerar, apoiar o PAIGC. Depois 

acontece o trauma do 11 de Março, os reaccionários, Spínola em fuga, 

derrota total, etc. As forças que mais queriam fazer coisas do género 

desta moção que vos li há pouco também quiseram fazer isso em 

Cabo Verde, mas [também] queriam uma coisa que era 

extremamente importante: queriam a unanimidade, não queriam 

fazer uma coisa com não sei quantos votos contra, queriam uma coisa 

unânime. E, quando algumas pessoas reagiram, aceitaram, 

moderaram a moção. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

O que é que acontece na Guiné? Qual é a pedalada espantosa que há 

na Guiné para não só se tomarem as decisões necessárias para impor 

a paz rápida, a curto prazo, ou a independência, o PAIGC único 

interlocutor, a transferência de poderes, mas depois toda uma coisa, 

com todos os considerandos ideológicos e a tentativa de impor isso a 

todas as colónias? 

José Manuel Barroso: É muito simples! Na Guiné, havia um 

comando político, as pessoas sabiam o que queriam e sabiam desde 

há muito tempo! Sabiam o que queriam quanto à questão da Guiné e 

à descolonização e ao modo de fazer. Sempre souberam! 

Quem é que eram os oficiais que, no fundo, na sua maioria, tinham o 

comando político do MFA na Guiné? Eram oficiais ligados à oposição 

que, nessa altura, era fundamentalmente uma oposição de esquerda. 

Tinham uma ideia formada sobre a questão colonial, que era 

claramente anticolonialista, pró-movimentos de libertação, 

independentemente de fazerem acordos sobre políticas. O que houve 

na Guiné foi um movimento que, de facto, estava organizado, 

perfeitamente coordenado, que levava a reboque aqueles que 

também queriam, mas não sabiam muito bem como. E conseguiu não 
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só agarrar minimamente o processo para que ele não ficasse caótico 

(embora com algumas dificuldades), como também o conduziu 

politicamente. Esta é a minha visão. 

Coronel Matos Gomes: Relativamente a essa moção, eu penso que 

se não é nesta moção, é numa outra no cinema da Força Aérea ou na 

sala de operações do comando. Todas estas moções [foram] 

discutidas durante um dia inteiro ou uma tarde inteira e, no final, 

aprovava-se um pacote de moções um bocado em bloco. 

Coronel Florindo Morais: Que já vinha preparado. 

Coronel Matos Gomes: E funcionava sempre. Numa coisa destas 

não há nada que choque muito. Choca hoje com o conhecimento que 

temos hoje. Mas naquela altura, o que diziam [era]: «Vamos 

embora». [Invocavam] a situação do momento: era um momento de 

impasse nas negociações de Argel, em que na Guiné se atribuía esse 

impasse ao general Spínola. O impasse é provocado pelas questões do 

general Spínola, que está a tentar pilotar e conduzir o processo aqui 

assim, portanto não está a abrir mão daquilo que é o papel que 

deseja [ter] neste processo! E a malta está aqui a lixar-se por causa 

do velho que quer tomar conta do negócio e não quer perder aqui a 

rédea. Outra coisa que diziam era: «Com quem é que nós estamos a 

negociar? É com o PAIGC. Não há alternativa. É com esses tipos e 

esses tipos só negoceiam connosco se incluirmos no mesmo pacote a 

Guiné e Cabo Verde. Oh pá, damos essa de barato». Aliás, a primeira 

questão que se põe relativamente a Cabo Verde é: «A quem é que 

nós entregamos o poder em Cabo Verde?» Logo a seguir ao 25 de 

Abril, esse é que era o problema de Cabo Verde. De Cabo Verde e de 

S. Tomé. «A quem é que se entrega o poder, o que é que se faz com 

aquilo?» Eu lembro-me de uma discussão, em que já se punha o 

problema de Cabo Verde (… e punha-se o problema dos Açores!). Se 

aparecesse uma organização, com alguma estrutura, que já 

funcionasse e fosse reconhecida internacionalmente [que pudesse] 
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gerir estes dois territórios, essa organização era um excelente 

comprador daquilo que nós tínhamos para vender.  

José Manuel Barroso: A verdade é que, em Cabo Verde, 

claramente, quem instaura e quem põe o PAIGC a funcionar é o MFA. 

Coronel Matos Gomes: Nem era o MFA. Era MFA da Marinha. 

José Manuel Barroso: O Miguel Judas [instalou] o PAIGC em Cabo 

Verde. No seu livro, ele explica isso com todo o detalhe. Ele conta 

como é que liquidaram as forças locais que pretendiam defender 

posições de mais autonomia, outras de mais proximidade com 

Portugal… 

Manuel de Lucena: Eu cheguei lá em Novembro, o Judas já se tinha 

ido embora, tinha deixado grande fama. Tinha estado o Loureiro dos 

Santos que também já tinha ido embora, e que era outra coisa. Eles 

não tinham deixado liquidadas as outras forças. As outras forças 

foram liquidadas enquanto eu lá estive e foram liquidadas 

fundamentalmente (e aí já há uma razão, se quiserem) por oficiais de 

direita que estavam com um medo extraordinário de serem saneados, 

um dos quais, o Coronel Caldeira que veio para cá comandar a PSP 

depois do 25 de Novembro, porque era fortemente anticomunista. 

Quando o Judas se foi embora deixou lá, ainda, uma grande luta, quer 

na Praia, quer no Mindelo, entre tendências diferentes. Continuou a 

haver a UDC, o UPIC e só depois é que isso foi liquidado. Foram muito 

mais oficiais esquerdistas do que oficiais do PCP. 

José Manuel Barroso: Se eu referi o Judas foi porque foi um dos 

primeiros intervenientes a sério nessa questão que não teve receio de 

voltar. 

Manuel de Lucena: A mim isso não me pasma, porque isso é já 

depois do 28 de Setembro e do 11 de Março. O que eu acho 

extraordinário é que pretendendo-se apresentar moções unânimes, 

maciçamente aprovadas por 800 oficiais, num grande plenário em 

Bissau, se vá entrar em questões ideológicas e depois alargar a 

solução aos três territórios (porque aqui a coisa não é para Cabo 
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Verde, é para Angola e Moçambique). O que poderia ter levado a que 

certas pessoas que, não pondo em causa nada (queremos fazer a paz 

com o PAIGC, ou porque achamos justo ou porque queremos ir 

embora), orque é que se está aqui a confundir essas coisas e a pôr 

também Moçambique e Angola? E depois essas coisas todas 

ideológicas? Não, vamos fazer uma coisa simples. Parece que não 

houve nada disso, parece que se vai ali e que a solução é tal. Passa 

tudo. E isso é que me espanta, não são as questões práticas. 

Coronel Matos Gomes: Era um bocado «passa tudo e depois a gente 

só faz o que quer». Funcionou assim. […] 

General Mateus da Silva: [Quando falei com o general Spínola 

sobre a situação na Guiné, ele] quase não me deixou falar! 

Interrompeu-me várias vezes e calou-me. Ele não queria ouvir, a 

Guiné que eu estava a começar a descrever já não era a Guiné que 

ele conhecia. O general Spínola não gostava nada que o 

contrariassem. Também falámos com o general Costa Gomes, e aí já 

pudemos expor a situação. O general Costa Gomes era um bocado 

hermético, ele ouvia, ouvia. 

Manuel de Lucena: Há uma data - 7 de Maio - em que há uma visita 

do Almeida Bruno, em que se tenta uma reestruturação do MFA, que 

parece uma coisa pilotada de Lisboa, com a Comissão Central, mais 

uma Comissão Coordenadora, com três membros de cada ramo, uma 

coisa restrita. Isso é rapidamente ultrapassado e chega-se a uma 

grande reunião, que tem muito mais gente, quase o dobro, porque 

tem cerca de 1500 militares, uma reunião a 15 de Maio, em Bissau, 

que consagra o princípio da representação de todos os militares, 

oficiais, sargentos e praças, e que tem uma reinterpretação moderada 

da palavra de ordem do regresso imediato dos soldados, em que se 

diz: «Não é bem assim, nós temos de estar aqui para apoiar a 

descolonização, não é assim, ir tudo embora a correr». (Isso liga-se à 

acusação que faz o Golias, de que o MAOSP tinha sido uma coisa 

esquerdista, feita para criar dificuldades.) E a criação de delegações 
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nas unidades. Isto é em 15 de Maio, e é um grande plenário com 

1500 pessoas. Eu acho curioso, quando se trata de pressionar as 

negociações a 1 de Julho, que só haja metade. Ou seja, consagrou-se 

o princípio da representação de todos os militares (oficiais, sargentos 

e praças). Decide-se isso numa reunião com 1500, ainda não 

começou propriamente a vinda dos soldados. E depois há uma reunião 

de 800 que decide isto, esta moção que eu considero uma moção 

muito extrema e que não se contém nas necessidades do território (a 

necessidade de fazer a paz rapidamente e vir embora) e é uma coisa 

com menos gente, mais maneirinha. 

José Manuel Barroso: Essa posição da primeira reunião: «Sim, 

senhor, a questão colonial vai ser resolvida, mas nós vamos tentar 

aqui organizar…» Enfim, é a defesa da ordem. É evidente que as 

coisas aceleraram. Quando é que as coisas aceleraram? Aceleraram 

quando as contradições entre as diversas forças em presença, entre o 

general Spínola e a Comissão Coordenadora, entre o general Spínola e 

um sector importante do MFA, e vice-versa, começaram a dar 

choques. A partir de que data é que, por exemplo, na luta global, é 

que o Partido Comunista entende que tem de começar a radicalizar as 

coisas contra o general Spínola na questão ultramarina e na questão 

interna? Quando o general Spínola vai à Manutenção Militar e vem de 

lá convencido de que ganhou a partida… E perdeu. No caso do PCP, é 

quando eles percebem que o general Spínola não tem poder, é 

quando eles mandam toda a gente, as suas bases internas, os seus 

militantes das colónias e do Exército, cá e nas colónias, acelerar. Esse 

é o momento crucial, que conduz ao 28 de Setembro. 

Portanto, a partir dessa altura, se consultares os textos, as moções, 

etc., vês que para além dos esquerdismos, da pressa, disto e daquilo, 

começa a haver em muitas moções e documentação muita [similitude 

nas] reivindicações. E no caso de Cabo Verde conduz à forma como, 

ficticiamente, o acordo é feito. O Almeida Santos diz ao Pedro Pires: 

«Eh pá, você venha cá e finja um acordo negociado». Essa é a 



 

126 
 

negociação mais extrema de todas. Agora, é um facto que na Guiné, o 

MFA tentou sempre ter algum controlo sobre as coisas, conduzir as 

coisas e evitar situações… por exemplo, um dos passos muito difíceis 

foi a luta contra os repentismos dessa tal organização que foi criada, 

o MPP [Movimento do Pira-te-à-Pressa], etc. Do meu ponto de vista, 

as coisas começaram a entrar numa luta global que já ultrapassava a 

questão de se quererem vir embora. Começaram a fiar mais fino. 

 


