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Estudos Gerais da Arrábida 

A Descolonização Portuguesa 

 

Painel dedicado a Angola 

(31 de Agosto de 1995) 

 

Depoimentos do general António Soares Carneiro1, brigadeiro 

Fernando Passos Ramos2, brigadeiro Pedro Pezarat Correia3 e 

coronel Rui Antunes Tomás4. 

 

General Soares Carneiro: Eu começava por agradecer a 

colaboração que me é pedida, pois considero este esforço, que agora 

se inicia, uma tarefa que será muito útil e com a qual nenhum de nós, 

por obrigação cívica, está dispensado de colaborar. 

A minha introdução prévia deveria versar sobre a situação em Angola 

em 25 de Abril de 1974, para nos situarmos dentro do ponto zero das 

circunstâncias locais. Lembro que era secretário-geral de Angola 

desde 1972 e talvez possa dar testemunho de algumas coisas, 

introduzindo intervenções ulteriores.  

Eu estou convencido de que, com a revolução do 25 de Abril, acabou 

o Ultramar português, naquele sentido em que era entendido como 

um legado histórico e global.  

O temor que em Angola surgiu em relação ao 25 de Abril, para além 

da saudação de que foi objecto, nascia de uma circunstância que se 

receava que não fosse bem entendida: a situação em Angola era bem 

                                                      

1 António Soares Carneiro (n. 1928): Oficial dos Comandos. Secretário-geral em 
funções de encarregado de governo em Angola ao dar-se o 25 de Abril. 
2 Fernando Passos Ramos: Oficial de Artilharia. Oficial da 2. ª Repartição 
(Informações) do Comando da Zona Militar Leste, em Angola. Membro da Comissão 
Nacional de Descolonização e, nesta qualidade, participa nas negociações do Alvor. 
3 Pedro Pezarat Correia (n. 1932): Oficial de Infantaria. Fez seis comissões na 
Índia, Moçambique, Guiné e Angola. Fundador e dirigente do MFA em Angola. 
Membro do Conselho da Revolução e co-responsável pelo “Documento dos Nove”. 
4 Rui Antunes Tomás: Oficial de Infantaria. Comandante de tropas de elite 
indígenas. Cumpriu três comissões de serviço no ex-Ultramar Português, uma na 
Guiné e duas em Angola. 
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diversa da situação da Guiné ou de Moçambique, e as pessoas viviam 

um bocado na preocupação de que, a partir do livro do sr. general 

Spínola, nascido da conjuntura que a Guiné então sofria e daquilo que 

se sabia ser a entourage do general Spínola, se generalizassem a 

todos os territórios ultramarinos as soluções que viessem a ser 

adoptadas, sem respeito por aquilo que eram as particularidades e os 

interesses das populações locais. Em primeiro lugar, em Angola a 

situação militar era altamente favorável às nossas tropas. Quanto aos 

movimentos emancipalistas, o MPLA, depois da revolta do Leste, 

debatia-se numa cisão que teve os seus efeitos: havia o grupo do 

Agostinho Neto, o grupo do Chipenda e o grupo dos intelectuais. A 

revolta do Chipenda tinha obrigado os quadros que se mantinham 

fiéis a Agostinho Neto a retirar para Brazzaville, e esta retirada levara 

ao desmoronamento político-militar do Leste de Angola. 

A situação tornou-se, então, crítica para o MPLA, porque a facção 

Chipenda ficava a controlar as bases que o MPLA estabelecera na 

Zâmbia. E a República do Zaire tinha proibido todas as actividades do 

MPLA no seu território.  

Assim, o MPLA só podia continuar a desenvolver actividades militares 

contra Angola, a partir da República Democrática do Congo, cujo 

território fazia fronteira com a parte norte do distrito de Cabinda. Mas 

era imperioso e urgente ultrapassar a grave crise interna que tinha 

fortes reflexos externos. Por isso o Comité Provisório de Renovação 

decidiu lançar acções espectaculares sobre Cabinda, visando ocupar o 

Nordeste daquele território, até ao Belize, para aí declarar a 

independência de Angola, à semelhança do que o PAIGC [fizera na 

Guiné].  

A situação, vista mesmo pelo lado de pessoas que eram do MPLA ou 

que lhe foram favoráveis posteriormente, leva a concluir que, como se 

dizia num documento dos «Dezanove», da Revolta Activa, publicado 

em 11 de Maio de 1974, em Brazzaville: «Os refluxos e revezes da 

nossa luta armada de libertação nacional, com nítida regressão do 
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espaço de guerrilha, a concentração de populações nas zonas 

fronteiriças, a perda da iniciativa operacional e o [desencantamento?] 

dos combatentes, eram uma situação altamente gravosa». Ou, como 

depois veio a reconhecer, em entrevista publicada no «Diário de 

Notícias», em 10 de Novembro de 1975, o almirante Rosa Coutinho, 

insuspeito nas suas relações com o MPLA: «O MPLA, no 25 de Abril, 

estava praticamente destroçado sob o ponto de vista militar». 

Quanto à FNLA, era o único movimento a quem a República do Zaire 

proporcionava apoio e permitia a instalação de bases; mas lutava com 

enormes dificuldades de recrutamento, não obstante as práticas 

coercivas que exercia sobre os angolanos refugiados no Baixo-Zaire. 

No Norte de Angola, nomeadamente nas zonas fronteiriças e nas 

áreas tradicionais, a FNLA continuava a tentar um bate-e-foge 

perante a iniciativa operacional das nossas forças. No Leste, a FNLA 

retirara para o Chaba. 

Quanto à UNITA, que, desde 1966, data da sua fundação, se auto-

confinara a uma área interior no Leste e Sudeste de Angola, das 

etnias quioco, não tivera, durante alguns anos, atitudes ofensivas 

contra as nossas tropas. A UNITA entendia que o seu aparecimento e 

aquilo que eles chamavam «o boicote» que lhes foi movido pela FNLA 

e pelo MPLA, nas instâncias africanas e internacionais, significavam 

que tinha tido dificuldades internas, e essas dificuldades internas 

tinham feito com que, pensavam eles, o MPLA tivesse tentado 

infiltrar-se e abrir a frente Leste de Angola exactamente para 

contrariar a implantação da UNITA no território angolano. Penso que 

isto não é verdade, mas é a tese que a UNITA tem defendido ao longo 

do tempo. Durante este tempo todo, a UNITA manteve uma luta 

fratricida com o MPLA no Leste de Angola. Quando se verificou o 

desmoronamento do MPLA, a UNITA tomou outra vez a iniciativa e 

nos fins de 1973 desencadeou algumas acções contra as nossas 

forças, e contra alvos civis e infelizmente com especial relevância para 

populações [aldeãs?]. 
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Esta referência aos movimentos emancipalistas obriga a que se fale 

das relações entre eles porque, se já de passagem fui abordando as 

relações da UNITA com o MPLA, as relações entre o MPLA e a FNLA, 

sem dúvida os dois movimentos mais poderosos, eram também más.  

Depois de um acordo de 1972, que praticamente ficou letra morta, a 

República do Zaire proibira as actividades do MPLA, incluindo a sua 

circulação; e o seu apoio à FNLA incidia também na repressão das 

actividades do MPLA, no Baixo-Zaire. Assim, foram detidos elementos 

do MPLA e alguns, até, fuzilados.  

Relativamente às nossas forças, a minha função não militar não me 

dispensava de as acompanhar, pois era membro do Conselho de 

Defesa de Angola. As primeiras constituem-se em 1966, no Norte de 

Angola, exclusivamente nos sectores de Cabinda e do Zaire e são as 

TE [Tropas Especiais]. Eram recrutadas entre os indivíduos, ou 

capturados, ou apresentados, que tinham feito anteriormente parte 

das forças combatentes emancipalistas. Chegarão a constituir-se 16 

grupos de TEs, o que equivale a cerca de 480 homens.  

A partir de 1968, esta organização de forças especiais alargou-se a 

outros grupos, os GEs, Grupos Especiais, que se vieram a constituir 

no sector de Malange e nas zonas militares Norte e Leste, tendo-se 

formado um total de 99 GEs, o que equivale a cerca de 3 000 

homens.  

Por seu lado, a DGS também tinha organizado forças especiais, os 

Flechas, que apareceram em 1969 e chegaram a actuar 

operacionalmente, enquadradas ou não com forças do Exército. Em 

Dezembro de 1973 totalizavam 2.170 homens, cujo recrutamento se 

fazia, normalmente, entre guerrilheiros apresentados ou capturados. 

Eu gostava de acentuar que os Flechas obtiveram resultados 

operacionais muito apreciáveis e que só se comparavam com os 

Comandos. 

Isto significa que, só nestas forças auxiliares de que falei, GEs, TEs, e 

Flechas, existiam em Angola cerca de 5500 homens, mais do que os 



5 

 

efectivos afirmados pelos movimentos emancipalistas quanto aos seus 

efectivos em armas. 

Gostaria de referir ainda a existência de uma força auxiliar, 

constituída por alguns milhares de gendarmes catangeses (cerca de 

três mil) que, após o malogro da secessão do Catanga, se tinham 

refugiado no Leste de Angola, mantendo a sua organização militar e 

quadros próprios, constituindo aquilo que eles chamavam «Armée du 

Front de Libération Nationale». Tinham por comandante o general de 

brigada Nataniel Mbumba que, para curiosidade minha, veio depois do 

25 de Abril a pôr-se ao serviço do MPLA. Actualmente vive na 

República do Zaire, é general e membro do Alto Conselho da 

República.  

Também no Leste de Angola, e como resposta ao apoio que a Zâmbia 

concedeu ao MPLA (e de certo modo, de uma forma encoberta à 

UNITA), existia uma força armada de zâmbianos, que se opunham ao 

presidente Kaunda: a Zambia National Army, também controlada 

pelas nossas autoridades. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Os Flechas e os Catangueses, também 

conhecidos por “Fiéis”, ascendiam a cerca de 16 companhias, algumas 

delas com uma instrução mais deficiente, mas a grande maioria tinha 

uma instrução tipo comando e uma grande experiência profissional. 

Essas companhias estavam concentradas em três campos de 

refugiados e de cada um desses campos saíam periodicamente 

companhias que iam reforçar os batalhões da quadrícula das nossas 

tropas do Leste; portanto, estavam permanentemente em operações. 

Os zambianos eram apenas 150 homens, uma companhia que estava 

situada na fronteira com a Zâmbia e só trabalhava operacionalmente 

dentro daquela zona. 

General Soares Carneiro: Eu acrescentaria talvez um aspecto que 

era importante: as duas forças [Flechas e Catangueses] mantinham-

se com um propósito dissuasor em relação aos países hospedeiros, 
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porque, teoricamente, eles poderiam fazer, e fizeram, acções de 

retaliação no [seu] território, portanto… 

Brigadeiro Pezarat Correia: A existência destas tropas armadas, a 

motivação e a justificação para as acolher (porque eram estrangeiros 

em Angola) eram a manutenção de uma certa operacionalidade para 

que, em qualquer momento, eles pudessem intervir no seu país. 

General Soares Carneiro: Eu referiria ainda, dentro destas forças, a 

existência da OPVDCA [Organização Provincial de Voluntários e Defesa 

Civil de Angola], desde 1961, que era um corpo de voluntários que se 

tinha constituído para a defesa ou autodefesa das fazendas e outras 

actividades económicas. E gostaria de referir a existência, dentro da 

melhor tradição da nossa tropa de segunda linha, de uma malha 

muito extensa, que eram as milícias das regedorias, dependentes das 

autoridades administrativas e com missão de prover a autodefesa das 

aldeias. Estas milícias eram efectivamente umas dezenas de milhares 

de homens que se batiam na defesa daquilo que eram os seus 

interesses imediatos.  

A avaliação desta situação militar ficaria incompleta, se não se 

considerasse o estado psicológico da população africana.  

As guerras nunca são populares no seu início e, quando se prolongam, 

deixam de o ser de todo. O crescimento explosivo de Angola e a 

decorrente melhoria do nível das condições de bem-estar geravam na 

população em geral o maior anseio pela paz. 

Diz o general Joaquim da Luz Cunha, que foi comandante-chefe da 

Região Militar de Angola, referindo-se ao ano de 1974: «como ordem 

de grandeza poderemos avançar que só uns 5% da população estava 

subjugada pelos elementos subversivos e cerca de 20% apresentava 

ligeiros indícios de contaminação». O que eu penso é que as 

comunidades rurais africanas, cansadas de abusos, violências e 

represálias, que sofriam de ambos os lados, desejavam o fim daquilo 

que eles chamavam «a confusão». E evoco, a propósito, o 

testemunho do general Costa Gomes, antigo comandante-chefe das 
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Forças Armadas, em Angola, numa entrevista ao semanário de 

Luanda A Palavra de 1972: «Relativamente ao estado psicológico da 

população há três aspectos significativos, que o definem. Primeiro, o 

número de apresentações espontâneas às autoridades; desde o ano 

passado têm ultrapassado, contínua e largamente, o número de 

libertados ao jugo terrorista durante as operações na mata. A soma 

destes números continua a aumentar de ano para ano. Em segundo 

lugar, o número de pessoas que voluntariamente se oferecem para 

ingressar nas tropas auxiliares (ou para, nos corpos de milícias, 

defenderem os seus povoados) é muito superior às necessidades. 

Terceiro, cada vez mais a população está a cooperar com as forças da 

ordem na detecção e neutralização das forças terroristas. A 

enunciação destes elementos, que constam dos comunicados 

mensais, mostra, quanto a mim, que a evolução da situação tem sido 

favorável à nossa causa.» Fim de citação. 

A evolução da situação, com a aceleração do processo global de 

desenvolvimento e a diminuição de virulência da acção violenta 

adversa, leva-me a acrescentar que o juízo de situação psicológica, 

formulado em 1972 pelo general Costa Gomes, é obviamente [ainda] 

mais válido quanto a 1974. Eu dou testemunho pessoal de que isto 

era assim, e o senhor brigadeiro Passos Ramos, pelas funções que 

então exercia, também é capaz de o confirmar: é que quando o 

destacamento de Bombom começou a sua progressão, nós soubemos, 

praticamente dia a dia, todo o caminho que seguia, os sítios onde 

parava, por informações das milícias das regedorias. E este 

destacamento foi depois detido, quando atingiu determinado local, 

numa operação aerotransportada (operação Carnaval), foi destruído 

exactamente na sequência de todas estas informações que as milícias 

tinham.  

Em segundo lugar, a situação de Angola era também muito diferente, 

quanto às características da sua população residente, que no censo de 

1970 totalizava 5 673 046 habitantes, divididos em: 5 150 000 
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pretos, 400 000 brancos e 130 000 mestiços. Nestes pretos eu 

considero também os ocidentalizados. E noto ainda que entre os 

censos decenais de 1960 e 1970, a população total tinha aumentado 

17%. A população branca mais do que duplicara, embora os brancos 

nascidos em Angola e ali residentes fossem então só 96 134. Luanda 

tinha 475 000 habitantes, o que também é importante para a 

evolução da situação posterior, mas a área suburbana tinha 383 543 

habitantes, o que criava alguns problemas. 

Mais do que o aspecto quantitativo das populações, importa o aspecto 

qualitativo; e começo com algumas comparações entre Angola e 

Moçambique, apoiando-me na opinião do Dr. António Almeida Santos, 

que em 1972 publicou um livro sobre o problema ultramarino. Dizia 

ele que a circunstância de nesse livro ter tomado uma posição que 

não diferia muito substancialmente da que viria a executar como 

ministro, levou-o a incluir alguns dos seus textos no livro que viria a 

publicar em 1975, «Quinze meses no Governo, ao serviço da 

descolonização».  

Diz o Dr. Almeida Santos: «Quem raciocina em termos de política 

ultramarina, é convidado pelos acontecimentos e pelo realismo mais 

elementar, a um distinguo que dia a dia mais se vinca, entre o 

problema de Moçambique e o problema de Angola. No plano de 

realidades condicionantes do êxito ou do fracasso de uma política que 

se desenha, há que tomar em conta os seguintes elementos 

diferenciadores: para um território duas vezes maior, Angola tem 

pouco mais de metade da população negra de Moçambique (…) A 

economia de Moçambique, ao contrário da de Angola, é subsidiária, 

para não dizer dependente da economia sul-africana: portos, 

caminho-de-ferro, exportação de mão-de-obra, turismo, capital de 

investimento em empresas privadas, a futura exportação de energia 

da barragem de Cahora Bassa, etc. E bem se sabe quanto uma 

relação de dependência económica molda uma situação de 

envolvimento político. Ao contrário, em Angola predominou sempre a 
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pequena empresa privada, enquanto Moçambique tem vivido à 

sombra de meia dúzia de empresas. Nessa medida, o grau de 

enraizamento económico da população europeia é muito mais 

acentuado do lado atlântico do ex-sonhado mapa cor-de-rosa. As 

considerações focadas nas últimas alíneas impõem uma outra 

consequente: a riqueza de Angola passa pelo homem branco e 

depende dele, numa medida em que não passa, nem depende a 

riqueza de Moçambique. O capital europeu é em Angola mais 

personalizado, em Moçambique é mais anónimo. A economia de 

Angola depende de pessoas, enquanto a de Moçambique depende de 

estruturas e fenómenos conjunturais, em certa medida indiferentes à 

sorte dos actuais responsáveis por eles. Por último, a economia de 

Angola encontra-se em fase explosiva, explosão que já se comunicou 

aos espíritos, enquanto no que concerne a Moçambique, deve antes 

falar-se de estagnação ou ameaça de recessão, sem embargo de se 

manterem intactas as suas prodigiosas potencialidades […].» E 

concluía ele: «Estes factores de diferenciação, que são apenas os 

mais salientes, podem apontar para evoluções divergentes: o que 

pretendo significar é que o europeu se me afigura mais facilmente 

prescindível, ou substituível em Moçambique do que em Angola. Pese 

a conclusão ao entranhado amor que tenho a Moçambique». 

Esta posição do Dr. Almeida Santos viria mais tarde a reflectir-se num 

preconceito, que então se estabeleceu, na minha opinião, de que tal 

situação fazia predispor os brancos de Angola para soluções tipo 

Rodésia, em vez de soluções de multirracialidade. A posição do dr. 

Almeida Santos não é única, porque vamos encontrá-la em Abril de 

1974 no Dr. Mário Soares que ainda em Paris fala dessa situação e 

em 28 de Abril repete esse seu preconceito. Em 6 de Maio, em 

vésperas da sua entrada para ministro, o Dr. Almeida Santos, em 

entrevista ao Século, repete esse seu preconceito em relação a 

Angola, dizendo: «Em Angola, o perigo parece-me real, senão mesmo 

eminente». Em 12 de Maio reitera esta sua convicção, numa carta 
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aberta aos moçambicanos, em que ele diz «tenham juízo», «não vale 

a pena», mas acrescenta: «Quanto a Angola, não está cá quem falou. 

Na proporção demográfica de 1 para 6, explosivo progresso 

económico e operações bélicas sob relativo controlo, conheço-a o 

suficiente para recear que não aceite sem rebelião a independência à 

base de um governo de maioria negra».  

Em 6 de Junho de 1974, numa entrevista que dá em Lusaca, o Dr. 

Almeida Santos fala outra vez nos perigos de uma secessão de 

maioria branca, em Angola e Moçambique, de transformação dos 

territórios em duas novas Rodésias. É a única altura em que Angola 

reagiu na imprensa local, contestando estas posições que então se 

afirmavam. 

A situação financeira de Angola era então altamente promissora. 

Precisamente em 24 de Abril, em exposição feita à Assembleia 

Legislativa, o então secretário provincial do planeamento analisa a 

situação financeira e cambial de Angola, e eu retenho só três pontos: 

o primeiro é o espectacular crescimento orçamental de Angola, que, 

entre 1973 e 1974, se previa que atingisse 70% no final do ano; o 

segundo é o crescente desafogo da situação cambial, que embora não 

tão brilhante como a situação financeira, permitia prever exercícios 

cambiais futuros mais satisfatórios; e terceiro, dados estes factos, 

Angola, na sua opinião, ganharia o prestígio de terra de progresso 

humanizado.  

Lembro dois casos que ilustram este desafogo orçamental então 

vigente: nos fins de 1973, o Comando-Chefe transmitiu-nos que, 

segundo notícias de fonte habitualmente segura, estariam a ser 

preparadas acções contra as instalações petrolíferas de Cabinda; 

nelas participariam forças e meios das Forças Armadas zairenses, 

incluindo aviões. Ora, para além das disposições adequadas e 

possíveis já tomadas, o general comandante-chefe apresentou a 

necessidade de instalar em Cabinda uma bateria de mísseis terra-ar, 

que a metrópole já dissera não ter possibilidades financeiras de 
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adquirir. Ouvido isto, o governador-geral imediatamente disponibilizou 

o que fosse necessário.  

O outro exemplo que eu dou é já depois do 25 de Abril. O dr. Vasco 

Vieira de Almeida, que foi delegado da JSN junto do Ministério das 

Finanças, e logo a seguir ministro da Coordenação Económica do I 

Governo Provisório, a certa altura transmitiu ao encarregado do 

Governo-Geral de Angola, que era eu, um pedido de empréstimo a 

Moçambique, urgente, de algumas centenas de milhares de contos, 

dada a situação de ruptura cambial de Moçambique. Angola 

disponibilizou de imediato a verba necessária.  

Mas penso que a principal diferença que distinguia Angola dos demais 

territórios era o seu extraordinário surto de desenvolvimento e 

progresso. Não tentei fazer uma relação exaustiva de alguns 

indicadores que permitiam este entendimento. Mas não resisto, 

dentro de uma cultura do fomento do betão de que tanto se fala, a 

apresentar o registo de algumas obras que, só nos conselhos de 

Governo no ano de 1974, tinham sido decididas ou estavam em curso. 

Assim, em 11 de Abril de 1974, arrancou a construção da Cidade 

Universitária de Luanda, numa área de 102 hectares. Era obra para 

ficar concluída, nesta primeira fase de 1974 a 1977, que incluía só o 

complexo de Ciências e Engenharia. Lembro que naquela altura a 

Universidade de Luanda tinha matriculados 3 271 estudantes, dos 

quais eram finalistas 501 e que se previa que estas instalações 

ficariam saturadas em 1979. 

Como política de energia, que era essencial para o crescimento de 

Angola, era fundamental que as possibilidades de a instalar 

passassem à frente das necessidades. E lembro que em Nova Lisboa 

que havia 6 anos se gastava por ano, consumia-se em 1974 por dia. 

Angola consumia em 1973 900 milhões de kilowatts/hora e previa-se 

que dentro de 12 anos estaríamos nos 30 mil milhões. Havia portanto 

que encontrar soluções para o aumento de dimensão - havia duas 

indústrias projectadas, as do alumínio e do amoníaco, que eram 
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altamente consumidoras de energia. Nessa altura tinham sido 

aprovados e dotados os aproveitamentos hidroeléctricos de Jamba-Ia-

Oma, Jamba-Ia-Mina e Luandês. A Sonef já decidira arrancar com o 

alteamento de Cambambe, mais de 30 metros, que deveria estar 

concluído em 1977, mas que infelizmente não começou. A 

hidroeléctrica do Alto Catumbela ia aumentar a sua potência instalada 

para o dobro.  

Também para além de vários planos de desenvolvimento já em curso, 

ao nível dos distritos (lembro o plano de Calabube de Cabinda, o 

plano do Bié, o plano do Cunene, e cujas estações foram reforçadas), 

havia duas obras que naquela altura foram decididas: uma, os 

primeiros trabalhos para o regadio do Manguete, bem como para o 

regadio do Capelongo. 

Manuel de Lucena: Se o senhor general me dá licença, eu tinha uma 

sugestão por causa do tempo. (….) A parte do desenvolvimento 

económico de Angola é mais ou menos pacífica. Se pudesse avançar 

um bocadinho, por causa do nosso horário … 

Soares Carneiro: Esta era a situação propriamente dita. Na verdade 

– era a conclusão que iria tirar - o fenómeno do crescimento em 

Angola era absolutamente imparável. 

Passos Ramos: Havia uma pergunta que eu gostava de fazer ao meu 

general. Era a situação psicológica das populações brancas ou 

ocidentalizadas, porque havia realmente indivíduos mais pretos entre 

pretos, que são mais brancos do que os brancos. Algumas famílias 

com mais de uma centena de anos de existência, a que se chamava 

uma aristocracia negra … 

Soares Carneiro: Com duzentos anos, conheci eu. 

Passos Ramos: Além dos brancos que tinham ido para lá no princípio 

do século, madeirenses, para Sá da Bandeira, etc. Parte da minha 

família, digamos, família não directa mas de sangue, que se adapta 

bastante bem na faixa de Mossâmedes, Sá da Bandeira, Benguela, 

Lobito, enfim, a minha terra. Mas eu gostava de saber se o meu 
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general poderia dar uma informação sobre o estado psicológico dessas 

[populações]. 

Soares Carneiro: Em relação à situação psicológica das chamadas 

populações brancas, eu caracterizá-las-ei de duas maneiras: havia 

realmente os descendentes dos primeiros colonos, eu lembro a 

população de Mossâmedes, que foi onde encontrei gente com raízes 

mais antigas, com mais de 200 anos, e havia os indivíduos que 

desenvolviam a sua actividade económica.  

Em Angola havia muita gente oposicionista ao regime vigente e havia, 

acima de tudo, um profundo antagonismo contra a política 

centralizadora e, nalguns aspectos, colonialista do Terreiro do Paço 

em relação a Angola; e aqui ir-se-iam fundamentalmente associar as 

actividades económicas a que presidia o engenheiro Castilho. Estas 

actividades criavam um antagonismo em relação à metrópole que a 

revisão constitucional de 1971 não tinha alterado – antes pelo 

contrário. Tinha defraudado muitas das expectativas que então 

existiam. O Governo de Angola expôs essa situação antes, nas 

propostas que fez para a revisão constitucional, bem como 

posteriormente tentando que, na Lei Orgânica do Ultramar, as coisas 

fossem modificadas ou até mesmo alterado o estatuto da Província. O 

certo é que se tentava corrigir o que era possível. E lembro-me, como 

grande conquista, de um decreto publicado em Abril de 1974, que 

alterou toda a legislação algodoeira em Angola e Moçambique. O 

algodão era das coisas mais difíceis de ver como se passava, aliás, foi 

o problema do algodão que esteve [na origem da revolta da Baixa do 

Cassanje. E esse decreto altera tudo, passando a cometer às 

assembleias legislativas e aos Governos-Gerais de Angola e 

Moçambique, as competências que até então, na disciplina das 

actividades algodoeiras, eram reservadas ao Ministério do Ultramar, e 

acima de tudo, terminando com a obrigatoriedade da entrega do 

algodão, em determinadas zonas, a determinadas empresas. E 

estabeleceu-se uma coisa que para Angola era muito importante 
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porque era esperada em 1974 uma produção de algodão de 110 000 

a 120 000 toneladas, o que, às cotações internacionais (e era assim 

que Angola passaria a vender o algodão) significava 1 700 000 

contos. Era muito importante.  

Esta “guerra” com a metrópole, chamemos-lhe assim, era uma guerra 

difusa, que se procurava tornear com algumas dificuldades. E eu 

lembro-me de uma, das reservas de praça para o transporte entre 

Lisboa e Angola. E o Governo de Angola, também em 1974, resolveu 

reforçar a actividade de uma companhia de navegação que se 

chamava Navang, associando ou integrando na Navang alguns 

accionistas norte-americanos e começando, primeiro, por comprar 

navios. Isto não chegou a ser executado – era o que estava planeado 

e dotado. Segundo, fazendo carreiras para os Estados Unidos porque 

para aí não precisava da licença de Lisboa. Terceiro, fazendo as 

ligações com Moçambique para onde nunca havia capacidade 

[bastante] de transporte na Companhia Colonial de Navegação [CCN] 

e na Companhia Nacional de Navegação [CNN], e então pedir 

excepcionalmente que fosse autorizada uma partida em tantos de tal. 

Depois, excepcionalmente, passar a pedidos mensais e depois pôr o 

problema com clareza, dizer: isto não pode continuar, temos de 

alargar, de fazer a ligação a Moçambique e de Moçambique ao 

Extremo-Oriente. Mais difícil eram os problemas do ensino. Angola 

tinha conseguido, já em 1974, que a lei de bases do ensino educativo, 

uma dessas habituais reformas, na sua extensão a Angola, não fosse 

aplicada ipsis verbis, e que a vocação profissionalizante fosse em 

Angola predominante. E essa vocação profissionalizante tinha levado, 

já naquela altura, Angola a ter de avançar com a criação de mais duas 

escolas de regentes agrícolas – como se lembra, só havia uma, a de 

Chivinguiro – e mais um instituto industrial e um instituto comercial. 

Porque Angola começava a sentir um drama: é que para além destes 

3 mil e tal alunos universitários, tinha menos alunos no ensino médio, 

tinha 2 mil no ensino médio, o que significava que, se assim se 
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continuasse, se estavam a criar dificuldades para o futuro, que eram 

insuperáveis. Eu não sei se respondi …. 

Passos Ramos: Mais ou menos. O estado de espírito da população 

branca, que vinha de trás – o meu general respondeu em termos 

mais, digamos, económicos e de dominação colonial no sentido 

económico. Eu sei perfeitamente o governador-geral da província 

Santos e Castro e o meu general tiveram … A partir do momento em 

que assumiram funções […]. Vinha trás, eu queria pôr em evidência 

que realmente a partir dos anos eufóricos de 64 [em diante], havia da 

parte da população branca uma reacção contra a presença das tropas 

portuguesas vindas da metrópole … 

Soares Carneiro: Não me recordo e não concordo. Eu vou dizer o 

que é que eu penso sobre isso. Sempre existiu nalguns espíritos mais 

esquentados a ideia de que Angola tinha pernas para andar e ser 

independente. Sempre existiu e havia, principalmente em Nova Lisboa 

e Sá da Bandeira, alguns núcleos, aliás em Sá da Bandeira, onde se 

situavam os chicoronhos (que você conhece muito bem), 

descendentes dos madeirenses, que realmente pensavam que eram 

capazes, e a proximidade da África do Sul pesava muito… Isso nunca 

foi movimento que se generalizasse, porque encontrava sempre, por 

exemplo na gente do Norte, na gente do café, ou nos madeireiros, ou 

nos camionistas, ou nos fubeiros, encontrava sempre aí uma 

arreigada ligação a Portugal metropolitano que não dava capacidade 

aos outros para avançar.  

E acima de tudo havia uma coisa que eu não sabia o que é que ia dar 

porque, na última vinda a Lisboa do governador Santos e Castro, em 

Fevereiro, tinha ficado acordado que Angola iria passar a assumir 

responsabilidades maiores na defesa e na segurança. O que era isso 

de «responsabilidades maiores»? Como se lembra, nessa altura, os 

efectivos de recrutamento local já eram da ordem dos 50% dos 

efectivos totais. Mas mais do que o problema dos efectivos é que se 

pensava que as forças auxiliares podiam crescer a uma dimensão que 
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poderia suprir, em termos de segurança, nas áreas afectadas, [áreas 

estas] que estavam a diminuir visivelmente (você vê como o 

problema do Leste se estava a comprimir). Mas, acima de tudo, era o 

aspecto financeiro, isto é, a metrópole sentia que estava a caminhar 

para a exaustão. Angola estava a crescer muito. E como sabe, nos 

três primeiros meses, e aqui nasce talvez a grande explicação de 

Angola, tinham sido descobertas, mas não ainda noticiadas, mais 

algumas jazidas petrolíferas, previa-se que, naqueles três primeiros 

meses, em royalties, iríamos receber 400 milhões de dólares, e o 

problema era de tal forma importante que um dos pontos que foi 

discutido e nunca divulgado no Conselho do Governo de Angola era se 

Angola devia entrar ou não na participação do capital da Chemical Oil. 

Era altura, em termos de estatuto, de Angola se pronunciar. E quero 

dizer-lhe que a opinião Angola (ou do Governo-Geral, ou pelo menos 

do seu Conselho de Governo) foi de que não devia participar por 

enquanto porque a circunstância da Chemical Oil ser só americana era 

uma vantagem na contenção de determinadas ambições, quer do 

Zaire, no que diz respeito a ambições territoriais e até militares, quer 

mesmo da UNITA, ou da FLEC, e isso era uma coisa muito importante. 

Das coisas todas que há bocado me falou, eu só ia falar de uma coisa 

que era muito importante ali para a intervenção do sr. brigadeiro 

[Passos Ramos]. É que no conselho de governo de 6 de Abril, tinha 

sido aprovada a constituição do Gabinete de Estudos do 

Desenvolvimento do Alto Zambeze, a que ia presidir o eng.º Castro 

Fontes. Aquilo que o sr. dr. conhece como o Saliente do Cazombo. O 

eng. Castro Fontes era um homem do Limpopo, que depois viria a ser 

secretário de Estado da Coordenação Interterritorial do Ultramar. Este 

Gabinete destinava-se fundamentalmente ao levantamento dos 

problemas hídricos, possibilidades hídricas, mineralógicas e agrícolas 

e nele se incluía uma coisa muito importante. É que a Companhia de 

Caminho-de-Ferro de Benguela já tinha feito contactos com a Zâmbia 

e nós íamos começar a construir o ramal da Zâmbia. […]. Isto entrava 
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numa visão que tinha a ver com a estratégia da defesa, ulterior, a 

cargo da província. Isso significava que a Zâmbia começava a estar 

interessada no bom funcionamento e na pacificação do território, tal 

como no outro caminho-de-ferro que estava em estudo nessa altura 

era a ligação Malanje-Luso, e que também se iria iniciar. 

[…] 

Penso que tínhamos de aproveitar o momento em que a paz estivesse 

mais consolidada, ou mais perspectivada vá lá, porque não havia paz 

e não se pode falar em consolidação. Consequentemente, nós íamos, 

porque terminava o prazo estatutário em que Angola tinha de fazer 

opções, ou entrava naquela altura… E nós íamos nas negociações 

estabelecer ou diferir pot mais dois anos o prazo da nossa opção de 

entrada no capital, para beneficiar daquilo que pensávamos ser a 

importância de uma companhia americana para a contenção de 

determinadas actividades guerrilheiras ou até mesmo da República do 

Zaire. 

Brigadeiro Passos Ramos: […] Pena é que se tivesse criado em 

termos político-militares, na metrópole, que não em Angola, a ideia 

de que era tudo igual: o Minho era igual a Timor, Angola era igual à 

Guiné e se tivesse esquecido as situações muito díspares que havia na 

Guiné e em Moçambique. A Guiné, onde a guerra se considerava 

perdida […], onde recentemente eu tive a desagradável surpresa de 

verificar que se negociava a nível superior (do Presidente do Conselho 

da época) a entrega quase sem condições da Guiné, onde se sofreu a 

derrota militar ou uma derrota política em 1973. Pena é que 

realmente, depois, este assunto não fosse encarado na 

descolonização: da mesma maneira que se colonizou, descolonizou-se 

infelizmente, por circunstâncias devidas à colonização. E havia um 

factor de aceleração que era a Guiné. Guiné que era reconhecida 

desde 1973, ou por outra, a 25 de Abril, por 80 países como um país 

independente, foi um factor de aceleração terrível e que esboroou 

esse quadro, que é efectivamente real, de Angola.  
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Por outro lado, lembrar que a situação estava militarmente dominada, 

mais uma vez – havia acontecido isso em 66, havia acontecido isso 

em 70. E, em 1974, embora já em patamar inferior, a situação militar 

estava mais uma vez apta a permitir soluções políticas, pena é que 

não tivesse havido por parte do poder central a visão que havia em 

Angola a nível político e até, militar desde a chegada do eng. Santos e 

Castro e do meu general [na qualidade de] secretário-geral. Tenho de 

fazer essa justiça – acho que chega com um atraso de 10 anos, para 

não dizer mais. Pena é isto.  

José Pedro Castanheira pede esclarecimentos quanto à data da 

tomada de posse do general Soares Carneiro na qualidade de 

secretário-geral. 

Soares Carneiro: 1972. O governador-geral Santos e Castro 

começou em 1972 e eu também. 

Passos Ramos: O sr. general vem de governador da Lunda e 

também digamos integrado no chamado «Grande Leste». Depois mais 

tarde, na parte militar, poderei fazer alguma referência a este 

conceito de «Grande Leste», que penso que foi importante: a divisão 

em duas grandes zonas militares onde a guerra era acesa, com um 

comando centralizado e com uma cooperação que foi excelente 

nomeadamente na Lunda, e noutros [territórios], por razão de 

coincidência de cargos militares com cargos políticos na manobra do 

general Bettencourt Rodrigues. Aliás, é da autoria do general Costa 

Gomes a divisão das zonas militares Norte e Leste. Posto isto de 

parte, eu queria entrar na parte da situação militar e aí 

complementarmente ao meu general.  

Queria salientar que o MPLA estava dividido, desde o congresso 

inacabado de Kalabo [Zâmbia], de 21 de Outubro de 1971, onde se 

pretendeu institucionalizar o Partido Comunista Angolano, de que 

eram grandes defensores, entre outros, os chamados «sobrinhos», os 

muitos «sobrinhos» do Agostinho Neto. Isso levou a que a ala não 

alinhada do MPLA, que mais tarde deu origem à Revolta Activa, aos 
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intelectuais e também à Revolta do Leste, digamos, ao grupo 

Chipenda, abandonasse a reunião, que ficou sem quorum suficiente 

para eleger um novo Comité Director; e assim foram cooptados 

dentro da ala pró-comunista, e quando digo pró-comunista é pró-

soviética, os membros do Comité Director, que não foram como tal 

reconhecidos. Aí é que está a causa da cisão, do enfraquecimento 

político do MPLA. 

A partir daí, em termos militares, verifica-se que, ao contrário do que 

muita gente pensa, o MPLA não era, não fazia instrução, nem tinha 

preferência pelos países soviéticos, nem da cortina do Leste. Foi um 

mito que se criou que todo ele era pró-soviético. Mas foi a partir de 

1971 que efectivamente se começou, como doutrina do partido (do 

Movimento), a mandar maciçamente quadros, a especializarem-se em 

várias áreas do conhecimento militar e outras áreas do conhecimento 

político, para a União Soviética. Lembro-me, por exemplo, de que nós 

andámos atrás da rede de rádio do MPLA e não conseguíamos porque 

estávamos convencidos de que eram materiais da Cortina de Ferro, 

países de leste, e não eram. Os postos de rádio, vim a saber depois 

do 25 de Abril, eram da Alemanha Federal, e as mulheres tinham-se 

especializado na Alemanha Federal. Daí a dificuldade dos nossos 

serviços de controlo das transmissões, naquele caso a [Retangola?], a 

CHERET (Chefia do Reconhecimento das Transmissões), o que ela 

fazia com toda a facilidade com as redes da FNLA – não digo da 

UNITA porque não as possuía, a não ser um ou outro rádio que 

capturava às nossas tropas. 

O MPLA estava a partir daí associado com a tal manobra, de ordem 

estratégica de divisão da zona militar Leste, isto é, com um 

comandante com comandos adjuntos da Marinha, Força Aérea e 

Exército e, nos distritos mais afectados, uma coincidência do 

governador de distrito com o comandante do sector, e o emprego de 

dinheiros significativos, nomeadamente numa rede estradal e numa 

rede de apoio às populações, conjugada com os governadores de 
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distrito: a chamada manobra de contra-subversão, como se dizia à 

época, com grandes êxitos de ordem militar, a que não foi alheia a 

participação das forças auxiliares de que o sr. general falou, e eu dou 

destaque aos GEs, aos Flechas e aos Catangueses e, num caso ou 

noutro, aos tais zambianos do partido Harry Nkumbula, isto é, o 

partido adversário e posto fora da legalidade pelo Kenneth Kaunda, da 

Zâmbia, e algumas acções no exterior que foram conduzidas por 

essas forças, nomeadamente no Norte da Lunda. Aquela série de 

operações «alicate» [estiveram na] origem de não haver realmente 

FNLA no território Leste de Angola. O último grupo de 20, o 

remanescente do Batalhão nº 3, tinha atravessado o rio Kasai. 

Esfarrapados e nús [restaram] 20 elementos dos 400 que entraram. 

Entraram no distrito de Malange, fizeram uma penetração na ordem 

dos 600 ou 700 kilómetros. Não só por nós, mas também pelo MPLA, 

que tinha ali também uma fricção, mas especialmente por nós e pela 

UNITA também (apesar de vários encontros nunca se entenderam). 

Com a FNLA, a norte, não era bem assim. A FNLA a norte tinha vindo, 

a pouco e pouco, a esmagar e a isolar, num esforço conjunto com as 

nossas tropas, a primeira região militar do MPLA, que na parte final 

estava reduzida a cinco ou dez armas, com munições que vinham de 

Luanda, dos Comités de Acção Clandestina, com pessoal muito 

motivado, extremamente motivado, e muito politizado, a que os 

outros mais tarde, depois do 25 de Abril, chamavam os 

«manualistas», isto é, «os homens do manual». Portanto, tinham uma 

visão política muito extremada e muito pouco consentânea com a 

realidade, como os outros diziam (os que tinham andado no exterior). 

E mais tarde teve a sua consequência com aquele problema do Nito 

Alves, aquela revolta que deu origem àquela sangria dentro do MPLA, 

já depois da independência. Mas esta primeira região estava isolada 

pela FNLA, que estava em força e a preparar-se para resolver um 

problema de recrutamento. E à custa de quem? O Mobutu debatia-se 

com graves problemas universitários e então castigava aqueles 
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rapazes que faziam greves e punham problemas, forçando-os a 

alistarem-se no ELNA (Exército de Libertação Nacional de Angola), 

isto é, o braço armado da FNLA. E nesse momento, naquela altura, 

estavam 8.000 em instrução na base de [Tencozo?] e bases anexas. 

António Duarte Silva: Esses estudantes eram mesmo zairenses? 

Brigadeiro Passos Ramos: Eram zairenses. Aliás, há que fazer uma 

grande distinção. Não se sabe bem onde é que começa – o meu 

general não caracterizou nem podia caracterizar as etnias; a fronteira 

foi traçada [na Conferência de] Berlim, ali no rio Zaire - mas a etnia 

predominante tanto o era a norte como a sul. Eram os bacongos, os 

mo-chicongos, os mousserongos, etc. E muitos deles refugiaram-se 

quando dos acontecimentos de 1961. Viviam ao norte, mas eram 

identificados como angolanos e viviam em condições de sub-trabalho, 

eram hóspedes das terras dos outros e tinham que pagar aos 

zairenses, etc. Mas a tribo dominante naquela área era a tribo do 

Mobutu (que era [ali em Gale?]). De maneira que muitos deles não 

sabiam bem se eram angolanos, se eram zairenses. Aliás, as próprias 

tropas da FNLA, muitos indivíduos da FNLA não falavam sequer 

português, excepto os comandantes. O próprio Holden [só] aprendeu 

a falar português (e mal) para o Alvor – pouco o falava. Isto era a 

propósito do que o dr. me perguntava.  

E a previsão era pôr quinze mil homens, fardados. Naquela altura, já 

vinha desde 1971, e eu lembro que 1971 foi um ano que deu um salto 

muito grande, passando o MPLA a ser dominado pelo Partido 

Comunista Angolano. Isto é, passou a ser tal como se nos apresentou 

depois do 25 de Abril. Isto despertou o interesse das outras 

superpotências. Da parte dos EUA houve sempre um auxílio à FNLA, 

via Mobutu, ou directamente ao Holden Roberto, mas em dinheiro. 

Não através do Departamento do Estado mas através de fundações, 

como a Fundação Ford e outras no género. Mas, a partir da China é 

que houve um interesse […]. Uma procura que fazíamos 

permanentemente era a de saber se aparecia na FNLA material de 
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origem, como Kalachnikovs e granadas de mão, etc., etc., fabricadas 

na China. E realmente começou a haver um interesse da China pela 

FNLA. Nessa altura, como sabem, [dá-se] a zairização do Mobutu, que 

muda de nome, de Joseph-Desiré Mobutu para Mobutu Sésé Seko, 

[que] passa a vestir uma cabaia, tipo um fatinho à maoísta [depois de 

ir à China] e traz uma série de instrutores norte-coreanos. A primeira 

instrução começa a dar-se à base de norte-coreanos, [por] 

intervenção chinesa. E o armamento começa a subir qualitativamente, 

sem dúvida: à base de armas automáticas, que eles não possuíam, a 

não ser as capturadas ao MPLA, e de granadas de mão, etc., e de 

vários indícios que encontrávamos no terreno… Mais tarde, na parte 

final, já eram mesmo instrutores chineses.  

Também nessa altura, a China mostra interesse pela UNITA, como já 

se tinha interessado inicialmente, visto que os primeiros comissários 

políticos da UNITA são feitos na China. Desses cinco comissários 

políticos, em 1966, quatro são capturados, e há um que nunca é, 

nunca o chega a ser, e monta um ponto de apoio na Zâmbia, e faz 

passagens clandestinas, entre aspas, da UNITA: porque o Kaunda 

deixava passar mas não podiam ir armados, nem fardados, não 

podiam ir de maneira nenhuma. 

Portanto, a situação da FNLA era esta: tinha um potencial de 

recrutamento que nunca teve qualidade, tinha disponíveis meios mais 

poderosos (como auto-metralhadoras) do Zaire. Houve uma 

informação (confirmada por três origens diferentes de serviços 

secretos estrangeiros amigos, nomeadamente o inglês e o francês) de 

que, em Fevereiro, se preparava, se discutia entre os generais do 

Mobutu se… o Mobutu desejava fazer simultaneamente uma acção 

sobre o Norte de Angola, isto é, ocupar o Norte de Angola (fez ali uma 

acção de pressão com o objectivo de fixar forças), e, ao mesmo 

tempo, pela parte sul de Cabinda, ocupar Cabinda até ao rio 

Chiluango, onde começa propriamente a floresta Maiombe, que é a 

norte do Chiluango. E ele pretendia ocupar aquela parte e instalar lá o 
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GRAE (Governo Revolucionário de Angola no Exílio), à semelhança do 

que tinha acontecido na Guiné. 

É essa a razão, meu general, já agora se me permite dizer-lhe, que 

leva o MPLA a fazer um esforço e vai buscar o melhor que tem. 

Porque o Leste não ficou todo entregue ao Chipenda, só ficou a parte 

mais ou menos em frente a Gago Coutinho, que ficou inerte. Depois 

falarei do assunto quando falar mais no MPLA. Visto que a parte que 

estava junto do Cazombo continuava sob o comando do Agostinho 

Neto, isto é, da facção do Comité Director. Mas puxa efectivos, 

perante a incapacidade de actuar militarmente - não quer dizer que 

não actuasse, não actuava já a partir de território nacional, mas sim 

do exterior - e vai buscar os melhores que tem e cria um esquadrão 

reforçado, para evitar que a FNLA possa declarar a independência a 

partir de Cabinda, visto que havia a tese oficial de que Cabinda era 

Angola, ao contrário do que defendiam muitos militares e mesmo 

alguns políticos, nomeadamente homens de Angola e os próprios 

cabindas, do MLEC [Movimento de Liberação do Enclave of Cabinda] e 

da FLEC [Frente de Libertação do Enclave de Cabinda], que deram 

origem às TEs. 

General Soares Carneiro: Desculpe, mas a ideia de que Cabinda era 

separada de Angola só começou a ser condenada a partir do 

governador Silvino Silvério Marques. 

Brigadeiro Passos Ramos: Sim, mas também a partir do general 

Barreira Antunes que fez a proposta e caiu na asneira... Porque eu 

nessa altura era chefe da 2.ª [Divisão], meu general, já agora … 

General Soares Carneiro: Com o general Silvino Silvério Marques, 

mas não na 2.ª Divisão. Na 1.ª Divisão. 

Brigadeiro Passos Ramos: É na 1.ª, eu estou a falar na 1.ª, meu 

general - é que coincide.  

É na altura em que ele tira o poder majestático à Companhia dos 

Diamantes, não é? Está a falar nessa altura em que ele era 

governador-geral e … 
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General Soares Carneiro: Não. Negativo. 

Brigadeiro Passos Ramos: Em 1966. 

General Soares Carneiro: Em 1967. Em 1967, estávamos quantos? 

Cinco? 

Brigadeiro Passos Ramos: Cinco. O meu general estava nos 

Comandos. 

Luís Salgado de Matos: O Silvério Marques já não estava lá nessa 

altura? 

Brigadeiro Passos Ramos: Estava, estava. 

General Soares Carneiro: Não estava na 2.ª divisão. Estava na 1.ª. 

Foi a seguir ao Deslandes. 

Adelino Gomes: Uma dúvida que eu tenho. Nas vezes que fui a 

Cabinda, depois do 25 de Abril, fiquei altamente impressionado com o 

sentimento nacionalista dos cabindas e com o seu sentimento 

profundamente anti-angolano. É uma coisa com que a gente topa na 

rua, em qualquer parte, não é apenas um líder de opinião, é toda a 

gente. Eu gostava de saber se isso antes do 25 de Abril, para além 

das questões históricas, que historicamente é no século XIX que 

Cabinda é uma entidade diferente, historicamente isso está provado. 

Mas o que eu gostava de saber era se nas vésperas do 25 de Abril era 

perceptível pelos nossos militares que a população se sentia separada 

de Angola. Responda-me quando quiser. 

Manuel de Lucena sugere que a pergunta seja respondida mais tarde, 

o que é aceite. E propõe ao Brigadeiro Passos Ramos que retome a 

descrição da situação do MPLA no Leste. 

Brigadeiro Passos Ramos: O MPLA não estava inteiramente morto 

no Leste. Depois de ter penetrado 600 e tal quilómetros mais até ao 

Bié, Cuando-Cubango, Malange, mandou emissários. Eu explico qual 

era o esforço do MPLA sobre o Leste: ao contrário do que o meu 

general duvidou, daquelas afirmações que eles fizeram, eles 

pretendiam, tentaram de toda a maneira reabastecer a sua primeira 
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região militar que estava isolada, isto é, a região ao norte de Angola, 

aquela que estava acantonada … 

General Soares Carneiro: O que eu disse é que, ao contrário do que 

dizia a UNITA, a abertura da Frente Leste não correspondia a um 

ataque à UNITA. Correspondia a uma necessidade do MPLA … 

Brigadeiro Passos Ramos: As duas coisas, meu general, se me 

permite. Depois falarei no assunto. Mas uma das razões depois de 

abrir [a Frente Leste] era realmente reabastecer, via Malange, por 

aquela mata toda, ir ao norte, isto é, para o Norte do [rio] Dange, o 

Norte de Angola. Tentaram pelo norte, não conseguiram, tentaram 

até por via marítima, fizeram experiências, não conseguiram. O 

comandante da região estava fora, era um homem conhecido, que 

morreu mais tarde: o Jacob Caetano, «o Monstro Imortal». E esse 

homem sentia-se complexado por ter deixado a sua região militar 

naquele estado. Eu estava a falar é que foram buscar pessoal a 

Cazombo e a Brazaville, e constituíram forças porque souberam das 

intenções da FNLA de ocupar Cabinda. Cabinda numa parte que doía, 

que era na parte que dominava, era a capital, que dominava as 

plataformas de petróleo e portanto, teria, automaticamente, um 

acordo com os EUA. Sabendo disso, o MPLA faz um esforço, que já 

tinha feito anteriormente e que tinha abandonado na sua 2ª região 

militar (Cabinda), e que tinha abandonado desde que tinha levado 

uma série de cacetadas, quando apareceram os primeiros cubanos, 

em 1965. Cubanos mortos pela tropa portuguesa foram em 1965. Em 

NPela, por exemplo, que é já na fronteira com o Congo Brazzaville. 

Chegou ali a ser referenciada a presença do Che Guevara, em 

Cabinda, em 1965. 

Interveniente não identificável: Está provado? 

Brigadeiro Passos Ramos: Não está provado. Chegou a ser 

referenciado mas não está provado. Mas a verdade é que é essa a 

razão que leva o MPLA a dizer: «Alto, se eles ocupam metade, a sul 

do [rio] Chiluango, eu ocupo a parte de cima e, portanto, vamos 
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discutir». Esta é a posição que leva a que se desloquem para lá, e o 

meu general recorda-se, um grupo de meios de artilharia, um grupo 

tropas de engenharia, para fazer fortificações permanentes na parte 

sul, e se desloquem cinco companhias, entre pára-quedistas e 

comandos, que se entrincheiraram como em guerra clássica, fizeram 

trincheiras primeiro. E portanto a invasão não se dá porque surge o 

25 de Abril, e o Mobutu fica, digamos, um bocado atrapalhado com o 

assunto. Também, por outro lado, há a presença de meios  …. 

Apartes. 

Estou a falar a partir de Fevereiro de 74. Fevereiro e Março. 

General Soares Carneiro: Eu permitia-me só lembrar, você sabe 

disso muito bem, em Dezembro de 73 tinham desembarcado em 

Ponta Negra os primeiros doze lança-mísseis 122 (órgãos de Estaline), 

para o MPLA. Que depois em Março bombardearam [?] Miconge.  

Brigadeiro Passos Ramos: Mas já tinham sido utilizados no Sul. No 

Leste, quer dizer. Foram utilizados contra [Lumbala?]. 

General Soares Carneiro: Mas eu digo em relação a Cabinda …. 

Brigadeiro Passos Ramos: Cabinda. Mas tudo isso está já baseado 

na informação … 

General Soares Carneiro: Embora nunca se tenha descoberto se 

bombardearam do lado de lá da fronteira ou se entraram cá … 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas a informação era esta, meu 

general: eles queriam - e depois mais tarde eu confirmei isto, após o 

25 de Abril, com o Iko Carreira, e ele disse-me que efectivamente era 

essa a razão que levou a fazer um esforço sobre Cabinda. Porque 

realmente quem primeiro pusesse o pé, a doutrina … ou a OUA 

reconhecia – e esse é o drama de Cabinda, é um princípio de que não 

podem abdicar – é que a descolonização faz-se pelas fronteiras das 

colónias. Se não dariam origem a uma série de problemas. 

Infelizmente em Portugal não houve o bom senso de ter voltado ao 

tempo da monarquia em que, efectivamente, Cabinda era uma 
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entidade administrativa separada de Angola, como o meu general 

sabe. É a partir de 1933 se não me engano… 

General Soares Carneiro: Eu escrevi um livro sobre Cabinda. 

Brigadeiro Passo Ramos: O meu general esteve lá … 

General Soares Carneiro: Eu aproveitava até … Conheço Cabinda 

desde 1955. O sentimento de diferença entre os cabindas e os 

angolanos sempre existiu. Tanto quanto eu percebo sempre existiu. 

Culturalmente deve ter dado nisso. As casas são totalmente 

diferentes, a higiene, o traje, a maneira como se apresentam as 

senhoras. Culturalmente são diferentes embora, como sabe, haja em 

Cabinda diferentes etnias: há os bacongos, os bavili ou bassongos. O 

Chiluango de que há bocado falou marca uma etnia, a área que vai 

até Bukusau marca outra etnia e depois de Bukusau para a frente é 

outra. 

Essa sua ideia é uma ideia que não é do 25 de Abril nem resultou de 

nenhum choque de então; é anterior.  

Brigadeiro Passo Ramos: Eu tencionava falar disso, meu general, 

quando falasse na origem das tropas especiais (TE’s) que, como o 

meu general sabe, é o Alexandre Tati, que é um Cabinda. 

General Soares Carneiro: Eu dei instrução. 

Brigadeiro Passo Ramos: O meu general deu instrução. Eu fui o 

número dois. Estive para ser o «Lawrence of Cabinda» e depois passei 

a ser o número dois do general Duarte Silva que - na altura, major -

estava na 2ª Repartição. O meu general não estava ainda nos 

comandos. E, portanto, conheço o assunto de Cabinda. Eles foram 

realmente elementos que fugiram da FNLA porque não eram 

angolanos, não se sentiam angolanos. Portanto, esta era a posição da 

FNLA. A posição do MPLA (vou deixar para o fim a UNITA), a posição 

do MPLA estava, no seu esforço principal, a defender e a tentar 

marcar posição, a dizer que existia em Cabinda. Fazia incursões a 

partir de bases externas. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 
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Mostrava a sua incapacidade. Sob o ponto de vista externo tinha, no 

entanto, uma projecção grande, que advinha de ter sido um dos 

elementos que foi aceite, ouvido e recebido pelo Papa. E era 

conhecido por vários países e tinha observadores na ONU, o que não 

acontecia nem com a FNLA nem com a UNITA.  

A UNITA tem a sua origem, ao contrário do que muita gente pensa, 

em dissidentes, elementos do Leste - quiocos, bienos e outros, 

portanto, elementos não bacongos que tinham pertencido alguns 

deles à FNLA na altura, chamada UPA, onde o próprio Savimbi foi 

ministro dos Negócios Estrangeiros da FNLA ou do GRAE (Governo 

Revolucionário de Angola no Exílio) e tinha conseguido, pela sua acção 

e pelas suas amizades, o reconhecimento da UPA pela OUA, sendo a 

partir dessa altura que passa a FNLA. Mas quando verificou que havia 

um grande tribalismo e uma grande discriminação em relação aos não 

bacongos, isto é aos quiocos e aos que nós chamamos bailundos (ou 

seja, tudo o que não é do Norte). A mesma coisa aconteceu com os 

cabindas, como o Tati: verificaram também isso e tornaram-se, 

digamos, susceptíveis de serem aliciados com promessas militares, 

[tal como] a de que seria defendida a posição de Cabinda. Eles não 

pretendiam a independência, o MLEC e a FLEC não pretendiam a 

independência. Pretendiam, sim, ser um território autónomo com uma 

grande autonomia, totalmente separado de Angola, e uma autonomia 

própria porque sabiam que eram ricos – eles são inteligentes, eles são 

líderes inteligentes e especiais – e sabiam que tinham uma 

capacidade… Cabinda é extremamente rica e, por muito pouco que 

fosse para eles, era bastante per capita. 

A partir daqui, a UNITA vai para o Leste, consegue infiltrar-se (o 

Savimbi e outros) na ATCAR (Associação de Tchokwés do Congo, 

Angola e Rodésias) e, com base nesta organização, cria a AMANGOLA, 

os «Amigos de Angola», uma associação que decide, a partir de 

Janeiro de 1966, passar à luta armada.  

Manuel de Lucena: O que é a ATCAR? 
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Brigadeiro Passos Ramos: ATCAR é a Associação de Tchokwés, 

portanto, de quiocos, do Congo (Zaire), Angola e Rodésias (Rodésia 

do Norte e Rodésia do Sul). É uma coisa muito antiga e que agrupava 

os quiocos. Os quiocos não se confinam às fronteiras traçadas [na 

Conferência de] Berlim. Da mesma maneira que os lundas. O 

imperador dos lundas vive no antigo Catanga, hoje Chaba, portanto, 

pertence ao Zaire. Ele cria a AMANGOLA que são os «Amigos de 

Angola», portanto, uma associação que decide a partir de Janeiro de 

1966 passar à luta armada. Primeiro faz um trabalho grande de 

mentalização dos sobas, consegue politizar 80% dos sobas do Leste, 

do Moxico e do Cuando-Cubango, na faixa da fronteira com a Zâmbia, 

o que leva a que sejam substituídos por outros sobas nomeados pelos 

administradores (claro que o verdadeiro soba é sempre o que foi 

substituído, esse é que é o verdadeiro, o outro era o soba fantoche).  

General Soares Carneiro: É a distinção entre o soba do posto e o 

soba da sanzala … O soba da sanzala é que é o autêntico. 

Brigadeiro Passos Ramos: Exacto. O soba da sanzala foi substituído 

(e passou para sanzala) e havia o outro que se fardava e punha o 

capacete e punha a medalha do marechal Carmona ou do general 

Craveiro Lopes ao pescoço. Entretanto nesse trabalho de subversão, 

há uma intenção do MPLA de aproveitar o trabalho que vai na senda 

da politização, portanto, da repressão. Aliás, eles não têm armas [de 

fogo] e atacam … há mortos nossos que são mortos à seta e à zagaia, 

atacados à seta e à zagaia, sentinelas, com uma flecha atravessada 

no pescoço. As primeiras armas [de fogo] são obtidas nos postos das 

povoações, que eram uma casa comercial, que tem uma espingarda, 

tem não sei o quê, e são apanhados para isto. Os primeiros ataques 

com granadas de mão são feitos com frutos, tipo laranja, mas com 

casca dura com um buraco, com pólvora e pregos lá dentro. Há 

ataques a colunas militares dessa maneira. E causam baixas e 

capturam armas. Eles não têm realmente armas e é assim que as vão 

conseguir. Até que conseguem fazer aquele ataque em que morrem 
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bastantes – estou convencido que pretenderam até que morressem 

bastantes – o ataque a Teixeira de Sousa, com trezentos e tal mortos, 

com vinte homens armados, mas o resto é população que vai à frente 

e morre esfarrapada contra o arame farpado de uma companhia. O 

azar deles é que naquele dia estava outra companhia de passagem, 

uma companhia de cavalaria que vinha de regresso, estavam duas 

companhias, foi realmente uma hecatombe. 

General Soares Carneiro: Para o senhor doutor, que costuma 

escrever as datas, foi no dia 25 de Dezembro de 1966. 

Brigadeiro Passos Ramos: Teixeira de Sousa é uma vila a que hoje 

se chamaria uma grande cidade. Para as cidades de que tenho ouvido 

falar como a de Cuito chego à conclusão de que aquela seria uma 

grande cidade. Teixeira de Sousa tinha realmente bastante gente e 

tinha uma companhia por lá mas naquela altura estava uma 

companhia que vinha do Cazombo a pernoitar e, portanto, o efectivo 

de fogo era bastante grande e eles atacaram pela pista do aeroporto. 

Houve fogo cruzado, etc. Esta [AMANGOLA?] existe e dá-nos bastante 

que fazer. Depois a UNITA instala-se no Alto Cangombe. 

Manuel de Lucena faz intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Passos Ramos: Há quem diga que o MPLA... Vou dizer-

lhe quem é a fonte disto. Foi o Aquino de Bragança, que, embora 

bebesse uns copos e fosse um alcoólico, era conselheiro do Samora 

Machel, quem me disse, a mim, que no MPLA, a facção Lúcio Lara, 

que era a mais radical, dizia que a UNITA era um movimento 

fabricado pelo major Passos Ramos. Não me apetece nada falar nisto, 

mas já agora … pedi o favor de lhe pedir a ele que quando estivesse 

com alguém que dissessem à Enciclopédia Luso Brasileira porque pelo 

menos ficava na enciclopédia como tendo criado alguma coisa, tinha 

criado um partido. Não é verdade! Por isso é que eu tive o cuidado de 

dizer como nasceu, o que realmente nos causou de baixas e, 

especialmente, a pressão que exerceu sobre nós, com intuito sobre a 

Zâmbia. 
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Manuel de Lucena: O que não impede que a certa altura tenha 

havido contactos… 

Brigadeiro Passos Ramos: Já falarei. Eu não vou negar-me a isso. 

Não vou negar-me a isso dadas as condições definidas para este 

seminário. Até agora tenho-me recusado a falar do assunto. Uma 

coisa é falar-se do assunto; outra coisa é eu dizê-lo. E tem sido a 

minha posição até hoje. Apesar de aqui o brigadeiro Pezarat me 

criticar muitas vezes, eu não saí desta posição. É a primeira vez que 

vou sair, e não sairei completamente, sairei só no essencial porque a 

minha consciência e o general Bettencourt Rodrigues são os meus 

chefes, nesse aspecto, a quem obedeço. Quando eu lhe disser assim: 

«Meu general, vamos falar?» Ele fala. Autoriza. Ou ele fala ou manda-

me falar. Quando a minha consciência o entender - eu ainda acho que 

infelizmente o assunto de Angola não está fechado. Mas não podemos 

carregar sempre o fardo do «homem branco», não é? Isto é, não 

podemos ser os responsáveis pelas mortes todas, nem as anteriores, 

nem as posteriores… Daqui a cem anos (daqui a cem anos será difícil 

porque não haverá homens vivos desta geração) ainda seriamos 

responsáveis por tudo o que morre lá. Não é verdade. Se fossemos 

apurar responsabilidades tínhamos que ir buscá-las muito mais atrás. 

A UNITA desenvolve acções. Por exemplo, em 1969 tínhamos seis 

comboios descarrilados, numa faixa de cento e poucos quilómetros, 

entre General Machado e o Luso. Recordo-me que no comando da 

zona militar leste ficaram os cozinheiros e os escriturários, não ficou 

mais ninguém. Dentro da cidade do Luso não havia nada. Foi tudo 

tomar conta dos comboios. Tínhamos umas surpresas reservadas. Por 

acaso, o comandante da zona na altura não tropeçou porque eu 

obriguei-o a ir no segundo automóvel de linha. Era o brigadeiro 

Machado de Sousa. Queria ir no primeiro comboio, género das tropas 

salvadoras. Claro que havia um corte de linha e o primeiro automóvel 

de linha descarrilou. E nós íamos no segundo. Os primeiros cortes 

eram género 300 metros de linha retirados, o que implicava o auxílio 
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de muita população, e eu possuía efectivamente o controlo da 

população. Acima de tudo era uma pressão sobre a Zâmbia para obter 

liberdade de passagem (que passou a haver efectivamente), se bem 

que com os olhos fechados. Mas como nós controlávamos as 

comunicações da polícia e do exército da Zâmbia, sabíamos quando 

chegavam visitas, quando passavam indivíduos do MPLA e da UNITA, 

porque eles controlavam a passagem deles. Este problema leva a que 

o general comandante-chefe da altura, que Deus já tem junto de si, o 

general Anacoreta Viana, crie uma operação permanente, a 

«Operação Zagalote», que tinha como finalidade a captura, vivo ou 

morto, do Savimbi, com um prémio pecuniário.  

Interveniente não identificável: De quanto? 

Brigadeiro Passos Ramos: Na altura era bastante, eram 100 

contos, vivo. 

Interveniente não identificável: Só? 

Brigadeiro Passos Ramos: Só. Sabe, naquela altura, na parte 

militar, havia pouco dinheiro. 

José Pedro Castanheira refere um outro prémio pela captura de 

Amílcar Cabral em 1967, no valor de 750 contos. 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas esse valia mais, não é? Porque 

este… era só ali o Leste… Veja as dores de cabeça que ele tem dado 

ao MPLA estes anos todos. 

Recordo-me que de material capturado à UNITA, capturámos uma 

mauser avariada, uma leenfield (que é uma arma bastante antiga), e 

montes de zagaias, montes de setas (cheguei a ter uma colecção 

completa daquilo tudo) … Agora, perdermos armas, porque eles 

faziam emboscadas quando queriam – essa é que é a grande 

vantagem da guerrilha, estudavam e atacavam. E aquilo que mais 

tarde se dizia «Ó pá, os tipos prendem as armas» era verdade. Havia 

dois homens para cada arma – um homem era morto, o outro puxava 

a arma com a corda. Mais, havia uma repressão… encontrei ali 

toneladas de cartas trocadas entre o Savimbi e os seus comandantes, 
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nomeadamente com o seu secretário-geral da época, [Miguel] Nzau 

Puna, em que eles tinham de justificar, trazer os invólucros das 

munições que disparavam. […] Havia um indivíduo que recarregava os 

invólucros da leenfield. Tinham que justificar os fósforos que 

gastavam, um a um. E o interrogatório era feito no grupo que 

atacava, um por um, e depois confrontadas as declarações por um 

indivíduo independente. 

Em 1971, para abreviar (querem saber disso, por isso é que estou a ir 

um bocadinho mais atrás), não quer dizer que não tenha havido 

contactos anteriores com grupos da UNITA, nomeadamente «os 

ultrapassados» pelo MPLA… Eu devo dizer por documentos 

capturados, [que] a ordem era esta: «Quando fores ultrapassado pelo 

MPLA, alista-te nos GE’s ou nas milícias e continua a combater o 

MPLA». Quando eu chegava ao pé de um grupo de GE’s, por exemplo 

em Gago Coutinho, e perguntava a um indivíduo: «Qual é o partido de 

que tu gostas?» Ele respondia com um sorriso de 64 dentes: «Saiba 

Vossa Excelência que é a UNITA». E era um homem que tinha sido 

ultrapassado […]. 

Este facto eu conto porque é jocoso, um bocado também para tornar 

isto menos pesado, mostra bem a mística ou a mentalidade que era 

metida desde o Savimbi cá para baixo. Eles quando eram 

«ultrapassados» pelo MPLA tomavam a posição de combate. Em 

contrapartida, quando nós fazemos a «Operação Zagalote», é criado o 

esquadrão «Angola Livre», cuja missão era actuar entre dois rios que 

conduzem ao Alto Cangumba, a tal zona florestada, que era uma zona 

de refúgio. Não era uma zona pequena, era uma zona grande, 

evidentemente, onde o Savimbi esteve seis anos, ao contrário do que 

se diz aí. Esteve seis anos seguidos antes de 1974. Em 1974 estava 

havia seis anos na mata. Recebia indivíduos vindos da China, da 

Suíça, dos EUA, de Londres, de todos os lados, mas estava lá, com os 

seus problemas cardíacos, etc. Esta era a ordem: continuar a lutar. 

Mas esse esquadrão que se introduziu tinha a mesma missão que a 
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nossa. Não sei é quanto é que foi oferecido. Era apanhar o 

«Manobrador», que era o nome de código que o MPLA dava ao 

Savimbi. Cá em Portugal também há quem se chame «Manobrador». 

Há muitos manobradores. Mas era o nome de código com que era 

referido nos documentos. E a missão dele [do esquadrão «Angola 

Livre»] é destruir o Savimbi. Portanto, a mesma da «Operação 

Zagalote». 

A partir daí, nós fomos, em termos locais, tentando, através da DGS, 

em Gago Coutinho, alguns contactos, que foram até, digamos, 

negados. E traduziram-se até numa chacina de «flechas», treze 

flechas foram mortos e capturados por ordem do Savimbi por não 

consentir esses movimentos. 

Com a chegada do general Bettencourt Rodrigues faz-se um estudo 

da situação. Dada a existência de contactos com os madeireiros do 

Leste… havia madeireiros, como sabem, aquelas populações tinham 

de ter uma [duplicidade] que era consentida por nós. Não podiam ser 

protegidas. Os comerciantes, os madeireiros, etc., não podiam levar 

um grupo de combate atrás ou um pelotão atrás a protegê-los. De 

maneira que pagavam a sua lealdade aos grupos que actuavam na 

área (ou ao MPLA ou à UNITA, etc.). E através da UNITA e do 

comandante da polícia do Moxico, eu tinha conhecimento do que se 

passava, dou conhecimento à parte militar – já agora digo o nome do 

comandante, era o coronel Mário Soares – digamos que havia 

contactos, troca de informações. Eles tinham uma dupla lealdade, a 

gente aceitava isso perfeitamente. Naquela altura, a DGS não tinha 

conhecimento. Conseguiu-se [obter] esses elementos directamente 

através da PSP, à parte militar, nomeadamente à 2.ª Repartição, que 

eu chefiava.  

No estudo da situação feito sobre o assunto quando o general 

Bettencourt Rodrigues assume funções, como a Zona Militar Leste 

tinha mais de metade de Angola, vinha desde a Lunda ao Cuando-

Cubango, cá em baixo, e tinha o Bié e ainda um terço de Malange. 
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Isto é, estava de acordo com um princípio nosso (já andávamos na 

guerra há muito tempo) e que acabou por vencer e não o dos homens 

de Pedrouços, do Instituto dos Altos Estudos Militares, que traçavam 

os limites tendo como linhas separadoras as linhas de água à maneira 

aqui dos teatros convencionais europeus. As linhas de água para eles 

são obstáculos. Em África, as linhas de água, como na China, são 

linhas de vida. São as linhas onde estão a comida, as lavras, os 

transportes, etc. Portanto, havia que dar ao mesmo comando a 

capacidade de actuar – estou a falar nomeadamente no rio Cuando - 

tanto do lado sul como norte. 

General Soares Carneiro: Nós dizíamos que o inimigo estava 

sempre nos limites. 

Brigadeiro Passos Ramos: Exactamente. Era por onde ele passava. 

Sempre pelos limites. E obrigava a coordenação entre sectores 

diferentes. Eu fiz parte da Zona Militar Leste pequena, isto é, era só o 

Moxico e a Lunda. A grande, com o general Bettencourt Rodrigues. E 

a partir daí fez-se um estudo. E não somos os únicos, nem 

inventamos, nem foi o Maquiavel, e antes de Sun Tzu já alguém tinha 

pensado nisso: quando temos dois inimigos, temos de escolher qual é 

o inimigo e qual é o adversário. Da mesma maneira que nós 

pensámos isso, a UNITA também pensou. Acossada pelo esquadrão 

«Angola Livre», e nós acossados por um movimento que nos 

prejudicava a parte logística e que estava dentro do próprio Luso, 

onde foram destruídas duas redes de informação e apoio logístico à 

UNITA, uma a nível do caminho-de-ferro e outra a nível dos pequenos 

e médios funcionários, que recebia de Nova Lisboa munições, como 

comprovámos através de lotes das poucas munições que apanhamos, 

lotes especiais para mauser, vinham do Regimento de Infantaria e do 

Grupo de Artilharia de Nova Lisboa (que eram os únicos que possuíam 

mausers). Nós entendemos explorar esses contactos dos madeireiros, 

e portanto começar a alimentar uma aproximação que se traduziu 

num status quo, ou num gentleman’s agreement, de proteger uma 
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área que era, digamos, o santuário da UNITA, já que não 

conseguíamos destruí-los …Mas fora dessa área atacávamos a UNITA 

como se fosse um grupo qualquer. Era obra. Era isto que se passava 

de 1971 a 1973. Mas vigorou especialmente em 1972 e ainda nos 

primeiros meses de 1973.  

Mais tarde, como [já] calculava, por muitos documentos fui 

verificando que isto tem a sua explicação política. Ao contrário do que 

muita gente [pensa], teve reflexos em todos os movimentos aquilo 

que a que se chamou a «Primavera marcelista». Porque ao contrário 

do que possam pensar, o Savimbi ouvia todas as emissoras e tinha 

indivíduos que ouviam todas as emissoras portuguesas e estrangeiras 

(ele exprime-se bem em inglês e francês). Mas tinha indivíduos que 

ouviam tudo e depois os próprios miúdos da 4ª classe (ele tinha aulas 

até ao 5º ano do liceu na mata) copiavam, e depois aquilo era tudo 

integrado depois era feito aquilo a que nós chamamos (nós também 

tínhamos o equivalente) uma escuta de todas as emissões. 

General Soares Carneiro: Eu penso que da fase marcelista foi 

aquele apelo na Guiné, o chamado «Apelo de Bissau», numa visita de 

Marcelo à Guiné, que disse «Aqueles bravos que quiserem [?]». 

Brigadeiro Passos Ramos: O meu general está a referir-se a 1973? 

General Soares Carneiro: Não. Estou a referir-me as essas reacções 

que geraram no Savimbi.  

Brigadeiro Passos Ramos: E não só, meu general. Mesmo na FNLA 

geraram uma esperança no Kaunda que tinha feito um manifesto em 

1966, uma carta que nunca foi publicada nos jornais portugueses, 

mas foi publicada nos jornais estrangeiros, que era o Manifesto do 

Kaunda, em que ele dizia que via muito bem um Brasil em Angola. Foi 

repetida em 1970 para o Marcelo e serviu de base a muitas diligências 

do falecido eng. Jorge Jardim, como o meu general sabe.  

Manuel Lucena pede a confirmação da data do primeiro manifesto. 
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Brigadeiro Passos Ramos: É 1966. Corresponde a um pico alto de 

vitória militar. Porque os militares têm várias vitórias. Depois não têm 

é soluções. 

Manuel Lucena continua a pedir esclarecimentos quanto às datas das 

cartas de Kaunda. 

Brigadeiro Passos Ramos: Há uma [outra] em 1970. É repetida 

com a morte de Salazar e a subida de Marcello Caetano. O que eu 

chamo «Primavera Marcelista» é a chegada de Marcello e a sua 

aparente abertura, mas que infelizmente não … 

Alguém pergunta se o brigadeiro Passos Ramos tem o jornal onde foi 

publicado o Manifesto de Kaunda. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não, eu não tenho esse jornal. Há coisas 

que eu perdi e que por princípio também não guardo documentos, 

muitos documentos. Tenho alguns, depois poderei dar para 

fotocopiar. 

José Pedro Castanheira faz intervenção relativa à importância do ano 

de 1970. 

Brigadeiro Passos Ramos: Ainda lhe posso dizer mais uma coisa. 

1970 é o ano em que também em Portugal há um movimento entre 

os oficiais superiores, majores e tenentes-coronéis, através do eng.º 

Santos e Castro, que tenta fazer chegar ao Marcelo que pode contar 

com eles para mudar alguma coisa. Era na altura presidente da 

câmara o engº Santos e Castro. Tentou colocar-se a adjunto militar 

do Prof. Marcelo Caetano um oficial que merecesse confiança, por ser 

um homem da tropa, um troupier, e não um homem de Estado-Maior, 

que nós queríamos pôr nessa altura, que era o Fox, o Rodrigues de 

Carvalho, um homem que foi demitido por se ter casado… 

General Soares Carneiro: Formou-se em Farmácia. 

Brigadeiro Passos Ramos: Formou-se em Farmácia. 

General Soares Carneiro: E foi ministro da educação [no III 

Governo Provisório]. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Sim. Mas nessa altura já estava 

reintegrado, tinha vindo comandar um batalhão e pretendíamos que 

fosse ele um dos adjuntos, que eram um tipo do Exército e um da 

Marinha […] Pretendeu-se fazer isto, e houve uma tentativa de que 

tive conhecimento e a que aderi efectivamente. Mas realmente não foi 

ele. Foi o Reis, que mais tarde morre. Um homem muito bem 

comportado, um belíssimo oficial, incapaz de dizer como pensava o 

Exército, que era o importante. Ele [Marcello] está mal informado 

porque julga que o Exército são os generais e não o resto que está 

por baixo. Houve vários capitães e majores que, ao longo dos anos, 

tentaram fazer alguma coisa, mas tinham consciência da 

responsabilidade, quando havia uma guerra e havia necessidades 

logísticas que os preocupavam e pretendiam, antes, que as coisas 

fossem controladas, porque não se descoloniza sem força. Isto é uma 

máxima. Era preciso ter força e a força anímica de um povo. Que não 

houve. A pergunta que eu fiz ao meu general inseria-se nessa 

questão. Em Portugal já sabíamos que não havia força. Nas elites 

intelectuais já sabíamos que não havia, desde o Maio de 68, que teve 

os seus reflexos em Portugal, nomeadamente nas lutas estudantis de 

1970 e 1971. Não havia nenhum entusiasmo de nenhuma mãe 

portuguesa de [ver o filho] ir combater. E dizia-se: «Vendo a minha 

parte por mil escudos», a minha parte do Ultramar, o sagrado. 

Discutia-se a nível político. Dizia o venerando chefe de Estado, 

quando inaugurava uma ponte ou um mictório: «Mais se faria se não 

fossem as despesas que somos obrigados a fazer com a sagrada 

missão de defender o nosso Ultramar português». O próprio 

Presidente da República punha em causa, digamos, pelo dinheiro, 

criava na metrópole um sentimento de que a guerra prejudicava, ia 

ao dinheiro do meu bolso, não permitia evoluir. A pergunta que fiz há 

bocado sobre a reacção entre os indivíduos da mata e os indivíduos 

urbanos europeus é porque conheci as duas situações. O indivíduo da 

mata sabia o esforço dos militares e nomeadamente dos que vinham 
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de cá, que cada vez eram menos. O [sentimento do] indivíduo das 

cidades, nomeadamente aqueles que nunca tinham conhecido a 

guerra, por exemplo de Luanda, que eram indivíduos quase sempre 

críticos, era de hostilidade. Porque aumentavam os impostos, porque 

era o imposto de defesa, porque era o imposto não sei quantos, 

porque era a vida mais cara, porque já não havia arroz a 25 tostões 

nem lagosta a 10 escudos ou a 5 escudos. Tinham [subido] os preços 

devido à presença dos militares. Embora se tenham feito algumas 

fortunas a fornecer bens logísticos às Forças Armadas. Era essa a 

razão por que fazia a pergunta, meu general. O indivíduo 

metropolitano, nós que estávamos nos batalhões e lidávamos com 

eles, sentíamo-los cada vez mais desmotivados. Mais, eles viam que o 

indivíduo branco bem situado de Angola não ia realmente combater, a 

não ser como comando ou como pára-quedista, porque gostava da 

aventura. O outro procurava ser rodoviário ou estar num centro de 

recrutamento. Digo isto com conhecimento de causa – [porque recebi 

pedidos nesse sentido de] elementos da minha família, com quem não 

falo desde essa altura porque considerei um insulto pedidos desse 

tipo. Havia uma dicotomia.  

O recrutamento estava – vou referir um trabalho feito por um falecido 

irmão meu, que morreu na Guiné, sobre o potencial de recrutamento 

em … 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Esse estudo, publicado pelo Estado Maior do Exército – o meu irmão 

era da 1ª Repartição -, levou à chamada miscigenação das tropas 

vindas da metrópole, que inicialmente andara por volta dos 30%, nas 

companhias de atiradores e que em 1973 foi de 42% e já atingia, no 

caso de Angola, quadros feitos em Angola, oficiais e sargentos feitos 

em Nova Lisboa (quatro furriéis, se não me engano, e um ou dois 

oficiais milicianos por companhia), e para 1974 estava previsto 52% 

de tropas ditas brancas integrarem as companhias vindas da 

metrópole, o que diminuía a qualidade e [tornava] a produtividade 
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dessas tropas muito inferior, por exemplo, à dos grupos auxiliares, 

que eram muito mais adaptados ao terreno, etc., e por motivações de 

ordem vária – há pouco falei numa delas, no caso da UNITA – tinham 

efectivamente resultados maiores. 

Com esta pincelada dei um salto, mas finalizava com a UNITA para 

dizer que, com a chegada do elemento que substituiu o general 

Bettencourt Rodrigues, o general Hipólito, as coisas se transformaram 

sensivelmente. O meu general está a olhar para mim e sabe que um 

dos dias mais terríveis que passei foram as 12 horas em que o meu 

general, como secretário-geral, perguntava lá no Luso: «O que é que 

pensa o seu Estado-Maior?» «O meu Estado-Maior não pensa nada. 

Quem pensa sou eu.» E nós não abrimos a boca e eu no final tive 

uma crise de nervos como o meu general se recorda, por 

variadíssimas razões. Lembra-se disso? O meu general percebeu bem. 

Até porque nós todos os meses tínhamos um encontro, eu ia todos os 

meses desabafar com o meu general sobre assuntos relativos ao 

Leste, nomeadamente à parte que diz respeito à UNITA. 

Intervenção imperceptível de Manuel Lucena. 

Brigadeiro Passos Ramos: O período do general Bettencourt 

Rodrigues é de elementar justiça eu dizer que foi aquele que, como 

militar do quadro permanente, me encheu mais a minha vida, em que 

me realizei, foi quando pertenci ao seu Estado-Maior. Foi um período 

grande. Foi o melhor comandante que tive na minha vida. E continuo 

a pensar assim. Não encontrei mais ninguém.  

Manuel de Lucena: Quais as diferenças de orientação entre o 

general Bettencourt Rodrigues e o general Barroso Hipólito? 

Brigadeiro Passos Ramos: Enquanto o general Bettencourt 

Rodrigues era um general, o general Hipólito anulou o seu chefe de 

Estado-Maior, passou a despachar directamente com os chefes de 

repartição, cometia missões iguais aos dois chefes de repartição sem 

eles saberem entre si e mentia patologicamente (passado um 

momento acreditava na sua própria mentira). Era um indivíduo 
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patológico que tinha mostrado num livro a maneira como ganhou a 

guerra no Niassa. Foi o homem que comandou o sector do Niassa, em 

Moçambique, e escreveu um livro que foi lido no Estado Maior, pela 

Secção de Contra-Informação, que recomendou ao vice-chefe de 

Estado Maior da altura que aquele oficial fosse punido por divulgar a 

ordem de batalha e elementos secretos. Ele diz que ganhou a guerra 

e a guerra não foi ganha; queimou os arquivos; mandou o seu 

Estado-Maior todo embora e ficou ele sozinho, ele e o homem da 

secretaria para os assuntos de lana caprina. Mas para os assuntos da 

conduta operacional ficou ele sozinho. E dizia assim: «Não há arquivo, 

o dispositivo das nossas tropas é este, inimigo não há, porque foi tudo 

liquidado». E depois o desgraçado do comandante do sector e dos 

homens que lá foram andaram a socorrer-se dos comandos de sector 

contíguos e do Estado-Maior do Quartel-General a reconstituírem a 

sua ordem de batalha, os seus arquivos todos. Este homem é mais 

tarde o homem que é escolhido… Era um homem que escrevia 

quinzenalmente ao Prof. Marcelo Caetano, que fez um boletim da 

Zona Militar Leste, para o qual pediu o concurso de todos os seus 

oficiais e ninguém lhe deu nenhum concurso e ele passou a fazê-lo 

sozinho geralmente à base de discursos e intervenções do Prof. 

Marcelo Caetano. O último mandou-o retirar do prelo no dia 27 de 

Abril de 1974, já ia para sair e mandou-o retirar à pressa. Três ou 

quatro dias antes de ser saneado, não foi? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não foi só por isso. A coisa foi mais 

complicada. 

General Soares Carneiro: Em relação à sua pergunta, talvez eu 

pudesse dizer alguma coisa. Como secretário-geral, eu era o 

responsável, dentro do Governo-Geral, pela operação «Madeira». 

Brigadeiro Passos Ramos: A operação «Madeira» eram os 

contactos com a UNITA. 

General Soares Carneiro: Quando faz a pergunta ao brigadeiro 

Passos Ramos sobre qual a diferença entre o general Bettencourt 
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Rodrigues e o general Barroso Hipólito… Eu tive de ir ao Luso, já 

depois do general Hipólito estar no comando da Zona Militar Leste, 

porque havia uma diferença substancial de comportamento, quer do 

Savimbi, quer das nossas tropas [?]. Houve uma reunião com o 

senhor general Hipólito, eu levava de Luanda o chefe de Estado Maior, 

que era o brigadeiro Oliveira Rodrigues, levava o chefe da 2.ª 

Repartição, que era o actual general Tomé Pinto – não conto o que se 

passou, é evidente, mas digo só isto: fomos no avião do governo-

geral e no regresso juntei-me com o Oliveira Rodrigues e o Tomé 

Pinto, numa sala do aeroporto em Luanda e disse ao brigadeiro 

Oliveira Rodrigues: «Meu brigadeiro, eu vou daqui direitinho falar com 

o governador-geral, e ele vai-me fazer perguntas [sobre] o que é que 

eu fui lá fazer. E eu não lhe vou contar como a reunião se passou, não 

lhe vou contar pormenores, mas vou-lhe transmitir as minhas 

conclusões. E para que as minhas conclusões não estejam 

desgarradas, eu vou-lhe perguntar se o que eu estou a pensar está 

correcto, vou-lhe fazer três perguntas. A primeira pergunta era: 

«Considera que o general Hipólito tem flexibilidade intelectual para 

conduzir a continuação das relações com o Savimbi ou não?» Segunda 

pergunta: «O senhor general Hipólito tem, em termos de acção de 

comando, coordenado as suas acções de forma a aproveitar os 

elementos de estudo que se produzem no seu Estado Maior ou não?» 

Em terceiro lugar: «O senhor general acha que o senhor general 

Hipólito tem prestígio bastante para ser aceite por um líder como o 

Savimbi ou não?» Eu quero dizer que – espero não estar a cometer 

uma inconfidência - o brigadeiro Oliveira Rodrigues torceu-se todo, 

torceu-se todo com estas perguntas que eu lhe fazia. Eu disse: «Ó 

meu brigadeiro, tenha paciência, mas não sai daqui enquanto não me 

responder. Eu só lhe perguntei sim ou não». Ele acabou por responder 

e eu fui transmitir ao governador-geral. 

Brigadeiro Passos Ramos: Meu general, eu sei que mais tarde, em 

11 de Janeiro de 1974, quando o general Costa Gomes passa em 
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Luanda, traz a indicação […] para o general Luz Cunha, que na altura 

é o comandante-chefe, traz a indicação para uma de duas soluções: 

mandá-lo retirar imediatamente ou, no mínimo, substitui-lo e trocá-lo 

pelo general Altino Magalhães, que comandava a Zona Militar Norte. O 

general Luz Cunha não fez nada disso, manteve-o. 

General Soares Carneiro: Isso não foi bem assim. Havia alguns 

antecedentes. O primeiro antecedente é que o governador-geral 

Santos e Castro, pela primeira vez na história dos governadores-

gerais de Angola, quando foi perguntado se via algum inconveniente 

da vinda daquele oficial (a vinda dos generais para Angola era 

precedida de consulta ao governador-geral) e, em relação à vinda do 

senhor general Hipólito, tivemos uma conversa muito grande – aliás 

trabalhávamos todos os dias – e foi na história de Angola a primeira 

vez em que foi posto o gravíssimo inconveniente da vinda daquele 

senhor oficial general. 

Manuel de Lucena: Porque é que ele foi nomeado? 

Brigadeiro Passos Ramos: Ninguém entende. 

General Soares Carneiro: Então eu vou-lhe contar a segunda parte. 

É por isso que quando fala do problema do senhor general Luz Cunha, 

o senhor general Luz Cunha, depois dessa conversa, dessa passagem 

do senhor general Costa Gomes vindo de Moçambique, o general Luz 

Cunha, falando comigo, disse assim: «Temos que ressalvar o prestígio 

dos oficiais generais.» Isto é uma linguagem que é bem conhecida da 

nossa tradição militar, mas o certo é que teve consequências 

desastrosas. 

Brigadeiro Passos Ramos: A verdade é que ninguém entende 

porque é que a seguir a um general com o calibre, com o prestígio, 

com a estirpe do general Bettencourt Rodrigues, foram procurar o 

único indivíduo que ainda era brigadeiro. Porque foi graduado primeiro 

e depois mais tarde até promovido a general, o general Hipólito. Isto 

não se entende. Até porque aquele homem levava num mapa, numa 

escala de 1/8000000, levava já feito como é que ia destruir o 
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chamado «abcesso canceroso» da UNITA; e, portanto, a disposição 

que ele tomou foi sempre não aceitar nenhum briefing do seu Estado-

Maior, [apesar de lá terem ficado] oficiais do antigo comando. 

Eu caí na asneira, ao fim de luta grande, de passar de um comando 

para o outro com o intervalo de um mês entre comissões. Quando 

regressei fui julgado: fui julgado por ter pertencido ao outro comando 

traidor. Até de «traidor» fui chamado por ele. E [pelo] general 

Bettencourt Rodrigues também. Não falo mais sobre esse assunto 

porque não vale a pena.  

A verdade é que ele é um indivíduo que, ao contrário de tudo, começa 

a tomar disposições, por falta já de MPLA, sobre a UNITA, sobre o 

santuário (aquilo era um grande santuário, como pode calcular), onde 

tínhamos apanhado muitas zagaias e uma mauser avariada. E a 

verdade é que ele prepara tudo, o que nos leva a concluir, por vários 

indícios, e isso é comunicado, de que a UNITA vai desencadear as 

hostilidades, vai romper o cessar-fogo. Eu faço uma mensagem, que 

me é proibida, para alertar os pontos sensíveis. Essa mensagem 

seguiu – porque eu tinha capacidade de a assinar e fazê-la seguir. 

Contra a ordem do general, eu fiz seguir a mensagem com destino 

aos pontos e todos os pontos que eu avisei [?] foram atacados: os 

aldeamentos, os grupos de combate isolados, com baixas sensíveis 

(apesar de avisados tiveram baixas bastante grandes e entre a 

população, então, bastantes) e perdas de armas. A data possível, à 

semelhança de Teixeira de Sousa, era o dia 25 [de Dezembro]. Outra 

data era a passagem do ano. Foi na passagem do ano que 

irromperam as hostilidades. De 31 de Dezembro de 1973 para 1 de 

Janeiro de 1974. E então há realmente uma luta… Nós tínhamos 

sempre preparados, tanto na 2ª como na 3ª Repartição, planos 

operacionais sobre a UNITA, com todos os elementos, os guias, os 

vinte e tal acampamentos que o Savimbi utilizava (ele nunca utilizava 

sempre o mesmo). Portanto, tínhamos isso tudo! E ele não permitiu 

iniciar as hostilidades. Quis provar o seu ponto de vista, obrigando a 
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ter baixas. A 11 de Janeiro é que se dá a tal conversa com o general 

Costa Gomes a que o meu general se refere e a verdade é que só se 

desencadeiam as hostilidades contra a UNITA a 26. Claro, sobre 

informações completamente desactualizadas. Depois é carreada muita 

documentação que prova parte das coisas que eu disse, 

nomeadamente a maneira como eles observaram a operação 

«Madeira» entre o Nzau Puna e o Savimbi, que é muito curioso. Isso 

deve estar em algum arquivo, parte desses documentos, o estudo dos 

documentos capturados em que se verificava que eles acreditavam 

que era possível, esses associavam muito o general Bettencourt 

Rodrigues àquilo que eu chamei a «Primavera Marcelista». Há uma 

mudança, isso nota-se. Vai haver uma evolução. Têm uma grande 

esperança na revisão constitucional [de 1971], da qual se pode dizer 

que «a montanha pariu um rato». Comentam isso. Mas enquanto está 

o general Bettencourt Rodrigues têm esperança nisso. Com a chegada 

do general Hipólito deixam de acreditar e passam, digamos, a 

aproveitar algumas facilidades logísticas, que iam apanhando, muito a 

conta-gotas. 

Manuel de Lucena pergunta porque é que saiu o general Bettencourt 

Rodrigues. 

Brigadeiro Passos Ramos: Primeiro porque tinha acabado os dois 

anos. Eu perguntei-lhe: «Meu general, agora que temos a guerra 

militarmente ganha, que estamos numa situação (estávamos, quando 

ele se foi embora em Abril de 1973), o meu general devia cá 

continuar». Porque ele tinha coisa, o general Bettencourt Rodrigues: 

nós os presentes, às 5 da tarde… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não olhes para mim porque eu não 

estive lá com o Bettencourt Rodrigues. Só estive lá com o Hipólito. 

Brigadeiro Passos Ramos: Ficas a saber então. Às 5 da tarde, os 

que estavam presentes (nós estávamos no exterior a acompanhar 

operações ou em visitas) iam ao gabinete do general Bettencourt 

Rodrigues tomar café. E era proibido falar na Zona Militar Leste. Mas 
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falar sobre Portugal, sobre a situação geral era permitido. E lá 

fizeram-se afirmações muito importantes: «Qual é o futuro político 

disto tudo?» «Como é que vai evoluir o problema colonial?» «Que 

saída temos para isto, meu general?» E ele respondia de uma maneira 

aberta. Não respondia efectivamente como pensamos nós. Era um 

homem a favor da evolução. E ele deu-me uma resposta: «Sabe, 

Passos Ramos, a função que eu [desempenhei] está esgotada, é 

preciso voltar noutra função». Eu mais tarde, já depois do 25 de Abril, 

perguntei ao general Costa Gomes o que é … o general Costa Gomes 

sempre que podia falava do general Bettencourt Rodrigues, ele tinha 

uma amizade, um respeito pelo general Bettencourt Rodrigues, que 

foi saneado, como já se disse ontem, pelo general Spínola, 

directamente. 

General Soares Carneiro: Ah, sim, sim. Toda a gente sabe. 

Brigadeiro Passos Ramos: Toda a gente sabe disso. Mas muita 

gente não sabia. 

General Soares Carneiro: Mas sabem agora. 

Brigadeiro Passos Ramos: Ele volta e meia dizia assim: «Se a 

gente pudesse recuperar». Ele chegou a pensar, para substituir o 

almirante Rosa Coutinho, no general Bettencourt Rodrigues para alto-

comissário de Angola. A verdade é que na altura ele, general Costa 

Gomes, deu-me a entender, que a ideia era, a prazo (1974) já, ele 

voltar, queriam tentar que ele voltasse, com um estatuto mais 

avançado para Angola. Provavelmente [na qualidade] de governador 

visto que o eng. Santos e Castro, com as posições que tomou em 

relação ao Ministério do Ultramar, não era uma pessoa bem vista. 

General Soares Carneiro: Bem, o ministro do Ultramar tinha 

mudado, como se lembra. 

Adelino Gomes: Parece que foi consensual entre os militares do 

MFA, que estavam colocados na Guiné, que o general Bettencourt 

Rodrigues não podia continuar. Portanto, não o prendem mas 

mandam-no de avião e depois ele é mandado prender… Parece-me, 
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daquilo que ouvi ontem, que junto do MFA da Guiné o general 

Bettencourt Rodrigues não era um homem que tivesse essa imagem 

que o senhor brigadeiro transmitiu agora… 

Brigadeiro Passos Ramos: Não. Não. Eu ia já falar disso. Não sei se 

foi um presente envenenado, mas eu interpreto-o assim. Quando eu 

sei, em Angola, que o general Bettencourt Rodrigues, apesar de todos 

os esforços que fez para não ir para a Guiné (não era burro, não era 

estúpido, sabia perfeitamente que era uma situação para o queimar) 

e foi indicado… 

General Soares Carneiro: Mas eu vou dizer-lhe: tive uma visão 

premonitória, mas o general Bettencourt Rodrigues quando se 

despediu de mim, em Luanda, a caminho da metrópole, estivemos a 

conversar e eu disse: «Bem, o meu general parece que vai para a 

Guiné». E ele disse: «Para a Guiné? Você é meu amigo, ou não é?» Eu 

disse: «Não, é que quando chegar a altura de nomear o substituto do 

Spínola, o senhor presidente do Conselho só vai perguntar quem é o 

general mais qualificado e que está disponível, e vão-lhe dizer: é o 

general Bettencourt Rodrigues. Então é este quem avança.» 

Brigadeiro Passos Ramos: Não foi bem assim, meu general. Posso 

dizer ao meu general que o problema foi mais grave. Ele foi indicado 

pelo general Spínola. Quando em 1971, ou 1972, o general Spínola 

pensava ser Presidente da República passou pela minha mão, como 

chefe da 2ª [Repartição]5, muita correspondência, muitas rádios, 

secretos, pessoais, entre ele e o general Bettencourt Rodrigues. O 

general Bettencourt Rodrigues sabia que ele pretendia ser Presidente 

da República e apoiava-o. E era semanal [a correspondência]. Estou a 

dizer isto pela primeira vez. Passava através de mim – não sabia o 

que é que tinham lá dentro – secretos-pessoais: «Diz-me se 

recebeste o meu secreto pessoal? A minha carta de tantos do tal.» E 

ele: «Afirmativo.» O que lá vinha dentro eram problemas, digamos, 

graves ou de grande importância para pedir via secreto-pessoal. O 
                                                      
5
 A 2.ª Repartião é a repartição de informações. 
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que era muito poucas vezes utilizado como o meu general sabe. 

Portanto, há ali um problema que depois se dá entre os dois. 

António Duarte Silva: O general Bettencourt Rodrigues foi nomeado 

pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, onde a política do general 

Spínola tinha sido muito criticada... 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas no entanto foi indicado pelo general 

Spínola. Disse ao ministro da Defesa, e disse ao Prof. Marcello 

Caetano, que o único indivíduo que o podia substituir era o general 

Bettencourt Rodrigues. Ele disse que não podia ser porque era um 

cargo político, porque era não só comandante-chefe mas também 

governador. E responderam que ele tinha sido ministro do Exército. 

Onde ele se deu mal. Como sabem, uma das razões por que se deu 

mal foi por causa da promoção do general Costa Gomes. 

General Soares Carneiro: Bem, na altura, a principal [razão] é que 

não sabia trabalhar com o Estado-Maior. 

Brigadeiro Passos Ramos: Bem, isso é verdade. Ele não sabia 

nada. Soube depois. Tem toda a razão. Eu conheci dois generais 

Bettencourt Rodrigues: um tenente-coronel … 

General Soares Carneiro: Exactamente. Um tenente-coronel 

ministro… 

Brigadeiro Passos Ramos: Exactamente. E depois conheci um 

general excelente.  

General Soares Carneiro: Sim, senhor. 

Brigadeiro Passos Ramos: Conheci os dois. Bem, quanto a mim, é 

metido na ratoeira pelo general Spínola. E depois ele comete um erro, 

na minha opinião, e na de oficiais do Estado-Maior, que lá estiveram e 

falaram comigo: é que ele não utiliza o Estado-Maior que lá estava; 

ele utiliza estudos teóricos feitos por quem nunca lá esteve com base 

em informações de lá. Faz um estudo de situação aqui, antes de 

partir, quando não consegue furtar-se e, portanto, comete um erro: 

deixa de ter o concurso dos oficiais do Estado-Maior que lá estavam, 

no tempo do Spínola. Comete um erro à maneira do Hipólito. 
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General Soares Carneiro: Eu talvez pudesse acrescentar – você não 

pode dizer, mas eu posso – e não teve Estado-Maior como teve o 

outro. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não teve, não teve. 

[…] 

Brigadeiro Passos Ramos: O general Bettencourt Rodrigues torna-

se antipático perante aquela gente de lá. Há ali uma não absorção 

perante uma maneira de conduzir que também cria muitos atritos. O 

general Spínola… eu vi muitos oficiais que não aderiram ao programa 

do MFA porque eram ex-tenentes-coronéis da Guiné e, quando viram 

o general Spínola à cabeça daquilo, retraíram-se dentro das suas 

conchas e não tomaram posição nenhuma, ficaram desconfiados. 

General Soares Carneiro: Foi assim que eu comecei em Angola 

porque era o general Spínola e a sua entourage da Guiné. 

Brigadeiro Passos Ramos: Para finalizar, a UNITA causa-nos 

bastantes baixas e termina – recordo que foi uma das mais dolorosas 

das muitas que apanhei - no dia 28 de Abril, após a Revolução di dia 

25 de Abril [de 1974], ainda captura 32 armas, destroça 

completamente um grupo de combate, nos causa dezanove mortos e 

os restantes ficam feridos e aparecem nus ou esfarrapados dois dias 

depois no [destacamento do Ló, em Canganamo] no Leste de Angola. 

Em [14] de Junho criam-se condições, através do padre Oliveira, de 

haver um encontro de iniciativa da parte militar, e não da parte 

político-militar, dentro da ordem que havia de procurar ligações com 

os movimentos, com vista a obter um cessar-fogo. E realmente a 14 

de Junho faz-se um acordo provisório. 

General Soares Carneiro: Entre as duas coisas, há uma carta do 

Savimbi para o Carlos Mendes, para o Luso, não sei se era o piloto. 

Brigadeiro Passos Ramos: Era o piloto. 

General Soares Carneiro: Há uma carta extensa dele, que é uma 

carta muito importante porque o Savimbi é o primeiro líder que diz 

que Angola não está preparada para a independência. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Exactamente. Mas eu nessa altura já 

estava metido numa missão impossível. Porque fui apanhado à má fila 

oito dias depois do 25 de Abril, pelo comandante da PIM [Polícia de 

Informação Militar], como o meu general bem se recorda, mas disso 

falaremos depois.  

Pergunta imperceptível de Carlos Gaspar sobre uma operação militar. 

Brigadeiro Passos Ramos: No final de 1974, a situação no Leste de 

Angola – não tenho um mapa para mostrar, mas Gago Coutinho é 

conhecida de muita gente – mais ou menos a norte do paralelo de 

Gago Coutinho, aí a uns 50 Km a norte… Para sul já havia muito 

tempo que estavam paradas as hostilidades, por decisão do Chipenda, 

o chamado «grupo Chipenda», que eram uns indivíduos que sentiam 

os Bundas que eram naturais [do Moxico]. 

General Soares Carneiro: Por decisão e por incapacidade… 

Brigadeiro Passos Ramos: Incapacidade e decisão, porque ele tinha 

meios. Por outro lado, como o meu general sabia, havia tentativas de 

entrar em contacto e ele mandou apresentar-se em Ninda, que era 

um destacamento de Gago Coutinho, o Manuel Muti, comandante do 

esquadrão «Angola Livre», cuja missão era actuar sobre a UNITA. E 

esse indivíduo foi mandado ver o que se passava em Portugal. Lá está 

mais uma consequência, perante a «Revolta Activa». Este indivíduo 

do Chipenda só não foi assassinado pelo MPLA – isto pelos 

documentos da própria polícia zambiana, isto é, mensagens 

interceptadas – porque um indivíduo de quem não quero dizer o nome 

(porque isto pode não se saber e ainda é vivo, embora em más 

condições, há nomes em quem eu não quero falar evidentemente) vai 

avisar a polícia zambiana de que há um projecto para assassinar o 

Chipenda no hospital. E o Chipenda sabe que ia ser assassinado por 

elementos da facção do Agostinho Neto e refugia-se na base que 

conduzia acções sobre a parte sul do Moxico e também sobre a parte 

sul do Cuando Cubango. Já não havia [acções] há muito tempo. A 

norte desta região já só havia, junto do marco 25 – sabendo que 
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Cazongo é um quadrado, grosso modo, um rectângulo, no canto 

inferior esquerdo desse quadrado, se quiserem, a sudoeste, perto ali 

dessa zona - uma base, que se chamava o Mandumbo 3, que tinha 

estado dentro do território nacional e tinha sido destruída; o 

Mandumbo 2 [também…], tinham sido todas destruídas, onde 

funcionava um grande centro de instrução revolucionária, com mais 

de 500 alunos do MPLA. E esses indivíduos obedeciam ao Agostinho 

Neto. Mas era daí que saíam – de quartéis subsidiários na Zâmbia – 

ataques sobre aquela tal estrada, a estrada asfaltada, e colocavam 

minas naquela tal estrada que estava a ser feita dentro daquele plano 

das vias de comunicação do general… 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

… que se chamava o «abcesso canceroso» da UNITA. E a tropa estava 

mal aproveitada. E permitia que, de vez em quando, houvesse 

incursões, que metiam canhões sem recuo, etc., e ataques com 

monotubos, faziam monotubos de katiuskas, os 122, sobre a 

Lombala, etc… 

Pergunta imperceptível de Carlos Gaspar. 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas a acção foi esporádica. Lembre-se 

que até às vias de comunicação eram cerca de 40 quilómetros. Levar 

canhões sem recuo às costas e depois «cavar», como eles muitas 

vezes fizeram, foram perseguidos, porque nós sabíamos o destino 

deles e mandávamos aviações e helicópteros. Portanto, [isso] ficava-

lhes caro. 

Carlos Gaspar fala sobre eventuais hesitações da União Soviética em 

apoiar o exército do Chipenda. 

Brigadeiro Passos Ramos: Eu duvido... É possível. Porque, 

efectivamente, no MPLA, Agostinho Neto era o chefe incontestado. 

Portanto isso custa-me a crer um bocadinho. Porque o Chipenda não 

tinha a dimensão externa e internacional do Agostinho Neto, nem 

sequer em relação à OUA. Portanto, quando eu disse há bocado que o 

Agostinho Neto tinha… Isto é a palavra do Dr. Savimbi…uma coisa de 
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que fui proibido de falar depois do 25 de Abril…. Mas ele considerava, 

no primeiro contacto pessoal que tive com o Savimbi, ele considerava 

que o MPLA era um partido… A FNLA dizia ele que não existia, a FNLA 

era o braço armado do Mobutu. Era a frase dele. Nunca mais me 

esqueço. 

O MPLA tinha uma expressão a nível internacional maior do que a 

nível interno, mas não são despiciendos os seus Comités de Acção 

Clandestina que existiam em Luanda – isso não foi referido pelo meu 

general, mas existiam muitos Comités de Acção Clandestina, muitos 

CAC’s. Agora, também havia muitos MPLA’s. Mais tarde podemos falar 

sobre isso, a que é que deu origem o choque entre os vários MPLA’s 

após a vinda à superfície do MPLA. E dizia ele [Savimbi] que a UNITA 

era um partido regional, mas que existia ao nível das populações, na 

alma das populações, como ficou demonstrado à saciedade nestes 

vinte anos que decorreram. E nós sabíamo-lo perfeitamente, o que 

me levou a tomar posição… 

Carlos Gaspar: O seu Estado-Maior não tinha informação precisa 

sobre o apoio específico em relação ao Chipenda? 

Brigadeiro Passos Ramos: Não. Não notámos nada. Nós 

conseguimos através de meios externos, nomeadamente de dinheiros 

da DGS, evitar que os [mísseis terra-ar] Strella, os SA7 que 

apareceram na Guiné e inutilizaram a Força Aérea… A partir dessa 

altura, a Força Aérea passou a actuar a mais de 3.000 metros e só 

havia quatro pilotos que voavam, e um deles morreu, foi o coronel 

Brito do meu curso… [Conseguiu-se que os mísseis] ficassem retidos 

em Lusaca, porque a polícia foi comprada. A polícia pôs entraves e 

nunca chegaram à fronteira e iam com destino ao Chipenda. Era a 

partir dali que iriam ser distribuídos. Naquele momento ainda não era 

tão grande a cisão, mas, a certa altura, isso foi consentido por 

inoperância do pessoal da base – era uma base grande – mas ficou 

parado dentro da base e mandou o [esquadrão do MPLA] «Angola 

Livre» saber o que se passava. E mais tarde me diz que ele tinha uma 
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palavra de código; se a mudança fosse efectiva, ele diria na Voz de 

Angola a palavra de código; se a mudança não fosse efectiva, ele não 

a diria. E ele dizia: «Enquanto estive na parte militar…» E esteve, 

realmente, em Gago Coutinho, no Luso, entregue à minha repartição 

– ele esteve quase a dizer, se houvesse ali Voz de Angola. Ele chegou 

a Luanda e foi entregue à DGS, a partir daí, ele parou e nunca disse a 

palavra. E a palavra levava a apresentar-se maciçamente todo o 

grupo Chipenda, à semelhança do que vinha acontecendo, que a 

gente sabia, com os intelectuais, que através do governo-geral, pela 

sua acção, se iam apresentando, um a um, e que acreditavam na 

possibilidade de uma evolução. Portanto, isto esteve por um triz.  

Em termos externos, é inegável que o Agostinho Neto era o homem 

que detinha todo o prestígio. Não poderia ser verdade essa questão 

[do apoio soviético à facção Chipenda]. Ou então era uma muito má 

avaliação da União Soviética sobre Angola. Os Estados Unidos faziam 

más avaliações… Agora a União Soviética não sei. Eu digo isto porque, 

a partir de 1970/1971 – eu estava lá também – os EUA passaram a 

interessar-se extraordinariamente por Angola, o que antes não 

acontecia. Cheguei a ter lá o n.º 2 da CIA em visita. E passamos a 

ter, constantemente, adidos. Mais tarde, houve alguém que me disse 

– já não me recordo do nome – que foi consequência de um relatório 

sobre a exploração via satélite do grande Zaire, que incluía Angola, 

digamos, o escândalo geológico, em termos de reserva de matéria-

prima que correspondia ao grande Zaire, que incluía Angola. Os 

americanos passaram a ter um interesse muito grande e os soviéticos 

a interessar-se muito mais por Angola do que até àquela altura em 

que os patamares de internacionalização, podíamos dizer, que 

estavam no grau 2 ou 3. E, de repente, sobem para o grau 7. 

Manuel de Lucena dá a palavra ao brigadeiro Pezarat Correia. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Tenho muito gosto em estar aqui 

presente e em colaborar com aquilo que é o meu conhecimento 

pessoal, vivido, com o produto também de alguma meditação e de 
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algum estudo que eu tenho procurado conduzir em torno não só do 

fenómeno da descolonização, em geral, como, em particular, do 

processo de Angola, que foi o que eu vivi mais intensamente. Põe-se-

me aqui um problema metodológico, porque até agora, durante toda a 

manhã, que está praticamente esgotada, só tratamos da situação pré-

25 de Abril. Se eu desenvolvesse agora aquilo que tinha preparado, 

que era o procurar [explicar] porque é que aparece o MFA, como é 

que aparece, que MFA, que objectivos, que tarefas é que absorve 

naquele período que vai do imediato antes do 25 de Abril até meados 

de Junho. Achava piada porque havia alguns aspectos que eu gostava 

de introduzir, alguns elementos caracterizadores. Mas, se vou por 

aqui não entro no resto. À tarde tenho de sair às 17:00… Tenho 

alguns problemas que se me colocam agora metodologicamente. Vou 

tentar ultrapassá-los com uma certa brevidade da minha exposição. 

Só peço a vossa benevolência num sentido: se me quiserem 

interromper terão de o fazer com algum cuidado – eu oiço mal e esta 

sala tem um problema de ressonância, que prejudica imenso a 

percepção. [...] 

Sobre o problema da caracterização da situação que foi feita quer pelo 

general Soares Carneiro quer pelo brigadeiro Passos Ramos, pouco 

tenho a adiantar ou a objectar, porque é um bocado pacífica [quanto] 

à situação militar. De resto tenho escrito isso várias [vezes]. 

Mas em relação à situação política, estando bem caracterizada pelo 

general Soares Carneiro, penso que falta introduzir aqui um elemento 

que ajudará talvez a compreender ou a contrariar uma ideia que pode 

ficar subjacente à sua exposição: a de que haveria uma situação 

extremamente pacífica em relação à população geral em Angola face 

à situação que então se vivia e que, portanto, não justificava qualquer 

alteração e, inclusivamente, qualquer correcção das relações políticas 

existentes. Ora bem. O que é preciso é caracterizar a situação política 

geral que se vivia não só em Angola como em Portugal. Isto é, pelo 

mesmo raciocínio e pela mesma linha de pensamento também se 
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poderia dizer que em Portugal se vivia uma situação política em que 

não havia grandes contestações, não havia grandes movimentações 

de rua, não havia grandes perturbações. Mas na realidade assim que 

se dá o 25 de Abril e a capacidade das pessoas manifestarem as suas 

opiniões passa a ser livre, a situação altera-se completamente. 

A situação em Angola tem que ser encarada um bocado nesta 

perspectiva. É preciso não esquecer que toda esta situação de uma 

certa aceitação do status quo resultava de um controlo extremamente 

íntimo, de uma quadrícula militar, de uma quadrícula do quadro 

administrativo-colonial que preenchia todo o espaço da quadrícula 

empresarial, dos quadros europeus das empresas, da quadrícula 

educacional, dos órgãos de comunicação social. Mas a verdade é que 

com o 25 de Abril, e assim que há possibilidade de haver liberdade de 

opinião e circulação de opinião, a situação em Angola muda 

completamente. E no dia seguinte… Eu no 1º de Maio  

não estava em Luanda, ainda estava no Luso, mas quando venho, 

logo a seguir, para Luanda, começam a ser permanentes 

(particularmente em Luanda, mas não só), as manifestações, as 

contestações, as movimentações, que a pouco e pouco se foram 

agudizando. 

General Soares Carneiro: Eu ia falar nisso na minha intervenção da 

parte da tarde. A minha tese, que é condizente com os registos da 

imprensa da época, é que essas manifestações e essa sistematização 

só começam com o aparecimento do governador-geral Silvino Silvério 

Marques. Isto é, o que está a dizer, o amordaçamento ou a anulação 

de tensões ou a presença de quadrícula, [tudo isto] tinha a sua 

importância. Tinha. Mas o que havia de mais importante em Angola 

era este sentimento colectivo de que Angola estava a dar um pulo 

muito grande e todos queriam ser participantes desse 

desenvolvimento. Isso fazia com que à luz dos interesses (e os 

interesses pesam muito no comportamento das pessoas), as coisas se 

aceitassem e se conformassem a um modelo mais pacífico. [….] 
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Manuel de Lucena pede que não entrem em debate, dado o adiantado 

da hora. 

Brigadeiro Pezarat Correia: O que eu queria era salientar que essa 

situação era mais aparente do que real, porque era uma situação 

totalmente condicionada pela situação política, quer nas colónias, 

quer em Portugal.  

Segundo aspecto que eu queria salientar: o aspecto militar. Tenho 

várias vezes dito que a situação militar em Angola era uma situação 

francamente mais favorável às forças portuguesas do que em 

Moçambique e, particularmente, na Guiné. [Isso] é inegável, por 

todas estas condições que foram aqui adiantadas e salientadas: logo à 

partida, o problema de haver três movimentos de libertação, que se 

combatiam uns aos outros; o facto de um deles estar dividido 

internamente; o facto de esse mesmo, que era aquele que tinha uma 

maior projecção e implantação ao nível das populações, 

particularmente nos núcleos urbanos, sendo que atravessava maiores 

dificuldades de apoio exterior. Enfim, sabe-se… 

General Soares Carneiro: Eu não concordo com essa posição. E 

sabe porque é que não concordo? Porque tenho presente o que é a 

ocupação demográfica em Angola. Posso mostrar-lhe que nos distritos 

do Huambo, Huíla, Malange, Bié, que são os mais populosos de 

Angola e que são aqueles de que resulta o maior grupo étnico de 

Angola, e que representam mais de metade da população de Angola, 

não havia MPLA. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ó sr. general, não estou a falar em 

termos de distritos, mas de zonas urbanas. Mas o que eu queria dizer 

é que as colunas de abastecimento do MPLA, que saíam do Congo-

Brazzaville (o único sítio no norte onde o MPLA tinha bases no 

exterior), quando começavam a atravessar o Congo-Zaire 

[começavam logo a ser] logo a castigadas e a sofrer baixas, quer 

pelas forças regulares da República do Zaire, quer pela FNLA. 

Entravam em Angola e a partir da fronteira norte começavam a ser 
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confrontadas com a FNLA e com as Forças Armadas portuguesas, e 

das colunas de duzentos e tal, quase trezentos elementos do MPLA, 

que saíam do Congo-Brazzaville, chegavam meia dúzia deles à 

primeira Região Militar, que era ali a norte do rio Dange, entre o rio 

Dange e o rio [Dande?]. Portanto isto foi uma realidade.  

Na Zona Militar Leste houve a dissidência do comando, que era a do 

Chipenda, tudo isto é verdade. Houve o problema da aliança da UNITA 

com as Forças Armadas Portuguesas, que foi decisiva na resolução da 

situação militar no Leste, muito bem aproveitada - aproveitada e até 

fomentada - pelo general Bettencourt Rodrigues. Aqui eu queria 

salientar que, como penso que já foi dito pelo Passos Ramos, esta 

situação tendia a agravar-se em 1974. Não era só «tendia»; estava já 

a agravar-se. Primeiro, havia o problema da ameaça da FNLA que, no 

Norte, estava claramente a reforçar os seus efectivos, com intenção 

de intensificar as suas acções. É uma realidade esta promiscuidade 

entre FNLA e tropas regulares zairenses, ou cidadãos zairenses que 

infiltravam as fileiras da FNLA - mas esse problema não era exclusivo 

da FNLA. Por exemplo, falou-se aqui nos «Fiéis», os catangueses. Eu 

conheci esse problema como as minhas mãos. Os catangueses eram, 

fundamentalmente, constituídos à base dos refugiados que tinham 

vindo do Catanga a partir de 1965 e que foram concentrados, como 

eu já disse, em três campos de refugiados. A partir de uma 

determinada altura, nós sabíamos que entre os jovens que eram 

recrutados para as forças «Fiéis», que constituíam as unidades 

chamadas catangueses, já havia muitos jovens angolanos. Porquê? 

Porque eram indivíduos que, sabendo que os catangueses, só porque 

eram refugiados, tinham determinados subsídios pagos pelo Estado de 

Angola (um subsídio fixo só pela sua qualidade de refugiados; outro 

que era uma percentagem paga conforme os dias em que eram 

empenhados em operações), eles apresentavam-se como 

catangueses, eram do mesmo grupo étnico, muitos deles tinham 

nascido em Angola e apareciam nos campos de refugiados e, quando 
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chegavam ali aos dezoito, dezanove anos, eram recrutados como 

tropas «fiéis». Portanto, esta distinção muito clara entre indivíduos 

que eram de uma nacionalidade ou de outra era ali extremamente 

complicada. 

Por outro lado, havia o problema da UNITA, que já aqui foi 

amplamente tratado: a partir de Janeiro de 1974, tinha recomeçado 

as hostilidades e era, objectivamente, no 25 de Abril, o movimento 

que nos estava a dar mais problemas, em termos operacionais.  

O brigadeiro Passos Ramos é um homem que eu acompanhei 

intimamente e acompanhei o drama que ele viveu na altura no Luso. 

Estava ali com ele. Éramos amigos desde os bancos da Academia. No 

Luso conversávamos muito. O brigadeiro Passos Ramos vivia este 

drama: ele era o único oficial do Estado Maior do general Hipólito que 

vinha do Estado Maior do general Bettencourt Rodrigues. Ainda por 

cima, numa área central, como era a Repartição de Informações. Com 

o seu espírito de lealdade, que ele tem e cultiva, não se sentia nada 

bem por ver a permanente campanha de ultrapassagem, ou mesmo 

destruição, que o general Hipólito tentava fazer do comando anterior 

do general Bettencourt Rodrigues. E acabou por ser a vítima deste 

confronto. 

Na verdade, o general Hipólito, quando assume o comando da Região 

Militar Leste, vai encontrar uma situação que é muito pouco favorável 

para um general em campanha: é que não tem guerra para travar, 

porque, de facto, a situação militar estava estabilizada na Zona Militar 

Leste, naquela altura, quando ele assume o comando. E o general 

Hipólito, que na minha opinião tem algumas características positivas 

que não foram aqui [referidas] – ele comandou o regimento da 

divisão atribuída à OTAN aqui em Portugal e com muito mérito. Era 

um oficial extremamente difícil em termos humanos, extremamente 

complicado no relacionamento, quer com subordinados, quer com 

superiores. Mas era um indivíduo que controlava todos os problemas 

da sua unidade e conseguiu aí algum prestígio. Não sei como é que foi 



59 

 

o comando de sector, em Moçambique, já brigadeiro. Mas o que é 

certo é que quando atinge as estrelas de general, o general tem 

alguma fama (nos altos comandos) de ser um comandante eficiente. E 

chega à Zona Militar Leste, em 1973, com este problema: a situação 

militar não se apresenta com um inimigo [contra quem] ele possa 

fazer brilhar as suas estrelas. E ele nunca aceita de facto esta 

situação existente com a UNITA. A «operação madeira» é um 

permanente conflito, inicialmente com ele próprio, que ele não vai 

aceitar de maneira nenhuma. Por outro lado, o próprio Savimbi 

começa a não ter confiança no novo comandante, desapareceu-lhe o 

seu interlocutor imediato e, a pouco e pouco, começam a gerar-se 

pequenos conflitos que mostram que aquela situação é uma situação 

precária, que não se vai manter muito tempo. E em Janeiro de 1974, 

de facto, é lançado o «plano de operações Castor», comandado pelo 

comando do quartel-general da Zona Militar Leste, no qual o chefe de 

operações, era o actual Chefe-de-Estado-Maior-do-Exército, o general, 

na altura major, Cerqueira Rocha. O Passos Ramos era o oficial de 

Informações. Eu tinha a responsabilidade de controlo das forças 

auxiliares, que foram empenhadas em grande volume nesta 

«operação Castor». Eram companhias de catangueses a renderem-se 

… 

Brigadeiro Passos Ramos: Só é desencadeada a vinte e tal de 

Janeiro… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Eram companhias de catangueses ali a 

renderem-se umas às outras. E isto acabou até por ser decisivo para 

o período que se seguiu ao 25 de Abril, porque foi esta «operação 

Castor» e o facto de se estar em luta aberta com a UNITA, em 25 de 

Abril, que permitiram que a UNITA viesse a recuperar, depois do 25 

de Abril, o seu estatuto de movimento de libertação com aceitação 

internacional, particularmente na OUA, onde a UNITA estava 

marginalizada. Isto veio a ter uma importância decisiva no período 

que se seguiu ao 25 de Abril. 
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José Pedro Castanheira: Qual o objectivo dessa operação [Castor]? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Destruir a UNITA na sua zona de 

refúgio. Isto é: a UNITA tinha sido concebida na zona do Lungo… 

Brigadeiro Passos Ramos: Não é bem destruir – é um 

esclarecimento importante. A ordem que vem de cima é levar a UNITA 

novamente a uma posição de diálogo. Bater controladamente, de 

forma a que fique numa situação desfavorável. O que mostra que na 

parte de cima não havia a consciência do que se passava. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Bom, eu fui outra vez buscar esta 

questão da UNITA para mostrar que a situação estava 

tendencialmente a agravar-se na generalidade de Angola. Entretanto, 

é evidente que estas cisões do MPLA ainda se iam aguentar por mais 

algum tempo, mas o MPLA teria de as ultrapassar, mais tarde ou mais 

cedo, sob pena de ser marginalizado da luta de libertação de Angola. 

Portanto, é natural que mais uns meses, ou mais um ano, a situação 

em relação ao MPLA também viesse a ser corrigida. É preciso não 

esquecer outro aspecto importante: a guerra também estava a 

alastrar ainda mais no aspecto geográfico, porque já começara a 

haver algumas acções nos princípios de 1974 cá em baixo na fronteira 

Sul, naquela zona perto do saliente de Caprivi – não era na zona dos 

cuanhamas, mas mais para leste da zona dos cuanhamas, no Cuando-

Cubango. 

Apartes. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não eram só da UNITA. Havia 

elementos do MPLA a actuar já cá em baixo. O que inclusivamente fez 

com que, pela primeira vez, nas vésperas do 25 de Abril, suponho que 

já em 1974, se tivesse de alargar o dispositivo e constituir um 

comando reduzido do batalhão cá em baixo, quase na fronteira com a 

Namíbia. Foi naquelas reservas de caça, as de Dias de Carvalho. 

Portanto a situação em Angola estava em fase de re-agravamento. 

Carlos Gaspar: Incluía acções com operações do SWAPO ? 
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Brigadeiro Pezarat Correia: Estava ligado também com operações 

da SWAPO na Namíbia. 

Brigadeiro Passos Ramos: Perdão. As acções da SWAPO… Posso 

dizer já agora… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Era a área dele, era a área que ele 

dominava, que era o estudo do inimigo. 

Brigadeiro Passos Ramos: [Eu posso falar porque fiz] três 

comissões seguidas no Leste…  

A UNITA nunca aceitou directamente auxílios vários por um interesse 

propósito. Na parte final, na internacionalização da luta, a China 

voltou outra vez à UNITA. E a UNITA não aceitou o reabastecimento. 

Eu penso que foi logo a seguir ao 25 de Abril. Pouco depois começa a 

aceitar. E tem razão. Isto vai agravar. Começa a aparecer com 

armamento qualitativamente muito superior através da SWAPO. 

Como? Porque pegam em elementos deles que conhecem bem a zona 

do Cuando Cubango, a tal zona do Caprivi, a norte do Caprivi, 

[Goiana?], Santa Cruz do Rivungo, uma zona onde tinha actuado o 

MPLA e tinha sido destruído.  

General Soares Carneiro: Era o Queve. 

Brigadeiro Passos Ramos: [Onde] os comandos actuaram muitas 

vezes. Em troca disso, recebia armamento mas não directamente da 

China, era via SWAPO. A situação da UNITA era [?], já com armas 

muito evoluídas, já com a G7, já com a G2… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Em Angola, a situação militar tendia a 

agravar-se nos tempos que se aproximavam, provavelmente não com 

grande brusquidão, mas com um agravamento progressivo. Ainda 

sobre a «Operação Madeira», não sei se terei ouvido mal, porque há 

muitas coisas que não apanhei… O general Soares Carneiro está a 

chegar, suponho, eu gostava que ele ouvisse, ainda bem que entra… 

Estava eu a dizer que não sei se terei apanhado mal porque houve 

muitas coisas que não consegui captar, mas durante a condução do 

«Plano de Operações Castor», em que foi interrompida a «Operação 



62 

 

Madeira». Ou melhor… interrompida dava a entender que se 

procurava continuar e na minha opinião tinha sido, vá lá, anulada a 

«Operação Madeira» pelo comandante-geral Barroso Hipólito. 

General Soares Carneiro: Militarmente pode dizer isso. 

Politicamente, não. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Pois, politicamente não, porque havia 

inclusivamente os canais, aqui, do governo da metrópole, etc., e nada 

tinha sido dito… Não havia nenhuma directiva a dizer «cancele-se a 

“operação Madeira”». Agora, estava de facto suspensa no terreno pela 

entidade a quem tinha sido cometida a sua condução, que era ao 

comando da Zona Militar Leste. Mas sabe-se que quando o Savimbi e 

a UNITA sentem que não têm possibilidade de prosseguir a sua 

entente cordiale com a Zona Militar Leste, sob o comando do general 

Hipólito, o Savimbi tenta o contacto directo com o secretário-geral de 

Angola, com o então tenente-coronel Soares Carneiro. E as cartas 

passam então já a ser dirigidas, não para o comando da Zona Militar 

Leste, mas directamente para Luanda. Portanto, isto era só para dizer 

que apesar … 

General Soares Carneiro: Dá licença? Disse há bocado e muito bem 

que o Savimbi era conhecido pelo «Manobrador». 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Brigadeiro Pezarat Correia: … E chego ao Luso, salvo erro, no dia 

30 de Maio de 1973, tinha lá uma carta do Fabião já com alguns 10 

ou 15 dias, onde me dava o modelo do abaixo-assinado, para eu 

captar assinaturas, e que devia estar em Lisboa no dia seguinte, 31 

de Maio, porque o Congresso [dos Combatentes] começava a 1 de 

Junho.  

Eu deitei as mãos à cabeça e pensei: «Não tenho nenhumas 

possibilidades de cumprir a missão». Isto, para mim, era a principal 

missão de que viera incumbido. Mas como não quis falhar 

completamente, acabo de chegar ao Luso, apresento-me. Encontro o 

Passos Ramos  e pergunto: «Quem é que está aí conhecido?» E o 
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Passos Ramos: «Estou eu, está o Adérito Figueira, está o Stélio 

[Martins dos Santos?]». «Eh pá, não te importas de chamar essa 

malta conhecida?» E, pronto, foi o meu primeiro acto, quando cheguei 

ao Luso, foi ir conspirar com um grupo de amigos que conhecia. 

Éramos quatro: o Passos Ramos, eu, o Stélio e o Adérito Figueira. E 

ponho-os ao corrente: «Passa-se isto, o problema é este: o Congresso 

dos Combatentes. Vocês aceitam subscrever um telegrama de adesão 

[à contestação] e tal?» Todos aceitaram subscrever o telegrama de 

adesão e foi a participação de Angola no Congresso dos Combatentes 

por causa desta contingência do meu atraso na chegada ao Luso. 

Bom. Começa o Movimento dos Capitães. O Movimento dos Capitães 

tem, em Angola, algum significado. Aliás, está ali o coronel Antunes 

Tomás que teve uma importante participação. Era fundamentalmente 

um movimento de capitães; e, dado o que estava em jogo com o 

movimento dos capitães, o grupo de capitães de Angola teve até 

alguma iniciativa e antecipou-se em algumas posições fundamentais 

no género dos abaixo-assinados, das contestações, dos pedidos de 

demissão, etc. Antecipou-se até a algumas posições daqui da 

metrópole, foi pioneiro. De maneira que o grupo teve bastante 

importância no movimento dos capitães.  

Quando o Movimento dos Capitães, em Portugal, evolui para o 

Movimento das Forças Armadas (MFA), a partir da reunião de Cascais, 

a partir de Óbidos, etc., aí começa a haver de facto um desfasamento 

do movimento em Angola. 

O Movimento dos Capitães, em Angola, tinha nomeado as suas 

comissões coordenadoras, que eram fundamentalmente constituídas – 

tinham que ser, como era natural – por oficiais que estavam em 

Luanda e o movimento entrou numa certa paralisia e a olhar 

demasiado para dentro, para os problemas de natureza 

socioprofissional; e não teve, talvez até por alguma ausência de 

ligação, capacidade para se aperceber totalmente do passo em frente 

que tinha [sido] dado em Portugal, a passagem do Movimento dos 
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Capitães para o Movimento das Forças Armadas, com a sua 

politização, etc.  

De resto, o próprio documento «O Movimento das Forças Armadas e a 

Nação», que é o documento que precede o Programa do MFA, só 

chega a Angola tardiamente. Eu só o recebo na véspera do 25 de 

Abril, [através de] uma fotocópia mandada por alguém daqui de 

Portugal.  

Quando se dá o 16 de Março, o movimento em Angola fica 

extremamente suspenso, com poucas ligações, sem saber o que se 

passa. As nossas ligações em Portugal também se dispersaram. Por 

exemplo, a minha ligação era particularmente o Fabião e, quando eu 

o tento contactar, a resposta que ele me dá é: «Eh pá. Já estou 

transferido para Braga, já não tenho grandes coisas para te dizer». Há 

outras ligações que se quebram. De maneira que, na realidade, o MFA 

em Angola teve muita dificuldade em dar o passo qualitativo que tinha 

sido dado em Portugal, com a passagem do Movimento dos Capitães 

para o MFA. 

Queria agora introduzir um aspecto que me parece importante em 

relação ao problema da descolonização em geral (não ao de Angola 

em particular), que começou logo por ser um ponto fulcral de 

discordâncias entre o que viria a ser a Junta de Salvação Nacional 

(JSN) e o que viria a ser a Comissão Coordenadora do MFA. É o 

problema centrado fundamentalmente na questão da primeira e da 

segunda versão do Programa do MFA. No Programa que acaba por ser 

tornado público, [a posição relativa] à guerra e à descolonização é 

extremamente atenuada em relação à sua versão original. Portanto, 

há já uma tensão latente entre a Comissão Coordenadora do MFA e o 

que viria a ser a JSN.  

A seguir ao 25 de Abril, se se consultar a imprensa da época e o que 

depois foi escrito acerca disso, o que se verifica é que as únicas 

posições públicas que aparecem acerca do problema da 

descolonização são de elementos da JSN. Não há praticamente 
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declarações públicas de elementos da Coordenadora sobre este 

problema. E onde começam então a surgir as primeiras diferenças de 

fundo, doutrinárias, é exactamente entre a JSN e alguns elementos 

políticos, particularmente alguns que vieram a integrar o I Governo 

Provisório.  

Repare-se. Primeiro, os programas dos partidos que, na altura, 

vieram a integrar o I Governo Provisório – os programas do Partido 

Comunista Português, do Partido Socialista, do Movimento 

Democrático Português [MDP] e do próprio PPD (o qual acaba-se de 

formar). O programa [deste último], que só vem a lume passados 

quatro meses, era completamente omisso em relação ao problema da 

descolonização. Mas numa declaração de princípios que eles tornam 

pública imediatamente aquando da constituição do partido, [também 

eles] tomam uma posição clara em relação problema colonial. 

[Assim,] todos os partidos que vêm a integrar o I Governo Provisório 

são claramente pelo fim da guerra e pelo direito à independência 

(autodeterminação e independência, ou só independência). 

As declarações das duas figuras políticas, que mais directamente vêm 

a estar empenhadas no problema da descolonização, que são o Dr. 

Mário Soares e o Dr. Almeida Santos, são logo desde início muito 

claras, em termos de marcar uma posição de diferença face às que 

vinham sendo enunciadas pela JSN. São muitas as declarações e 

estão compiladas em livro. Um dos livros, o do Almeida Santos, já foi 

referido pelo general Soares Carneiro, mas há também os livros do 

Dr. Mário Soares, em que compila os seus discursos e as suas 

entrevistas. [Por exemplo, na] «Carta aberta aos moçambicanos», de 

12 de Maio de 1974, que já foi aqui referida, o Dr. Almeida Santos diz 

claramente: «Ou bem que todos sabemos que a autodeterminação 

dos povos de Angola, Moçambique e Guiné, conduz totalmente à 

independência, ou bem que não. Se sim, e eu não vejo seriamente 

como sustentar a negativa, a montagem de um esquema auto-

determinativo afigura-se-me redundante, logo, inútil». Isto passa-se 
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em 12 de Maio, portanto, 15 dias depois do 25 de Abril. É uma 

posição de total antagonismo em relação à da Junta. Aliás, o próprio 

Almeida Santos, em entrevista ao Jornal Novo, em 1975, diz: 

«Spínola não raro resistiu à aceitação realista de soluções para que 

não havia alternativa. Acabou por assinar os Acordos de Argel (Guiné-

Bissau), e de Lusaca (Moçambique), manifestamente a contragosto, 

quando se convenceu de que não havia outra melhor saída. 

Simplesmente, resistindo, de algum modo retardou. E retardando, 

dificultou». Portanto, o Almeida Santos não esconde os antagonismos 

que logo ao princípio havia entre ele, político, na altura, 

independente, e a Junta de Salvação Nacional. 

O Dr. Mário Soares, numa entrevista ao Der Spiegel, em 6 de Maio de 

1974, portanto dez dias depois do 25 de Abril, diz: «Os movimentos 

de libertação têm todo o direito de exigir a independência absoluta. 

Entre a autonomia e a independência absoluta, o meu partido exige a 

independência das colónias.» Isto é uma posição que ninguém do MFA 

ainda tinha assumido naquela altura, nem assumiria nos tempos mais 

próximos. E frisando as suas discordâncias com o general Spínola, o 

Dr. Mário Soares também diz no livro Portugal, que Revolução?6, que 

são os seus diálogos com Dominique Pouchin: «A entrevista (refere-se 

à entrevista que teve com Spínola no próprio dia da sua chegada do 

exílio, portanto suponho que foi a 28 ou 29 de Abril) terminou com 

uma rápida troca de pontos de vista sobre a descolonização. Aí 

apareceram as primeiras divergências: Spínola fazia questão de 

distinguir a autodeterminação e a independência, julgando que 

poderia assim travar o curso da História. Não havia, quanto a nós, 

outra saída senão a da independência, conclusão vitoriosa das lutas 

de libertação nacional e ponto final de uma guerra colonial injusta e 

dispendiosa». Portanto, eu creio que, depois do tal  antagonismo 

latente MFA/Spínola (que ficou abafado com o 25 de Abril), as 

primeiras contradições claras que surgem são entre políticos e a JSN. 
                                                      
6
 Mário Soares, Portugal, que Revolução?, Lisboa, Perspectivas e Realidades, 1976.  
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O MFA começa a manifestar-se em relação à descolonização, a partir 

das delegações do MFA nas próprias colónias, em Angola, na Guiné e 

em Moçambique. É onde começam a surgir as primeiras tomadas de 

posição públicas, a partir de reuniões, moções, mensagens em que 

começam claramente a definir-se posições dentro do MFA, muito mais 

concordantes com estas dos políticos do que com as da JSN. É preciso 

não esquecer que, nessa altura, ainda o general Costa Gomes 

regressava de Angola a dizer que vinha convencido de que Angola ia 

optar por continuar portuguesa; ainda o general Spínola afirmava que 

estava convencido de que a bandeira portuguesa poderia continuar a 

flutuar nos mastros de Angola e de Moçambique; ainda o general 

Spínola tentou fazer a sua campanha na Guiné [para a realização de] 

um determinado tipo de plebiscito; e do MFA começam realmente a 

surgir as primeiras posições, mas posições a partir das colónias. 

Eu diria que a tomada de posição estratégica do MFA em relação à 

descolonização só começa a surgir depois da tomada de posse do II 

Governo Provisório, com o aparecimento de Melo Antunes como 

ministro sem pasta, que vai assumir um certo protagonismo na 

condução do processo de descolonização. Até aí, aqui em Portugal, 

não há, não se conhecem posições do MFA.  

No mês de Julho, começam a acentuar-se alguns problemas entre e 

JSN e a Comissão Coordenadora, o que acaba por resultar na lei 7/74, 

no discurso de Spínola de 27 de Julho, no qual há um recuo do 

Spínola e uma aproximação do Spínola às posições dos políticos e às 

posições que, entretanto, lhe iam sendo canalizadas pelo MFA. Isto é: 

o conflito que ficou latente en vésperas do 25 de Abril vem depois a 

ser reacendido exactamente nos mesmos termos. Os antagonismos 

entre o MFA e Spínola que vêm depois à tona acabam por ter os 

mesmos sinais daqueles que se tinham manifestado antes do 25 de 

Abril.  

A lei 7/74, aparentemente, como que vem pôr alguma pacificação no 

conflito MFA/Spínola face ao problema da descolonização. Mas é 
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evidente que continua a haver aqui alguns pontos nebulosos, que 

permanecem, em minha opinião, por esclarecer. E creio que neste 

tipo de colóquios seria importante que se contribuísse para esse 

esclarecimento. 

Eu vou na primeira meia folha dos meus apontamentos - mas como 

não vamos ter tempo para prolongar isto, eu interrompia aqui, 

deixando em destaque este problema das contradições entre MFA e 

Junta de Salvação Nacional e entre Junta de Salvação Nacional e 

elementos civis do poder político. Deixava aqui duas questões que não 

estão ainda esclarecidas e que era importante esclarecer. A primeira 

tem a ver ainda com a situação política anterior ao 25 de Abril (na 

sequência de algumas notícias que têm ultimamente vindo a público, 

mas sobre as quais eu já tinha escrito) e com o que esteve preparado 

para Angola, com a aceitação de Marcelo Caetano e do Governador de 

Angola [Fernando] Santos e Castro, isto é, com as notícias surgidas, 

recentemente, muito por mérito do José Pedro Castanheira, na sua 

reportagem sobre os encontros de Londres entre o PAIGC e o enviado 

de Marcelo Caetano. Apesar de Marcelo Caetano negar a Spínola 

qualquer iniciativa para negociar a independência da Guiné, quando 

vieram a lume as iniciativas de Jorge Jardim em Moçambique para o 

chamado Programa de Lusaca, surgem as notícias de que em Angola 

estaria também preparada a possibilidade de um golpe de teatro, 

através de um artificial desentendimento entre o governo local e a 

metrópole, o que levaria a uma eventual declaração unilateral da 

independência pela minoria branca que ultrapassaria a capacidade de 

resposta da metrópole.  

Mais recentemente, o próprio Professor Freitas do Amaral, quando 

divulga uma conversa que teve com Marcelo Caetano, nas vésperas 

do 25 de Abril, relata o estado de espírito em que o encontrou e que o 

Marcelo lhe teria confidenciado: «Ainda se Angola fosse para uma 

independência branca, eu estaria disposto a aceitar, mas não me 

parece que isso seja possível». 
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Ora bem, o que é que há aqui de verdade? Começam a ter demasiado 

peso as notícias que surgem acerca disto, relacionáveis com outra 

coisa - essa histórica e conhecida – que é a tese federal que Marcelo 

Caetano defendeu, em 1962, no Conselho Ultramarino e pode hoje ser 

olhada como a possibilidade de o Marcelo Caetano ter evoluído para 

alguma coisa que tivesse a ver com a autonomia dos povos das 

colónias. Ora se ligarmos isto com esta tentativa da sua ligação a uma 

possível independência branca de Angola, em 1974, isto quer dizer 

que, eventualmente, a tese federal de Marcelo Caetano em 1962 seria 

uma tese federal, mas para governos de minoria branca, tipo governo 

rodesiano. Creio que este aspecto é muito importante e admito que o 

general Soares Carneiro, que era na altura secretário-geral de Angola, 

tenha alguns elementos que possam contribuir para este 

esclarecimento. 

Segundo aspecto que me parece que continua por esclarecer, e eu 

admito que venha também a lume nos próximos tempos, com a 

publicação que está anunciada para breve do livro do Almeida Santos 

sobre a descolonização, é o problema da nomeação do general Silvino 

Silvério Marques, para governador-geral de Angola, depois do 25 de 

Abril. Aliás, o artigo que veio no Público recentemente – que trago 

aqui – deixa-me extremamente perplexo porque é um artigo em que 

o autor cita e diz que está em presença das actas da Comissão 

Nacional de Descolonização, que as consulta, e eu, quando escrevi o 

meu livro, andei à procura das actas e foi-me impossível encontrá-las! 

Na Presidência da República não estavam, que era onde deviam estar. 

O general Costa Gomes não sabia como é que elas tinham 

desaparecido. O general Eanes, quando assume a Presidência da 

República, já não as encontrou lá. O Fernando Reino, que foi 

secretário-geral da Comissão Nacional de Descolonização, não sabia o 

que era feito do arquivo. Foi completamente impossível consultar um 

documento fundamental que eram as actas da Comissão Nacional de 

Descolonização e agora aparece um artigo no Público a citá-las. E eu 
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fico extremamente perturbado com isto. Onde é que elas estão? A 

verdade é que há uma contradição grande entre o general Spínola e o 

dr. Almeida Santos sobre a questão da nomeação do Silvino Silvério 

Marques. O general Soares Carneiro e eu próprio vivemos isso com 

alguma intensidade. Aliás, deixem-me revelar este pormenor. Penso 

que é importante dá-lo. O general Soares Carneiro, de acordo com o 

programa do MFA, depois do 25 de Abril, como era secretário-geral, 

assumiu o governo temporário de Angola até à nomeação do 

governador seguinte. E, como o general Soares Carneiro se lembrará 

certamente, quando foi constituída a Comissão Coordenadora do MFA 

de Angola (não era assim que se chamava, isto é só para facilitar, 

chamava-se o «Gabinete do MFA»), eu e suponho que a totalidade 

dos elementos da comissão ou quase todos, tivemos o cuidado de 

pedir uma audiência ao general Soares Carneiro, na altura, 

encarregado do governo. Estivemos a conversar acerca do momento 

que se vivia, nós ainda não sabíamos bem o volume de problemas 

que íamos ter que enfrentar, e o general Soares Carneiro disse: 

«Bom, vocês sabem que eu estou aqui numa situação perfeitamente 

temporária, provisória, à espera que alguém me venha substituir, vou 

praticamente limitar-me a conduzir os assuntos correntes aqui da 

Província de Angola. No entanto, vocês contam com a minha 

colaboração naquilo que for necessário». E a verdade é que nunca 

houve entre nós qualquer problema. Não houve nenhum entrave de 

parte a parte. Nós também não trabalhávamos directamente com o 

governador, trabalhávamos com o comandante-chefe, eram canais 

diferentes. Mas, de qualquer maneira, mantivemos uma relação 

cordial, como não podia deixar de ser. 

E, quando o Almeida Santos, já ministro da Coordenação 

Interterritorial, vai a Angola para fazer as consultas àquilo que eram, 

digamos, as forças vivas de Angola, para poder estudar quem é que 

devia ser o novo governador de Angola, eu acompanhei-o em todas as 

deslocações. Ele ia daqui com uma equipa em que iam, se não me 
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engano, o Hugo dos Santos, o Belchior Vieira. O Belchior Vieira ficou 

em Luanda, o Hugo dos Santos acompanhou-o nas suas deslocações, 

e eu e o Moreira Dias, do MFA de Angola, também acompanhámos a 

Nova Lisboa, ao Lobito e a Benguela.  

General Soares Carneiro: Ao Lobito não. Benguela. Benguela e 

Luanda.   

Brigadeiro Pezarat Correia: Ele não chegou a ir ao Lobito, não.  

General Soares Carneiro: Almoçou em Benguela, recebeu as 

audiências e, depois, regressou. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Portanto, foi a Nova Lisboa e a 

Benguela. Só a estes dois sítios. Nós fomos com ele, assistimos a 

alguns contactos públicos que ele teve, com intervenções públicas 

para assembleias alargadas, a falar sobre o momento que se passava, 

etc. etc., mas, os contactos formais para auscultar os vários grupos 

da população que iam falar com ele, eram perfeitamente privados e 

nós não assistimos. De maneira que não sabemos o que é que se 

passou.  

Manuel de Lucena: Que grupos eram esses? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Eram grupos ligados a actividades 

económicas. Sindicatos oficiais não havia, é óbvio, mas também 

procurava ouvir grupos ligados às populações africanas. Mas eram 

sempre personalidades, salientes ou destacadas, que eram aquelas 

que na altura tinham capacidade de se fazer ouvir, que eram 

conhecidas. Evidentemente, foram ouvidas mais personalidades das 

comunidades europeias que das comunidades africanas. A verdade é 

que, quando o Almeida Santos regressa de Angola, traz, se bem que 

não nos diga, a ideia – e ele anuncia-a posteriormente –  de que a 

população queria o general Silvino Silvério Marques.  

Nós tivemos muita dificuldade (e eu continuo a ter) em aceitar que o 

nome do Silvério Marques surgisse por espontânea iniciativa, mesmo 

daqueles grupos ouvidos, e o general Spínola diz no seu livro 

Portugal, País Sem Rumo, escrito depois do 11 de Março, que foi ele 
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quem, antes da ida do Almeida Santos a Angola, lhe sugeriu o nome 

do Silvério Marques. 

Eu estou convencido de que o se passou (se bem que o Almeida 

Santos negue, eu já lhe disse: «Oh! Almeida Santos isto deve ter-se 

passado assim.» E ele: «Não, não foi nada disso.»), de acordo com o 

que diz o general Spínola, o que eu penso é que ele ia ouvindo as 

pessoas, as pessoas iam adiantando os nomes e às tantas ele devia 

atirar: «E então, e se for fulano?» As pessoas diziam que sim, não 

estavam muito preparadas para rejeitar. E ele acabou, para sossegar 

a sua consciência, por conseguir algum consenso, pelo menos 

passivo, em torno do nome do general Silvério Marques. Porque o que 

causa estranheza, tendo o Almeida Santos, em relação à 

descolonização, as posições pessoais que estão patentes naquela 

citação que eu li, como é que ele vai para a nova fase que se ia viver 

[…], como é que ele vai nomear uma pessoa que, além de ser uma 

pessoa estruturalmente muito honesta e inteligente, como é o general 

Silvério Marques, é uma pessoa de convicções assumidas e de 

convicções pelas quais se bate tenazmente. Portanto, um homem com 

características que [fazem com que não ceda] facilmente e que tinha 

toda a sua vida e o seu passado ligado a um determinado projecto, 

que ele próprio reconhece e [se] assume como integracionista 

convicto. Não é um homem daqueles salta-pocinhas que pudesse hoje 

dizer que é uma coisa e amanhã dizer que é outra. Sendo homem que 

pensa completamente diferente de mim, não tenho dúvidas em 

afirmar que o Silvino Silvério Marques é um homem digno, é um 

homem sério, é um homem coerente. Como é que um homem com 

esta personalidade e com estas convicções vai ser nomeado para 

servir um projecto que o Almeida Santos via como sendo 

completamente diferente? Este é outro enigma que, para mim, é 

importante e que veio a ter consequências também muito graves no 

que logo a seguir se passou em Angola. 
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Portanto o MFA em Angola, inicialmente, logo a seguir ao 25 de Abril, 

está particularmente preocupado é com a sua estruturação interna e 

com a divulgação do programa do MFA: contactos com as unidades, 

reuniões alargadas com militares e campanha de sensibilização junto 

da população civil sobre o momento novo que se está a viver em 

Portugal. São estas as grandes actividades iniciais do MFA de Angola, 

que também trata de atalhar a emergência de alguns conflitos sociais 

que começaram a surgir, algumas greves, etc. O MFA era chamado 

para tudo naquela altura.  

Falha na gravação. 

A fase final daquilo que vocês marcam aqui (do período que devia 

estar em análise) coincide, por mero acaso, em relação a Angola, com 

aquilo que foi a viragem decisiva do posicionamento do MFA em 

Angola, quando o MFA deixou de estar particularmente preocupado 

em olhar para si próprio, para dentro, e em ter uma função de mera 

divulgação dos princípios do Programa e passa a assumir algum 

protagonismo político em Angola. Portanto, é a saída do general 

Soares Carneiro, a tomada de posse de um governador legitimado por 

uma nova época, mas que nós consideramos que não está – o que 

rapidamente se vem a revelar – em condições de encarar a nova fase 

que se vai viver em Angola. E aí o MFA em Angola assume um grande 

protagonismo político, que nunca mais perde e que também acaba por 

se antecipar às posições que eram tomadas pela Comissão 

Coordenadora em Portugal acerca da descolonização. Porque até aos 

finais de Julho de 74, não se encontram, da Comissão Coordenadora, 

em Portugal, posições públicas acerca do problema da descolonização. 

Manuel de Lucena: Quem fazia parte do primeiro «Gabinete do 

MFA»? 

Brigadeiro Pezarat Correia: O primeiro «Gabinete do MFA» era 

constituído por oito pessoas. Por mim, e peço desculpa por pôr o meu 

nome à frente, mas assumi as funções principais de coordenador do 

grupo. Portanto, do Exército, era eu, era o então major Amaral de 
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Freitas, era o major Ferreira Pinto e o capitão Moreira Dias; da Força 

Aérea, eram o tenente-coronel Villa-Lobos e o major Roque, outra das 

grandes contradições que tudo isto teve; da Marinha, era um capitão-

tenente de que não me lembro do nome (aquele que andava sempre 

de calções, era um baixinho e só esteve três meses na Comissão 

Coordenadora) e o primeiro-tenente Vintém. Entretanto, havia as 

comissões dos ramos: do Exército que era o Gil e o Diogo… Depois 

havia dois milicianos que eram o Diogo e o Solano de Almeida. Havia 

ainda a da Marinha e a da Força Aérea. Mas aí já não digo [o nome 

de] todos. 

Manuel de Lucena: Essas comissões de ramos eram já com 

milicianos? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Sim. As dos ramos já tinham 

milicianos. As do comando-chefe não tinham milicianos. E depois foi 

constituída toda a estrutura: os comandos de zona, etc. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

General Soares Carneiro: […] Tinham sobre a descolonização esta 

ideia de que se poderia conduzir uma independência imediata e total 

das ex-colónias. Aliás era a posição também assumida pelo sr. dr. 

Agostinho Neto. O Agostinho Neto também dizia exactamente a 

mesma coisa. Eu tenho um bocado uma ideia diferente. Eu tenho a 

ideia de que eles pensavam assim como partido, mas que depois…Isso 

é explicado numa conferência de imprensa que o sr. general Costa 

Gomes dá em Moçambique, na Beira, no dia 13 de Maio de 1975. 

Fizeram-lhe esta pergunta sobre a possibilidade de os socialistas e os 

comunistas insistirem em que teria que haver negociações imediatas 

para Angola e Moçambique e desses políticos não virem a pertencer 

ao Governo Provisório. O general respondeu que tal pergunta estava 

ultrapassada, pois os comunistas e os socialistas já se haviam 

comprometido a fazer parte do novo governo da coligação. Ora, o que 

é que sucede? Aqui nos meus apontamentos, a primeira entrevista 

que o Dr. Álvaro Cunhal, que tinha tomado sempre uma posição – 
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atenção, no Rumo à Vitória, ele só falava na autodeterminação - , 

mas depois, ouvido em Paris, ainda antes de regressar a Portugal, 

falou da independência total e imediata para as colónias. Depois, o dr. 

Álvaro Cunhal, já como ministro sem pasta do Governo Provisório, 

concedeu, por sua iniciativa, já se vê, uma conferência de imprensa 

no dia 18 de Junho. Ele diz assim: primeiro, a unanimidade de que 

não é possível uma solução militar, mas uma solução política; em 

segundo, que é necessário pôr fim à guerra colonial, o mais 

rapidamente possível. E depois acrescenta: «Algumas liberdades 

essenciais foram restabelecidas e, segundo a nossa opinião, 

encaminhamo-nos para encontrar uma solução para a guerra colonial, 

ou seja, uma solução política com respeito pelo direito dos povos à 

autodeterminação, com todas as sua possíveis expressões, ou 

consequências». É muito mais prudente do que anteriormente. Dá-me 

a impressão de que a pertença ao Governo tinha anulado neles 

[comunistas] as posições radicais que anteriormente tinham 

assumido. Isto é o primeiro ponto.  

A propósito do general Spínola e do decreto 7/74: o senhor general 

Spínola, na cerimónia de posse dos governadores-gerais de Angola e 

Moçambique, no discurso que pronunciou disse o seguinte: «Assim 

como não podemos dissociar autodeterminação de democracia, tão 

pouco podemos dissociar autodeterminação de independência política. 

O reconhecimento do direito dos povos à independência política é 

desse modo redundante, pois se encontra implícito no conceito de 

autodeterminação desde que se aceitem as consequências desta, 

sejam elas quais forem». Isto é, o sr. general Spínola tinha evoluído 

já bastante desde as suas posições iniciais do federalismo, das 

posições federativas em que ele invocava, principalmente, a sua 

experiência da Guiné. Mais do que a sua experiência eram as posições 

assumidas na Guiné, que pensava que deviam ser assumidas pela 

Junta de Salvação Nacional, a tal ponto que nós, em Angola – e 

estamos a adiantar -, a primeira dúvida que púnhamos era que se o 
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que dizia o general Spínola correspondia às posições da Junta de 

Salvação Nacional. Mas a segunda dúvida era se as posições da JSN 

correspondiam às posições da Comissão Coordenadora do MFA.  

O que me parece é que aqui há no tempo uma evolução em que há 

que distinguir as posições partidárias como tais, as posições dos 

partidos depois de terem membros seus no Governo Provisório, as 

posições do general Spínola como presidente da Junta de Salvação 

Nacional, em que disse o que lhe deu na real veneta mas, salvo o 

devido respeito, não hipotecava nada a ninguém, a não ser a ele, e 

depois a evolução que ele próprio fez, que para mim já está patente 

neste discurso da posse dos governadores-gerais e que, no fim de 

contas, havia de ser consagrado na lei 7/74, que traduz a 

interpretação autêntica, se assim se pode chamar, do n.º 9 do 

Programa do MFA. 

Manuel de Lucena discorre sobre os conceitos de autodeterminação e 

independência e a utilização desta terminologia por Álvaro Cunhal. 

Refere-se depois a Almeida Santos e à sua carta aberta aos 

moçambicanos de 12 de Maio. 

Brigadeiro Pezarat Correia: A carta aberta é de 12 de Maio, 15 dias 

depois do 25 de Abril. Esta intervenção do general Soares Carneiro 

penso que é importante porque estamos a tentar esclarecer assuntos 

de fundo sobre esta matéria. Em primeiro lugar, os livros onde estão 

sintetizadas, e até de forma cronológica, as declarações dos dois 

políticos que mais interferiram no processo de descolonização, que 

são Mário Soares e Almeida Santos, mostram claramente que estas 

posições não são só posições anteriores à sua entrada para o 

Governo. Eles mantêm-nas. Há, por exemplo, uma declaração de 

Almeida Santos, em que, quando se começava a colocar a 

possibilidade de só depois das eleições para a Assembleia Constituinte 

e da constituição do Governo Constitucional, poder ser equacionado 

em definitivo o problema da descolonização, ele diz claramente: 

«Nem pensar em só tratar este problema daqui a um ano. Este 
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problema tem de ser resolvido antes de um ano. Não temos tempo.» 

E as suas declarações eram sempre, a partir dessa altura, de que a 

independência é a única solução de autodeterminação. E com Mário 

Soares é exactamente a mesma coisa. 

Agora, o outro ponto sobre o general Spínola. Primeiro, entre o 

discurso de posse, em que ele procura de uma forma doutrinária 

esclarecer qual é o seu conceito de autodeterminação – são longas 

linhas em que o Spínola procura expressar doutrinariamente o seu 

conceito sobre o que é a autodeterminação – entre esse discurso e o 

discurso de 27 de Julho, vai uma evolução muito grande no general 

Spínola. Porquê? Porque, nessa altura, o problema que se coloca já 

não é o da tese federativa ou não federativa - esse o general Spínola 

já deixou cair. O problema agora já é outro: é um problema de timing 

das operações a efectuar. Mas que revelam posições ideológicas de 

fundo: isto é, o general Spínola (e é aqui que ele começa a entrar em 

conflito com a Comissão Coordenadora do MFA, particularmente com 

Melo Antunes) perfilha a opinião de que a sequência deve ser esta: 

primeiro, os movimentos de libertação aceitem o cessar-fogo e, 

[depois], a partir de uma situação de cessar-fogo, vamos negociar 

quais as possíveis modalidades para as colónias. Esta é posição que o 

general Spínola defende até 27 de Julho de 74. 

A posição dos movimentos de libertação, dos políticos portugueses, e 

que o MFA vem depois a acolher, é exactamente a inversa desta. 

Primeiro, há que reconhecer o direito dos povos das colónias à 

independência. E, a partir desse reconhecimento, os movimentos de 

libertação aceitam o cessar-fogo. É um círculo vicioso. E é por esse 

círculo vicioso que [o encontro de] Argel para negociar a Guiné é 

interrompido sem êxito, que os primeiros Acordos de Dar-es-Salam e 

Lusaca com a FRELIMO são interrompidos sem êxito. E tudo isso só é 

recomeçado quando, em 27 de Julho de 1974, com a lei 7/74, o 

general Spínola aceita rever as suas teses, faz uma declaração pública 

e publica uma lei constitucional em que reconhece o direito dos povos 
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das colónias à independência. A partir daí começam então a concluir-

se os tratados de cessar-fogo. Esta é que é a grande cisão. 

General Soares Carneiro: A minha interpretação das posições do 

general Spínola não é propriamente a de uma evolução por raciocínio 

ou por adaptação às circunstâncias. O general Spínola estava a reagir 

às posições assumidas pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da 

OUA, que estavam nessa altura reunidos em Mogadíscio. E ele estava 

a reagir assumindo exactamente a posição que eles estavam a 

recomendar aos partidos, dizendo: como condição prévia do cessar-

fogo, a aceitação da independência. O que é curioso é que os 

movimentos emancipalistas nem sempre tiveram essa constância. Eu, 

se me permitir, depois do almoço, direi quais foram ao longo do 

tempo as posições assumidas pela FNLA, pelo MPLA e pela UNITA, em 

que todos eles não começaram, ou não se mantiveram, 

irredutivelmente na independência. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Há declarações de todos os 

movimentos em que dizem assim exactamente: «Ou reconhecem o 

direito à independência, ou vamos intensificar a guerra.» Todos eles. 

A UNITA é que não o diz depois de assinar o cessar-fogo connosco. 

Brigadeiro Passos Ramos: Diz, diz. 

General Soares Carneiro: Bem, a UNITA acaba na situação, que é 

extrema, de dizer «independência já, não, que não estamos 

preparados». 

Brigadeiro Passos Ramos: Eu trago um recado pessoal do Savimbi, 

nesse dia 14 de Junho, em que ele propõe ao CEMGFA [o prazo de] 

sete anos [para a independência]. Sete anos. E a resposta do general 

Costa Gomes foi: «Se fossem cinco, ficava tão contente».  

Manuel de Lucena dá a palavra ao coronel Rui Antunes Tomás. 

Coronel Rui Antunes Tomás: Antes de mais, permitam-me que 

agradeça o facto de ter sido convidado para participar neste 

seminário. É para mim uma honra e só tenho pena de, por razões de 

natureza particular, não ter podido preparar, como gostaria, a minha 
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intervenção. Agradeço por isso a vossa compreensão e gostaria que 

aquilo que tenho para dizer fosse tomado como um simples 

testemunho de quanto me lembro. Realmente, vinte anos depois, a 

gente descobre que já se esqueceu de muita coisa. 

Vou procurar cingir-me a aspectos de natureza militar […] para 

outras pessoas e entidades melhor colocadas no assunto a 

abordagem de questões de natureza político-social. 

Nos apontamentos que tenho aqui, considero um período de cinco 

meses anterior a 25 de Abril de 74 e um outro de seis meses 

posterior ao 25 de Abril, por coincidir com o termo do meu serviço 

em Angola.  

Vou descer a alguns pormenores que, atendendo à natureza das 

considerações que aqui têm vindo a ser produzidas, me parecem 

ter algum interesse para a história se amanhã outras pessoas mais 

qualificadas resolverem pegar nestas questões com mais 

profundidade.  

Assim, os factos e acontecimentos que conduziram na metrópole 

ao golpe de Estado de 25 de Abril de 74 são já bastante 

conhecidos, mas outro tanto não acontece nas províncias 

ultramarinas. A evolução em Angola tem contornos menos 

conhecidos que na Guiné e até em Moçambique e, por isso, 

permito-me dar alguma conta dela, ainda que em termos muito 

genéricos.  

Começaria por dizer que o decreto-lei n.º 53/73, por ser 

considerado injusto e lesivo dos interesses dos oficiais, também 

suscitou reacções em Angola. Ainda há pouco ouvimos o sr. 

brigadeiro Pezarat Correia referir-se a uma terceira reunião (houve 

duas antes com carácter mais restrito e particular), que teve lugar 

no Hotel Continental, da qual saiu aquilo que foi, para mim, a 

primeira comissão do MFA-Angola. Estávamos por alturas de 

meados de Setembro, a data eu não consigo precisar. Seria 
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[constituída pelo]  sr. major Gil, o sr. major Duarte de Almeida, 

entretanto falecido… 

Manuel de Lucena: Capitães? 

Coronel Rui Antunes Tomás: Sim, [na altura] todos capitães. O 

capitão Gil, o capitão Duarte de Almeida, o capitão Villalobos e eu 

próprio, portanto, os quatro primeiros elementos da primeira 

Comissão. Há depois outras reuniões. Eu retenho – não me bato 

por isto pelas razões que já disse - uma quinta reunião realizada 

no Hotel Trópico, com bastantes mais oficiais (devo dizer que 

nesta primeira do Hotel Continental eram quatro dezenas de 

oficiais e no Hotel Trópico estiveram mais) e foi aprovado – daí 

aquela referência que o sr. brigadeiro Pezarat Correia faz – foi 

aprovado o pedido de demissão de oficial do Exército, que deveria 

ser subscrito por quem o entendesse. A ideia teve bastante 

acolhimento e pouco tempo depois, um dos secretários, que era o 

falecido Duarte de Almeida, chegou a ter a seu poder cerca de 136 

pedidos de demissão de oficiais. 

Manuel de Lucena: Quantos estavam na reunião? 

Coronel Rui Tomás: Estou convencido que era mais de meia 

centena de pessoas, entre elas o sr. brigadaeiro Pezarat Correia, 

[que] foi o primeiro oficial superior que apareceu numa reunião. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Qual? A do Continental? 

Coronel Rui Tomás: Sim, a do Continental. Aí eu [digo] cerca de 

quarenta. Na do Trópico, já estariam bastantes mais oficiais, e 

entre eles cinco oficiais superiores, alguns dos quais viriam, pelo 

menos um, a integrar o «Gabinete do MFA». Na sequência dessa 

reunião há a vinda ao continente de um oficial, o falecido capitão 

Duarte de Almeida, para trazer os documentos de pedido de 

demissão e dar conta da evolução da situação lá. Quer-me parecer 

que, nessa altura, se calhar, tínhamos já dado mais alguns passos 

do que em Lisboa, penso eu. Depois, não sei se terá havido uma 

sexta reunião, admito que sim, uma sétima na Quinta da Moura 
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Beja, na estrada da Curimba (isto já por fins de 73) onde teriam, 

pela primeira vez, aparecido oficiais da Força Aérea e da Marinha. 

Até ali, o Movimento foi única e exclusivamente de oficiais do 

Exército, o que até certo ponto é compreensível, porque eram as 

pessoas que se sentiam lesadas com o decreto. 

Manuel de Lucena: Essa reunião onde era? 

Coronel Rui Tomás: Quinta da Moura Beja, na estrada da 

Curimba, a caminho da Barra do Cuanza. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não se importa de me dar só um 

segundo? Por causa de uma coisa que me veio à memória e que 

há bocado não consegui dizer e agora lembrei-me. Quando me 

perguntaram [sobre] a constituição da primeira Comissão do MFA, 

pós-25 de Abril, houve o nome de um oficial de Marinha de que eu 

não me lembrava. Creio que era o capitão Pinheiro. Sob reserva, 

mas quase de certeza. 

Coronel Rui Tomás: Depois, praticamente até ao final de 73, as 

reuniões tiveram um carácter essencialmente profissional. No 

início de 74, foi eleita uma Comissão mais alargada, com doze 

oficiais, dois dos quais vinham da Comissão anterior. E, nessa 

segunda Comissão, o número de oficiais superiores já era 

dominante. […] Sob orientação desta nova Comissão, não se 

realizaram, pelo menos tanto quanto é do meu conhecimento, 

mais reuniões alargadas, do tipo daquelas em que apareciam 

cento e tal oficiais, como foi o caso da da Curimba. As reuniões 

tenderam a ser um pouco mais particulares, com um bocadinho 

mais de confidencialidade e, à medida que as pessoas se foram 

conhecendo, tenderam a considerar aspectos já não de natureza 

profissional. Portanto, temos aqui um salto para a frente. 

Entretanto, surge o livro do general Spínola, que veio ajudar um 

bocado as pessoas que se reuniam a reflectir, a aprofundar o 

problema. E chegámos à conclusão de que era quase inevitável 

uma mudança política e que esta só era possível em Lisboa, só aí 
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é que era conveniente e só aí é que era possível, de alguma 

maneira, levar a efeito uma ruptura com a situação que existia. 

Na sequência do 16 de Março, que nos apanhou, pelo menos a 

mim e a alguns dos oficiais que serviam na minha unidade, 

completamente desprevenidos (não era do nosso conhecimento), 

houve uma intenção de transferência, à semelhança do que 

aconteceu aqui no continente, de alguns oficiais, alguns dos quais 

da minha unidade, e, pelo menos um, concretamente, era o sr. 

capitão Gil, porque foi, de facto, na altura, uma pessoa 

empenhada (eu penso que o nosso general [Soares Carneiro] 

poderá dar indicações noutro sentido). Pelo menos os capitães, e 

eu era o mais antigo da unidade onde estava [o centro de 

instrução de Comandos], tomámos posições perante o 

comandante: se, de facto, o oficial for transferido, outros oficiais 

daqui pedirão também a transferência. E eu não sei em que 

medida é que isso poderá ter calado aquele bom coração, que era 

o então coronel Dinis, que aturava, e muito bem, as nossas 

acções.  

Quanto ao 25 de Abril: na altura em que ele acontece, eu estava 

em Cabinda, no Belize, há menos de uma semana, a comandar um 

agrupamento com duas companhias de Comandos e retenho que 

havia pelo menos quatro oficiais em Angola - um era eu, outro o 

capitão Duarte de Almeida - que teriam conhecimento da 

existência do golpe, de que ia haver uma mudança da situação. 

Não tenho nem memória nem condições para caracterizar, com 

[grande] profundidade, a situação militar em Angola. De qualquer 

maneira, alinhavei aqui meia dúzia de linhas que iria praticamente 

ler.  

As forças mais actuantes do MPLA estavam na zona Leste de 

Angola. Em 1972 sofreram um forte revés e uma pequena parte 

delas refugiou-se num dos países limítrofes. 
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Em 1974, realizaram algumas acções armadas em Cabinda, perto 

da fronteira. Aliás, eu suponho que fui para Cabinda, com aquelas 

duas companhias, para intervir no canto nordeste, onde o MPLA 

volta não volta fazia algumas acções, que eram penalizantes pelas 

consequências que tinham para as nossas tropas. Isto é, é a mina 

no trilho que deixa o homem morto ou estropiado, é uma 

flagelação que pode ou não pode atingir, são dificuldades de 

evacuação porque a floresta impede. Já lá tinham estado duas 

companhias de comandos, já tinham estado pára-quedistas, quase 

sempre com mazelas, chamo mazelas ao resultado dessas acções, 

de curta duração, quase flagelações, e eu consegui convencer o 

nosso brigadeiro Themudo Barata, na altura governador, que era 

melhor deixar ir as companhias de comandos para o local onde se 

verificavam essas dificuldades, permanecer lá e, ou ficávamos nós, 

ou ficavam eles. Procurar, com as dificuldades próprias de uma 

intervenção em Cabinda, fazer uma guerra diferente, ir para o 

local e permanecer lá o tempo necessário para poder disputar com 

o inimigo um terreno sobre o qual [ele] pretendia afirmar uma 

certa posição. Foi neste compasso de espera de sete dias, antes 

do 25 de Abril, que tudo aconteceu, quando estávamos à espera 

que a Engenharia viesse com meios para abrir a picada - disse-me 

há pouco o sr. general o nome porque eu já não sabia – a picada 

de Miconge, lá para o baixo Quizombo. Enquanto o sr. general 

esteve dois anos em Cabinda, em 1960, e, portanto, tem de 

Cabinda um conhecimento profundo, eu estive em Cabinda sete a 

dez dias, praticamente sempre em Belize, para onde fui de avião e 

de onde saí de avião. Ainda sobre o MPLA, o núcleo que operava 

na região dos Dembos, ao norte de Luanda, continuava remetido a 

uma postura defensiva, com a sua sobrevivência ameaçada pela 

dificuldade de obter abastecimentos, que eram cortados pelas 

nossas tropas. Aqui eu lembro que, pelo menos em 1973, terá 

havido uma ou duas colunas do MPLA interessadas em fazer 
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chegar apoios às suas forças, que há muito tempo permaneciam 

na zona dos Dembos. Eu entendo que, a partir de 1966 ou 1967, 

na sequência da operação Quizombo, as forças do MPLA sofreram 

um rude golpe nesta área e nunca mais se recompuseram 

verdadeiramente. E as tentativas feitas para abastecer os 

guerrilheiros revelaram-se sempre difíceis, por acção das nossas 

tropas e, se calhar, da tal informação de que o sr. general no início 

falou, porque foi possível, [quanto a estas] duas colunas militares, 

deixá-las vir até muito perto da zona dos Dembos e intervir com 

comandos e com pára-quedistas para as desbaratar; como dizia o 

sr. brigadeiro há pouco, saíam trezentos homens do Congo 

Brazzaville e chegavam, se chegavam, cá a baixo meia dúzia 

deles, com certeza sem abastecimento, também por acção da 

FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, que também 

constituía, em todo o distrito do Huíge, um opositor à acção do 

MPLA. […] 

Quanto à UNITA, tanto quanto entendo, mantinha uma actividade 

muito reduzida no distrito do Bié, e admitia-se então que vinha 

procurando estabelecer contactos com as nossas autoridades. Eu, 

[embora] ignorando o tipo de intervenientes, não tenho dúvidas 

nenhumas em afirmar que mantinha alguns contactos com as 

nossas autoridades.  

Brigadeiro Passos Ramos: A «Operação Madeira». 

Coronel Rui Antunes Tomás: E há até quem suspeite que [a 

UNITA] recebia algum tipo de apoios. 

Quanto à FNLA, tinha forças em várias áreas do distrito do Uíge e 

vinha desenvolvendo acções na região de Santa Cruz, a norte de 

Carmona, próximo da fronteira com o Zaire. Recordo várias 

acções, pelo menos no ano de 73, com forças do regimento de 

Comandos, na zona de Santa Cruz, onde houve uma ou outra 

baixa. Também é uma guerra do tipo daquela de Cabinda, de 
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contacto muito reduzido, flagelações, baixas, etc. Um bocado 

desgastante. 

E agora vou um bocadinho no sentido das considerações que o sr. 

general Soares Carneiro fez inicialmente […]. Se a este quadro 

acrescentarmos que a província de Angola passava por um grande 

surto de desenvolvimento, apresentando elevados indicadores de 

crescimento económico e que era sensível a percepção do 

aumento de bem-estar entre a população indígena, é 

compreensível o entendimento de que, em Angola, a médio prazo, 

a guerra poderia estar terminada e até, eventualmente, ganha. 

Assim poderia ter acontecido - tudo tem um senão - se Angola não 

fosse apenas um dos territórios em que combatíamos e se a 

descolonização, porventura o objectivo menos conseguido dos que 

o MFA se propôs alcançar, não se tivesse saldado, a meu ver, por 

um grande insucesso. Se, em 1974, apenas na província de 

Angola houvesse lutas, eu presumo que a situação poderia vir a 

ter um desfecho diferente. Claro que, com o antecedente da Guiné 

e com as dificuldades que já na altura existiam em Moçambique, 

não vejo como é que haveríamos de encontrar coerência para sair 

de uma situação em que num lado se encontrava uma solução e 

noutro outra, diametralmente oposta. 

Faço um aparte sobre Angola, agora mais no pós-25 de Abril: 

quanto a mim, para a população de Angola o golpe de 25 de Abril 

de 74 foi um acontecimento inesperado, longe do que eram, na 

altura, as suas preocupações habituais. A alteração política foi 

recebida normalmente, com moderada satisfação (não me 

apercebi, na altura, de nada contra). A apreensão viria depois, à 

medida que se tornou necessário pôr fim às hostilidades e trazer 

para a mesa das negociações os representantes dos três 

movimentos emancipalistas. Penso que a população branca de 

Angola tinha posições sobre a guerra, que de alguma maneira iam 

na linha da propaganda que o «inimigo» internacional sempre fez: 
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«Os militares gostam da guerra, querem a guerra, estão aqui a 

ganhar muito dinheiro, isto para eles é uma mina, etc.». A 

população branca de Angola, de alguma maneira, de vez em 

quando, fazia eco desta posição, deste estado de espírito. 

Simplesmente, quando aparecem as primeiras declarações dos 

responsáveis máximos políticos, é notória uma falta de unidade e 

uma certa falta de coerência entre os principais órgãos do Estado, 

detentores do poder político: Junta de Salvação Nacional, 

Comissão [do MFA] e o próprio Governo quando empossado, cujas 

divergências foram perceptíveis quase desde início e viriam a 

condicionar negativamente o processo de descolonização.  

Embora eu pense que, quer os militares, quer os civis investidos 

em altas funções, tivessem repetidamente afirmado que a 

autodeterminação ia garantir o direito das pessoas, dos brancos, 

dos pretos, etc., das minorias, eu penso que não tomaram os 

cuidados devidos para acautelar o único instrumento que lhes 

poderia de alguma maneira resolver esta situação com um 

bocadinho menos de traumas: refiro-me, neste caso, às Forças 

Armadas. Foi desencadeada aqui [na metrópole] uma propaganda 

orientada para impedir a mobilização de militares para África. Foi 

incensada a paz a qualquer preço – ainda há pouco ouvi o nosso 

brigadeiro falar, e muito bem, do «Batalhão da Paz». Havia 

batalhões que iam para Angola, já depois do 25 de Abril, porque 

iam fazer a paz, houve até um deles que ficou celebrizado por ser 

o «Batalhão da Paz». Não ia fazer a paz coisa nenhuma, mas 

enfim. A paz situar-se-ia noutras instâncias que não num simples 

batalhão; e as Forças Armadas foram, a meu ver, deliberadamente 

instrumentalizadas para servir de suporte a uma determinada 

tomada de poder. Isto já é uma leitura um bocadinho pessoal. 

A nível da província de Angola, nenhum dos três movimentos 

(MPLA, FNLA e UNITA) tinha, a meu ver, quadros suficientes, em 

quantidade e qualidade, para, após o termo das hostilidades, 
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poder desenvolver a luta político-partidária e efectuar a formação 

dos seus concidadãos com vista a um referendo ou a umas 

eleições nos termos em que nós, ocidentais, as consideramos. Isto 

ao longo daqueles três, quatro meses no pós-25 de Abril (eu já 

não consigo recordar-me da altura em que umas e outras forças 

enviaram pessoal para Luanda) é, a meu ver, sensível. Mais até no 

caso da FNLA, as primeiras pessoas que apareceram nem sequer 

português falavam. É claro que os movimentos usaram os 

argumentos de que dispunham: as armas, claro. E se dúvidas 

houver sobre este meu entendimento pessoal, recorde-se o que 

aconteceu connosco até à institucionalização da democracia 

pluralista; e recorde-se que, mais recentemente, para de alguma 

maneira serem cumpridos os resultados das eleições [em Angola], 

até foram objecto de um controlo internacional por parte das 

Nações Unidas, mas [cujos resultados] não satisfizeram um dos 

intervenientes. 

Sobre esta instrumentalização do aparelho militar, eu atrevo-me a 

formular a questão de saber - e aqui o nosso brigadeiro Pezarat 

Correia é das pessoas melhor colocadas para poder dar resposta – 

se, no segundo semestre de 1974, esta instrumentalização não 

teria sido tentada por parte das forças políticas que, na altura, 

existiam em Angola (as três) e obviamente estou a pensar um 

pouco mais no MPLA. Portanto, terá havido uma intenção. À 

medida que, em toda a província, a luta armada vai ficando em 

lume brando, houve a sensação – eu estive mais cerca de seis 

meses em Angola depois do 25 de Abril de que o importante 

acontecia em Luanda. Luanda era o ponto da decisão política, e 

tudo o resto, não digo que era paisagem, porque continuava a 

haver militares atingidos, aqui ou acolá, e até mortos, mas o 

fundamental acontecia, como era evidente, em Luanda.  

Ainda assim, até à chegada do novo comandante-chefe, o general 

Franco Pinheiro, e durante o resto do mês de Maio, vivia-se em 
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tranquilidade, ao pulsar dos acontecimentos na Metrópole, e com a 

euforia de ouvir alguns altos responsáveis políticos, em visita de 

trabalho, e com os candidatos a políticos (que também havia 

muitos) a debitar catadupas de movimentos. Portanto, nesta 

altura, a seguir ao 25 de Abril, Frentes, Uniões, Movimentos era 

uma coisa realmente… Aliás, basta compulsar os dados que nos 

foram dados para preparar isto, para ver a quantidade de 

movimentos que apareceram, e eu chamo-lhes de natureza 

meramente panfletária, e alguns deles feitos, se calhar todos, pela 

mesma pessoa.  

Estou-me a lembrar também das palavras do ministro da 

Coordenação Interterritorial, o sr. dr. Almeida Santos, do 

empenho que as pessoas punham em o ouvir, da ansiedade com 

que acompanhavam as palavras desses altos responsáveis. Poucos 

dias após a sua chegada a Luanda, o general comandante-chefe 

institucionalizou e reconheceu o MFA, ao nomear pessoalmente o 

sr. brigadeiro, ao tempo major Pezarat Correia, para presidir à 

[respectiva] Comissão ou Gabinete como ele há pouco disse. O 

acto realizou-se numa reunião para a qual foram convocados os 

oficiais que integraram as duas comissões anteriores e o sr. 

general comandante-chefe, pessoalmente, esteve nessa reunião. 

Para além do conhecimento pessoal por ele invocado, para 

determinar a escolha do sr. major Pezarat, tive a impressão de 

que também o próprio brigadeiro Pezarat teria algumas ligações 

ou alguns conhecimentos para que o sr. general Franco Pinheiro, 

uma vez chegado, dois ou três dias depois, o indicasse. 

Para nós era claro. O major Pezarat tinha sido o primeiro oficial 

superior que tinha estado na primeira reunião alargada, no [Hotel] 

Continental. Até porque era major e todos nós éramos capitães, 

ele foi convidado para presidir a essa reunião. Os outros 

elementos para representar o Exército foram eleitos por votação 

entre os presentes, embora os oficiais da minha unidade, porque 
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estavam praticamente em maioria no conjunto das duas 

comissões, se auto-excluíssem, por acordo prévio, de votarem 

neles próprios. Se isso tivesse acontecido, se calhar o centro de 

instrução de comandos tinha perdido o 2.º comandante, e tinha 

perdido mais um ou dois oficiais a seguir porque, de facto, 

podíamos ter determinado esse sentido da votação. Não o 

fizemos. E quando os acontecimentos políticos evoluíram, com 

aquela rapidez que todos sabemos, de vez em quando ficamos 

com a sensação de que não teremos tido a melhor solução e de 

que abdicámos um bocadinho. Eu, mesmo agora passados estes 

anos todos, recordo que havia a sensação de que era importante 

para preservar a tranquilidade, quando tudo à volta começou a 

ruir (e eu, a seguir, já teço mais algumas considerações), era 

importante preservar um núcleo que estivesse em condições de, 

em qualquer momento, poder atalhar um bocadinho a situação. 

Manuel de Lucena: Chegaram à conclusão de que a preservação 

desse núcleo implicava a não entrada para a Comissão? 

Coronel Rui Tomás: Exactamente.  

Manuel de Lucena: Portanto, não entrou ninguém. 

Coronel Rui Tomás: Não entrou nenhum oficial. Apenas, como 

disse há pouco, o sr. brigadeiro Pezarat, o sr. capitão Gil, mas 

para a do Exército, não na Comissão Central (cada um dos ramos 

tinha a sua Comissão Coordenadora). 

Julgo que o novo governador, general Silvino Silvério Marques, 

renunciou às suas funções, entre outras coisas, por 

desentendimentos com a Comissão Coordenadora, neste caso com 

o Gabinete do MFA. Não seria só isto, mas o que é um facto é que, 

perante tantas alterações, Angola ia ficar, durante quase três 

meses, sem Governo, sem uma Junta Governativa legalmente 

eleita, porquanto o sr. general Soares Carneiro, como há pouco 

referiu, assumiu a transição por indicação do próprio programa do 

MFA. 
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Por volta de 15 de Julho, os militares pretos da guarnição de 

Luanda realizam uma manifestação que envolveu milhares, para 

exigir ao general comandante-chefe a sua desmobilização mais 

cedo. É isto que leva a minha esposa e família a regressar no 

primeiro avião. Porque, realmente, quem presenciou, como eu 

presenciei, do alto do SPM [Serviço Postal Militar], na estrada de 

Catete, milhares […]. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Houve vários outros incidentes, como a intenção de criar um 

exército angolano. Portanto, haveria um ou mais movimentos que 

teriam a intenção e faziam manobras de bastidores no intuito de 

criar, em Julho de 74, um exército que pudesse servir Angola. 

A situação em Luanda continuava a agravar-se, os actos de 

banditismo, os roubos, os assaltos e o tiroteio aumentavam o 

receio de circular nas proximidades dos musseques e estavam 

cada dia mais presentes na vida da cidade. As rondas conjuntas da 

Polícia Militar e da PSP já não produziam o efeito desejado, a 

intranquilidade crescia a olhos vistos. Eu circulava na estrada de 

Catete e, quando chegava ali à zona do cemitério, a caminho do 

centro de instrução de comandos, que ficava no sentido do 

Grafanil, pensava sempre quando é que ia ser alvejado a tiro. 

Porque à noite as pessoas eram alvejadas.  

Admitia-se, então, que esta agitação resultasse [não só] das 

disputas entre partidários e simpatizantes dos movimentos 

emancipalistas, mas também de acções de puro banditismo, 

cometidas por quantos vieram para a cidade sem meios de 

subsistência e se entregavam a tais actos para sobreviver. Alguns 

destes elementos, que viriam a ser presos, tinham sido libertados 

do Campo de São Nicolau. Como sabem, na sequência do 25 de 

Abril, cerca de um mês depois, foram libertados os últimos 

elementos do Campo de São Nicolau sob a designação de presos 
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políticos. Mas as 1200 pessoas que [lá] estariam presas não eram 

presos políticos, salvo...  

Brigadeiro Passos Ramos: Há bocado, não queria falar nisso, 

devo dizer honestamente que não eram 1200 pessoas. Eram-no 

antes do secretário-geral Soares Carneiro assumir. Quando 

assumiu funções, ao contrário (não quero lembrar afirmações que 

se fizeram aí em determinada altura, porque foram, para mim, 

altamente gravosas), ficaram cento e poucos. O resto foi mandado 

libertar pelo sr. general Spínola, na altura do secretário-geral 

Soares Carneiro. Está certo? 

General Soares Carneiro: Está sim senhor. 

Brigadeiro Passos Ramos: E isso criou problemas aos 

administradores: «E agora como é que a gente vai controlar estes 

tipos?» Possivelmente os elementos mais perigosos ficaram lá em 

S. Nicolau. Só tinha de mau o facto de não termos soldados [?]. 

Era uma decisão administrativa. Eles eram 1200 em S. Nicolau, 

eram mão-de-obra barata. Foi deliberado pelo governo-geral [?]. 

Coronel Rui Tomás: Eu estou a basear-me nos elementos que 

nos foram dados. 

Brigadeiro Passos Ramos: Os elementos que nos foram dados 

estão errados. Também quando se diz que São José Lopes passou 

a dirigir a DGS, meu tenente-coronel, é mentira. Primeiro, ele não 

era director da DGS. Era Inspector-Geral Ultramarino. Estava em 

Lisboa. Foi mandado apresentar pelo general Costa Gomes, e 

seguiu um outro inspector para Moçambique, que era amigo do 

general Spínola, do Colégio Militar. Foram levados por um oficial 

que conhece bem, que é o coronel Moura Ramos. Segundo, dali, 

ele devia seguir para Timor como inspector de economia e não foi 

aceite e, então, foi para a África do Sul. 

General Soares Carneiro: Era o lugar dele, do quadro do 

Ministério do Ultramar. Era licenciado e economista. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Ele estava no CITA, Centro de 

Informação e Turismo de Angola, e vai requisitado para a DGS. 

Portanto, há muitos erros que estão aí… como eu assinalei… Erros 

do jornalismo publicados nos jornais. Os jornais nem sempre 

falam verdade. Porque eu fui o primeiro comandante da Polícia de 

Informação Militar, oito dias depois do 25 de Abril. Nunca ninguém 

tinha entrado lá dentro [DGS do Ultramar]. Havia dois sentinelas à 

porta [?]. O que eu queria dizer é que há efectivamente uns 

indivíduos que pertencem aos Comités de Acção Clandestina e que 

está fora do controlo do MPLA. O MPLA chega mais tarde e, meu 

general, lembra-se de quem era, tenho o nome debaixo da língua, 

… 

General Soares Carneiro: Jaime? 

Brigadeiro Passos Ramos: Não. Era um nome de código… 

Estrôncio. 

General Soares Carneiro: Ah! O Hermínio Escórcio. 

Brigadeiro Passos Ramos: O Hermínio Escórcio era um 

indivíduo que fugiu ao controlo do MPLA. 

General Soares Carneiro: Não. É actualmente embaixador em 

Bona. 

Brigadeiro Passos Ramos: [?] Portanto, eram cento e poucos. 

Coronel Rui Tomás: Eram cento e poucos os que estavam em S. 

Nicolau? 

Brigadeiro Passos Ramos: O que é é que eram bons. 

Coronel Rui Tomás: Muito bem. Pronto. Eu baseei-me única e 

exclusivamente… 

Brigadeiro Passos Ramos: Um deles era aquele comissário da 

1ª Região Militar, Filomeno Vieira Lopes. Aqui é que está ao 

contrário – é a 1ª Região Militar. Muitas vezes foi abastecida, não 

em munições, mas em víveres, em papel e lápis, em vários artigos 

pela DGS. E algumas operações […] foram feitas pelas nossas 

tropas para proteger a 1ª Região Militar, que tinha dez ou doze 
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armas, com muito poucas munições, e a finalidade era proteger o 

máximo que se pudesse. Porque apesar de tudo era um [tampão] 

que havia ali: Cubengo, Zenze, Dange. E, portanto, dava-se uma 

no cravo e outra na ferradura. Algumas operações eram de 

protecção. Numa dessas, foi apanhado o comissário político 

Filomeno Vieira Lopes.  

Coronel Rui Tomás: Aliás, quem conhece essa zona de Angola 

minimamente, não deixa de se interrogar como é que, desde 

1966, na 1ª Região Militar, cujos limites vinham praticamente até 

à estrada que ligava a Nova Lisboa (portanto, por alturas do Zenza 

do Itombe, do Dondo), era uma região de intervenção do MPLA, 

onde nunca, felizmente, os cidadãos angolanos (brancos, pretos, 

etc.) deixaram de circular dia e noite, praticamente sem qualquer 

incidente. Essa estrada estava a 20 ou 30 km de locais onde se 

podiam fazer operações militares, onde eu fiz operações militares 

e onde era dada uma parte da instrução de Comandos. 

Ainda para dar uma melhor ideia deste ambiente que se vivia em 

Luanda: uma tentativa de ocupação da Câmara Municipal de 

Luanda, na sequência de uma greve de pessoal dos transportes 

colectivos; flagelações com morteiros, suponho que por forças da 

FNLA, sobre o cinema Restauração, que fica perto do Quartel-

general, e o cinema Miramar, que fica na zona, não digo das 

embaixadas, mas da parte consular.  

É neste quadro, de uma insegurança muito grande, que se verifica 

o assassínio de um taxista branco, no bairro Cazenga, na 

sequência do qual é organizada uma manifestação junto ao Palácio 

do Governo, onde chegou a haver a intenção de desarmar a 

população branca. Houve, de facto, ali incidentes extremamente 

perigosos, que me levam aqui a pôr [a hipótese de que], naquela 

altura, a guerra civil entre brancos e pretos esteve de facto a um 

passo de ser desencadeada. E é agora, aqui, que há depois uma 

segunda reacção: o conjunto dos oficiais que integraram as duas 
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comissões, pelo menos uma parte deles, com grande peso 

daqueles que pertenciam à minha unidade, vai impor à Junta 

Governativa (e o termo é impor) meia dúzia de medidas (ao 

tempo, já havia quinze dias, três semanas, que era presidente da 

Junta Governativa o sr. almirante Rosa Coutinho), cinco ou sete 

medidas – eu só tenho aqui apontadas mais ou menos cinco e não 

me recordo das outras - para tentar restabelecer a situação em 

Luanda. No meu entender, os principais responsáveis lá, quer 

militares, quer políticos, tinham perdido completamente o controlo 

da situação.  

Concretamente: efectuar rusgas com forças militares e policiais 

(praticamente com forças militares), nos bairros onde a violência 

era maior – caso do Golfe ao pé do aeroporto e do Cazenga; 

reabrir o Campo de São Nicolau e transportar para lá todos os 

presos de delito comum que fossem apanhados em Luanda e, 

como havia dúvidas de se conseguir levar as pessoas para o 

Campo de São Nicolau por terra, foi determinado que fossem de 

navio. É curioso que isto é imputado ao sr. general Soares 

Carneiro, em determinada altura, mas não: isto foi imposto ao sr. 

almirante Rosa Coutinho que foi quem reabriu o Campo de S. 

Nicolau) Às vezes, na imprensa isto está mal situado: já aconteceu 

no tempo do sr. almirante Rosa Coutinho; foi-lhe praticamente 

imposto por aquele conjunto de oficiais que se sentiam 

ameaçados. Aliás, no próprio Gabinete do MFA, em determinadas 

alturas […] havia um ou dois oficiais (não cito o nome) muitíssimo 

perturbados com este tipo de situações, porque realmente os 

tiroteios eram uma coisa diabólica. Em Luanda, à noite, há até 

quem suspeite que determinados movimentos emancipalistas 

tinham a intenção de, deliberadamente, criar esta intranquilidade. 

Havia umas carrinhas que circulavam e davam tiros para o ar, 

viam-se as balas tracejantes. [Outra medida:] criar um comando 

militar operacional, com o apoio do centro de instrução de 
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comandos, para a defesa da cidade de Luanda e atribuir-lhe forças 

e um Estado-Maior adequado à missão e à situação. É a partir daí 

que o Comando de Defesa de Luanda adquire uma projecção 

muito maior, o que me levava há bocadinho a dizer que, no todo 

de Angola, que era muito grande, as coisas se foram esbatendo e 

o que era importante passou a acontecer em Luanda. Luanda 

chegou a ter vinte e tal companhias, empenhadas na protecção.  

Intervenção imperceptível do brigadeiro Passos Ramos após o que 

o coronel Rui Tomás retomou a enumeração das medidas tomadas 

para tentar restabelecer a situação em Luanda. 

Coronel Rui Tomás: Autorizar os patrulhamentos que aquele 

Comando entendesse fazer, com total liberdade de acção, porque 

às vezes havia aquela preocupação de cingir as coisas (aquilo que 

no entendimento do Comando da Defesa de Luanda fosse no 

sentido de proteger as pessoas poderia fazer-se). Uma última 

[medida] de que me recordo: controlar as emissoras de rádio, 

para evitar que apresentassem as notícias de uma maneira 

alarmista e tendenciosa. Esta não foi aceite, até a conselho do sr. 

comandante [Correia] Jesuíno, que era na altura o homem do 

almirante Rosa Coutinho para a Comunicação Social. Eu estive na 

reunião e foi ele que, de alguma maneira, apoiou tecnicamente o 

sr. almirante para que recusasse a adopção desta medida. 

O que é facto é que a implementação muito imediata destas 

medidas conduziu a um esbatimento das tensões que havia em 

toda a cidade; mas também me quer parecer que, a partir daqui, 

haveria uma menor boa vontade por parte de alguns dos 

responsáveis contra os oficiais que, de alguma maneira, foram os 

seus promotores e executores. Isto agora já é uma leitura muito 

pessoal. […] Na primeira fase do pós-25 de Abril, os responsáveis 

políticos, o Dr. Mário Soares, o Dr. Almeida Santos alertavam para 

a possibilidade de uma independência unilateral, por parte dos 

brancos. Isto, depois de um certo tempo esbateu-se, desapareceu. 
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Curiosamente, volta a aparecer em Setembro, e começam a 

aparecer pessoas indiciadas de estarem ligadas a esse movimento 

independentista. Há aqui uma certa coincidência com as pessoas 

do Comando de Defesa de Luanda, ao mais alto nível. Eu digo isto, 

porque o meu comandante, que era o comandante da defesa de 

Luanda, aparece indiciado e aparecem certas suspeitas em relação 

à pessoa dele, estou a pensar no falecido coronel Diniz. Com o 

meu 2.º comandante também foi a mesma coisa, e com vários 

outros oficiais. Isto vai motivar, por alturas de Outubro, uma 

acção (que ainda hoje me marca, nunca mais me posso esquecer 

dela) no sentido de reter ou prender alguns desses oficiais.  

O sr. brigadeiro Pezarat é também uma das pessoas que 

acompanhou muito bem isto tudo. Não se provou nada, meia 

dúzia de horas depois, essas pessoas, ao mais alto nível, tinham 

apenas sido chamadas para ficar junto do presidente da Junta 

Governativa, as pessoas de escalão mais baixo tinham sido 

induzidas em erro ou presas para irem para determinado local. Eu 

vejo aqui uma manobra qualquer, deliberada por alguém de uma 

força política qualquer, para comprometer um conjunto de pessoas 

que na altura impedia que, em Luanda, se instaurasse 

completamente a perturbação. Portanto, à pergunta que eu há 

pouco deixei formulada se não teria havido nenhuma força 

política… eu, enfim, inclino-me para isso. Houve forças políticas 

que na altura tentaram que, na cidade de Luanda, os responsáveis 

pela segurança das pessoas, de forma a que a transição se fizesse 

o melhor possível, [fossem afastadas]. Alguns destes elementos 

iriam terminar as suas comissões, como aconteceu comigo, 

embora não envolvido. Mas envolvido do lado daqueles que foram 

buscar os outros [oficiais]: eu fui buscar um oficial da minha 

unidade, concretamente, o sr. capitão Robles, não o prendi, levei-

o, enganei-o, «Anda cá - era mais antigo do que ele – anda cá que 
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precisam de ti ali». E aquilo chocou-me. Porquê? Porque eu tive de 

dizer uma coisa que não correspondia à verdade. Pronto.  

Três semanas depois regressei. No fim de contas, isto é um 

testemunho com muito esquecimento e algumas coisas podem não 

estar muito certas. Muito obrigado por me terem escutado. 

Manuel de Lucena dirige-se a Pezarat Correia para saber se este 

pretende fazer uma pergunta. 

Brigadeiro Pezarat Correia: É um complemento ao que disse o 

coronel Tomás. Esta é uma matéria extremamente sensível e que 

teve reflexos à qual hoje é difícil atribuir a dimensão que teve 

naquela altura, face aos preconceitos e ao que estava em jogo, 

naquele momento, em Angola. Foi o problema das tentativas 

separatistas brancas, entre aspas ou sem aspas, e os percalços a 

que deram lugar. Eu tenho isso tratado neste meu livro da 

descolonização de Angola – tenho um segundo capítulo sobre elas 

- mas gostava de lhes fazer uma pequena referência porque o 

coronel Tomás tratou o assunto, em minha opinião, muito bem, 

mas foi muito rápido, e eu conheço muito melhor o que se passou. 

Em determinada altura, houve realmente várias tentativas ou pelo 

menos a detecção de várias tentativas, ao longo daquele período 

de 1974. A partir de Junho, Julho, começaram a ser detectadas 

várias tentativas, mais ou menos ligadas com o problema do 7 de 

Setembro em Moçambique, ou não; algumas coisas começaram a 

sentir-se e começaram a chegar muitas informações. A primeira 

[relativa ao] Dr. António Ferronha, que estava a dirigir um 

pretenso Partido Cristão-Democrata de Angola, e que foi 

rapidamente neutralizado. Mas as coisas começaram depois a 

constituir preocupações maiores. Porquê? Porque começaram a 

estar pretensamente envolvidos volumes de tropa com algum 

significado. E nós, na Comissão Coordenadora, começámos, numa 

determinada área (isto já se passa salvo erro em Outubro), a ser 

procurados… 
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Manuel de Lucena tenta retomar a cronologia do período em 

discussão, mas o brigadeiro Pezarat Correia insiste.  

Brigadeiro Pezarat Correia: Eu não queria deixar isto em 

aberto, desculpe. A Comissão Coordenadora começou a ser 

contactada por vários oficiais, independentes uns dos outros, em 

que um vinha dizer: «Ah! Fui contactado por um grupo de 

indivíduos que me aliciou…». E eram comandantes de unidades 

operacionais. Era o comandante da unidade das auto-

metralhadoras de Luanda, eram oficiais dos comandos, eram 

oficiais ligados aos catangueses, e que vinham comunicar: «Fui 

contactado para participar num golpe que vai ter lugar no dia tal. 

Disseram-me que já têm a colaboração de A, B, C, e D». No dia 

seguinte, vem outro oficial e diz: «Fui contactado para isto assim, 

assim. Recrutaram perfeitamente e disseram-me que já têm a 

ligação de A, B, C e D». Alguns eram os mesmos, outros eram 

outros. A determinada altura, a coisa é mais preocupante, quando 

vêm dizer que estão aliciar os catangueses. Os catangueses eram 

uma tropa que estava extremamente instável, naquela altura, 

[perdiam] o seu objectivo e era uma tropa com capacidade 

operacional importante. E tudo devia convergir na mesma data. 

Nós… enfim, a Comissão Coordenadora reuniu-se, reuniu com o 

comando-chefe, alguns oficiais operacionais dos comandos, pára-

quedistas, etc. e resolvemos tomar medidas nessa noite. Então, 

decidiu-se que todos esses oficiais indicados como estando já 

aliciados tinham de ser neutralizados, tínhamos de ir a casa 

buscá-los e trazê-los para o comando-chefe, e agora, íamos 

prender os cabecilhas (os cabecilhas que se apresentavam como 

tais, da FRA [Frente Revolucionária de Angola] e da ESINA 

[Exército Secreto de Intervenção Nacional de Angola], etc.). E 

quando nessa noite se vai buscar os oficiais e se começa a prender 

os cabecilhas e começamos a interrogar os oficiais, um a um, 

começamos realmente a verificar que tínhamos caído num logro 
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total! Isto é, cada um dos oficiais que era contactado e que 

indicava nomes de outros oficiais que já tinham aderido ao golpe 

eram [nomes] perfeitamente fictícios, não tinha adesões 

nenhumas, indicava aqueles nomes apenas para aliciar oficiais. 

Bom, quando a gente ao fim da noite, nessa madrugada, chegou a 

esta conclusão, devolvemos os camaradas todos a casa e 

pedimos-lhes desculpa. A maior parte deles compreendeu 

perfeitamente a nossa situação. Havia alguns que eram oficiais do 

MFA e dos que tinham sido controlados, como aquele rapaz da 

Administração Militar... Acabámos por chegar à conclusão de que 

realmente eles tinham a sua tentativa de golpe, mas que era mais 

do que incipiente, não dava em nada... Só que, com isto, criaram 

terríveis problemas internos dentro das Forças Armadas, de 

desconfianças, de susceptibilidades, etc. Portanto, enfraqueceram-

nos, claramente, internamente, e foi um golpe profundo que nos 

deram. 

Carlos Gaspar retoma o problema da possível independência 

branca. Manuel de Lucena passa a palavra ao general Soares 

Carneiro. 

General Soares Carneiro: O ponto que o sr. dr. agora recorda e 

que eu de manhã também não esqueci dá a impressão de que vai 

tornar a ser falado, como ainda agora foi. O caso de Angola tem 

que ser visto à luz daquilo que era a memória das gerações 

[antigas] e aquilo que eram as perspectivas de futuro que então 

se abriam. A principal recordação que Angola tinha, muito recente, 

era o caso do Congo belga, isto é, a formação da República 

Democrática do Congo.  

Como se lembram, no Congo, como consequência da agitação 

desencadeada em 1958 pelos diferentes partidos, verificaram-se, 

em Leopoldville, no mês de Janeiro de 1959, graves tumultos que 

provocaram dezenas de mortos e centenas de feridos. Após o 

restabelecimento da ordem pela Force Publique, com a qual 
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trabalhei em manobras em 1955, o governo-geral belga ordenou a 

expulsão de 3.000 pessoas, dizendo que eram estrangeiros 

indocumentados e atribuindo-lhes a autoria de toda aquela 

movimentação. É evidente que aquelas 3.000 pessoas disseram 

logo que eram angolanas e que tinham emigrado do nosso Congo 

para o Congo belga. Foram recambiadas para o lado de cá da 

fronteira, onde foram alimentadas e alojadas e se tentou a sua 

reinserção, o que em parte se conseguiu. A maior parte só falava 

francês e dizia abertamente que não se queria fixar em Angola; 

queria era voltar ao Congo após a independência. 

O certo é que os tumultos não pararam com essa expulsão e o 

governo belga, então, prometeu a independência dentro de quatro 

anos. Isto é muito importante para a história, quer do Congo, quer 

de Angola. Quatro anos. 

Mas em Janeiro de 1960, cedendo às pressões que então eram 

feitas, numa base tumultuária e de agitação, de violência, esse 

prazo foi alterado para cinco meses. 

Duarte Silva: Esses povos eram brancos ou eram negros?    

General Soares Carneiro: Eram todos negros, congoleses. A 

independência foi no dia 1 de Julho de 1960. Eu lembro-me 

perfeitamente, fui mandado para Cabinda, com a 1.ª companhia 

de Caçadores Especiais, a 16 de Junho, para estar presente por 

causa dessa independência e dos reflexos que poderia haver em 

Cabinda (que não foram nenhuns). Passados cinco dias da 

independência, a Force Publique fez um grandessíssimo motim, 

prendeu todos os oficiais e sargentos, que na maior parte eram 

brancos, belgas, e então aquilo entrou numa grande agitação 

social – eu não quero dramatizar – com roubos, saques, violação 

de mulheres, o que levou à fuga desordenada da gente do Congo. 

E assim, em breve espaço de tempo, quer pela fronteira de 

Cabinda, quer pela fronteira de Nóqui, quer através do rio Zaire (a 

partir de Bombi e Matadi) entrou em Angola qualquer coisa como 
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40.000 brancos, que fugiam espavoridos deixando tudo. Esta era a 

experiência que Angola tinha de uma independência que, na 

opinião dos mais antigos de Angola, se faria contra os brancos. 

Os intelectuais de Angola tinham conhecimento de outra 

independência, que era a secessão da Rodésia, que tinha ocorrido 

pouco tempo antes com o Ian Smith, mas que não era 

propriamente uma independência, era um movimento de 

manutenção dos privilégios dos brancos contra a comunidade 

negra. 

O caso de Angola… eu não quero fazer a apologia [do colonialismo 

português] e dizer que Angola era um caso de multirracialidade. 

Como há bocado [lembrei], e não foi sem razão que o fiz, o 

testemunho do dr. Almeida Santos dizia exactamente isso: 

«Angola é um exemplo de multirracialismo, que só pode ter 

comparação com o Brasil». Disse-o ainda em 1975, numa 

entrevista que eu poderei aqui citar e que está no livro que há 

bocado o sr. coronel invocou. Portanto, os brancos de Angola, 

quando pensavam no seu destino e naquilo que após a revolução 

poderia surgir, pode dizer-se que [tinham] três hipóteses: duas 

extremas, uma independência à Congo, quer dizer, os pretos 

contra os brancos; uma secessão à Rodésia, que era os brancos 

contra os negros; e havia uma solução intermédia, que era a de 

um Estado multirracial. Não há [dúvida de] que dentro da nossa 

tradição histórica, cultural, social, esta era a solução preferível. 

Não quero dizer com isto – respondendo aqui a algumas questões 

que foram postas - que não houvesse algumas pessoas de cabeça 

esquentada [com] essa ideia de fazer uma independência branca. 

Para isso pensavam poder contar com o apoio da África do Sul. 

Era gente que vivia no Huambo, que vivia na Huíla, que tinha 

muitas relações comerciais, de associação e partenariato com a 

África do Sul e pensava que aquele exemplo de um regime de 

apartheid poderia ter aplicação ao caso de Angola. 
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Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Angola não tinha em si mesma uma dimensão demográfica que 

permitisse, separada da metrópole, aguentar um movimento fosse 

contra quem fosse, ou seja, a hipótese de independência branca 

não resistia a um mínimo de 5 minutos de argumentação ou até 

de reflexão. Isto vem a propósito para dizer que nunca essa 

hipótese passou para além de congeminações, de mera loucura de 

alguns indivíduos mais extremistas. Quando me vêm dizer que o 

governador Santos e Castro, como há bocado evocou o sr. 

brigadeiro, alinhava numa dessas, eu digo que isso não só é uma 

fantasia, mas é a maior injustiça que podem fazer ao eng. Santos 

e Castro. 

O eng. Santos e Castro era um homem com uma paixão enorme 

por Angola, onde tinha vivido na sua meninice. O pai era 

funcionário das Alfândegas e esteve muito tempo colocado no 

Lobito, onde nasceu, aliás, o irmão mais novo, o Gilberto. E 

sucedia que este seu amor em nada lhe diminua a percepção das 

realidades e daquilo que deveria ser a solução para Angola. Ele 

pensava que Angola - eu posso adiantar isso das nossas conversas 

- seria inevitavelmente um novo Brasil. O que carecia era de 

tempo para que essa independência se construísse. Não poderia 

nunca ser uma independência fomentada ou aproveitando o 

artificialismo do incidente que já vi muita gente – o sr. não o disse 

- datar de Agosto de 1974. 

Seria possível criar um incidente com a metrópole que 

galvanizasse [alguém]? Quem? Quando em Angola havia 

praticamente 100.000 militares? Com que forças, com que meios é 

que o sr. eng. Santos e Castro poderia contar para assegurar essa 

luta secessionista (é evidentemente a guerra Norte/Sul dos 

Estados Unidos, que a televisão agora recorda). Isto é um 

absurdo, mas é um absurdo que vi repetir a muito boa gente e 

vejo, no livro do dr. Franco Nogueira, ele atribuir ao dr. Marcello 
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Caetano essa ideia das possibilidades de secessão de Angola. Vi 

mais tarde, numa polémica relativamente recente, o sr. general 

Silvino Silvério Marques também fazer-se eco de várias pessoas 

que lhe tinham dito que, efectivamente, [essa ideia tinha existido] 

e vi, mais recentemente, o prof. Freitas do Amaral também a 

fazer-se de uma afirmação idêntica. Eu repito: trabalhava com o 

sr. eng. Santos e Castro todos os dias; a primeira coisa que ele 

fazia quando chegava ao gabinete era, pelo intercomunicador, 

ligar para o meu e perguntar: «O sr. secretário-geral está 

disponível?» Eu evidentemente dizia que sim. «Faça favor de 

chegar aqui.» E começávamos a manhã conversando sobre 

determinados assuntos. O testemunho que eu posso dar dessas 

manhãs é que vi muitas vezes o eng. Santos e Castro, branco, 

lívido de noites mal dormidas (ele tinha grandes problemas 

familiares de uma gravidade extrema) e acima de tudo tinha tido 

já durante a noite várias vezes problemas cardíacos, que o tinham 

levado a chamar o médico. O que não impedia que na manhã 

seguinte ele lá aparecesse pontualmente para a nossa conversa. O 

eng. Santos e Castro nunca me falou em nada que pudesse 

parecer, em subentendidos, em linguagem convencional, uma 

auscultação ou o que fosse. Uma vez pretendeu começar a falar 

numa certa linguagem nesse género e eu disse-lhe: «O sr. 

governador escusa de continuar mais porque o que quer dizer é 

isto.» E ele disse-me assim: «Você é fino – desculpem, elogio em 

boca própria é vitupério - que nem um alho.» E eu respondi: 

«Não, eu estou é atento». E era o problema do sr. eng. Santos e 

Castro - ele também estava atento. O que não quer dizer que não 

me tenha dito - e posso dizê-lo aqui porque não o comprometo 

nem a sua memória - quando regressou, em 21 de Fevereiro da 

metrópole, contou-me a sós a conversa que tinha tido com o sr. 

presidente do Conselho. Disse-me: «O sr. presidente do Conselho 

só me acentuou a importância do meu cargo e que dias muito 



104 

 

graves nos esperam». Foi exactamente assim que as coisas se 

passaram. A partir daqui, há quem pretenda dizer que o sr. 

presidente do Conselho estava, com larga antecedência, a avisar 

que ia haver um golpe de Estado, que se ia considerar como 

vacatura do poder em Lisboa e que, nos termos da lei da Defesa 

Nacional, pertencia ao governador-geral mais antigo (que era ele) 

assumir a gestão dos negócios do Estado, na falta de um Governo. 

Isto é de uma fantasia heróica, mas esta fantasia prolonga-se – e 

a mim dá-me pena que assim suceda - no livro Os vivos e os 

mortos, de Pompílio da Cruz, que é um homem que pode merecer 

algumas reservas, mas que é interessante ler para acompanhar 

determinados aspectos da história recente de Angola. O Pompílio 

da Cruz, falando daquelas guerras que eles lá sustentaram com os 

movimentos de libertação, ou entre si, ou contra os movimentos 

de libertação, e falando – então sim - numa tentativa de 

independência de Angola naquela altura (coitado, era mais outra 

loucura), que se chamava Frente Revolucionária de Angola [FRA]. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Foi a história que eu contei aqui há 

bocado. 

General Soares Carneiro: Ele põe a certa altura um senhor que 

não sei quem é – que é o Menino qualquer coisa… Conta que tinha 

mandado esse Menino levar dinheiro ao Gilberto Santos e Castro, 

à África do Sul, para comprar armas para o movimento, [e diz] 

que já estava tudo preparado para o receber. Também, diga-se 

em abono da verdade, não sei que grande guerra é que iam poder 

fazer em Angola com 400 contos para armas. Mas, enfim, é assim 

que se faz a história. Nessa altura, esse rapaz que tinha levado o 

dinheiro tinha ficado muito descoroçoado, quando o Gilberto lhe 

disse: «Isso da FRA, quem a criou fui eu e o meu irmão». Não sei 

se você leu isso, se reparou neste pormenor. Eu choquei logo com 

aquilo, dei murros na mesa, fiquei irritado porque isto pode caber 

na cabeça (que tem o seu quê às vezes de megalómano) do meu 
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amigo Gilberto Santos e Castro. E pode caber na imaginação que 

circunstâncias de exílio e, de certo modo, de desespero podem 

criar, mas que não tem realidade absolutamente nenhuma. Quer 

dizer, para quem pensa que a DGS em Angola tinha algum 

significado - na minha opinião tinha um grande significado na luta 

contra a subversão e você [brigadeiro Passos Ramos] foi o 

herdeiro daquela direcção-geral - não era coisa que escapasse à 

informação da DGS. A DGS conhecia todos os oposicionistas que 

viviam em Angola, oposicionistas declarados... Lembro-me de um 

que lá havia e que depois foi muito notável no tempo dos 

movimentos, o Ariosto, que escrevia para os jornais. O Ariosto, 

quando o encontrava – o que me sucedeu uma vez numa boîte em 

que eu estava com o coronel Carloto de Castro, que era o 

secretário provincial das Comunicações. [?] Ia a Luanda e eles 

levaram-me à boîte depois da sessão de trabalho. Apareceu 

também o São José Lopes e apareceu o Ariosto. E o Ariosto foi 

cumprimentar os membros do governo, foi cumprimentar o São 

José Lopes e o São José Lopes disse assim: «Então, como é que 

vai?» [E o Ariosto:] «Cá vou indo». E ele [São José Lopes] disse: 

«Sabe o que é que este queria? Era que eu o mandasse prender 

para ganhar a palma do martírio». Era exactamente assim que as 

coisas se passavam em relação pelo menos a determinados 

indivíduos. Lembro-me de outros que foram notáveis… Em relação 

a esta questão, quero dizer que depois dos receios que eu vi – e 

que agora foram repetidos por este ilustre militar – de que 

pudesse haver uma secessão branca, eu quero dizer que, visto de 

cabeça fria, não tinham pés nem cabeça.  

Mas, atenção, das três hipóteses que eu referi que se podiam pôr 

à comunidade de Angola, duas eram extremas (a independência 

preta ou a independência branca). [A terceira era] a solução 

multirracial. A independência preta equivalia [para os brancos] a 

partir, partir, abandonar tudo, a sua vida e recomeçar. Quero dizer 
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que a minha interpretação (já lá não estava na altura) de todos 

estes fenómenos de tiroteio, de agitação e daquilo que, ainda no 

meu tempo, eu sei que se passava nos musseques (tenho aqui um 

relatório sobre a situação nos musseques depois do 25 de Abril), 

toda aquela sensação de pressão psicológica que se exercia sobre 

os brancos que lá viviam, era, exactamente, de quem convidava a 

partir. E convidava as pessoas a partir porque o preto dos 

musseques era como o branco dos musseques. Eram os mais 

racistas que eu podia encontrar, porque não tinham nada que os 

pudesse distinguir uns dos outros, que não fosse a cor. Portanto, o 

branco que vivia nos musseques, em condições de dificuldade 

extrema, julgava-se superior ao preto, porque era branco; o preto 

que vivia nos musseques com aqueles brancos de extracto mais 

baixo, ou que, coitados, para quem a vida tinha sido menos fácil 

ou era mais difícil, também dizia a mesma coisa: «Somos 

superiores e somos pretos». O que se pensava, em termos de 

independência, e que era dito ao preto, no boca-a-boca dos 

musseques, era: «Quando os brancos se forem embora, tu vais 

para as casas lá para baixo, tu vais ficar com os carros dos 

brancos, tu vais ficar com as mulheres dos brancos, tu vais ficar 

com as lojas dos brancos». Era isto que se dizia. E, meus 

senhores, para quem, como eu, tenha voltado a Angola, não os 

viu com as mulheres dos brancos, mas viu-os com os carros que 

os brancos deixaram e viu-os com as casas que os brancos 

abandonaram. Luanda, para quem lá for – ainda agora - é uma 

grande lixeira comparada com aquilo que era nos tempos da 

presença portuguesa! Nunca mais se fez manutenção de 

elevadores, nunca mais se fez a limpeza dos sistemas de lixo, 

nunca mais se procedeu à recolha do lixo, nunca mais se pintaram 

os prédios e [se fizeram] trabalhos comezinhos de conservação. 

Foi isto que se passou! Aqui há a grande acusação dos intelectuais 

do MPLA ao MPLA, naquele documento que publicam, creio que por 
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volta de 6 de Junho, o chamado «Documento dos 15», em 

Brazaville. Quando acusam o MPLA de racismo e tribalismo, estão 

exactamente a pôr o dedo na ferida, porque entre eles há brancos, 

há pretos, há mestiços - são os intelectuais. Sentem que aquele 

caminho era inevitável e iria pôr em fuga os portugueses. Se me 

permitem, para fugir um bocado de Angola para não parecer que 

estamos a centralizar demasiado os casos, eu contava uma 

pequena história dos vinte anos da independência de São Tomé, 

em que o primeiro-ministro Carlos Graça, no discurso que 

pronunciou e que veio publicado nos jornais portugueses, 

lembrava que a ilha de São Tomé estava a atravessar um 

momento difícil, extremamente difícil, principalmente quanto à sua 

vida económico-social. E dizia: «Mas nós também somos culpados. 

Porque o êxodo dos portugueses que nos eram necessários fomos 

nós que o provocámos». 

Não gostaria de ter sido eu a fazer estas afirmações porque, as 

pessoas, apesar de tudo, suspeitam sempre: «Olha para aquele, 

olha para aquele». Não dizem que eu trouxe uma grande fortuna 

de Angola porque é sabido que não trouxe um tostão de Angola a 

não ser a riqueza de dois filhos que lá nasceram. Por isso é que 

eu, há bocado, fui transcrever o que dizia, a propósito do homem 

branco de Angola, o sr. dr. Almeida Santos e que está publicado 

por ele. Está publicado no Já Agora, em 1972, e está publicado 

nos 15 Meses ao Serviço da Descolonização, editado em 1975. 

Quer dizer, o dr. Almeida Santos disse-o em 1972, redisse-o em 

1975 e diz mais: aquilo serviu de base à sua política de ministro 

da Coordenação Interterritorial. Isto é aquilo que sei. 

O general Soares Carneiro oferece-se, então, para responder às 

perguntas dos participantes no seminário. Segue-se uma pergunta 

imperceptível de José Pedro Castanheira, referindo-se a Baltazar 

Rebelo de Sousa, antigo ministro do Ultramar. 
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General Soares Carneiro: [Quanto ao] dr. Baltazar Rebelo de 

Sousa não tenho grande respeito nem falta dele. Não o conheço. 

Só conheço o Dr. Baltazar Rebelo de Sousa de ter ido a Angola 

quando era já ministro do Ultramar e de termos tido (ele, o sr. 

governador Santos e Castro e eu) uma conversa acerca da 

previsível evolução política à luz dos estatutos então publicados. 

Eu penso que o que ele está a dizer é uma grande fantasia, acima 

de tudo apoiando-se… Eu li o seu artigo e tenho-o na minha 

secção de recortes. Do que eu me lembro é que, quando o li, eu 

associei-o a um facto que é indesmentível. É que o governador 

Santos e Castro foi demitido pela Junta de Salvação Nacional 

(JSN). E há coisas de que a gente tem alguma mágoa na vida e 

algumas levará para o túmulo, com certeza. Uma delas é que 

então a alguns camaradas meus militares, que estavam na 

fortaleza [de Luanda], lhes tenha ocorrido a ideia de que ele era 

perigoso e devia ser mandado para Lisboa sob prisão e num avião 

militar. O sr. eng. Santos e Castro embarcou no navio Infante D. 

Henrique no dia 29 de Abril. Eu quero dizer, porque tenho alguns 

anos na vida e naquela altura também já os tinha, que [enviei], 

em 27 de Abril, que era um sábado, uma mensagem imediata para 

o presidente da JSN, em que dizia assim: «O governador-geral 

cessante, eng. Santos e Castro, pretenderia conhecer se deve 

regressar imediatamente à metrópole, ou não. Peço V. Exa. 

resposta urgente a esta via, de forma a possibilitar utilização do 

navio Infante D. Henrique a sair amanhã de Luanda». O navio 

acabou por sair, mas em vez de vir directo para Lisboa (eu não 

sabia isso, quando mandei marcar os bilhetes), foi ao Lobito. Foi 

ao Lobito! E é por isso que falo no problema da independência do 

Lobito. E sabe que depois no Lobito… ao contrário de Luanda. [Em 

Luanda] o sr. general Rafael Alves proibiu que fossem pessoas 

despedir-se do sr. governador ao navio (pôs lá a Polícia Militar) - 

fui eu só e o secretário provincial, o Carloto Castro, porque era o 
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homem das Comunicações e Transportes, era o «dono» do porto 

de Luanda. Fomos só os dois. No Lobito, [Santos e Castro] 

recebeu várias pessoas e amigos. Um deles, o que depois fez com 

que viesse acoimado nos jornais de ser um salazarista disfarçado, 

era o eng. Fernando Falcão. O eng. Fernando Falcão que sempre 

tinha sido considerado um opositor, que vivia no Lobito, porque foi 

despedir-se do eng. Santos e Castro, com quem tinha relações 

pessoais havia muitos anos, foi acoimado, nos jornais de Luanda, 

de ser um assanhado salazarista. O sr. tem uma enorme 

experiência de vida e sobretudo é um bom observador 

internacional. O eng. Santos e Castro embarca em Luanda, 

acompanhado por um médico porque vinha doente, o que era 

verdade, não é fantasia. O eng. Santos e Castro chega ao Lobito e 

solta o grito do Ipiranga? Nem sequer cavalo havia! Proclama a 

independência, onde? No Rádio Clube do Lobito? Apoia-se em que 

forças? Na companhia que estava no Lobito, lá em cima instalada 

no morro […]? Isto são daquelas coisas … Não vale a pena estar a 

fantasiar com coisas que não podem ter o mínimo de 

verosimilhança. Há uma técnica das informações que diz que as 

notícias, para chegarem a ser informações, seguem um longo 

processo. Este processo é que as torna credíveis. Portanto, 

considero isso que tem vindo a ser dito uma das grandes 

fantasias, mas que são alimentadas por muito boas pessoas e 

algumas até no propósito benévolo de fazer do eng. Santos e 

Castro um mártir das suas convicções, o que não é verdade.  

Acrescento só mais um pormenor que também não é indiscrição. 

Quando foi o 16 de Março, houve aquela vassalagem da «brigada 

do reumático». Na manhã seguinte, na conversa matinal que se 

seguiu a este preito de vassalagem dos srs. generais, o sr. 

governador Santos e Castro começou por me dizer assim: «Viu 

aquela ontem dos generais?» Eu disse: «Vi e lamento». Não digo 

mais nada do que disse. E ele só me acrescentou: «O prof. 



110 

 

Marcelo está palmeado». Sabe o que é palmeado? É calão 

corrente. Isto foi o juízo de valor que ele fez imediatamente acerca 

da situação, a partir da utilização de truques como esses. Não sei 

se há mais alguma pergunta… 

Luís Salgado Matos pergunta se antes do 25 de Abril o general 

Soares Carneiro teve algum contacto pessoal com o prof. Marcelo 

Caetano. 

General Soares Carneiro: Em relação ao sr. prof. Marcelo 

Caetano, quero dizer que mesmo as «Conversas em Família», 

tenho a impressão de que nunca as vi, que não estava cá. Desde 

1960 e até 1974 passei cá na metrópole em intervalos de 

comissões, uma vez seis meses e outra vez nove meses. Está a 

ver o que foi a minha vida nesse intervalo de tempo. Nunca o vi, 

nunca falei com ele, nunca me aproximei dele, não sei nada, 

nunca falei com ele por interposta pessoa.  

Eu pedia ao sr. dr. Salgado de Matos que pensasse uma coisa: eu, 

em Angola – agradeço muito a gentileza de me lembrar que eu já 

fui major, e só tenho pena de não me ter lembrado que eu 

também já fui alferes, porque seria um rejuvenescimento que 

nesta altura me agradaria - era secretário-geral de Angola. 

Secretário-geral de Angola era, na dimensão ultramarina de 

Angola, uma espécie de vice-governador-geral. E eu tinha, 

realmente, a meu cargo, dois aspectos que eram muito 

importantes. Tinha a meu cargo as únicas forças policiais ou com 

capacidade militar em Angola, chamemos-lhe assim - tirando as 

Forças Armadas que, como é evidente, não dependiam de mim. 

De mim dependia a polícia e a OPVDCA [Organização Provincial de 

Voluntários e Defesa Civil Angola]. É certo que a OPVDCA também 

foi acoimada, logo a seguir ao 25 de Abril, de ser a Legião do 

Ultramar, coisa que, em conferência de imprensa, o sr. marechal 

Costa Gomes - suponho que no dia 6 de Maio, em Luanda – 

desmente. Ao rapazote que lhe fazia a pergunta [responde]: «Ó 
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meu senhor, eu tenho mais anos de Angola que o senhor. Eu 

conheço isto muito melhor que o senhor, não me venha para cá 

com essas ideias. O que eles eram era isto aquilo e aqueloutro». 

Isto só para dizer que estas duas forças eram as únicas que 

tinham armas, além das Forças Armadas ou das milícias que 

dependiam das autoridades administrativas e também poderia 

dizer-se que dependiam lá no topo de mim. Não havia mais armas 

em Angola. 

Não era possível fazer uma secessão. Teria que envolver 

elementos coercivos, não era possível fazê-la sem ter meios para 

a coacção. Eu fui educado para ser um gestor de violência, é 

realmente [esta] a definição dos militares, mas não sou um gestor 

de loucuras. E nunca fui sondado, porque se o tivesse sido, diria 

redondamente (escusava de dizer que era português), bastava 

dizer: «Eu não sou parvo e não me venham para cá com coisas 

que são profundamente irreais! Isto é impossível». […] 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

[…] em Benguela ou no Lobito, as Forças Armadas tinham a 

possibilidade de colocar lá as tais vinte companhias que vieram 

para Luanda! Que esta ideia de os brancos serem independentes 

(acredito que fosse o sonho de alguns) não sirva de álibi para não 

se ter negociado tão profundamente e tão decisivamente como eu 

penso que a situação de Angola merecia e podia ou possibilitava. 

Isso é outra coisa. 

Pergunta imperceptível de José Pedro Castanheira referindo o 

bispo de Sá da Bandeira, D. Eurico Dias Nogueira7, e a 

preocupação do episcopado colonial quanto à possibilidade de uma 

independência de tipo rodesiano. 

General Soares Carneiro: O bispo, como sabe, estava há pouco 

tempo em Sá da Bandeira, tinha vindo da Beira, de Moçambique, 

que era a sua diocese no Ultramar. Tinha tido, em Moçambique, 
                                                      
7 D. Eurico Dias Nogueira foi bispo de Sá da Bandeira de 1972 a 1977. 
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uma infeliz experiência, como bispo, exactamente dentro deste 

contexto de contestação. As relações com a administração política 

do território não tinham sido muito felizes e em Sá da Bandeira 

estava no período de adaptação. É possível que distinguisse entre 

as suas ovelhas, e que tenha reparado mais nas vozes de algumas 

delas. Eu vou chamar a atenção para um pormenor muito 

importante: é que em Angola, a seguir ao 25 de Abril, a única 

instituição que teve força, argumentos e capacidade para tentar 

tranquilizar todos, brancos e pretos, foi a Igreja! O comunicado da 

Igreja de Angola [sobre o 25 de Abril, chamado] «O momento 

cristão de Angola» é subscrito por todos os bispos de Angola, os 

brancos e o preto (era o único, André Muaca, que eu conheço 

muito bem, aliás, actual bispo resignatário), tem a data de 6 de 

Junho de 1974 e vários capítulos: «A Igreja na conjuntura política 

de Angola», «A construção da paz», «A garantia da paz», 

«Merecer a liberdade», «Conclusão». Vou ler aqui uma parte que 

talvez demonstre se o bispo pensava assim: «É legítima a alegria 

expansiva de uma maioria étnica que vê livre o seu acesso ao 

poder e ao uso de direitos cívicos que até agora lhe estavam 

praticamente vedados» - refere-se com certeza aos pretos, não 

aos brancos. Depois outra parte: «Não é menos compreensível a 

apreensão das etnias minoritárias, que temem lhes aconteça o que 

já se verificou nalguns países chegados à independência». Li só 

esta parte porque o documento é um documento extenso e quero 

dizer que teve muita importância em Angola. Suponho que o MFA 

nunca o leu, atenção. A secção de recortes de imprensa 

funcionava mal… A Igreja em Angola teve algumas intervenções 

neste momento para as quais chamo a atenção […]. É que a Igreja 

era realmente a instituição que dispunha da maior quantidade de 

informação. Sempre foi assim. Mas as suas posições têm de ser 

vistas em correspondência com o sentimento profundo da maior 

parte da sua comunidade… ou do Povo de Deus, se lhe quiser 
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chamar assim. A Igreja ainda tinha outras razões para se 

pronunciar. Na minha opinião, mais por preconceito do que por 

razões reais, a Igreja católica era vista como associada, ou 

identificando-se com o sistema político anterior. Em segundo 

lugar, os líderes dos movimentos emancipalistas não eram 

católicos: um era agnóstico, o Agostinho Neto, e os outros dois 

eram de confissões evangélicas. Em terceiro lugar, a Santa Sé já 

tinha comunicado através daquele cardeal Diogo (que era um 

homem muito atento que nunca dava ponto sem nó, 

principalmente em questões de diplomacia) tinha comunicado 

estar a acompanhar, entre aspas, atentamente o evoluir da 

situação, para ponderar que novas indicações poderiam 

eventualmente ser dadas pela Igreja nesses territórios. Isto para 

todos os bispos era muito importante! E o que é que os bispos 

fizeram? Os bispos menos comprometidos, chamemos-lhes assim, 

pelo menos aos olhos daqueles que tinham mais preconceitos, 

eram exactamente o D. Eurico Dias Nogueira e o D. Francisco… 

Apartes. 

A Igreja escolheu, para pontas de lança daquilo que era a 

apresentação pública das suas posições, em primeiro lugar, a 

seguir ao 25 de Abril, a homília do dia 28 de Abril (que era 

Domingo), proferida por D. Eurico Nogueira na missa dominical em 

Sá da Bandeira; em segundo lugar, a homília proferida pelo outro 

que a seguir a este era o mais suspeito de entendimento com os 

movimentos emancipalistas, na catedral de Carmona, em 5 de 

Maio, pelo bispo da Diocese, D. Francisco de Mata Mourisca. 

Depois, em 7 de Maio, é publicado o telegrama do cardeal Diogo, 

de que li parte, em nome de Sua Santidade. Mas também veio 

logo publicado, em 6 de Junho, no mesmo número de jornal uma 

nota Pastoral dos bispos de Angola e São Tomé à assembleia 

plenária da Conferência Episcopal, que vale a pena ler. Os bispos 

emitem este extenso comunicado a que chamaram «O momento 
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cristão…». Eu leio só aquilo que é o apelo… O comunicado dos 

bispos de Angola é, no fim de contas, um apelo a pretos e 

brancos, para que formem um grande povo, mas quero dizer que 

usa uma linguagem que naquela altura era já um bocado 

passadista, não é uma linguagem de revolução. 

Por exemplo, nas conclusões diz: «Primeiro, devem os poderes 

públicos envidar todos os esforços para pôr termo à guerra que há 

treze anos se vem sentindo em alguns pontos de Angola». E 

depois lembra: «Esquecendo e perdoando agravos de parte a 

parte, esperamos que também os grupos que vêm fomentando a 

guerra» – repare, diz-se que vêm fomentando a guerra - «se 

disponham a entrar em diálogo sério e construtivo, em ordem à 

paz, que todos desejamos.» Segundo: «Na decisão a tomar 

quanto ao futuro político destas terras, não se poderá esquecer a 

sua situação histórica e social». E depois acrescenta: «Pretos e 

brancos vivem há séculos em Angola e cá têm trabalhado. Muitos 

nunca conheceram outro país. Todos são por isso chamados a 

fazer dela um grande povo, quer integrados na Nação portuguesa, 

quer com vida autónoma, com o voto dos cidadãos conscientes ou 

decididos». Terceiro: «A experiência tem demonstrado que uma 

mudança brusca das instituições traz em geral mais danos do que 

vantagens. Destrói-se muito do que vem já feito e agravam-se os 

males existentes». Quarto: «Devemos reconhecer, todos 

realmente, que as relações entre as várias camadas da população 

nem sempre se processaram com justiça e caridade cristã. Há a 

deplorar, sobretudo nos últimos anos, excessos injustificados, de 

parte a parte». E aproveita esta última conclusão para lembrar 

que 1974 era um Ano Santo, e a reconciliação é um dos temas 

fundamentais do Ano Santo. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Eu gostava de deixar aqui uma 

nota. Em minha opinião, nesta exposição extremamente bem 

construída do general Soares Carneiro há uma fragilidade. Há uma 
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fragilidade que tem a ver com as notícias que aparecem sobre este 

problema do possível envolvimento do Marcelo Caetano e de 

outras entidades, nessa tentativa [de independência «branca»] em 

Angola, que tem que ser apreciada hoje, vinte anos depois, não 

analisando na nossa óptica ou na óptica de quem tinha 

responsabilidades a situação que existia, mas o que é que as 

pessoas que eventualmente poderiam tentar essa manobra 

pensavam que podiam conseguir nas condições existentes. Isto é, 

se, eventualmente, o primeiro-ministro em Portugal, com o 

governador-geral de Angola… Eu não estou de maneira nenhuma a 

pôr em causa o perfil que o general Soares Carneiro traça do 

governador-geral de Angola - mas são personalidades de 

reconhecido relevo na vida nacional que levantam esta questão! É 

o Franco Nogueira, é o Silvino Silvério Marques, é o próprio filho 

do Santos e Castro que testemunha. 

General Soares Carneiro: Tem de ler o que o rapaz disse. 

Brigadeiro Pezarat Correia: O que está escrito pelo Santos e 

Castro [filho] é o seguinte: «Recordo bem a ocasião dessa 

conversa, entre meu pai e Marcelo Caetano, em Fevereiro de 74, e 

a satisfação que o meu pai sentia após uma longa conversa com o 

então presidente do Conselho, em meados de Fevereiro. A ideia 

clara que retenho é a de que, nas suas palavras, o prof. Marcelo 

Caetano lhe transmitira a garantia de que, se sentisse que iria 

perder o controlo das coisas na então metrópole, avisaria a tempo 

o governador-geral de Angola, para que as muito jovens e 

emergentes instituições angolanas pudessem avaliar e ponderar a 

situação e, na medida do que julgassem, tomar o seu destino e o 

de Angola nas suas próprias mãos». 

General Soares Carneiro: Também li essa parte que vem no 

livro. Eu não dou a interpretação de que o Marcelo Caetano 

estivesse a transmitir ao sr. eng. Santos e Castro uma orientação. 

Estava era a chamar-lhe a atenção para a responsabilidade do seu 
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cargo, que se acrescentaria em tais circunstâncias. Mas oiça, todos 

nós entendemos a mesma coisa: numa altura de crise as 

responsabilidades vêm ao de cima. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas é preciso ligar isto ao que foi 

dito por outras pessoas, de que a crise seria artificialmente criada! 

Cria-se a crise, para depois dar lugar a esta situação! Ó meu 

general, o que eu quero salientar aqui é o seguinte: é preciso a 

gente admitir [como é] que, eventualmente, pessoas que 

tentassem jogar esta cartada, avaliariam as condições de que 

poderiam dispor. Não quer dizer que, depois, dispusessem delas. 

Por isso é que há golpes falhados e golpes vitoriosos. 

General Soares Carneiro: Desculpe, desculpe. Apelo para a sua 

formação militar. Uma situação dessas merece, da parte de um 

militar, um estudo da situação. E nos factores que punha, para a 

tomada de decisão, isso não induziria imediatamente a dizer 

«Esta, não!»? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas é aí que eu vou perguntar, a 

alguém que estivesse interessado nisso, que factores é que 

eventualmente poderia equacionar a seu favor. 

General Soares Carneiro: Isso é o problema que eu lhe estou a 

pôr. É que eu, como secretário-geral, que era o único que tinha 

armas em Angola (além das Forças Armadas, é evidente), que 

força é que eu tinha? Como sabe, em tempos que são anteriores 

ao seu oficialato… O Exército é uno para todo o território nacional, 

[mas] antigamente não era assim. Antigamente havia o Exército 

Colonial e, portanto, em cada uma das províncias, o Exército 

dependia do Governador, que era o comandante. Depois, o 

Exército passou a ser uno para todo o território nacional. Isso 

significava que o Exército português, e eram 100.000 homens que 

estavam lá em Angola, tinha pelo menos que se interrogar: «Mas 

que historia é esta? Eu que estou encarregado de defender o país 
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e que sou o garante da unidade do território, como é que eu vou 

agora admitir que uns “pinchavelhos” se resolvam para aqui »… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Meu general, desculpe, mas está a 

raciocinar em termos teóricos. O que eu pergunto é o seguinte: 

General Soares Carneiro: Não são teóricos! 

Brigadeiro Pezarat Correia: Se houvesse alguém interessado 

em fomentar este tipo de manobras, a questão que se coloca é: 

esse alguém, na apreciação da ordem de batalha, podia 

eventualmente procurar encontrar apoios dentro das Forças 

Armadas, tirá-los do controlo geral da instituição para poder 

contar com eles. E eu pergunto: isso tinha alguma lógica? Tinha 

alguma probabilidade? Eu penso que sim. Por exemplo, porque é 

que alguém que quisesse conspirar neste sentido, não podia 

raciocinar assim: «Ora, a gente pode contar com o [governador] 

engenheiro Santos e Castro, há um homem que tem profunda 

influência no conjunto das unidades de comandos em Angola, que 

é o tenente-coronel Santos e Castro, irmão do governador, que já 

não comanda os comandos, mas tem [sobre eles] uma influência 

de raiz. Poderemos ou não eventualmente admitir que ele possa 

aliciar comandos para o nosso lado?» É uma hipótese. Segunda 

hipótese: como o sr. general já focou, havia uma força 

combatente importante, que eram os Flechas controlados pela 

PIDE. Temos ou não possibilidades de aliciar as forças dos Flechas, 

para o nosso lado? 

General Soares Carneiro: Olhe que eu há bocado lembrei que 

eram 2.107 homens. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Eu estou apenas a dizer: e porque 

não a Força Aérea? E porque não a unidade A, B ou C da estrutura 

da quadrícula? Isto é, eu admito a possibilidade de que se alguém 

quisesse engendrar um golpe desta natureza era natural que 

sentisse que tinha possibilidade – pode ser que estivesse errado -, 

mas podia admitir que tinha a possibilidade de aliciar um 
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determinado número de forças que lhe poderiam ser favoráveis. 

Porque, repare-se o seguinte: a verdade é que se deu o 7 de 

Setembro em Moçambique. O golpe foi vencido, mas foi tentado, 

portanto, eu admito que este golpe eventual em relação a Angola 

não tivesse êxito nenhum – estou convencido que não tinha. 

Agora, eu também estou convencido de que havia algumas 

condições para que alguém pudesse pensar nele. Portanto, isto 

para mim continua a ser um mistério, mas é um mistério que não 

está completamente posto de parte. 

Fátima Patriarca: A minha pergunta é muito simples. O sr. 

general assume o cargo de secretário-geral de Angola em 1972. 

Aquilo que eu pergunto é: houve reivindicações, manifestações, 

abertas ou latentes, por parte da população branca, durante o 

período do professor Marcelo Caetano, que indiciassem vontade 

ou, indirectamente, apontassem para uma independência branca? 

General Soares Carneiro: Não. Isso posso dizer-lhe que não. 

Nenhuma. 

Intervenção imperceptível de Luís Salgado Matos. 

General Soares Carneiro: Para lhe responder exactamente tinha 

que ir ver … Tenho o triste vício de inscrever na minha agenda 

tudo o que se passa, o que me tem permitido pôr uma muleta na 

minha memória, que nem sempre funciona. E então com 

perguntas respeitantes a 1974 tenho muita dificuldade. Porque 

senão eu poderia dizer-lhe se houve alguma visita a Angola, do 16 

de Março para a frente, de alguma pessoa notável ou que eu 

tivesse reparado que estivesse lá com o eng. Santos e Casto. Quer 

dizer, [que seja] do meu conhecimento, não houve nunca uma 

diligência desse género. Tenho algumas dificuldades porque a vida 

ensinou-me a ser realista nas coisas, não é? Sonhar, mas sonhar 

quando é próprio. Porque a hipótese que o Dr. Salgado Matos está 

a pôr da população civil atacar as Forças Armadas é um bocado… 

Não sei se já viu um elefante a dizer «Jardim Zoológico». É que 
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uma G-3 com um elefante, aquilo não pára, o elefante continua a 

andar. Mas, neste caso concreto, seriam mosquitos a picar o 

elefante. Nem chegava a ser uma G3. Isto é, não havia 

possibilidade nenhuma de desencadear em Angola qualquer acção 

contra as Forças Armadas. Aquilo que eu ouvi, e oiço e ouvi em 

muitos sítios e procurei contrariar (na medida em que podia 

intervir), era a maledicência da população civil em relação às 

Forças Armadas, isso infelizmente existia lá, principalmente em 

relação às pessoas que não conheciam as Forças Armadas; e 

geralmente o reconhecimento só a vem a ser obtido muito depois, 

quando as pessoas têm conhecimento de algumas coisas mais 

concretas. Mas é impossível, o tempo das revoluções civis já 

acabou! Mesmo aqui, a ideia da revolução civil, do levantamento 

popular… São ideias ultrapassadas, são ideias românticas mas que 

na verdade não é possível repetir, principalmente num país em 

armas como era o caso de Angola. Angola era um país em armas! 

Brigadeiro Passos Ramos: A questão que o senhor doutor 

[colocou] não era essa. Ele estava a fazer um paralelismo com o 

que se passou em Vila Pery e na Beira. Era um insulto. […] O 

único caso que eu conheço, sr. dr.,  semelhante ao que se passou 

na Beira, foi no Luso em 1969. 

Luís Salgado de Matos: Estava a pôr a hipótese de um esquema 

semelhante ao que tinha havido na Beira e em Vila Pery para criar 

incidentes artificiais entre a população e as Forças Armadas, não 

fazendo uma revolução mas criando incidentes - eu poderei não 

ter sido muito claro ao expor - que desestabilizassem a situação. É 

muito estranho e, logicamente, custa a aceitar [que o] chefe do 

Governo funcione como chefe da subversão. A lógica era 

ultrapassar o MFA. […] Não seria fazer a revolução, seria criar 

factos consumados que impedissem [que] a desorganização das 

Forças Armadas se revertesse contra ele e se criasse uma 

situação… O professor Marcelo Caetano, nessa conversa, não faz 
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uma clarificação política, não diz o que é que ele quer fazer depois 

dos incidentes. Se ele sabe o que é que quer, não diz à pessoa 

com quem falou. [...] E a minha pergunta é se terá havido algum 

indício de começo ou preparação disso. Não houve. Há assim umas 

declarações estranhas. […] 

Jorge Almeida Fernandes: O que é que se passou no Luso em 

1969? 

Brigadeiro Passos Ramos: Em 1969, passou-se uma coisa que 

se passaria mais tarde. E, curiosamente, foram dois elementos 

militares que o provocaram. Há dois elementos militares… O meu 

general lembra-se? Estava no Luso em 1969, não estava? 

General Soares Carneiro: Estava, estava. 

Brigadeiro Passos Ramos: Recorda-se de que os militares 

fizeram greve [?]. Sabe que foi uma acção dirigida ao governador 

do distrito. Só que aquilo transferiu-se para a parte militar. E 

quem estava na base daquilo, a DGS investigou […]. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Manuel de Lucena: Os seus contactos com estruturas do MFA 

desse tempo são incidentais, porque às vezes vem acompanhar o 

ministro, vem com o Charais, ou com o Otelo? Tirando essas 

coisas incidentais, não têm relações nenhumas?  

General Soares Carneiro: Nenhumas. 

Manuel de Lucena: Isso corresponde a uma posição de reserva 

mútua? De reserva sua? De reserva deles? 

General Soares Carneiro: Eu quero dizer que a minha linha 

hierárquica era: encarregado de governo-geral, ministro da 

Coordenação Interterritorial ou Junta de Salvação Nacional. Eu não 

tinha nada a ver com as Forças Armadas. Tinha sido nomeado pelo 

presidente da JSN. Foi a ele que eu disse que iniciei funções 

dentro deste propósito. Não disse qual era o propósito. E depois 

não tive nada a ver… 
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Manuel de Lucena: Sr. general, a sua posição foi formalmente 

impecável, como aliás era de esperar. Agora, já se sabia que o 

poder político em Portugal era uma coisa complexa, e que havia 

estruturas militares, estruturas civis, embora houvesse uma 

Constituição. Mas a própria Constituição (que era a lei 3/74) dava 

alguma posição a militares. Não seria de espantar que, 

respeitando embora no essencial as linhas hierárquicas, para 

decidir as questões fundamentais os contactos fossem os que diz; 

mas se houvesse, digamos, uma boa disposição mútua teria 

havido mais contactos. Aí dá ideia de uma reserva que pode partir 

de um lado ou pode partir de ambos. 

General Soares Carneiro: Eles não sei. Eu vou dizer-lhe a minha 

posição. Eu não desconhecia, é evidente, que tinha havido uma 

revolução em Portugal. 

Manuel de Lucena: E que esse formalismo… 

General Soares Carneiro: Não. Não é por razões de formalismo. 

É que o MFA era composto pelas Forças Armadas. Se tivesse 

algumas dúvidas, tinha sido difundida em 25 de Maio uma circular 

do EMGFA, assinada pelo general Costa Gomes, a dizer que o MFA 

era todas as Forças Armadas. Quer dizer, não havia nenhum 

movimento que se pudesse dizer que fosse um reliquat de um 

movimento anterior. A realidade das coisas não conferia às Forças 

Armadas nenhuma possibilidade de se meter na administração do 

território. Eu tinha de continuar a fazer funcionar o Governo, isto 

é, as secretarias provinciais; tinha de manter a funcionar a 

administração civil, isto é, os administradores; e tinha de manter 

em funcionamento a OPVDCA e a PSP, que só no dia 6 é que, por 

despacho do sr. general Costa Gomes (no dia em que lá esteve, 

no dia 5, assinou esse despacho), passaram para a dependência 

do comando-chefe. Ora, faça V. Exa. a justiça de admitir que isso 

me consumia o meu rico tempo – isto é, estas tarefas. Eu 

continuei a reunir o Conselho Económico-Social, dentro das 
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agendas marcadas; continuei a reunir o Conselho do Governo; e 

continuei a mandar instruções para as pessoas. O que não me 

fizeram a mim, isto é, dar-me instruções, eu não me esqueci do 

que devia fazer em relação aos outros. E fiz. 

Manuel de Lucena: Não data do seu período o princípio daqueles 

movimentos todos? Porque uma coisa que disse o sr. brigadeiro 

Pezarat, e que é verdade, é que a certa altura o MFA começou a 

ser o apaga-fogos. Porque determinada série de acontecimentos, 

greves disto, daquilo e daqueloutro, que eram [incumbência] do 

Governo…  

General Soares Carneiro: Não... Essa parte já foi… Desculpe, 

desculpe… 

Manuel de Lucena: Deixe-me terminar a minha pergunta. O 

mesmo problema que se pôs com o general Silvino Silvério 

Marques não se pôs consigo? Ou seja, haver uma estrutura 

paralela que começava a mexer nos seus assuntos. 

General Soares Carneiro: Eu vou-lhe dizer. Isso já de manhã foi 

abordado e eu rectifiquei o sr. brigadeiro e ele concordou. É que 

até ao dia 14 de Junho não houve agitação. Aqui é que temos que 

ver o significado das coisas como ocorreram em Angola. Estava 

anunciada para as 10 horas da manhã do dia 15 de Junho, a 

chegada do governador Silvino Silvério Marques. A partir da 

nomeação dele, no dia 11, começaram os movimentos e os 

anúncios das greves. Até aí não tinha havido. Tinha havido uma 

tentativa de reivindicação salarial no porto do Lobito e tinha ido lá 

o major Amaral Freitas. Mas, tem graça, essa reivindicação e a ida 

do major Amaral Freitas verificaram-se no mesmo dia em que 

estava no Lobito o sr. ministro da Coordenação Interterritorial. 

Quer dizer, sempre que se agitava qualquer tipo de relação com a 

metrópole, imediatamente havia uma agitação. E o que sucedeu é 

que, em relação à chegada anunciada do sr. general Silvino 

Silvério Marques, o MDP local – este MDP/CDE - fez a grande 
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habilidade de conseguir que a distribuidora do jornal Diário de 

Luanda metesse em cada um dos exemplares que eram vendidos 

uma folha que dizia: «Não. Fascista. Não vás ao aeroporto…». Ora, 

aqui começa a reacção ao governador Silvino Silvério Marques 

que, pela sua personalidade e pelos antecedentes, não era, na 

minha opinião, nada indicado para ser o governador num período 

de transição. 

Manuel de Lucena: Em que jornal é que foi isso? 

General Soares Carneiro: Foi o Diário de Luanda. 

José Pedro Castanheira faz intervenção sobre se o ministro da 

Coordenação Interterritorial (Almeida Santos) perguntara a Soares 

Carneiro o que achava da indigitação do general Silvino Silvério 

Marques. 

General Soares Carneiro: A mim? Eu não era força viva! 

Risos. 

General Soares Carneiro: Não, nem abordámos esse assunto. 

Pior: havia tipos de relação diferente. Com o general Costa 

Gomes, o general Costa Gomes tinha sido meu comandante-chefe 

e depois tínhamos mantido uma relação que já vinha desde o 

tempo em que ele tinha sido subsecretário de Estado do Exército. 

Portanto, eram relações antigas e de recíproca confiança. Quando 

o sr. general me convida para vir trabalhar com ele, tem algum 

significado, ou quando me manda convidar para ir para 

governador de Timor, por exemplo. É ele que o faz. O sr. ministro 

Almeida Santos pensou, coitado, habituado há muitos anos no 

Ultramar... Cada um de nós não deixa de ser impregnado pela 

força do ambiente em que vive. Ele tinha vivido em Moçambique 

muitos anos e lá achou que eu era simpático, ou que tinha sido 

boa pessoa, e o certo é que também não deixou de me fazer um 

convite, antes de sair de Angola: se eu aceitava ser o governador 

de … peço desculpa de não acrescentar. E eu disse-lhe que não.  
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O problema que se punha é que o sr. ministro Almeida Santos 

falava uma linguagem diferente da minha. Se lhe fizesse 

perguntas era acerca do futuro de Angola. Isto é: «O que é que eu 

hei-de dizer a esta gente?» «O senhor, que é ministro, que 

orientação política me dá?» Ora, a sensação que eu tenho é a de 

que o sr. ministro também não estava em condições de dar 

orientações. Aquilo que eu disse de manhã (eu, pessoalmente, 

tinha essa opinião e era acompanhado por muita gente em 

Angola), [era que] tínhamos dúvidas de que o general Spínola 

falasse em nome da Junta ou que a Junta, ao falar, tivesse o apoio 

do MFA. Mas agora tinha muito mais dúvidas de que este Governo, 

o I Governo Provisório, tivesse alguma política que pudesse ser 

transmitida ao Ultramar. Porque o sr. Presidente da República 

dizia uma coisa, o sr. primeiro-ministro dizia também que a 

questão era muito complicada, mas para ele a solução era a 

referendária e disse-o várias vezes em entrevistas. Mas sentia que 

aquele Governo (e depois vim a sabê-lo pelo meu amigo Firmino 

Miguel) era, numa linguagem corrente, um «saco de gatos», 

porque era muito difícil fazer compatibilizar as posições de alguns 

ministros dentro do Governo; tal como era, e o senhor sabe isso 

muito bem, difícil compatibilizar as posições até aí assumidas em 

relação ao Ultramar, pelo PCP, pelo PS e pelo MDP/CDE, com as de 

outras forças ou com o sentimento global do povo português. Isto 

era muito difícil de compatibilizar e o ministro estava numa 

posição embaraçosa, porque não podia falar. 

Enquanto o general Colsta Gomes comigo falava e me podia dizer 

- sem me dizer «é off record», como os senhores gostam de dizer 

tecnicamente -, ele podia dizer-me o que quisesse porque sabia 

que eu não o iria divulgar, o sr. ministro não estava comigo, com 

certeza, com o à-vontade ou a confiança de me poder dizer 

alguma coisa que naquela altura (ou agora), eu pudesse [revelar] 

e que mostrasse que havia já naquela altura um propósito 
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deliberado de não negociar. Não era o problema da 

autodeterminação, que essa eu penso que devia ser entendida até 

às últimas consequências, assim como a independência, como é 

óbvio.  

O que pensava, e foi o compromisso que apareceu no Programa do 

MFA, é que haveria uma consulta às populações. Dizia-se no 

Programa que a solução era política, que a solução era de 

autodeterminação. E o que no fim de contas acabou por se 

resolver, e nós ouvimos nas intervenções que aqui foram feitas, é 

que, quem falou em nome de Angola foram os movimentos 

emancipalistas, que tinham lutado. Pergunta-se se não havia na 

clandestinidade, ou no exílio, em Angola, representantes de outras 

forças que merecessem ser representadas. Nós vimos, há bocado, 

que houve a ideia de fazer participar na Junta Consultiva um 

representante de cada movimento, um dos outros pretos, depois 

um dos brancos, isto é, de uma comunidade que - o sr. ministro 

Almeida Santos é que dizia - era o maior grupo étnico de Angola… 

não é bem verdade. Para um antropólogo as coisas não são bem 

assim, porque o maior grupo étnico de Angola tem dois milhões de 

habitantes, mas é um grupo etnolinguístico. E a gente vai ver em 

termos etnológicos e (desculpe, gosto de falar com os documentos 

na frente, tenho a carta étnica de Angola); e quando a gente vai 

ver a carta étnica de Angola, que eu tenho enriquecida com alguns 

apontamentos pessoais, chega à conclusão de que, de acordo com 

o censo de 1970, o maior grupo étnico é o dos ovimbundos que 

tinha 2 136 639 habitantes. Os ovimbundos não eram um grupo 

onde se tivesse verificado qualquer manifestação activa de 

subversão. Mas este grupo dos ovimbundos compreendia os 

ambuins, os pintas, os seles, os sanjis, os bailundos... Os 

bailundos combateram nas fazendas, lá em cima no Norte, e 

foram chacinados no dia 15 de Março. O Bailundo era o maior 

concelho de Angola, tinha 169 000 habitantes. Portanto, também 
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estão aqui. Estão os bailundos, os bongos, os fiacas, os huambos, 

os bienos (os bienos a cuja etnia pertence o Savimbi), [os ambos, 

os zenhas, os capongas, os galambas, os sambas e os gandas]. 

Isto são grupos étnicos e os ovimbundos eram um grupo etno-

linguístico. Às vezes as pessoas esquecem-se de que a língua que 

esses homens falam é o umbundo. Mas o grupo que vem a seguir 

é o ambundo, que tem os dembos, os maumbos, os calundulas, os 

n’golas, os gingas, os ovos e os pontes, […]. O senhor pode dizer-

me que no dos brancos também havia os transmontanos, os 

alentejanos e tal. Nós ainda não tínhamos chegado ao tempo das 

anedotas dos alentejanos, porque aí sim haveria um sinal de 

diferenciação. Em Angola, naquele tempo, a única coisa que havia 

era ser branco e os brancos que iam para Angola, iam, acima de 

tudo, trabalhar. Encontravam-se muito poucos brancos… Aquilo 

que eu disse, reproduzindo a afirmação do sr. dr. António Almeida 

Santos, do tempo em que era advogado em Lourenço Marques, 

em 1972, quem conhece Angola sabe que era assim. Enquanto em 

Moçambique as pessoas viviam em algumas cidades, em Angola 

havia 24 cidades. Isto é, em Angola a vida era totalmente 

diferente. Quando a gente diz cidades em Angola … há bocado 

cortou-me «o interruptor». É porque em 1974, dou-lhe um 

exemplo, em 1974 a Junta Autónoma das Estradas de Angola ia 

bater o seu recorde de estrada asfaltada. Estava projectado e já 

adjudicado fazer 1 400 km de estrada. Dir-me-á: porque havia 

muito que fazer. É verdade, mas nos anos anteriores a média 

anual era de 1 000 km por ano. É que, para quem conhece Angola 

como eu, que me intitulo infelizmente, «um sócio fundador do 

terrorismo», isto é, estava lá quando o terrorismo começou, só sei 

de uma coisa: é que o crescimento de Angola, infelizmente para 

nós, só começou com a eclosão do terrorismo. É uma das grandes 

infelicidades de Angola.  
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Pergunta do José Pedro Castanheira sobre os contactos entre 

Soares Carneiro e o ministro Almeida Santos. 

General Soares Carneiro: Contactos pessoais tive mais. Sempre 

que o sr. ministro foi a Moçambique, eu fui ao aeroporto 

cumprimentá-lo; e sempre que ele veio de Moçambique, eu fui ao 

aeroporto cumprimentá-lo. Mais nada.  

José Pedro Castanheira: Telefone, não? 

General Soares Carneiro: Não havia o hábito de falar pelo 

telefone, isso é um hábito moderno e, pelos vistos, eu não sentia 

necessidade de manter um contacto e o sr. ministro sentiu-a ainda 

menos. 

Carlos Gaspar: Em relação às divisões do MPLA e àqueles três 

grupos que se separaram antes de 1974. Qual era a sua avaliação 

da importância, do peso, do MPLA na sociedade angolana? 

General Soares Carneiro: O MPLA era o que tinha melhores 

quadros, era o que tinha a melhor aceitação entre os quadros de 

Angola. Tal como aqui em Portugal, se pode dizer – e peço 

desculpa se alguém se sentir magoado mas na verdade era isso 

que se passava - que o Partido Comunista antes de 1974 

granjeava o número mais elevado de adeptos nas nossas escolas 

superiores, lá também se verificava a mesma coisa.  

Porquê? Porque tinha uma ideologia, não correspondia a nenhum 

movimento tribal. Não se esqueça das origens da FNLA ou as das 

da UNITA, e que, acima de tudo, o MPLA era o único que, desde a 

entrada, juntava pretos, brancos e mestiços. O MPLA era aquele 

que desde o início que juntava, eu até diria, potenciava aquele 

desejo que Angola tinha, não só de crescer, como acima de tudo, 

assumir a sua verdadeira identidade, que sentiam brancos, pretos 

e mulatos. E esta situação manteve-se até à crise da Revolta 

Activa, dos intelectuais ou o que lhe queira chamar. Porque esses, 

quando descobriram que o Agostinho Neto era um ditador, era 

como dizia um deles (que era mulato, por acaso, e que tinha sido 
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o jurista [autor] dos estatutos do MPLA): «Quando descobrimos 

que o Agostinho Neto era o poder judicial, era ele quem julgava os 

dissidentes…» A Revolta do Leste começa exactamente pela morte 

dos quatro indivíduos que, tendo ido a Brazzaville apresentar 

reclamações ao Agostinho Neto, foram mandados fuzilar. Isto é, 

julgou-os e imediatamente mandou-os executar.  

Brigadeiro Passos Ramos: E o Chipenda escapa por um triz. 

General Soares Carneiro: Porque não foi. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não, não é isso. A razão é porque há 

um indivíduo que está lá, que está ligado ao MPLA (de quem não 

digo o nome) e avisa as autoridades zambianas, que vão salvá-lo 

ao hospital onde ia ser assassinado. 

General Soares Carneiro: Já agora termino a resposta. Isto 

significava que o partido que fazia maior politização era o MPLA. A 

FNLA, que é contemporânea do MPLA, fazia apelo aos sentimentos 

tribais, desconhecia totalmente a realidade de Angola. Lembro-me 

do indivíduo que acompanhou o Holden Roberto, na primeira vez 

que ele visitou Luanda, e que ficou completamente deslumbrado. E 

disse: «Eu não pensava nada que Luanda fosse assim». A mesma 

história que eu ouvi ao embaixador Rui Mingas, aqui em Lisboa. 

Não me foi dito numa conversa a dois, por isso é que eu a posso 

reproduzir, foi-me dito num almoço em que estava ele, o ministro 

da Defesa de Angola Pedalé8, o secretário de Estado da Defesa 

português e eu, que era [então] o CEMGFA. O Rui Mingas disse-

me: «Sabe que, enquanto eu estive em Lisboa, sempre que vinha 

nos jornais, que vinha anunciado na televisão e na rádio, este 

problema das obras em Angola, ou o problema do crescimento de 

Luanda, eu dizia assim: “Lá estão os ‘portugas’ a fazer programa 

ordinário”. Mas depois, com a independência, regressei a Angola e, 

como ministro dos Desportos, tive a possibilidade de conhecer 

todas as capitais dos países africanos, semelhantes a nós, e não 
                                                      
8 Trata-se de Pedro Maria Tonha, ministro da Defesa de Angola de 1980 a 1996. 
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há dúvidas nenhumas de que Angola não se comparava a nenhum 

deles e Luanda era uma cidade ao lado das aldeias dos outros». 

Foi isto que ele disse, correndo o risco de apanhar um tiro do 

MPLA quando lá chegasse. 

Manuel de Lucena passa a palavra ao brigadeiro Passos Ramos. 

Brigadeiro Passos Ramos: Estou um bocado fatigado. Vou ser 

breve. Vou dizer duas ou três coisas em resultado da minha 

meditação, não daquela altura, mas ao longo do tempo. Tive a 

consciência de que era preciso haver força. Não se descolonizava 

sem força, fosse qual fosse a situação – autodeterminação, com 

escolhas, com recenseamento, tudo isso. Uma coisa que eu 

verifiquei mais tarde à chegada aqui… Voltei a Portugal a 22 de 

Julho de 1974… Antes disso tinha cá estado […] com um sorriso 

aberto, à espera do 1.º de Maio e encontrei as pessoas do MFA a 

contarem espingardas. O sorriso fechou-se-me e comecei a 

magicar que realmente havia atritos, aqui já largamente expostos, 

não só entre a Junta [de Salvação Nacional] e a Comissão 

Coordenadora, como também já se começavam a esboçar alguns 

dentro da própria Comissão Coordenadora. Verifiquei depois isso 

em Julho ou Agosto. Isto é, comecei a verificar que as pessoas 

fizeram do programa do MFA um automóvel; tudo o que era 

redondo era roda. A partir daí, portanto, não podia haver força, a 

força ia-se esbatendo. 

Aquela força que eu encontrei e que ficou até à chegada do 

general Silvino Silvério Marques existia em Luanda. Quer dizer, 

aquilo, por inércia, como o meu general disse há pouco, estava a 

funcionar, com um problema aqui, um problema acolá, mas estava 

a funcionar, porque a hierarquia tinha sido restabelecida, tinha 

havido o saneamento dos oficiais generais, tinham-se vindo 

embora com o Hipólito à cabeça num Boeing próprio. Mas a 

verdade é que havia um propósito de dar andamento, de [aderir] 

ao programa do MFA e dar andamento àquilo que era 
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fundamental, que era realmente encontrar soluções de paz mas, 

naturalmente, combatendo. Não havia outra maneira. Não se pode 

fazer a paz se eles não querem e todos tinham consciência de que 

lidar com três movimentos era mais difícil ainda. 

Nesse quadro, sou apanhado na roda, quando ia para o hospital 

fazer uma análise, sou apanhado para aquilo que se chamava a 

PIM (Polícia de Informação Militar), que era, como se sabe, a 

transformação da DGS que passava para o controlo militar. E, 

como diria o nosso general como secretário-geral, que instruções é 

que eu recebi? Nenhumas […]. O tempo que eu lutei foram seis 

horas a dizer que não. Ao fim de seis horas disse que sim, a título 

interino, por quinze dias ou coisa que o valha. Foi quando entrei 

na DGS, nunca ninguém tinha entrado lá dentro. Havia dois 

sentinelas à porta e estava lá dentro uma série de indivíduos, com 

um ar aterrorizado, a começar pelo director, que não era o São 

José Lopes. O director era o Alcarva que julgo já faleceu, um 

homem ex-oficial da GNR, um funcionário todo certinho nas 

contas, discutia os dinheiros, etc. Entrei por ali. Mas estavam lá 

inspectores-adjuntos, homens que eram às vezes oficiais 

milicianos, indivíduos com capacidade intelectual. Qualquer um 

dos que lá estavam, realmente, deu a sua colaboração. Só para 

dar um exemplo: deram-me para me ajudar, um oficial, que era o 

major Trovão – meio oficial, porque era das forças auxiliares - 

deram-me um oficial das transmissões, excelente, e deram-me um 

oficial da administração militar, também excelente. Eu consegui, 

depois, ter seis sargentos para controlar a melhor rede de rádio 

que havia em Angola, que era a rede da DGS, que chegava a 

todos os lados. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Das conversas que tive com os inspectores-adjuntos e com o 

próprio ex-director, que passou a ser meu adjunto, nunca 

verifiquei nenhum indício, nenhum, de que realmente estivesse a 
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ser preparada qualquer coisa, do branco ou do não branco… Eles, 

nisso, seriam indivíduos que actuariam. Tive realmente a indicação 

de que havia indivíduos que sabiam dos encontros no Hotel 

Continental, no Trópico, e que se calaram, não os comunicaram 

sequer para Lisboa. Os indivíduos mais novos não comunicaram 

para Lisboa. 

General Soares Carneiro: Em relação a isso, eu gostava só de 

dizer uma coisa. O Alcarva, que era um bom homem, apareceu-

me um dia preocupado. Despachava comigo os assuntos 

administrativos. Apareceu-me um dia, estava com um problema 

de consciência: sabia que ia haver uma reunião no Hotel Turismo 

e não sabia se havia de pôr lá microfones para gravar ou se não. 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas não comunicaram. 

General Soares Carneiro: Espere. E eu disse-lhe assim: «Deus o 

livre dessa». Porque o fundamental, para nós, era que a DGS 

funcionasse como [serviço de] informações para apoio às 

operações militares. Isto é que era importante e [aquilo] era para 

nós um problema absolutamente secundário e, salvo o devido 

respeito, como disse aqui o coronel Rui Tomás, era um problema 

visto em Angola como um problema profissional. 

Manuel de Lucena: O Movimento dos Capitães? 

General Soares Carneiro: Sim. 

Risos. 

Adelino Gomes: O 25 de Abril apanhou-o completamente de 

surpresa?       

General Soares Carneiro: Não. A seguir ao 16 de Março, é 

evidente que não. O 16 de Março foi um alerta para toda a gente 

consciente. O 16 de Março significava que, a seguir, ia haver 

qualquer coisa. 

Manuel de Lucena: Mas, disse o sr. brigadeiro, que eles nunca 

comunicaram para Lisboa. 
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General Soares Carneiro: Só para responder ao sr. Adelino 

Gomes. E falta cá o sr. brigadeiro Pezarat9 que talvez pudesse 

esclarecer melhor. Eu ouvi a muitos camaradas meus, mais novos, 

capitães, daqueles que tinham assinado requerimentos em branco 

que tinham entregue para que fossem apresentados caso 

houvesse alguma retaliação, ouvi dizer que aquela alteração do 

MFA para outros fins nunca lhes tinha sido perguntada. Era um 

bocado «nas costas dos trabalhadores». 

Risos. 

General Soares Carneiro: Ó sr. dr., não se zangue. Mas eu 

penso que, para quem vivia os problemas operacionais, não é 

ingenuidade pensar nos problemas de ordem política que estão 

relacionados. As operações, para quem tenha infelizmente 

participado nelas, são absorventes. Peço desculpa de fazer esta 

retórica. Estive nos comandos e há bocado ouvi ali dizer que os 

comandos poderiam ser uma alavanca para o tal movimento 

secessionista branco e senti-me chocado. É não fazer a mínima 

ideia do que são os comandos. Eu lembro-me de que, quando 

estava nos comandos e comandava operações com três 

companhias, às vezes quatro, e cheguei a fazer com cinco 

companhias… enquanto a gente está a estudar a situação, a dizer 

o que se vai fazer até à decisão, aquilo é uma angústia tremenda! 

Os senhores não fazem ideia do que é dispor ou arriscar a vida dos 

outros. Agora, depois que se decide, é um alívio… quando o pior 

está para começar. Dali para a frente é que vai começar a acção a 

doer, mas desapareceu aquilo que é a primeira responsabilidade, 

que é a responsabilidade intelectual da concepção, que, à partida 

pode deitar a perder ou comprometer toda a operação. Dali para a 

frente é um problema de conduta, a gente pode ajustar a 

execução àquilo que são os incidentes supervenientes. E aquilo dá 

cabelos brancos, ou então, em casos como o meu, caiem os 
                                                      
9 O brigadeiro Pezarat Corrreia saiu por momentos da sala. 
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cabelos. É uma vida absorvente. Portanto, não se ria por eles 

parecerem ingénuos, por terem mantido - como este bondoso 

coronel - esta ideia de que foi uma questão corporativa. 

Manuel de Lucena: Não. Eu achei muita graça a ter dito que 

aquilo foi feito «nas costas dos trabalhadores»… 

Brigadeiro Passos Ramos: Já agora vou falar sobre a questão 

da DGS. Não tinha qualquer instrução, a não ser transformá-la 

para aproveitar e continuar a fornecer à parte militar o maior 

número possível de informações. Já agora com outra intenção 

também, que era saber qual era a disposição dos movimentos 

emancipalistas, movimentos de guerrilheiros, face ao que se 

passou [no 25 de Abril] e tentar, digamos, distinguir entre as 

notícias recolhidas, aquelas que podiam ser desinformação. O mais 

grave, para mim, era a campanha de desinformação, algumas 

coisas que se disseram ali, e continuam a [dizer]-se, que é uma 

técnica. E isto com indivíduos que estavam assustados sobre o seu 

futuro. E, portanto, perante este problema, e com indivíduos, uns 

que só tinham trabalhado na DGS, como DGS, em África, nos 

teatros de operações, e outros com um passado de cá, um 

passado mais ou menos tenebroso, mais ou menos de funcionário, 

mas de qualquer maneira com um passado cá. De maneira que eu 

fazia propostas, dependia tecnicamente da 2.ª Repartição e, 

digamos, disciplinarmente de um comandante-chefe (que não 

tinha chegado ainda, o general Franco Pinheiro) e na altura, 

administrativamente, só encontrei o secretário-geral, o 

encarregado de Governo, o general Soares Carneiro, na altura 

coronel. Foi o único sítio de onde obtive respostas. Fiz propostas 

sob o ponto de vista administrativo, [distinguindo] os homens 

mais velhos, para começar a aconselhá-los a meter papéis de 

reforma, que meteram, porque sentiram que era a melhor solução 

– o meu general, não sei se se recorda disso, deu um andamento 

muito célere a isso -, começarem a requisitar passagens e a irem 
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embora. Quando chegaram a Lisboa foram engavetados, mas 

disso não tinha culpa eu. Depois, ficava uma camada mais nova, 

que realmente podia trabalhar nas várias frentes e continuar a dar 

o seu contributo na produção de informação (que era sensível, não 

era exclusiva, mas era sensível em muitos teatros de operações) 

e, mais, até, no controlo directo das TE’s, tropas especiais. Assim 

foi e as coisas iam correndo. 

Entretanto, tive o cuidado (por acaso eu não fazia ideia do que se 

ia passar, que ia passar para o controlo do comando-chefe), mas 

tive o cuidado de dizer assim: «Informações são informações; 

aeroportos, segurança de aeroportos, fronteiras, etc. é matéria de 

polícia». E foi feita a transferência: todo aquele pessoal que estava 

ligado aos aeroportos foi para a polícia. O meu general aceitou. 

[…] Na maior parte eram funcionárias, senhoras que estavam 

perfeitamente em pânico. E fiquei com um grupo que realmente 

me pareceu, não tendo confiança total neles, que eram homens 

com que à partida podia ir tentando cumprir a missão impossível; 

e que mais impossível se tornou quando veio [de Lisboa] a 

demissão deles todos, tendo ficado na situação de demitidos e 

contratados como tarefeiros, como técnicos, recebiam pelo fundo 

da província. 

Fátima Patriarca: Porque é que eles pedem a demissão? 

Brigadeiro Passos Ramos: Não. Foram demitidos de Lisboa. 

Curiosamente, fiquei muito admirado quando vim a saber que em 

nenhuma parte se tinha criado o posto de informação militar 

excepto em Angola. […] 

General Soares Carneiro: Você, que não é ingénuo, também 

tem uma explicação para o caso. É que exactamente a ideia que 

havia era continuar em Angola e, acima de tudo, como dizia o sr. 

general Costa Gomes, disse-o e está publicado nos jornais, a 

propósito da Frelimo, quando esta fez algumas acções no Norte: 
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«Bem, isso é mau, porque nós vamos responder e de maneira 

nenhuma aceitaremos negociar sob coacção». 

Brigadeiro Passos Ramos: Realmente, ele tinha um conceito 

que mais tarde pude confirmar com ele em longas conversas, de 

que para descolonizar era preciso força, era preciso informação e, 

acima de tudo, era preciso ter um ideal, que não tinha existido na 

parte final da guerra dita colonizadora, colonial; não havia 

desculpa, na minha opinião, para não ser criado um objectivo 

nacional, que era a descolonização. Por isso é que havia uma voz 

que andava sempre aos gritos, mais tarde, em Belém, a dizer: «O 

primeiro D é descolonizar». Andava este pobre assim aos gritos e 

um dia, através do Hugo dos Santos, [tenho conhecimento de] 

uma conversa do general Costa Gomes que dizia assim: «Razão 

deve ter o coronel Passos Ramos, o que é preciso primeiro é 

descolonizar». Todos os esforços eram poucos. Desculpe este 

mergulho, mas a verdade é que eu senti, a certa altura, que a 

descolonização foi mais utilizada, não por toda a gente, 

evidentemente, mas por muita, como um meio de alcançar o 

poder cá do que propriamente com um objectivo desses. Por outro 

lado, houve realmente, acima de tudo, medo, comodismo, era 

muito mais fácil dizer que se era anti-colonialista do que tornarem 

a embarcar para lá como realmente embarcaram. […] Portanto, 

aparecia uma série de indivíduos que defendiam esse ponto do 

«nem mais um soldado para o Ultramar» e do «regresso imediato 

dos que estão lá». Como se fora possível. Infelizmente, isto 

chegou mais tarde a Angola, mas chegou. 

José Pedro Castanheira: O quadro da DGS era constituído por 

quantos homens?  

Brigadeiro Passos Ramos: Eu, no final, fiquei com cerca de 200 

agentes espalhados por todo o território em condições 

absolutamente más. A certa altura, quando da retracção do 

dispositivo, houve indivíduos que ficaram para trás. E depois era 
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curioso, mais mais tarde, já em 1975, ninguém queria a DGS dos 

outros, queriam a DGS que eles controlavam: havia a DGS que 

trabalhava para o MPLA (que remédio!); a que trabalhava para a 

UNITA; e a que trabalhava para a FNLA. Até que (eu já não estava 

lá), o general Silva Cardoso lhes passou a guia de marcha, a todos 

pagou seis meses de vencimento, passou-lhes bilhetes para onde 

quisessem e libertou-os, uns foram para a África do Sul, outros 

para o Brasil, etc. E outros ficaram nos movimentos e aderiram; 

muitos foram aderir à FNLA e outros à UNITA, mas ainda houve 

quem ficasse no MPLA. Mas naquela altura eram meus. Eram 

meus teoricamente. 

Luís Salgado de Matos pede esclarecimentos sobre a rede de 

informadores. 

Brigadeiro Passos Ramos: Havia uma estrutura de 

informadores, que eu não tinha capacidade para controlar. Admito 

que, naqueles dias, alguns processos comprometedores, 

nomeadamente, que não tinham nada a ver com subversão, 

tivessem sido queimados. Alguns eram, pura e simplesmente, 

para comprometer indivíduos bem situados na vida, normalmente 

brancos, mas que tinham entrado em manobras de corrupção, 

disto, daquilo e daqueloutro. Eles tinham o cuidado, já no tempo 

do São José Lopes, de coligir elementos e, provavelmente, de 

fazer uma sugestão ou outra, não é? Eu tive notícia disso. Agora, 

outros informadores das nossas forças foram uma preocupação. A 

única ordem que recebi, via 2ª Repartição do comando-chefe, foi 

realmente tirar todos os processos dos militares. Então deram-me 

um grupo que foi para lá pegar em tudo o que era de militares, 

sacá-los. Todos nós tínhamos [processos]; bastava embarcar ou 

desembarcar numa província ultramarina que automaticamente 

abriam-nos um processo. Eu próprio tinha, nunca tive curiosidade 

de pedir o meu, podia ter pedido, era o comandante, entendi que 

não devia fazê-lo e portanto seguiu viagem com todos os outros. 
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José Pedro Castanheira: Foram para onde esses processos? 

Brigadeiro Passos Ramos: Esses processos vieram todos para 

Lisboa, para a Comissão de Extinção da PIDE-DGS, foram 

concentrados lá. Não sei se na altura já estava a funcionar. Parto 

do princípio, com uma certa ingenuidade, que foram todos, os de 

Moçambique, os da Guiné, os de todo o lado e os da sede cá de 

Lisboa, da António Maria Cardoso. Foi tudo para lá. Fora aqueles 

que foram nas pastas dos visitantes de Caxias: às vezes havia 

visitantes que os traziam, pelo menos [era o que] dizia o falecido 

Fernando Oneto. E o próprio Nino Vargas. Falámos há pouco 

tempo que saiu porque não podia com aquela situação. Realmente 

desapareciam [processos]. Uma das coisas que ele me disse a 

mim é que teve pena de não ter feito explodir e incendiar todo o 

arquivo antes de sair. Antes de pedir a demissão estava preparado 

para destruir aquilo tudo. 

Adelino Gomes: A DGS controlava os informadores ou tinha 

agentes infiltrados? 

Brigadeiro Passos Ramos: Eu estou convencido de que tinha 

agentes no exterior, efectivamente tinha. Alguns deles fantasmas. 

Estou a lembrar-me daquele fiel funcionário administrativo, o 

Alcarva, que dizia assim: «Está aqui a pedir 5 contos, este tipo é 

um ladrão, só nos vendeu sempre peixe podre, tudo o que vende é 

tudo aldrabice. O sr. comandante não dê ordem para autorizar». 

Eu a pensar em cinco contos, dar ou não dar: «Olhe, faça o que 

entender, ó sr. Alcarva. Esse é um assunto que não me importa». 

Cinco contos, não aquece nem arrefece. Mas tinha realmente 

alguns informadores bons. Alguns seriam fantasmas… 

Manuel de Lucena: E eles continuaram a funcionar para si? 

Brigadeiro Passos Ramos: A funcionar para a PIDE, não para 

mim. Eu tinha que ter cuidado, não com o que se passava no 

Cazombo ou em Cabinda, porque aí não havia problemas. A 

grande confusão era o que se passava na área de que falámos há 
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bocado. Foi o grande erro. É que Luanda passou a ser um 

manancial de notícias em que a maior parte era para desinformar. 

Quem quiser desinformar é muito fácil, posso pegar em si e 

destruí-lo. Posso pegar em três ou quatro origens diferentes que 

dizem a mesma coisa, eles comunicam, por exemplo ao Estado-

Maior do Exército, em relação a um oficial. Para dar um bocado 

mais de veracidade peço a um indivíduo que tem conhecimentos 

num jornal estrangeiro, de Londres, [que faz] uma notícia 

parecida, etc. E os fiéis trabalhadores da informação dizem que a 

notícia está recortada de quatro origens diferentes e passou a ser 

de grau 1, o que significa grande recorte, embora a origem da 

fonte possa ser duvidosa. E aquilo que se notava era 

desinformação e eu não dava credibilidade, não tinha capacidade 

de recorte, Luanda estava a ser entregue. Ao passo que a outra 

[área] não. 

Manuel de Lucena: E o que é que a si lhe chegou, por essa via 

ou por outra, acerca das posições iniciais dos movimentos, acerca 

das reivindicações dos movimentos? 

Brigadeiro Passos Ramos: Não chegou nada. [Dizia-se] que se 

preparava uma manifestação, que havia ali outra coisa qualquer, 

[informações] que foram desaparecendo à medida que eu mandei 

[embora] os mais velhos… Eram os mais velhos, os que 

trabalhavam em Luanda, como deve calcular, não iam para o 

Cazombo, nem iam para o «rabo de Judas», para não dizer a 

verdadeira frase. Os mais velhos é que dominavam Luanda e, à 

medida que esses indivíduos saíam a caminho de Lisboa, a 

informação foi secando. E eu disse: «É preferível não ter nenhuma 

do que ter uma informação em que não confio». […] 

Manuel de Lucena: Qual é a sua ideia hoje sobre as posições dos 

movimentos naquelas primeiras semanas e meses … 

Brigadeiro Passos Ramos: Sobre a UNITA, não tinha duvidas. 

Em Junho, traduziu-se na possibilidade de um encontro na mata 
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(tem aí elementos sobre o assunto). A FNLA, para além daquelas 

declarações, manteve o mesmo esforço sobre o Norte de Angola. 

O que parou foi a sua acção que estava prevista sobre Cabinda. 

General Soares Carneiro: Aumentou um bocado a pressão na 

última quinzena de Maio. 

Brigadeiro Passos Ramos: Maio, e depois em Junho, quando o 

meu general não estava lá, e em Julho, quando houve mortos. 

General Soares Carneiro: Na última quinzena de Maio, 

aumentou. Quer uma, quer outra aumentaram, porque é evidente 

que queriam ganhar poder negocial. 

Brigadeiro Passos Ramos: Em Cabinda. Mas em Cabinda era só 

o MPLA, visto que a pretensão da FNLA, via Zaire… foi-lhe retirado 

aquele apoio de auto-metralhadoras, que estavam já preparadas 

com a insígnia do ELNA, o Exército de Libertação da FNLA. O meu 

general lembra-se que havia lá aviões sul-africanos, pintados com 

palavras da Força Aérea Portuguesa, precisamente porque nós não 

tínhamos autonomia com os nossos Fiats. 

General Soares Carneiro: Não me lembro. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não se lembra disso? Não sabia? Ou 

não quer lembrar-se? (Risos). Mas de qualquer maneira, o 

Mobutu, com o 25 de Abril, ficou apanhado. Com a manobra que 

foi feita sobre o Mobutu, de que o meu general há bocado falou, 

ele [abandonou] essas pretensões de incidir sobre a parte que era, 

digamos, um eixo de invasão de carros ao sul, como sabe, na 

planície de N’Pela, onde realmente estava a artilharia, estavam 

entrincheirados, estava a engenharia a fazer os seus trabalhos, 

estavam companhias de comandos e companhias de para-

quedistas preventivamente a fazer isso. 

Manuel de Lucena: E o MPLA concentrou… 

Brigadeiro Passos Ramos: O MPLA manteve a pressão de que 

falou há pouco o coronel Tomás, para deixar ficar… Se eu entrasse 
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em Cabinda, o MPLA entrava também, com o resto do seu poder 

militar, que teve de ir buscar ao Leste. 

Manuel de Lucena: Começou a desenvolver-se sobretudo em 

Luanda? 

Brigadeiro Passos Ramos: Em Luanda, sim, isso já era a 

informação que eu tinha dos tais comités, que tinham estado 

propriamente apagados. Os Comités de Acção Clandestina, os 

CAC’s, efectivamente começaram a mexer-se e a preocupar. E 

mais, depois começou a haver lutas, a nível dos musseques no 

fim-de-semana. Começaram a aparecer-nos os homens do Sul, os 

tais ovimbundos, «os desorelhados». Uma vez tiraram a orelha 

esquerda ou a direita, já não me recordo. Lembra-se disso? Num 

fim-de-semana? Os homens do Catete, que era uma região 

tradicionalmente MPLA (do Agostinho Neto), foram àqueles 

musseques dos indivíduos chamados bailundos, que era uma 

maneira genérica de designar todos os homens do Sul e do Leste e 

do Centro, especialmente, portanto, os ovimbundos. E cortaram 

efectivamente as orelhas. Havia pressões, havia terrorismo. Mas 

isto já vinha acontecendo desde 1970 ou 1971, lutas tribais no 

musseque. E mais: era um descontrolo só a Polícia Militar entrava 

nos musseques, a polícia civil não entrava. Era mais disso que ia 

começando a aparecer. E a coisa, curiosamente, era muito contra 

o MPLA. Essa informação que aparecia era, efectivamente, a 

comprometer muito o MPLA, o que era possível porque os Comités 

de Acção Clandestina trabalhavam… Mas a mim parecia-me que 

era [informação] um bocado empolada, para aquilo que na 

realidade se passava. 

Entretanto, dando um salto para a UNITA, dá-se o chamado 

encontro que o comando-chefe diz que é um encontro de forças 

armadas com o Savimbi, na mata, no dia 14 de Junho - que está 

aí na vossa documentação -, onde realmente se aceita que cessem 

as hostilidades, que haja um período de tréguas e são fornecidos 
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elementos de comunicação para a UNITA. Mas mantém-se ainda a 

UNITA dentro dos mesmos quadros, na mesma coutada. Aquela 

trégua que é anunciada moraliza extraordinariamente o Leste, as 

nossas tropas ficam extremamente moralizadas, a própria 

população branca e não branca fica moralizada, e pronto. 

Entretanto as coisas vão andando. E depois há ali um período em 

que eu baixo ao hospital, estou em convalescença. E sou 

chamado… 

Manuel de Lucena: Entretanto, que notícias é que tem sobre 

esse recrudescer da actividade dos vários movimentos, em 

matéria de baixas, de sucessos e insucessos? 

Brigadeiro Passos Ramos: Os sucessos são sempre deles, da 

FNLA. O MPLA não, não tem ainda força para… Eles [a FNLA] têm 

bastantes baixas, nomeadamente na fronteira Norte. Estou a 

lembrar-me de pára-quedistas que morrem ali, que não era 

normal morrerem naquela e de quantidade, muitos feridos. Há 

colunas, há o tal grupo dos 8.000, tropas já grandes que começam 

a fazer um esforço… Cada vez que se tentava minimizar a posição 

da FNLA verificava-se que o Mobutu, com o seu braço armado, 

endurecia. 

Manuel de Lucena: E começam nessa altura os contactos locais 

para cessar-fogo? 

Brigadeiro Passos Ramos: Não há tantos contactos locais como 

isso. Não há tantos como isso. Contactos locais são mais 

referenciados em Gago Coutinho com a facção Chipenda; na 

facção Chipenda é que há realmente alguns, que começam a 

aceitar alguns contactos. 

Manuel de Lucena: E isso é completamente à revelia? 

Brigadeiro Passos Ramos: Não é à revelia, é comunicado ao 

comandante-chefe sempre pela via [hierárquica].  

Manuel de Lucena: Comunicam antes?  
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Brigadeiro Passos Ramos: Comunicam quando sucede. É por 

isso que eu dizia que até à chegada do general Silvino Silvério 

Marques – hoje isso ficou demonstrado até à saciedade -, houve 

um controlo militar, houve um controlo administrativo até à 

chegada do general Silvino Silvério Marques. O próprio Savimbi, 

quando sabe da personalidade que é nomeada, diz que isso é um 

grave disparate. E ele era um indivíduo que via bem a própria 

administração. O Savimbi tinha dois tipos de linguagem: uma 

linguagem ocidentalizada e uma linguagem como grande soba, 

para os seus sobas menores; o soba que sabia falar, tipo Samora, 

embora fosse mais duro que o Samora.  

Manuel de Lucena: Era mais duro? 

Brigadeiro Passos Ramos: Era mais duro. Um homem 

extremamente duro, de uma dureza grande. Mas ele dizia, por 

exemplo, nesse encontro de 14 de Junho, que o MPLA – só para 

demonstrar como ele via bem o problema - era um movimento 

com expressão externa e grande prestígio reconhecido. Dizia que 

a FNLA não existia como movimento, mas tínhamos de contar com 

ela porque havia o Mobutu, e esse existia e o Zaire existia, quer as 

pessoas quisessem ou não quisessem, e ele entendia que a 

descolonização se devia fazer, de preferência, com o auxílio dos 

países limítrofes, o Zaire e a Zâmbia. O general Costa Gomes 

também tinha essa impressão. Por isso, quando havia quaisquer 

hostilidades, [proferiam-se] frases infelizes de uma pessoa que 

tinha sido, digamos, mal tratada pela FLNA e pela UPA… o 

almirante Rosa Coutinho tinha frases… Quando via um 

indivíduo…10 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Manuel de Lucena: As pessoas de Moçambique inscreveram os 

incidentes da Beira num quadro bastante lógico, que não aparece 

                                                      
10 Referência à convicção de que o almirante Rosa Coutinho fora, quando preso, 
maltratado pela FNLA. 
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em Angola, de maneira nenhuma. Na Beira, tinha havido a descida 

[do Norte] da Frelimo e, de repente, as populações da Beira, que 

até essa altura tinham tido um tempo de guerra confortável, 

porque a guerra era no Norte, de repente vêem que começa a 

aparecer guerrilha cá para baixo, que começam a ser atacados 

fazendeiros, pessoas aqui e ali; e, no quadro de relações que já 

não seriam muito boas, porque havia a velha maledicência e havia 

algumas hostilidades anteriores, nesse quadro, as populações vão 

a dizer: «Vai para o mato, malandro». Havia uma grande messe 

dos oficiais, muito bem instalada na Beira, eles tinham fama de 

passar ali um tempo agradável.  

Em Angola não podia haver qualquer fundo político na evolução 

das coisas; e eu acho que o brigadeiro Pezarat Correia tem razão 

ao dizer que a situação militar em perspectiva podia vir a ter 

agravamentos, mas não eram coisas que estivessem a tocar 

populações. Eram coisas que quando começassem, começariam no 

Leste, no Norte, mas não em Luanda, em nenhum sítio decisivo 

para uma acção política dessas. Porque acontecer uma coisa como 

aconteceu no Luso é uma coisa. Luanda, Lobito, Benguela, 

qualquer coisa dessas, podia ter um impacto político. Agora, os 

militares provocarem um mal-estar numa população qualquer 

pequena, não me parece. Dá-me ideia que podemos continuar 

atentos a quaisquer novas revelações mais consistentes que 

venham a aparecer. Não quero de maneira nenhum dar por 

encerrado o assunto, mas tenho a impressão de que sobre isso, só 

podemos especular porque não me parece haver novidades. 

Eu queria aproveitar o último período da estadia do sr. brigadeiro 

Pezarat Correia, que está quase a ir-se embora, para o ouvir sobre 

[…] a evolução do MFA e das relações do MFA com as forças 

políticas do território, a sua própria estruturação e a sensibilidade, 

um bocadinho [acompanhada], se puder ser, pela cronologia. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Agora?  
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Manuel de Lucena: Sim. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas ultrapasso o período em 

análise. 

Manuel de Lucena: A seguir ao 25 de Abril. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas ultrapassa o período até ao 15 

de Julho. 

Manuel de Lucena: Eu não o quero limitar. 

Adelino Gomes: Deixem-me falar porque estou para fazer uma 

pergunta há meia hora. Depois de tudo o que ouvimos aqui, nós 

estamos a tentar perceber o que é que se passou naqueles dias, 

para perceber o que se viria a passar mais tarde. Tenho cada vez 

maior dificuldade em entender o que se passou mais tarde, 

porque, em primeiro lugar, encerrado o capítulo da independência 

branca, vimos que, fosse ou não fosse uma ameaça falsa, a 

verdade é que mobilizou as preocupações dos principais 

responsáveis políticos portugueses, no imediato pós-25 de Abril. 

General Soares Carneiro: Se me permitisse eu utilizava uma 

correcção da linguagem. Não mobilizou; fez com que eles se 

referissem a ela. 

Adelino Gomes: Povoou múltiplas declarações dos responsáveis 

políticos, como, por exemplo, o dr. Mário Soares, que se refere 

muitas vezes ao perigo de uma independência branca, mais em 

relação a Moçambique, mas também em relação a Angola. 

General Soares Carneiro: No dia 26 de Abril e 28 de Abril, 

atenção. É quando ele está fora do país, ainda não sabe o que é 

isto. 

Adelino Gomes: Ouvimos portanto, duas sensibilidades 

diferentes em relação a isto: o sr. general foi peremptório, na 

convicção de que, mesmo que isso tivesse passado pela cabeça de 

alguém, era uma aventura condenada ao total insucesso; o 

brigadeiro Pezarat Correia acha que, mesmo que se fosse para 

uma aventura condenada ao insucesso, isso não quer dizer que 
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não tivesse passado pela cabeça de alguém. Encerrado esse 

capítulo, mantém-se de pé a questão de saber como é que o 

processo, permita-me a expressão, descarrilou depois. Daquilo 

que ouvimos aqui, em termos concretos, a certa altura do 

processo há - não sabemos por quem, mas desconfiamos que 

fosse, como dizia o sr. coronel, por um determinado movimento, 

que eu admiti que fosse o MPLA, pela sua conversa depois - 

tentativas de aterrorizar a população branca, os colonos brancos 

para eles fugirem, para que, depois de criado esse vazio da 

presença branca, o MPLA se pudesse servir disso, para avançar 

com os seus adeptos. O que eu pergunto ao brigadeiro é o 

seguinte: até Setembro, há algum indício concreto de que o MFA 

local tenha favorecido – até Setembro, Outubro – tenha favorecido 

um dos partidos e tenha abandonado a ideia (que ainda chega a 

ser expressa, por altos responsáveis, nomeadamente o Costa 

Gomes) de que era possível a tal terceira evolução, que é a 

multirracial? O que é que aconteceu no MFA, se é que aconteceu 

alguma coisa, no sentido de favorecer essa hipótese? Porque eu 

recordo que, mesmo no Alvor, é curioso, um homem acusado de 

todo o mal que aconteceu em Angola, que é o almirante Rosa 

Coutinho, chega a levar para lá (e ele disse-me a mim que foi por 

sua iniciativa) - para os tentar meter no comboio em andamento 

dos três movimentos - os grandes representantes da comunidade 

branca. E, é lá, no Alvor, que eles são completamente triturados, 

eles e o próprio almirante Rosa Coutinho; acho que não participou 

em reunião nenhuma, e que andava ali a passear com os 

representantes do poder económico branco, que não foram 

autorizados pelos três movimentos a participar naquilo. Assistiram 

apenas à sessão inaugural e à sessão final. Portanto, ainda houve 

a tentativa do Rosa Coutinho para os levar lá e fazer os 

movimentos metê-los na carruagem. Até essa altura, nos 

primeiros meses, o que é que aconteceu no MFA, se alguma coisa 
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aconteceu, no sentido de haver uma fractura e uma parte do MFA 

favorecer a independência exclusivamente negra? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Vou procurar dar uma resposta 

integrando estas duas questões. 

Manuel de Lucena: Sr. brigadeiro, eu queria precisar mais um 

ponto: no desenvolvimento do MFA de Angola, nos primeiros 

tempos depois do 25 de Abril, o problema dos contactos, se os 

houve, com movimentos de libertação […] e quais? Porque nós 

aqui entendemos uma situação na Guiné em que o interlocutor 

privilegiado estava definido e, de certo modo, em Moçambique 

também. Além disso, na Guiné, a situação militar parecia 

extremamente séria e sobretudo as unidades queriam regressar. A 

paz imediata era o sentir de muita gente na tropa local. Em Angola 

como é que se desenvolve o MFA, quais são as suas limitações, 

que MFA é esse, são poucos, são muitos? Em Angola a situação é 

completamente diferente. Que MFA é esse, se é um MFA 

pequenino, com poucos quadros ou com muitos quadros. Como é 

que é? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Ora bem, o que é o MFA em 

Angola? O MFA em Angola começa por ser um núcleo 

extremamente reduzido e veio do Movimento dos Capitães. Nem 

sequer sofre o processo de identificação ideológica que sofre o 

movimento em Portugal. Enquanto, em Portugal, o Movimento dos 

Capitães se transforma em Movimento das Forças Armadas e, 

quando se transforma em MFA, faz em si próprio uma auto-

depuração, porque algumas franjas do Movimento dos Capitães, 

que não se identificam com a politização do Movimento, se 

separam, em Angola, esse processo de purificação, entre aspas, é 

evidente - esse processo de politização - não se dá. Porque o 

próprio Movimento dos Capitães mantém-se mais ou menos com 

essa imagem até ao 25 de Abril e, quando se transforma no MFA, 
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é perante o facto consumado do 25 de Abril vitorioso. Portanto, 

aqui há logo uma diferença extremamente importante. 

O MFA em Angola acaba por ser muito mais um movimento de 

aderentes ao 25 de Abril do que um movimento de conspiradores 

que derrubam o regime. Este aspecto é extremamente importante. 

Depois é preciso ver as dificuldades que há, num território como 

Angola, em que é muito difícil juntar as pessoas e fazer 

assembleias alargadas. As pessoas estão nas áreas de operações, 

estão nas suas unidades de combate, estão perante situações de 

facto, estão preocupadas com a actividade operacional, com dar 

de comer aos seus homens. E grande parte daquelas unidades não 

tem um único oficial do quadro permanente. E o núcleo do MFA 

são oficiais do quadro permanente. Uma percentagem 

extremamente numerosa das companhias que estão espalhadas 

pelo teatro de operações, em Angola, não tem nem um capitão do 

quadro permanente. Nos batalhões há um tenente-coronel, há um 

major, há, às vezes, um segundo- major ou um capitão e, quando 

muito, há um quarto oficial do serviço geral, que comanda, às 

vezes, a companhia de serviços. Portanto, a rede de oficiais do 

quadro permanente está fundamentalmente concentrada nas 

capitais (nos quartéis-generais) e depois dispersa, extremamente 

dispersa. Quando eu disse há pouco que a primeira preocupação 

do MFA em Angola (da Comissão Coordenadora) perante esta 

situação, é tentar fazer a sua estruturação interna e a dinamização 

do movimento dentro das Forças Armadas, [foi] um trabalho 

extremamente difícil, porque [foi] preciso, primeiro, divulgar o 

programa, sensibilizar os militares para o programa e, a partir 

daqui, rapidamente procurar constituir estruturas do MFA a todos 

os níveis, ao nível do comando-chefe, ao nível dos ramos, ao nível 

dos comandos de sectores e até às unidades (foi essa, 

inclusivamente, a directiva que o general Franco Pinheiro levava 

daqui de Portugal). A diversidade de pessoas que aparecem a 
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constituir as delegações do MFA nas várias estruturas de comando 

seria hoje extremamente interessante de analisar. Aparecem 

desde homens extremamente motivados, principalmente 

milicianos, até ao indivíduo que era eleito como delegado do MFA, 

porque era o mais popular da unidade, o que tinha mais 

capacidade de insinuação junto dos seus homens, junto dos 

oficiais, junto dos sargentos. Por exemplo, aparece um homem, 

que era extremamente popular em Angola, ligado aos sectores 

mais conservadores, vivendo há uma quantidade de anos em 

Angola, que era um homem da Força Aérea, o major Roque, ligado 

aos caçadores, aos atiradores aos pratos, daqueles clubes da 

sociedade de Luanda, e que é um homem extremamente 

simpático, extremamente comunicativo, cheio de piada, sempre 

com uma graça oportuna; e aparece como delegado do MFA, que 

era uma coisa que nunca lhe tinha passado pela cabeça. De tal 

maneira que, quando o general Silva Cardoso, que na altura era 

coronel, vai daqui com a comissão de inquérito, que foi analisar o 

problema da saída do general Silvino Silvério Marques, chega a 

Luanda a chefiar essa comissão, reúne-se com a Comissão 

Coordenadora do MFA e, logo a seguir, vem falar comigo e diz: 

«Mas vocês têm aqui este gajo?» Bom, ele foi eleito pela Força 

Aérea. Entretanto o general Silva Cardoso ficou a comandar a 

região aérea e no dia seguinte telefona-me e diz: «Ó Pezarat, já 

corri com o Roque». Isto é apenas uma anedota, mas é para dar 

uma imagem do que se passou. Outro exemplo: o Telles Grilo, um 

homem que se considerava estar com a cabeça a prémio em 

Angola, que esteve acusado de ser o grande responsável pelos 

incidentes da baixa do Cassange, em Janeiro de 1961, que era na 

altura tenente-coronel e que estava lá em baixo no regimento de 

Sá da Bandeira, é o homem que aparece como delegado do MFA 

nesse regimento: o mesmo tenente-coronel Telles Grilo que depois 

passou à reserva, ainda antes da independência. Entretanto tinha 
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lá uma vida um bocado complicada, resolveu fixar-se em Angola, 

como oficial da reserva. Eu avisei-o pessoalmente: «Ó Telles Grilo, 

eh pá, tu nem penses ficar em Angola! Esta gente tem-ta 

comprada!» «Ah não, eu quero cá ficar». Claro que ficou lá depois 

da independência e foi preso, teve a vida em perigo, foi um 

problema para o tirar de lá, mas acabou por se tirar. 

O MFA era extremamente heterogéneo e, então nos seus 

momentos iniciais, foi extremamente complicado. Inicialmente, 

estava muito mais preocupado com os problemas internos. E há os 

problemas de solução dos conflitos sociais, etc. O MFA é 

completamente unânime quando há o problema do Silvino Silvério 

Marques. Faz-se uma convocação de todas as estruturas do MFA 

para Luanda, e vêm: estava a Comissão Coordenadora do 

comando-chefe, estavam as três comissões de cada um dos 

ramos; vieram todos os delegados até ao nível de comando de 

sector; Sá da Bandeira não era um comando de sector, mas era 

um subsector independente, tal como Nova Lisboa, que estava 

fora das áreas operacionais; e lá veio o Telles Grilo também 

participar na reunião alargada. E o ultimato para fazer sair o 

general Silvino Silvério Marques foi aprovado por unanimidade. 

Lembro-me perfeitamente das intervenções do Telles Grilo que 

foram das mais activas no sentido da saída do Silvino Silvério 

Marques. Mas só a partir daí é que começa a haver uma 

politização clara do Movimento. E é uma altura em que já se 

podiam definir os objectivos fundamentais que se colocavam ao 

MFA em Angola. Primeiro, era a necessidade de definir os 

interlocutores: com quem é que se vai falar? Havia problemas 

graves, de natureza social, aquele problema gravíssimo de se 

querer parar a guerra. Tinha-se conseguido fazer, 

excepcionalmente, o acordo com a UNITA. Fomos nós os dois e 

mais um terceiro oficial fazer um acordo com a UNITA em 14 de 

Junho. Foi um caso especial, uma manobra de antecipação do 
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Savimbi, enquanto a OUA pressionava os movimentos de 

libertação para prosseguirem a guerra até obrigarem Portugal a 

reconhecer o direito à independência dos povos das colónias. E a 

guerra continuava, e começávamos a sentir uma fragilidade cada 

vez maior nas nossas unidades combatentes, que não sentiam 

objectivos para combaterem e exigiam que se fizessem esforços 

no sentido de obter a paz. Começou a haver contactos locais entre 

unidades nossas no mato e elementos dos movimentos de 

libertação, no sentido de chegarem a cessar-fogos localizados, em 

algumas regiões. A debilidade do nosso sistema de informações – 

o Passos Ramos passou por isto e sabe perfeitamente o que é - 

começou a ser extremamente importante porque - isto é a 

realidade, não vamos escondê-la - grande parte do nosso sistema 

de informações militar assentava nas informações da DGS, que 

desapareceu! Criou-se a tal PIM, mas que se revelou com grandes 

debilidades estruturais desde a sua criação. E realmente nós 

começámos a ter fragilidades no aparelho militar. Entretanto, com 

os movimentos de libertação a ameaçarem a continuação da 

guerra, a paz começou a ser uma exigência premente. Ora, este 

problema de fazer a paz mostrou-nos uma evidência: para fazer a 

paz, os interlocutores são aqueles com quem fazemos a guerra, 

são os movimentos de libertação. E os movimentos de libertação 

punham esta condição: «Só negociamos com vocês se nós formos 

considerados os únicos e exclusivos representantes legítimos do 

povo de Angola».  

De resto, esta reivindicação dos movimentos de libertação era 

uma reivindicação que era extensiva a todos os teatros de 

operações, às três colónias, e, mais, era apoiada pela ONU e pela 

OUA. É preciso não esquecer que de 1 a 3 de Agosto há a visita do 

secretário-geral da ONU, Kurt Waldheim, a Portugal, da qual sai o 

célebre comunicado do Governo português e do secretário-geral 

da ONU, em que claramente é afirmado e aceite (aceite não, mais 
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do que aceite, recomendado) pela ONU que Portugal deve 

reconhecer os movimentos de libertação como os legítimos 

representantes das respectivas colónias. Portanto, essa foi uma 

primeira tarefa: legitimar os interlocutores. Isto coincide também 

com a tal mudança que eu disse que houve aqui em Portugal com 

o discurso do general Spínola de 27 de Setembro; e, depois, o 

protagonismo assumido no II Governo Constitucional pelo Melo 

Antunes, em que também foi esta a estratégia geral definida para 

o conjunto das colónias portuguesas. 

Segundo problema que se colocava ao MFA em Angola: definidos 

os interlocutores, era preciso negociar, separadamente, com cada 

um, o cessar-fogo. Tinha-se conseguido o cessar-fogo com a 

UNITA, era necessário negociar com o MPLA e com a FNLA. 

Começaram a tentar-se iniciativas directamente a partir de 

Angola; e após as iniciativas de Angola também foram encetadas 

iniciativas a partir de Lisboa. O processo desenrolou-se em 

coordenação. Aliás eu cheguei a vir a Lisboa, mais do que uma 

vez, para integrar com o Melo Antunes uma delegação nesse 

sentido. As conversações com a FNLA foram mais difíceis porque 

foram feitas directamente pela Presidência da República através 

da República do Zaire. Como se sabe, o desbloqueamento com a 

FNLA não foi feito directamente pelo MFA e pela FNLA, mas sim 

através do Mobutu; e acabou por ser o único acordo que foi 

assinado fora de Angola, foi assinado em Kinshasa. Em Kinshasa 

não, no iate do presidente do Mobuto no rio Zaire. 

Ao mesmo tempo que isto se passava, outra tarefa se deparou ao 

MFA em Angola: procurar constituir o governo de transição, depois 

da ida do Rosa Coutinho (vai com um mandato diferente do do 

Silvino Silvério Marques) como presidente da Junta Governativa, 

mas acumulando essas funções com as de comandante-chefe, e 

tendo [portanto] funções militares e funções políticas. De resto, 

naquela altura, depois do golpe militar em Portugal, depois de 
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uma situação em que praticamente as Forças Armadas assumiam 

todas as responsabilidades em Portugal, era completamente 

utópico pensar que podia haver um governo em Angola em que 

fossem compartimentadas as responsabilidades civis e as 

responsabilidades militares. 

Manuel de Lucena: Só uma pergunta: há um ponto aí que na 

altura me fez estremecer. Numa altura em que ainda havia, 

digamos assim, para ser moderado, alguma operacionalidade das 

Forças Armadas portuguesas em Angola, como é que é aceite 

pelas Forças Armadas o facto de se atirar com um oficial de 

Marinha para comandante-chefe, quando o essencial das 

operações e das forças armadas portuguesas... isso é um sinal de 

um tamanho…enorme. 

Brigadeiro Passos Ramos: Talvez não saibas mas o Adérito 

Figueira foi o primeiro indivíduo indigitado para presidente da 

Junta. 

Brigadeiro Pezarat Correia: O Adérito Figueira? Quando lá foi 

com a delegação? 

Brigadeiro Passos Ramos: Sim. E recusou. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Nós não equacionámos muito o 

problema nesses termos. Eu não sei se ele recusou ou não, porque 

a nomeação foi feita em Lisboa. Quando nós fazemos o ultimato 

para a saída do general Silvino Silvério Marques, damos 72 horas. 

E tínhamos todo o dispositivo para tomar conta do poder em 

Angola. Tínhamos os comandos connosco, tínhamos os pára-

quedistas connosco… 

General Soares Carneiro: Repare, o tal golpe branco era este. 

Brigadeiro Pezarat Correia: E era.  

Manuel de Lucena: Este ponto é decisivo. A Guiné tem 

problemas de tal premência no terreno, que diz: «Ou a metrópole 

resolve os assuntos ou nós atiramo-nos para a frente». Mas o que 
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é que em Angola havia nessa altura de tão urgente que leva a um 

ultimato desses? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Mas que leva ao quê? A fazer sair o 

Silvério Marques? 

Manuel de Lucena: Em 72 horas. A relação com o poder 

metropolitano… 

Brigadeiro Pezarat Correia: O problema é que rapidamente se 

chegou a uma situação de ruptura em Angola entre o governador-

geral e o comando-chefe. O comandante-chefe sente que, em 

determinada altura, os três comandantes dos ramos estão a fugir 

ao seu controlo e estão aliados ao governador-geral. Aquilo podia 

dar lugar a uma derrocada de toda a estrutura militar de Angola. 

General Soares Carneiro: Ó Pezarat, eu tapei os ouvidos agora. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Não tenha dúvida. 

General Soares Carneiro: Não é isso. O que você está a dizer é 

uma barbaridade em termos históricos, porque como é que os 

comandantes dos ramos saem da sua cadeia hierárquica em 

relação ao comando-chefe? 

Brigadeiro Pezarat Correia: Isto manifesta-se num ataque, 

olhe, numa reunião assim deste género. A situação era melindrosa 

e instável, tudo estava um bocado à flor da pele. O general 

Silvério Marques e o general Franco Pinheiro começaram a ter uma 

dificuldade muito grande de relacionamento. O general Silvério 

Marques praticamente não saía do seu Palácio e sentia que a 

solução de todos os problemas era canalizada para a fortaleza [de 

Luanda], para o comandante-chefe, onde eram depois tentadas as 

soluções, através da Comissão Coordenadora do MFA. Nós 

estávamos a apagar incêndios de coisas para que não tínhamos 

nenhuma preparação, nem nenhuma capacidade. Mas era uma 

generosidade resolver problemas: os conflitos de trabalho, os 

problemas técnicos e sociais, o problema das câmaras municipais, 

etc. 
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Isto criou ali uma dificuldade de relacionamento entre o 

comandante-chefe e o governador-geral. Entretanto, o general 

Silvino Silvério Marques resolve convocar o Conselho de Defesa, 

que era uma estrutura que vinha de antes do 25 de Abril, uma 

estrutura de cúpula: o governador-geral, o comandante-chefe, os 

comandantes dos ramos e não sei se tinha mais alguém. 

General Soares Carneiro: Antigamente era o secretário-geral… 

Brigadeiro Peazarat Correia: O secretário-geral que nessa 

altura [já] não existia. Portanto, era uma comissão militar de 

cúpula para analisar a situação militar de Angola.  

Nessa altura, quer se queira, quer não, em todos estes problemas, 

se dava uma intervenção directa do MFA, como acontecia aqui em 

Portugal, com a Comissão Coordenadora, que nada lhe passava à 

margem. E, a pouco e pouco, em Angola, isto começava a surgir. 

E quando esta reunião é convocada, o general Franco Pinheiro fala 

comigo e chegamos à conclusão de que, realmente, é importante 

a comissão do MFA estar presente nela. Porque era ao fim ao cabo 

quem depois tinha de atalhar aqueles problemas, naquele 

momento talvez já tivesse um conhecimento mais pormenorizado 

da situação real e era importante estar presente, não só para 

poder opinar, como para se aperceber do que é que ia sair daquela 

reunião. Quando o Silvério Marques entra na sala já estava… Ah, o 

general Franco Pinheiro convoca os três comandantes dos ramos, 

põe o problema, e cada um dos três apareceu com o seu 

representante do MFA, e eu fui acompanhar o general Franco 

Pinheiro. Assim que o general Silvino Silvério Marques chega, 

entra, olha para nós, senta-se e diz qualquer coisa deste género: 

«Eu só por delicadeza para com os oficiais generais aqui presentes 

é que não exijo a imediata saída destes oficiais que aqui estão». 

Bom, o general Franco Pinheiro diz: «Sr. Governador (não sei 

como é que o tratou, não faço ideia), eu não lhe dei conhecimento 

prévio porque pensei que, perante a situação actual que se vive, 
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para si seria perfeitamente pacífico que estes oficiais estivessem 

aqui. Eles são responsáveis pela situação que estamos a viver 

neste momento». [Ao que ele lhe responde:] «Isto é um conselho 

restrito, um conselho de responsáveis, não tem que ter a presença 

de elementos que lhe são estranhos». Estava agarrado ao 

formalismo de um instrumento que era anterior ao 25 de Abril. 

Levanta-se ali um incidente e quando o general Franco Pinheiro 

procura contar com o apoio dos seus três comandantes de ramos 

para uma posição que eles inicialmente tinham aceitado, todos os 

comandantes se põem ao lado do general Silvino Silvério Marques 

deixando o general Franco Pinheiro completamente pendurado e 

todos os oficiais do MFA ali presentes numa situação de perguntar 

como é que era. Não sabiam se se deviam ir embora ou ficar ali. 

Acabou por não se tratar de nada de fundo e, depois deste 

incidente, o general Franco Pinheiro abriu-se connosco e disse: 

«Bom, estes três comandantes de ramo acabaram de perder a 

minha confiança, estes homens não podem mais ficar aqui 

comigo». Das duas, uma: tenho possibilidades de os mandar já 

embora [ou não]?.. 

É claro que, antes disto, já se tinha arrastado uma série de 

problemas em que nós éramos permanentemente solicitados por 

delegações da população dos mais diversos sectores, contrários à 

presença do general Silvino Silvério Marques, mesmo sem ele ter 

feito nada, apenas pelo facto de ter sido nomeado. Acusavam-no 

de coisas de que não tinha responsabilidade nenhuma, os 

incidentes que havia nos musseques eram anteriores à sua 

chegada. Simplesmente, a partir do momento em que ele chega, 

os indivíduos que não o queriam… tudo quanto acontecia caía em 

cima da responsabilidade dele.  

Passaram-se dois ou três dias, esta situação foi piorando cada vez 

mais e o general Franco Pinheiro estava perante a situação de não 

ter comandos adjuntos - era assim que se chamavam na altura, os 
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comandantes dos ramos, eram os comandantes-adjuntos do 

comandante-chefe. […] Estávamos numa situação de paralisia 

absoluta e com o risco de não haver nenhuma solução, nem a 

nível militar, nem a nível político. O MFA resolve então reunir e 

chega-se à conclusão de que só há uma solução: o general Silvino 

Silvério Marques não pode ficar.  

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Manuel de Lucena: […] Dada a vontade que tínhamos de o ouvir 

a reunião alongou -se [mas não se] chegou até ao Alvor. Só isso é 

um pecado mortal em relação àquilo que nós tínhamos para dizer. 

[…] Temos duas hipóteses de continuação: uma delas é, como o 

Brigadeiro Pezarat Correia disse à saída, não dizer mal do que ele 

afirmou, mas retomar, não necessariamente em polémica, alguns 

pontos que foram aqui tratados. Não para chegar até ao Alvor, 

mas para detalhar um pouco os contactos com os movimentos 

para conseguir o cessar-fogo, saber as relações que se 

estabelecem no terreno entre MFA, unidades militares e 

movimentos de libertação. A urgência do cessar-fogo na Guiné 

parece evidente e imediata, o cessar-fogo quase a qualquer preço 

é a preocupação de muitas pessoas – pode estar-se de acordo ou 

não, mas percebe-se. Que em Angola, com três movimentos, isso 

apareça com a mesma urgência… Qual é a generalização disto, dos 

contactos dos cessar-fogos locais entre unidades portuguesas e os 

movimentos no terreno, o que é que está por trás disso? Este caso 

das relações entre o governador Silvino Silvério Marques e o 

comandante militar, as posições dos comandos e das tropas, dos 

militares, em Angola, em relação a isto. 

Brigadeiro Passos Ramos: O secretário-geral já não estava. 

Manuel de Lucena: E o sr. general quando é que sai [de 

Angola]? 
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General Soares Carneiro: Saio no dia 22 de Junho. O sr. 

governador chega a 15 e nesse dia às 6 da tarde dá-se a 

transmissão dos poderes. 

Manuel de Lucena: Em todo o caso ainda acompanha um 

bocado. Aí eu pediria mais simplesmente a continuação do seu 

testemunho, primeiro a si e depois ao senhor brigadeiro. Fizeram 

uma análise muito exaustiva de manhã sobre a situação anterior 

acerca da qual poderá haver perguntas. Antes disso, pedia que 

dessem o vosso testemunho para o período seguinte. Talvez 

começasse por si [general Soares Carneiro]. Quais são os 

problemas que se lhe põem de relacionamento com o MFA e o que 

é que observa em Angola e nas relações com a metrópole, com o 

novo poder político? Como é que vê o período imediatamente a 

seguir ao 25 de Abril? 

General Soares Carneiro: Em relação ao pós-25 de Abril, o 

problema que talvez eu repute mais importante em Angola era 

tentar esclarecer a ambiguidade que se tinha gerado quanto ao 

futuro do Ultramar. Aquele nº 8 [do Programa do MFA] da política 

ultramarina não era bem claro quanto às suas consequências e à 

maneira como iria conseguir-se [resolvê-lo], mas o que se sentia 

era que se arriscava a estabelecer em Angola uma situação inter-

racial chocante, a todos os títulos, para a nossa presença, para o 

nosso futuro. Eu ouvi – e tenho pena de o sr. brigadeiro se ter ido 

embora, como creio que temos todos –, porque não tenho a 

possibilidade de lhe fazer a pergunta que gostaria e que se 

relaciona com estas preocupações que senti na primeira parte… E 

cadê a população branca? Apareceram aqui todas as situações em 

que se encontram formas de pôr a conversar os movimentos 

emancipalistas uns com os outros, de se pôr a encontrar 

plataformas comuns, mas, por exemplo, em 1975, o sr. ministro 

Almeida Santos dizia: «Não tenho dúvidas de que os 600.000 

brancos não podem ser esquecidos e ai do Governo que se 
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esquecesse da sua situação e não encontrasse uma solução que 

assegurasse a protecção das suas vidas e bens e, acima de tudo, a 

sua permanência em Angola». Isto foi dito. Não por estas palavras 

mas neste sentido. Na exposição do sr. brigadeiro não ouvi 

nenhuma referência a isto e essa é a parte sobre a qual eu me 

preocupo em encontrar esclarecimentos. 

É muito difícil encontrá-los. Nesse período, as coisas que eu sinto 

mais importantes, e que significariam a tranquilidade de muita 

gente e, acima de tudo, significaria também que o processo da 

evolução económica de Angola não se tivesse interrompido, que os 

investidores continuassem em Angola, que os empresários 

continuassem em Angola e, acima de tudo, que aqueles que eram 

simples funcionários do sector terciário se mantivessem estáveis 

lá. Não foi nada disso que sucedeu, nem se preparou. E não se 

preparou, e eu até direi que se agravou, porque foram dadas 

esperanças que o tempo veio a tornar absolutamente 

desproporcionadas ou até mesmo absolutamente infelizes. 

Refiro-me a duas situações. Primeiro, às intervenções sucessivas 

do sr. general Costa Gomes, o único que procurou esclarecer a 

situação nas conferências de imprensa que promoveu, quer em 

Angola, aquando da sua visita, no dia 4 e 5 [de Maio], quer na 

visita a Moçambique, em coisas que se aplicariam a Angola (e não 

só, referiu-se expressamente ao caso de Angola). Esse problema 

depois permitiu alimentar uma certa modorra dentro da 

comunidade europeia, e dos pretos ocidentalizados, que é coisa 

que muita gente esquece… Eu lembro-me de ouvir pretos a dizer 

ao microfone que só tinham uma saída, que era fugir para a 

Namíbia e ser comerciantes. As pessoas esquecem-se, como o 

senhor brigadeiro dizia há bocado, de que os quadros eram todos 

do MPLA. As pessoas confundiram duas coisas: Angola com 

Luanda e Angola com os interesses do MPLA. Eu não digo que 

tenha havido favorecimento intencional, o que eu digo é que 



159 

 

houve omissão criminosa daquilo que era a presença política, 

social, económica e humana da comunidade branca que ali estava 

radicada há centenas de anos. 

Eu sinto que o sr. general Costa Gomes foi na verdade quem 

procurou esclarecer posições, sempre no sentido de dizer e, eu até 

direi - em confirmação daquilo que em conversa privada me tinha 

dito - que a Guiné estava perdida, que Moçambique ia-se ver o 

que ia suceder, mas que em Angola iríamos ficar. Foram essas 

afirmações que ele me fez pessoalmente, e que direi que 

transparecem com larga evidência naquelas que foram as suas 

declarações à imprensa feitas em Luanda. 

Intervenção de José Pedro Castanheira sobre as conversas entre 

Costa Gomes e Soares Carneiro durante as visitas do primeiro a 

Angola. 

A primeira visita … chegou a um Sábado. A primeira conversa foi 

comigo. Ele ia acompanhado pelo general Diogo Neto, pelo sr. 

major Otelo Saraiva de Carvalho (como estratego), pelo capitão 

Macedo (de engenharia), ia acompanhado pelo major Hugo dos 

Santos e pelo tenente-coronel Charais. E lembro-me de que o 

tenente-coronel Charais foi o único que ficou no gabinete do chefe 

de gabinete do secretário-geral, aguardando que terminasse a 

minha conversa com o sr. general Costa Gomes, que foi a sós. 

Durou duas horas essa conversa. Não vou, evidentemente, dizer 

muito do que nessa conversa se tratou, mas só me lembro que no 

fim … se me pergunta, estávamos de acordo em muita coisa, eu 

sentia-me tranquilo em relação àquilo que ele me dizia. Mas no 

fim, o Charais invectivou-me, dizendo que era inadmissível que eu 

tivesse estado duas horas sozinho com o general Costa Gomes. E 

eu disse: «Oh Charais, diga isso ao sr. general, não me diga a 

mim. Eu estive lá o tempo que o sr. general quis». E ele disse: 

«Não. É que isso não é o que tinha ficado combinado em Lisboa. O 

que tinha ficado combinado é que um de nós estaria sempre 
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presente nas conversas do sr. general». Isto é para mostrar o 

ambiente que se vivia naquela altura.  

A outra questão que se pôs. O Charais pergunta-me: «E em 

relação à descolonização que pensa?» E eu disse: «Olhe, eu estive 

a dizer ao sr. general a minha posição. Penso que o problema da 

autodeterminação envolvendo uma posição plebiscitária significa 

um grande encargo e que se torna necessário preparar desde já». 

Ele diz: «Preparar como?». Eu respondi: «É que um 

recenseamento para um referendo é uma coisa que eu penso que 

no mínimo demorará seis meses». Ele disse: «Ah, isso são 

soluções ultrapassadas». E aqui, as minhas campainhas 

começaram todas a funcionar. Não obstante esta conversa passar-

se no dia 4 de Maio, o sr. general, no dia 10 de Maio, passou outra 

vez por lá, estivemos outra vez a conversar, vinha de regresso de 

Moçambique, e eu falei-lhe destes meus alarmes. E ele disse-me: 

«Esteja sossegado que isso é a rapaziada a falar, mas as soluções 

vão ser conforme eu lhe disse». Educado militarmente, como 

sempre fui, no respeito pela hierarquia, eu não via razão nenhuma 

para pensar que… O Presidente da República [general Spínola], 

por um lado, tinha estabelecido orientação nesse sentido; com o 

CEMGFA [general Costa Gomes] a falar no mesmo sentido, eu não 

tinha razão nenhuma para pensar que as coisas iam ser 

diferentes, até porque o Programa do MFA apontava para soluções 

deste tipo. 

José Pedro Castanheira: Pode precisar as observações que o 

general Costa Gomes lhe fez sobre a Guiné? 

General Soares Carneiro: Disse-me só que era um caso perdido. 

Eu conhecia a situação militar da Guiné, não era uma situação 

airosa, as coisas estavam complicadas e politicamente também 

reconhecia que a Guiné, quer quiséssemos, quer não quiséssemos, 

naquela altura já tinha sido reconhecida por oitenta Estados e 

fazia parte de alguns organismos internacionais, embora com 
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estatuto de observador. É certo que o ter sido reconhecida por 

oitenta Estados nem sempre é válido. Eu lembro que na República 

Saraui também sucedeu uma coisa semelhante e o certo é que a 

República ainda não é um Estado reconhecido por toda a gente, 

nem existe. O certo é que na Guiné, o problema era um bocado 

diferente. A Guiné economicamente […] era um caos, tinha uma 

população branca na ordem das 2.000 pessoas, tinha só um 

contra quanto à comparação que eu fiz: é que as forças de defesa 

da Guiné, o número de africanos que estava empenhado na defesa 

daquele estado de coisas era uma força notável e isso não podia 

passar sem pelo menos algumas soluções de salvaguarda das 

vidas dessa gente que se tinha empenhado [connosco] - isto era o 

mínimo. Isto é, pensava eu que, embora a manutenção da Guiné 

fosse uma causa perdida, a mesma se poderia manter associada a 

Portugal. Pensava que em Moçambique as coisas eram diferentes 

e por uma razão simples: eu recebia, em Angola, por dever do 

meu cargo, os embaixadores e as pessoas importantes que 

visitavam o Ultramar naquela altura; e lembro-me dos 

embaixadores inglês, americano, francês que iam a Moçambique e 

depois iam a Angola: e aos três ouvi a mesma pergunta depois de 

estarmos a conversar meia hora: «O sr. secretário-geral é capaz 

de me explicar porque é que [a situação] em Moçambique é 

diferente do que se está a passar em Angola?». E eu dizia: «É que 

as populações são diferentes: em Moçambique, não obstante a 

nossa presença de tantos anos como em Angola, conduz-se pela 

esquerda, os letreiros das lojas estão escritos em inglês, ao passo 

que aqui é mais o espírito de provinciano do português que 

transportou para Angola a sua maneira simples de viver. Eram 

indivíduos representativos do modo de ser português». Eu não me 

esqueço de que, em Maio de 1961, quando houve uns incidentes 

em Cabinda, eu ia com o meu jeep do lado norte do rio Chiluango, 

já no concelho de Luanda, ia sozinho com três militares, vi numa 
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chana muito grande, lá em baixo, dois vultos e disse: «Vamos 

direitos àqueles dois». Chegamos lá e eram um preto e um 

branco, cada um com sua enxada a cavar batatas. Eu disse ao 

branco: «O que é que o senhor está aqui a fazer? Então não sabe 

que do lado de lá da margem sul mataram os brancos da fazenda 

tal? Fizeram isto, aquilo e aqueloutro…» E ele diz: «Sei, sei, mas 

estas batatas que eu semeei hei-de ser eu a comê-las». Isto é 

realmente típico de um camponês português transplantado para 

Angola. 

Continuando: a conversa terminou; eu tinha pelo sr. general 

[Costa Gomes] um respeito e uma consideração pessoal muito 

grande, e o sr. general terminou dizendo: «Havia uma coisa que 

eu lhe queria pedir. Como você termina a sua comissão cá, logo 

que chegue o governador-geral, quando você for para Lisboa, eu 

pedia-lhe para ir trabalhar comigo». Eu disse: «Ó meu general, eu 

terei de ficar colocado em qualquer sítio e terei muito prazer em 

ficar a trabalhar com o meu general em vez de ir para um sítio 

desconhecido». O que veio a suceder direi mais à frente. 

Depois, no dia 23 [de Maio], chegou o sr. ministro da Coordenação 

Interterritorial. Não sei se está muito interessado em saber com 

quem é que falou. Eu posso dizer-lhe com quem falou em toda a 

parte porque o acompanhei sempre, não nos contactos, mas 

através das agendas… O sr. ministro esteve no Huambo, em 

Benguela e em Luanda. Também falei com ele a sós. 

Manuel de Lucena: No dia 23 de Maio? 

General Soares Carneiro: Chegou no dia 23 e regressou no dia 

26. Chegou à noite, às 10 horas da noite. O dia 23 não conta, e 

embora tenha estado a conversar com ele até às 2 horas da 

manhã. No dia seguinte começou as suas audiências formais, 

recebendo, em primeiro lugar, o comandante-chefe. O que 

sucedeu é que, com o sr. ministro da Coordenação Interterritorial, 

salvo o devido respeito, a conversa era outra. Era uma conversa 



163 

 

que eu diria, para a minha linguagem de soldado… aquela não era 

a minha linguagem, era a linguagem de um homem hábil. Se ler 

nos jornais as conferências de imprensa que ele fez em Nova 

Lisboa e em Benguela, o sr. jornalista acaba por concluir que o sr. 

ministro foi de uma habilidade extrema. Ele não disse nada! Não 

se comprometeu com nada! Não houve solução nenhuma que 

apontasse! Ouviu as pessoas todas que quis ouvir e depois, no 

fim, fez a sua conferência de imprensa em Luanda, era um 

domingo. Nessa conferência de imprensa disse, entre várias 

coisas, que lhe tinham sugerido mais de quarenta nomes para 

governador-geral de Angola (o que parecia ser verdade). Depois 

veio a dizer, confirmando um bocado aquilo que aqui foi dito, que 

o Silvino Silvério Marques não era o seu candidato – ele disse-o 

mais tarde, isso está escrito. Depois, quando isto terminou, 

embarcou para Londres, onde ia participar nas negociações. É 

pena que não esteja aqui o sr. brigadeiro Pezarat porque há aqui 

um cena que carecia do testemunho dele. A certa altura, 

estávamos ambos no Palácio do Governo, onde ele estava alojado, 

fomos surpreendidos por um vozear, era um tropel de gente que 

se vinha manifestar diante do Palácio. Quero dizer, como diríamos 

em linguagem militar, sei de fonte A1, de fonte absolutamente 

segura, que aquela manifestação foi sugerida pelo próprio sr. 

ministro para mostrar a força do MPLA. 

Como sabem, os movimentos em armas estavam proibidos de se 

manifestar, isso tinha constado das declarações do general Costa 

Gomes. O sr. general Costa Gomes tinha convidado os 

movimentos em armas a deixarem a luta e a virem para o terreno 

político discutir as suas ideias e aqui combater, porque a 

democracia era assim. O sr. general Costa Gomes tinha dito que, 

enquanto se mantivessem como entidades armadas, não lhes seria 

permitido manifestarem-se; tal como tinha dito uma coisa que 

interessa ali ao sr. brigadeiro, que é um amigo muito generoso e 
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muito preocupado com determinadas coisas; [tinha dito] que os 

elementos a que ele [general Costa Gomes] chamou terroristas, 

que estavan actualmente presos, não podiam ser libertados. Não 

obstante, certo é que o problema de São Nicolau (naquela sua 

primeira versão porque [esse campo] depois reabriu), a evacuação 

de São Nicolau terminou no dia 15 de Maio: saiu toda a gente, 

incluindo aqueles indivíduos que estavam presos por delito comum 

e que depois vieram para Luanda fazer as tropelias que o sr. 

coronel esclareceu; e pior, fizeram uma fuga maciça da cadeia de 

Luanda porque queriam ser amnistiados, criando o pânico. 

Mas isto vinha a propósito do sr. ministro e dessa manifestação. 

Essa manifestação apareceu depois nos jornais designada como 

tendo sido promovida por uma coisa a que chamaram o 

Congresso. Naquela altura, em Angola, já tinham aparecido, com 

designações várias, mais de quarenta organizações, mas quero 

dizer que de Congresso nunca ninguém tinha falado, mas também 

é verdade que [depois] nunca mais ninguém falou. Foi 

exactamente um heterónimo arranjado para aquela ocasião, para 

aquela manifestação. E essa manifestação veio e, da janela do 

Palácio que se abriu, falou, em primeiro lugar, o Diógenes Boavida 

[pelo] MPLA. Depois falou o sr. ministro a dizer: «Eu fui sensível à 

vossa mensagem». Isto era muito importante que o dissesse. É 

claro que aquela gente que ali se concentrou, e esta concentração 

mostra a eficácia daquilo que eram os chamados Comités de Acção 

do MPLA existentes nos musseques: esses comités de acção, ao 

contrário do que o nome dizia, nunca tinham feito acções 

nenhumas e a primeira acção que se lhes conhece é exactamente 

esta concentração em frente do Palácio do Governo. Mas depois, 

como é próprio das multidões, infelizmente, à saída houve 

desacatos, isto é, partiram montras, bateram nos taxistas, 

amolgaram carros. Resultado: a democracia em Luanda, naquele 

dia, sofreu algum agravo, o que deu como resultado que no dia 
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seguinte o comandante-chefe, não sei se acolitado, ou não, pelo 

MFA, disse: «Terminou a democracia, não há mais 

manifestações». Foi assim que as manifestações pararam. 

José Pedro Castanheira: O Diógenes Boavida era advogado? 

General Soares Carneiro: O Diógenes Boavida, como advogado, 

era acima de tudo um indivíduo que tinha jogado no Futebol Clube 

do Porto e na Académica, porque era, como se dizia, um advogado 

de pouco nível.  

Brigadeiro Passos Ramos: O Américo é que foi… 

General Soares Carneiro: Não. O Américo era o médico que 

morreu no Leste. Como advogado [Boavida] era indivíduo de fraco 

nível. Estou a falar como responsável do Governo. Mas como havia 

uma ideia da africanização dos quadros e ele não tinha muitas 

causas, para subsistir era avençado de tudo o que era Institutos 

de Cereais, do Algodão, etc. Isto é, o Estado pagava-lhe um tanto 

para ele poder subsistir. 

Continuando. Falou o Boavida, falou o sr. ministro e, como 

resultado daquilo, houve logo a seguir àquela saída uma contra-

manifestação, isto é, os brancos também entenderam que deviam 

ter direito de se pronunciar. O sr. ministro já não veio à janela 

falar aos brancos.  

José Pedro Castanheira: Quem são os brancos? Quem é que 

organiza essa manifestação?  

General Soares Carneiro: Foram eles por reacção, eu diria que 

foram os taxistas que passaram a palavra, porque não havia, não 

foi organizado por ninguém, porque foi logo a seguir a contra-

manifestação! Terminou aquela, foram-se embora, houve aqueles 

incidentes e passadas duas horas, eram para aí 7h da tarde, 

apareceram os brancos. Apareceram os brancos e o resultado é 

que o sr. ministro teve alguma dificuldade em sair do Palácio para 

ir para o avião. Eu vou contar. E por isso é que eu precisava do 

senhor [brigadeiro Pezarat Correia]. Estávamos todos lá em cima 
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com o sr. ministro, os brancos não arredavam pé, vaias, insultos, 

nomes, etc., como é próprio da boa educação portuguesa. 

Aventavam-se diferentes hipóteses para o sr. ministro ir apanhar o 

avião e um (não digo quem) disse: «Não há problema nenhum. 

Faz-se um helicóptero aterrar aqui nos jardins do palácio e o sr. 

ministro vai». E eu, nessa altura, porque era o encarregado do 

Governo-Geral de Angola, disse: «Não, enquanto eu for 

encarregado do Governo-Geral de Angola, nenhum ministro de 

Portugal vai sair pelas portas traseiras. Vai sair pela frente.» Fui à 

frente, abri a porta por onde o sr. ministro ia sair, pus-me de pé 

em cima do gradeamento, falei às turbas, o sr. ministro veio atrás 

entrou para o carro, eu entrei no carro dele, apanhámos algumas 

punhadas valentes em cima do capot, a polícia na frente, com se 

diz na linguagem dos batedores, a abrir, a toda a velocidade que 

podia. Chegámos ao aeroporto, no aeroporto repetiram-se vaias 

de uns, palmas de outros, o sr. ministro deu-me um abraço, que 

está documentado nos jornais, embarcou no avião e pronto. Nunca 

mais tivemos palavra do sr. ministro. 

 


