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Estudos Gerais da Arrábida 

A DESCOLONIZAÇÃO PORTUGUESA 

 

Painel dedicado à Metrópole (1 de Setembro de 1995) 

 

Depoimentos do tenente-coronel Luís Ferreira da Cunha1 e do 

brigadeiro Manuel Monge2. 

 

Manuel de Lucena introduz os entrevistados. 

Brigadeiro Manuel Monge: Quando fui desafiado a vir falar sobre o 

poder metropolitano e a descolonização, por estar próximo do general 

Spínola, na altura, considerei que era necessário, do nosso ponto de 

vista, que é o de um militar, marcar um bocado aquilo que nós 

considerámos ser a situação anterior ao 25 de Abril. A situação 

anterior começa, de certo modo, com 1961 e o início da guerra. 

Quando a guerra começou, não havia, para a generalidade dos 

portugueses, problemas de maior, e muito menos, para os quadros 

militares permanentes, que avançaram com o cumprimento de uma 

missão profissional nacional. Da parte dos nossos soldados, havia 

também uma força anímica e, no início da guerra, não houve 

problemas. Os primeiros sinais de mal-estar surgem aí por altura de 

1968, a seguir ao Maio de 68, de Paris. Mas julgo que é pura 

coincidência (não tem nada a ver uma coisa com a outra). Não me 

recordo de a gente fazer qualquer tipo de ligação, mas lembro-me de, 

nesta altura, haver o primeiro sinal de mal-estar, consubstanciado 

num jantar de capitães de cavalaria, só capitães. O convite era 

restrito e um bocadinho abrasivo no modo como foi feito e causou 

                                                      
1 Luís Ferreira da Cunha (n. 1928 - m. 2006): Chefe do Gabinete do Chefe do 
Estado-Maior General das Forças Armadas, general Costa Gomes. Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República (1974-76). Secretário de Estado da Informação do 
VI Governo Provisório (1975-1976). 
2 Manuel Monge (n. 1939): Oficial de Cavalaria. Fez quatro comissões de serviço em 
África: duas em Angola e as duas na Guiné. Um dos braços direitos de Spínola, 
quando este foi, primeiro, comandante-chefe da Guiné em 1968 e, depois, 
Presidente da República. Dirigente do MFA. 
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uma certa perplexidade nos comandos militares. Lembro-me que na 

altura estava no Regimento de Lanceiros 2 e fui chamado ao 

comandante para prestar contas do que se tinha realmente passado 

nesse jantar. 

Luís Salgado de Matos: Quem é que fez o convite? 

Brigadeiro Manuel Monge: Isto foi no dia da Cavalaria e foram só 

capitães de cavalaria. Quem fez o convite foram vários capitães. 

Posso dizer-lhe os nomes de vários capitães que estiveram presentes. 

Agora quem fez os convites já não sei recordar. Olhe, esteve 

presente, por exemplo, o capitão Alves Ribeiro, o capitão Pamplona… 

pessoas que depois, ao longo da vida, tomaram posições bastante 

diferenciadas em termos da análise política do que se passou a 

seguir. Estava também o capitão que é hoje o comandante geral da 

Polícia, Monteiro Pereira, e estava o núcleo dos capitães de Lanceiros 

2. Foi ali que a coisa nasceu. Eu estava na altura em Lanceiros 2. 

Nesse jantar, do que me recordo é de que aquilo que se pôs 

realmente em causa foi o modo como começava a sentir-se um certo 

divórcio entre as forças militares que estavam em África e o 

sentimento do país, da nação [e até] dos grandes do regime. Na altura 

recordo-me, porque era uma coisa que nos escandalizava, de que os 

filhos dos ministros, etc., não iam para a guerra.  

Luís Salgado de Matos: Normalmente iam para a Marinha. 

Brigadeiro Manuel Monge: Ou iam para a Marinha. Estou a 

lembrar-me, agora, de um que foi gerir a Casa da Suécia, quando os 

capitães do curso dele (foi na altura em que os indivíduos estavam a 

ser chamados como capitães, não tendo sido chamados como alferes) 

iam para África. Havia um certo mal-estar. Nesta altura, passado 

pouco tempo, houve o célebre discurso do general Reimão Nogueira… 

José Pedro Castanheira: Pode acrescentar onde é que foi? 

Brigadeiro Manuel Monge: Peço desculpa mas esse tipo de… 

Luís Salgado de Matos: Mas foi em Lisboa? 

Brigadeiro Manuel Monge: Foi em Lisboa. 
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Luís Salgado de Matos: Mas foi numa instituição militar? 

Brigadeiro Manuel Monge: Não, não. Foi num restaurante. Foi 

próximo do dia de Cavalaria e por isso foram só capitães de 

Cavalaria. O que mais perturbou os comandos militares foi os 

convites serem só para capitães. 

Luís Salgado de Matos: […] Lanceiros 2 era o sustentáculo de todos 

os regimes. 

Brigadeiro Manuel Monge: Sim. Só que nessa altura, os 

regimentos eram muito versáteis em termos de passagem de 

pessoas, por causa das mobilizações. Não havia um núcleo forte de 

oficiais que permanecessem muito tempo nos regimentos. Por 

exemplo, eu estava na altura em Lanceiros 2 a comandar uma 

companhia de polícia militar apenas porque tinha acabado de chegar 

de África, e fiquei ali. Passados seis meses, estava outra vez 

mobilizado para outra [comissão]. Lembro-me de que a única unidade 

em que nós tínhamos a noção de que havia preocupações do regime 

em escolher os oficiais que iam para lá era Caçadores 5. Nós 

tínhamos a ideia de que as pessoas eram vistas com uma lupa. […] 

Até porque repare: nesta altura isto perturbou mas perturbou um 

número muito reduzido de… O comandante do regimento era o 

coronel Henrique Calado, dos cavalos.  

Manuel de Lucena: O Henrique Calado? 

Brigadeiro Manuel Monge: O Henrique Calado. Foi o Henrique 

Calado que me chamou, estava perturbadíssimo o senhor, para eu 

dizer o que se tinha passado no jantar. E eu disse, não tudo 

obviamente, mas o principal. Na altura, aquilo ainda não tinha 

grandes interesses conspiratórios. Era apenas uma tomada de 

posição de pessoas preocupadas já com o que se tinha passado.  

José Pedro Castanheira: Estavam cinco, dez, vinte? 

Brigadeiro Manuel Monge: Estavam vinte e tal capitães; foi 

bastante. Havia um leimotiv, na altura, que era o Dia da Cavalaria, 

que na altura era o dia 17 de Julho. Havia portanto ali uma efeméride 
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que permitia explicar o porquê. Pouco tempo depois, houve um 

discurso do general Reimão Nogueira, julgo que quando tomou posse 

da Região Militar de Coimbra, em que fez aceradas críticas ao 

comportamento das altas chefias militares e do Governo, em relação 

à… Eu lembro-me de que na altura houve alguma preocupação de 

ligar o discurso do general Reimão Nogueira a este jantar.  

José Pedro Castanheira pergunta se se tratava de um discurso de 

crítica ao regime salazarista. 

Brigadeiro Manuel Monge: Ao regime, mas no aspecto da 

condução da guerra. O discurso do general Reimão Nogueira, que era 

um homem conservador, até poderia ser analisado como uma crítica 

feita pela direita. De qualquer maneira, como ele se demarcou da 

posição oficial do regime, curiosamente, a seguir ao 25 de Abril, ele, 

que estava mais ou menos afastado, foi chamado para 1.º 

governador militar de Lisboa. Isto foi um bocado porque as pessoas 

se lembravam de ele ter tomado na altura uma posição contestatária.  

No entanto, eu considero que o grande mal-estar nas Forças Armadas 

só veio no princípio de 1970 ou 1971, quando os quadros 

permanentes estavam normalmente a fazer a terceira ou quarta 

comissão [no ultramar]. Aí é que o cansaço tornou a ser uma coisa 

visível dentro das Forças Armadas e, simultaneamente, começou a 

notar-se uma politização e uma simpatia pelas ideias pacifistas que 

nessa altura circulavam na sociedade civil e entre os milicianos, 

conscritos, que vinham para as fileiras. Simultaneamente, da parte do 

soldadinho que vem do interior, nós começamos a notar uma falta da 

força anímica com que nos primeiros tempos se vinha para a tropa - 

era uma vergonha não vir e tal…. Eu julgo que isto é devido ao 

grande peso que começava a ter no interior o fenómeno da 

emigração: havia imensa gente que ia para fora, muitos deles iam 

depois de virem das campanhas de África, temos isso contabilizado. O 

número de desertores e refractários durante a guerra é 

pequeníssimo, mas depois de virem de África, os militares sentiam 
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que o país por que se tinham batido, em termos de princípios, não 

tinha lugar para eles, e tinham que ir embora para a Alemanha e para 

França. E isto foi uma coisa que começou a sentir-se que pesava nos 

jovens. Em África, na guerra, começava a sentir-se a falta de 

recursos materiais, além das dificuldades humanas. A guerra 

começou com uma nítida superioridade, em termos de material, das 

forças de contra-guerrilha; há depois uma altura em que há um 

relativo equilíbrio; e poderei dizer que, na fase final da guerra, até já 

havia algum desequilíbrio, em algumas zonas, a favor das forças de 

guerrilheiros, nomeadamente na Guiné, em 1973. Lembro-me de ter 

ido montar num aquartelamento de fronteira um planeamento de 

defesa anti-carro. Fui mandado pelo então governador general 

Spínola fazer, em Gadamael Porto, planeamento da defesa anti-carro: 

implantação de uns campos de minas, instalação de canhões de 

recuo, o que realmente significa o alterar completo do balanço da 

guerra. Isto coincide com a altura em que perdemos a supremacia 

aérea, coincide com a introdução dos mísseis Strela, nas forças do 

PAIGC, julgo que também na Frelimo (de Moçambique sei muito 

pouco). Isto alterou significativamente o equilíbrio e provocou 

situações como aquela que é conhecida como o abandono de Guileje 

e depois uma acção fortíssima do PAIGC sobre todas as zonas de 

fronteira. Isto é um pormenor, uma história, que julgo importante 

para enriquecer estas coisas: houve um ataque fortíssimo sobre 

Gadamael, Gadamel entrou num caos de comando militar, dois 

capitães foram feridos e o governador e comandante-chefe mandou 

para lá dois capitães de cavalaria para comandar Gadamael Porto, e 

um deles fui eu. Ao fim de lá estar um certo tempo, nós fomos 

atacados, mas não sabíamos de onde, tínhamos grandes dificuldades 

em saber de onde éramos atacados. Entretanto, passando por lá, um 

artilheiro disse: «Nós na metrópole temos um radar anti-morteiro, 

que era uma coisa óptima para aqui. Porque com um radar anti-

morteiro, já se sabia de onde é que os tipos disparavam». Eu lá fiz o 
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relatório e pedi o radar anti-morteiro. Passados uns tempos, 

responderam-me a dizer que não, porque só havia um e se podia 

estragar! Ainda por cima era um radar anti-morteiros [dos anos] 50, 

não era nada uma coisa sofisticada, deve estar agora num museu ou 

deve ter sido vendido a um sucateiro. Esta história é para demonstrar 

como, mesmo no terreno, nós já tínhamos nítida inferioridade 

material, em relação às forças da guerrilha. Em termos doutrinários, 

psicológicos, foi um choque muito grande para nós, na Guiné, saber-

se que algumas tentativas do então general Spínola, no sentido de 

uma solução para a guerra, tinham tido como resposta uma total 

intransigência do prof. Marcello Caetano. Nós sabíamos - primeiro 

sabia o núcleo dos mais próximos, mas depois começou a ser do 

conhecimento geral na Guiné - que Spínola tinha ido ao Senegal 

encontrar-se, primeiro, com o Senghor, depois com o ministro da 

Educação. E que o Senghor se tinha oferecido para [medianeiro]. 

Enfim, isto é conhecido. Mas o saber-se disto foi altamente 

desmotivador para os oficiais do quadro permanente da Guiné, saber-

se que, perante uma solução que parecia aparentemente fácil, havia 

uma total intransigência do então poder metropolitano. Depois, 

vieram os decretos do ministro da Defesa que alteraram a relação de 

antiguidade entre os oficiais do quadro permanente e os oficiais 

milicianos. Este é realmente, como todos sabemos, o ponto de início 

da contestação, que viria dar origem ao Movimento dos Capitães, 

mais tarde, MFA.  

[Quanto à] influência que a Guiné teve neste processo, o general 

Spínola recebia os batalhões e despedia-se deles – e esta fase da 

despedida é a mais importante - fazendo autênticos comícios. Eu 

assisti a alguns deles: o general3 despedia-se no Cumeré e fazia um 

comício aos seus soldados, [dizendo que] quando regressassem a 

Portugal tinham ganho o direito, pelo que ali tinham feito, de intervir 
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na vida política. Nós sabíamos que o conhecimento destes discursos 

causava o maior incómodo, embora obviamente eles não fossem 

publicados na imprensa metropolitana. De qualquer maneira, eram 

feitos e tinham 500 ou 600 pessoas a ouvi-los. Isto acaba por dar dez 

mil fulanos, todos os anos, a assistirem a estes comícios. Esta 

mentalização poderia não ter muita importância para os jovens 

mancebos que a estavam a receber, mas para os quadros 

permanentes e milicianos, obviamente, no meu entendimento, tinha 

importância. Nesta altura (estamos, portanto, em meados de 1973), 

começa a haver as primeiras reuniões de capitães. Eu julgo, daquilo 

que posso falar, que elas são mais ou menos concomitantes, no 

tempo, em Portugal e na Guiné. Do que se passou em Angola e 

Moçambique só sei o que tenho ouvido dizer. Mas praticamente há 

um fenómeno que nasce ao mesmo tempo em Portugal e na Guiné. 

Havia, aliás, contactos e troca de escritos entre nós e até me admira 

como a PIDE não interveio nisso. Nós tínhamos a noção de que eles 

sabiam mas pelo menos não notávamos que os nossos aerogramas 

fossem abertos. E havia um contacto muito próximo, por escrito, 

entre nós e os camaradas que estavam cá. Eu nessa altura estava na 

Guiné. 

António Duarte Silva: Ia perguntar-lhe: em 1973 estava na Guiné? 

Brigadeiro Manuel Monge: Eu estive numa segunda comissão na 

Guiné de Fevereiro de 1972 a Fevereiro de 1974. 

Entrando no aspecto fulcral que era a descolonização. […] O poder 

metropolitano estava, como veremos a seguir, fraccionado. Mas eu ia 

também contar aqui uma pequena história de como a questão da 

descolonização evoluiu dentro do desenvolvimento do Movimento [das 

Forças Armadas].  

Nas primeiras reuniões que tivemos na Guiné (julgo que cá em 

Portugal também), o [originário] problema corporativo da antiguidade 

                                                                                                                                                            
3 Os entrevistados, referindo-se a Spínola e Costa Gomes, chamaram-lhe 
frequentemente marechais, coisa que ao então das acções relatadas, ainda não 
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estava muito presente e era, de certo modo, o cimento da presença 

daquelas pessoas. Nós, na Guiné, pensávamos um bocadinho para 

além disso. Pensávamos, para além do problema corporativo, víamos 

já o problema, digamos, nacional. Eu lembro-me - e foi coisa que cá 

na metrópole nunca aconteceu - de termos levado para reuniões do 

Movimento, na Guiné, oficiais ex-milicianos, ou seja, os chamados 

espúrios, como na altura, em termos da petite histoire eram 

conhecidos. Enquanto aqui em Portugal, eram o inimigo do inimigo 

(os ex-milicianos faziam reuniões de um lado e os ex-cadetes faziam 

do outro), nós, na Guiné, fizemos reuniões em que levámos capitães 

ex-milicianos. O que mostra, do meu ponto de vista, que o problema 

corporativo já não era o mais importante; o mais importante era o 

problema nacional e ali, no caso da Guiné, era procurar vislumbrar 

uma solução para a situação colonial. 

Depois, em Portugal, eu vou à reunião de Cascais, de 5 de Março de 

1974. Esta reunião, sobre a qual tem havido muitas narrativas - 

todas mais ou menos puxadas para os interesses das alas que depois 

se vieram a desenvolver ou a sair dali - o então major Melo Antunes 

apresentou um documento à reflexão dos presentes, que tratava de 

várias questões e uma delas era a da descolonização. Na questão da 

descolonização, ele apresentou uma tese que se podia considerar 

relativamente ousada e isso foi um motivo de profunda perturbação 

entre os presentes, a ponto de a maioria não aceitar assinar o 

documento. A Força Aérea, em bloco, disse que não aceitava. A tese 

do major Melo Antunes não foi de maneira nenhuma aquilo que se 

veio a passar; falava apenas no direito à autodeterminação, com 

todas as consequências. Não se falava lá em negociações com os 

movimentos de libertação nem nada. Mas isto foi o suficiente, o que é 

importante para demonstrar que, nesta altura - estamos nas 

vésperas do 25 de Abril -, a grande maioria do corpo de oficiais 

considerava ainda a indispensabilidade de uma ligação profunda entre 

                                                                                                                                                            

eram. No texto reparámos esses anacronismos. 
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Portugal e as suas ex-colónias. Não esqueçamos que fomos educados 

nisso, fomos educados no Portugal pluricontinental e multirracial. 

Manuel de Lucena: Portanto, a maioria rejeitou. E a Força Aérea, 

saiu?  

Brigadeiro Manuel Monge: Não. A Força Aérea, em bloco, rejeitou 

também. Havia meia dúzia de indivíduos delegados da Força Aérea. 

Os oficiais do Exército estavam a título… 

José Pedro Castanheira: E da Marinha? 

Brigadeiro Manuel Monge: Da Marinha estavam três ou quatro 

fulanos. Estava o Costa Correia, [estava] o Contreiras, mas a Marinha 

estava como observadora. Disseram: «Nós somos observadores aqui, 

não temos nenhum mandato dos nossos camaradas para podermos 

tomar posição, portanto, não tomamos». E não tomaram, nem a 

favor, nem contra, o que, perdoe-se-me o aparte, é muito típico da 

Marinha. A Marinha não se compromete. 

Eu iria dar uma ideia de como é que, na altura (estamos em Março de 

1974), nós víamos a situação nas diversas províncias ultramarinas, 

como então se chamavam. Na Guiné, havia um núcleo muito forte, 

como é historicamente conhecido, do Movimento dos Capitães. O 

Vasco Lourenço tinha estado na Guiné, o Otelo tinha estado na Guiné, 

o Matos Gomes tinha estado na Guiné. Os que tinham estado 

anteriormente em comissões anteriores em Moçambique tinham 

estado [também] na Guiné. Havia um núcleo muito forte que tinha 

estado na Guiné e, ainda por cima, era militarmente o mais activo. A 

situação na Guiné era a mais complicada, tinha acabado de dar-se a 

substituição do general Spínola pelo general Bettencourt Rodrigues. O 

general Bettencourt Rodrigues, enfim, todos sabemos, é um 

brilhantíssimo oficial general do Exército, mas todos sentimos que lhe 

tinham dado uma missão muito difícil, a que ele, naturalmente, não 

podia dizer que não mas que... O general Spínola tinha, 

paralelamente com as acções militares, uma acção política junto das 

populações, que o fazia, em certas alturas, subestimar a parte militar. 
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[Quanto ao] general Bettencourt Rodrigues, vimos que ele vinha com 

uma missão diferente: usava as suas estrelas de general (3 estrelas). 

O general Spínola usava as estrelas de general e as estrelas de 

governador. Pode considerar-se que o general Spínola era um vaidoso 

e o general Bettencourt Rodrigues um homem mais simples. Mas [isto] 

também tinha outro significado. Eu seria suspeito pela minha 

proximidade com o general Spínola, mas para nós era diferente a 

postura do chefe político-militar da do indivíduo que, para nós, veio 

fundamentalmente como chefe militar. 

Carlos Gaspar: Tem alguma evidência de que o general Bettencourt 

Rodrigues tenha ido para a Guiné por sugestão do general Spínola? 

Brigadeiro Manuel Monge: Não, não tenho nenhuma.  

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Brigadeiro Manuel Monge: Porque é que ele foi impedido de lá ir? 

António Duarte Silva: O general Spínola não regressa. Entre outras 

consequências de ele não regressar à Guiné, o poder foi, na Guiné, 

ter sido transferido para o general Bettencourt Rodrigues pelo 

secretário… 

Brigadeiro Manuel Monge: Na altura, em termos formais, os 

governadores tomavam posse em Lisboa, no Ministério do Ultramar. E 

o general Bettencourt Rodrigues (julgo eu, estava na Guiné na altura, 

e ainda por cima lá para Gadamael Porto não me apercebi disso…). 

Penso que o general Spínola terá estado nessa cerimónia. 

José Pedro Castanheira refere-se à cerimónia de transmissão de 

poderes. 

Brigadeiro Manuel Monge: Algumas dessas posses eram públicas. 

Aquela é capaz de ter sido no gabinete do ministro. Estou a falar-lhe 

daquilo que julgo que se passou … não estava cá e confesso-lhe que 

nunca falei disso com o general Spínola… nem com o general 

Bettencourt Rodrigues. Mas para nós, esta mudança foi uma 

alteração, vista daqui, [que significava] que o regime não tinha 

aceitado nenhuma sugestão daquilo que o general Spínola desejava. 
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Aliás, eu recordo uma coisa que, para mim, foi excepcionalmente 

penosa: o general Spínola tinha criado na Guiné os Congressos do 

Povo, em que vinham a Bissau os homens grandes, os representantes 

de todas as tabancas, de todos os regulados da Guiné, apresentar as 

suas reivindicações. Aquilo dava muito trabalho e já era a segunda ou 

terceira vez que se fazia. Por causa da altura das chuvas e da época 

seca, aquilo era feito nos primeiros meses do ano. Lembro-me de que 

em Janeiro e Fevereiro de 1974 era altura de fazer um Congresso do 

Povo. O governador Bettencourt Rodrigues não quis alterar aquilo, 

aquilo não era uma criação dele… Eu tinha acabado de vir de 

Gadamael Porto, numa situação operacional desgastante, e pediram-

me para ir para Bolama fazer os Congressos do Povo, por etnias (dos 

bijagós e tal, e daquela zona de Bolama que era habitada por 

mancanhas). Lembro que aquilo foi dolorosíssimo, porque a gente já 

se sentia um bocado farsante, a gente estava ali a investir numa 

coisa, que nem era nem muito boa nem muita má, que já tinha muito 

pouca autenticidade, enquanto nos anteriores Congressos do Povo 

aquilo era riquíssimo. Para verem como aquilo se passava, vou dar-

lhes um exemplo. No congresso anterior, para aí em 1972 ou 1973, 

há um velho balanta que se levanta e diz: «O ano passado o 

governador prometeu isto assim, assim, lá para a minha região e 

disse que isso iria ser feito. Como não foi feito, eu pergunto: o 

governador mentiu-nos, ou não sabe o que se passa debaixo do seu 

comando?» É difícil responder a esta coisa mas lá responderam. Na 

altura estava lá aquele jornalista, um daqueles três jornalistas que 

escreveram um livro… 

António Duarte Silva: O Avelino, era o Avelino [Rodrigues] que lá 

estava. 

Brigadeiro Manuel Monge: O Avelino chegou ao pé de mim e disse-

me assim: «Ó capitão porque é que você não faz um congresso 

destes em Trás-os-Montes?» E eu perguntei assim: «E porque é que 

o senhor não escreve essa pergunta e a minha resposta nos jornais 
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de Portugal?» E ele disse-me assim: «Porque não me deixam.» E eu 

respondi: «Ora aí tem a minha resposta.» 

Risos. 

Esta questão dos Congressos do Povo foi uma coisa importante. 

Como eu direi a seguir, […] a implantação do PAIGC era muito 

superficial, contrariamente àquilo que as pessoas poderão pensar. 

Mas voltando à reunião de Cascais: isto foi o que se passou, o 

documento Melo Antunes teve aquele resultado. 

Na Guiné, a situação era esta: perdeu-se a supremacia aérea, a 

situação militar era muito complicada em finais de 1973. 

Em Moçambique, a situação militar era… Uma era a que se vivia no 

terreno, outra era a que o general Kaúlza de Arriaga dizia aqui na 

comunicação social. Até me lembro de, na altura, se contar a 

seguinte história: o general Spínola tinha regressado em 1973 da 

Guiné e o ministro da Defesa ter-lhe-ia perguntado: «Sr. general, não 

tenho colocação nenhuma para si, o senhor não gostaria de ir para 

Moçambique, para comandante-chefe?» «Como é que o senhor quer 

que eu vá agora perder a guerra que o general Kaúlza ganhou?» 

Risos. 

Portanto, a gente tinha esta noção de que a guerra em Moçambique 

era um bocado… Isto também era fácil em Moçambique porque havia 

zonas que estavam longe da guerra, como Lisboa de Paris. Em 

[relação a] Lourenço Marques, a guerra estava a 2 000 km. Realmente 

a guerra era fundamentalmente em Cabo Delgado, no Norte e em 

Tete. O meu coronel me corrigirá, eu nunca fui a Moçambique, mas 

dá-me a impressão de que, para os indivíduos que estavam em 

Lourenço Marques, aquilo para eles estava relativamente distante. 

Não havia a proximidade da guerra que se sentia em Luanda, ou em 

Bissau, que, enfim, não era bombardeada com frequência porque não 

chegavam lá, mas a gente sabia que o PAIGC tinha essas intenções. 

Depois, há o conhecidíssimo caso dos incidentes na Beira e o mal-

estar que isso provocou entre os militares. Este foi um ponto 
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importante da evolução psicológica do Movimento. Os incidentes da 

Beira, em que há uns colonos que ofendem os militares - eu lembro-

me do mal-estar que isto nos causou porque era muito complicado, 

nós em Angola… Quando as primeiras unidades chegaram a Angola, 

desfilavam na baía de Luanda e os militares eram recebidos como os 

salvadores e nunca mais voltei a Angola depois de 1968 a não ser 

agora, depois da descolonização, mas nunca senti em Angola, nem na 

Guiné nenhum mal-estar da população branca em relação às Forças 

Armadas. Ora, em Moçambique, contaram-se histórias como esta: um 

indivíduo, um determinado pai de família, cujo filho era mobilizado 

para ir cumprir o serviço militar, fazia o seguinte comentário: «Então, 

o que é isto pá? Agora mandam o meu filho para a tropa? Já não há 

jovens lá em Portugal para vir para cá?» Este tipo de comentários e 

os incidentes havidos na Beira causaram um profundo mal-estar que 

era canalizado dentro da teia de informações do nascente Movimento 

dos Capitães. De Moçambique eu guardo esta memória. 

Em relação a Angola: em Angola o Movimento quase não existia; em 

Angola, os problemas de descolonização eram menores; em Angola, a 

guerra tinha acabado - havia operações de guerrilha feitas pela 

UNITA, dizia-se que haveria uma força da FNLA, o MPLA tinha 

acabado, não tinha praticamente forças no terreno. Estou apenas a 

dar a imagem que nós tínhamos aqui, o panorama que nós tínhamos, 

que até pode não corresponder à realidade. Mas esta era a ideia que 

nós tínhamos. 

Em relação a Cabo Verde, Macau e Timor, eram questões que não 

nos preocupavam. Não havia guerra, não havia problemas. Não era 

preocupação dos militares conhecer os orçamentos das províncias, se 

o dinheiro ia para a saúde… Não era esse o nosso campo de 

preocupação. 

Dá-se o 25 de Abril e vamos ver como é que, do meu ponto de vista, 

as coisas evoluem ao nível da descolonização. Começam a surgir, 

pouco tempo depois, duas teses e duas alas que lhe dão corpo. 
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Podemos chamar-lhes, por uma questão de metodologia, uma ala 

radical e uma ala moderada. Em termos de localização no tempo, em 

finais de Maio, nós fizemos, na Manutenção Militar, uma assembleia 

que tinha como objectivo a votação para a graduação em brigadeiro 

do major Otelo Saraiva de Carvalho. Porque, contrariamente àquilo 

que depois se veio a verificar durante o período subsequente, era um 

ponto de honra dos militares do Movimento não haver promoções 

nem graduações dos mesmos. Isso fez com que, quando o general 

Spínola quis que o Otelo Saraiva de Carvalho fosse graduado para ir 

comandar o COPCON, houvesse uma reacção do Movimento. E eu 

lembro-me até de que a pessoa que liderou a campanha contra a 

graduação do Otelo foi o Hugo dos Santos. Não porque houvesse 

qualquer oposição de natureza pessoal, ou até ideológica entre eles 

nessa altura - o Otelo ainda não se tinha revelado um homem muito 

puxado para a extrema-esquerda - mas porque o Hugo dos Santos é 

um purista e ele considerava que aquilo era um entorse aos 

juramentos solenes, entre aspas, do Movimento. Isto deu origem à 

necessidade de se fazer uma assembleia. E fez-se a assembleia na 

Manutenção Militar. O indivíduo que defendeu a graduação do Otelo 

fui eu, e aquilo deu uma votação em que ganhou a tese da graduação 

do Otelo, mas foi difícil, foi muito taco-a-taco. Eu tinha sido nomeado 

um ou dois dias antes, pelo general Spínola, para ir para negociações 

do cessar-fogo com o PAIGC em Londres, em substituição do então 

tenente-coronel Almeida Bruno, que tinha sido nomeado conselheiro 

de Estado. Nas diversas intervenções de algumas pessoas, falou-se 

de descolonização e vislumbrou-se nas intervenções a existência de 

duas opiniões: uma de natureza mais próxima dos movimentos de 

libertação e outra mais defensora da letra do Programa do MFA. E 

como eu ia para Londres, perguntei: «Meus senhores, gostava de 

saber qual é que deve ser, na vossa opinião, o meu comportamento 

em Londres.» Como sabem a Guiné era uma situação particular, a 

Guiné era um Estado reconhecido por oitenta e tal países. A gente 
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sabia isso. «Nós, ao negociarmos o cessar-fogo, como alguns 

defendem, temos de aceitar um cessar-fogo rapidamente, porque não 

podemos continuar a guerra? Ou temos ainda o direito de pedir aos 

nossos camaradas que estão em África algum sacrifício e negociar um 

cessar-fogo em que seja possível defender os interesses 

portugueses?» Esta pergunta foi feita na assembleia, foi votada, e por 

uma maioria não muito nítida, disseram: «Não, Monge, nós achamos 

que lá tu deves defender a tese...» Obviamente, era uma tese de 

apoio, porque os ministros é que iam para negociar; mas, de 

qualquer maneira, levavam um tipo do MFA que, de certo modo, era 

um representante da opinião deste. E a opinião, nessa altura, ainda 

foi a de que devíamos continuar a guerra, ainda que defensiva, para 

se poder fazer uma descolonização de acordo com os interesses 

portugueses e com aquilo que estava escrito na altura no Programa 

do MFA.  

Manuel de Lucena: Só agora é que soube que a reunião da 

Manutenção Militar tinha levado a toda essa… 

António Duarte Silva: Ó Lucena, desculpe lá. É que há várias… 

Brigadeiro Manuel Monge: É que há várias reuniões da 

Manutenção. Esta não é uma em à qual vai o presidente da República 

e o dr. Sá Carneiro. Esta é uma anterior. 

Manuel de Lucena: Sim, mas… 

Brigadeiro Manuel Monge: Isto é Maio, isto é a 27 ou 28 de Maio. 

Manuel de Lucena: O ponto é este: havendo, nesse momento (isto 

parece-me que entronca de uma maneira tão profunda na questão do 

poder na metrópole que tenho de pôr este problema: é que, havendo 

todo aquele problema entre a JSN e o MFA, com a posição do general 

Spínola a seguir ao 25 de Abril, de que o movimento revolucionário 

em princípio se devia ter esgotado na revolução e de que a JSN era 

soberana, sucede que um oficial tão próximo do general Spínola, que 

é nomeado por ele, creio eu, para Londres… 

Brigadeiro Manuel Monge: Exactamente. 
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Manuel de Lucena: … pede a opinião aos seus colegas, que são o 

MFA. Ou seja: embora fosse uma opinião de consulta – não lhes 

pediu propriamente uma ordem -, mas está a promover 

substancialmente o MFA num passo desses. 

Brigadeiro Manuel Monge: É verdade.  

Manuel Lucena: Mas realizou isso? Quis fazer isso? Ou isto 

aconteceu… 

Brigadeiro Manuel Monge: Não. Repare, nós éramos capitães, 

tínhamos menos de 30 anos e há certas noções de análise do poder... 

Se, ao fazer esta pergunta, estava a reduzir o poder institucional da 

Junta, isso são coisas que a gente na altura não materializa. Eu 

estava ali, numa reunião, era, como eles, um homem do 25 de Abril. 

A discussão surge e eu disse: «Alto, eu vou para lá, quero saber o 

que é que os meus camaradas pensam disto.» Agora, em termos de 

divisão do poder (o poder da Junta, o poder do Movimento e tal…), 

nessa altura, para nós, isso também não era muito claro, porque 

ainda se não tinham enquistado os poderes. Por exemplo, ninguém se 

atrevia a dizer em público qualquer coisa de menos abonatório acerca 

do presidente da República, o general Spínola, embora a gente 

soubesse que naturalmente o diriam alguns camaradas nossos, que já 

andavam com o emblema do MDP/CDE na lapela. É verdade que 

andavam! Eu vi! Os sectores militares consideravam isso… Mas 

andavam! 

Manuel de Lucena: Nessa discussão em que, a propósito do 

problema do Otelo, o então major Hugo dos Santos se opôs, na 

discussão sobre o cessar-fogo na Guiné, que também foi rente, tem 

ideia de quem foram os principais de um lado e do outro? 

Brigadeiro Manuel Monge: Em relação ao Otelo posso dizer-lhe o 

seguinte, para vermos já o nascimento das forças e do confronto de 

forças: na véspera da graduação do Otelo, o general Spínola chamou-

nos a dizer que tinha recebido uma carta que representava oitenta e 

tal oficiais, com as assinaturas, que eram contra a graduação em 
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brigadeiro do Otelo. Aquilo que chegou às mãos do general Spínola 

era uma cópia da carta, porque o original, onde constavam as 

assinaturas, tinha sido entregue à Casa Militar. A carta foi entregue 

pelo major Vítor Alves e ter-lhe-ia sido entregue, salvo erro, pelo 

tenente-coronel Charais. A cópia, porque o tal original com as 

assinaturas nunca apareceu. O Bruno juntou a Casa Militar [e 

perguntou]: «Eh pá, quem é que de vocês recebeu o original?» 

Nenhum deles recebeu o original. A cópia chegou, sem as 

assinaturas, mas nós soubemos, sentimos que, naquela altura, era a 

ala que se enquistava e que eu chamaria como radical do MFA, que 

estava contra a graduação do Otelo, porque o Otelo era considerado, 

nessa altura, um homem próximo do general Spínola. 

Em relação à descolonização, a ideia que eu tenho é de que, na 

altura, meia dúzia de jovens da Administração Militar, como o Diniz 

de Almeida, seriam os indivíduos que tomavam decisões mais 

radicais. Foi mais à tabela a votação em relação ao Otelo do que em 

relação à descolonização. Em relação à descolonização, o apoio para 

uma solução, digamos ponderada, foi nitidamente maior do que na 

questão da votação do Otelo. Aí as pessoas dividiram-se muito, 

porque havia gente que considerava, digamos, os princípios formais 

do Movimento e havia outros que agiriam por simpatias pessoais ou, 

quiçá, por qualquer desenvolvimento ideológico. Em relação ao Otelo, 

aquilo estava tudo muito baralhado. Aliás, quando o Otelo foi 

graduado em brigadeiro – enfim, isto é petite histoire– estava o sr. 

general Costa Gomes de um lado, estava o general Spínola do outro; 

eu era ajudante de campo do presidente da República. Trouxe as 

estrelas de brigadeiro, tirei os galões de major ao Otelo, dei uma ao 

general Costa Gomes, dei outra ao general Spínola. Isto, no meu 

sentimento, era pela força que nós tínhamos feito para graduar o 

Otelo. O Otelo, no dia em que o general Spínola tomou posse como 

presidente da República, comandou o batalhão que prestou a guarda 

de honra à porta de Queluz. Quer dizer: o Otelo era um homem da 
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nossa entourage, um homem que despertava ao núcleo nascente (do 

Vítor Alves, do Charais, do Vítor Crespo)… O Otelo, para eles, era um 

homem que lhes não merecia confiança. 

José Pedro Castanheira: Sr. brigadeiro, nessa reunião da 

Manutenção Militar, quando é votada essa história da sua ida à 

Londres, houve uma votação formal? 

Brigadeiro Manuel Monge: Aquelas votações nunca eram formais. 

Para começar, não eram secretas, eram de braço no ar; depois aquilo 

era contado mais ou menos, a gente às vezes nem contava. 

José Pedro Castanheira: Portanto, houve uma votação. A tese 

derrotada, na votação, como é que reagiu? 

Brigadeiro Manuel Monge: A tese derrotada era aquela que 

defendia que nós devíamos negociar imediatamente o cessar-fogo 

com o PAIGC, sem arrostar com o perigo de manter a guerra. O 

problema que se punha era fazer ou não fazer tudo para acabar 

imediatamente com a guerra. 

José Pedro Castanheira: O cessar-fogo imediato? 

Brigadeiro Manuel Monge: O cessar-fogo imediato. 

António Duarte Silva: Nesse momento, em que a questão é 

discutida na Manutenção Militar, o sr. brigadeiro já tinha 

conhecimento da situação à mesa das negociações em Londres? O sr. 

brigadeiro vai substituir o tenente-coronel Almeida Bruno. Estava 

informado das questões que se colocavam? 

Brigadeiro Manuel Monge: Sim. Repare, nas negociações que se 

processavam em Londres, o relativo impasse foi só por causa de 

Cabo Verde. Quando eu cheguei a Londres e se discutiu o prazo da 

saída dos portugueses, apesar de o PAIGC querer que nós 

reconhecêssemos a república da Guiné-Bissau, eles propuseram que 

nós fizéssemos um período de transição de seis anos! 

António Duarte Silva: Em Cabo Verde? 

Brigadeiro Manuel Monge: Na Guiné! Eles sentiam a necessidade 

do nosso apoio. Obviamente que queriam que nós reconhecêssemos 
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a República da Guiné-bissau, mas não tinham nenhuma pressa em 

que nós saíssemos. Eles não tinham nenhuma pressa. 

Adelino Gomes: Fica aqui uma dúvida. É entendido, geralmente, 

que a sua nomeação, aliás a seguir à saída do Almeida Bruno, era a 

nomeação de confiança do general Spínola. Até se diz que os 

senhores iam controlar o dr. Mário Soares, em quem ele não tinha 

confiança. Aquilo que eu pergunto é: nesse dia, em que o senhor 

pergunta aos seus camaradas do MFA o que é que eles acham que o 

senhor deve fazer, o senhor já tinha recebido um mandato do general 

Spínola. Um mandato do general Spínola em que sentido? Imagine 

que o mandato do general Spínola era para que o senhor apoiasse a 

descolonização [de acordo] com a visão dele e que eles defendiam 

outra coisa. O sr. ficava dividido entre defender a posição dos seus 

camaradas e a do general Spínola. Ele deu-lhe alguma instrução? 

Brigadeiro Manuel Monge: Deu. O general Spínola chamou-me ao 

seu gabinete, estava presente na altura o ministro de Estado Sá 

Carneiro, e disse-me: «A situação da negociação é esta, o Bruno não 

pode ir, o senhor sabe qual é o meu pensamento acerca da Guiné.» 

Obviamente que sabia, não precisava de mo dizer. «Sabe o meu 

pensamento sobre a descolonização, sabe o que está escrito no 

Programa do MFA, eu queria que o senhor fosse a Londres». Foi uma 

conversa de 2 ou 3 minutos. 

Adelino Gomes: E se a outra tese tivesse vencido na assembleia da 

Manutenção Militar? 

Brigadeiro Manuel Monge: Sei lá! Naturalmente teria tido de dizer 

isso ao general. O sr. não se esqueça que estamos agora aqui em 

laboratório. Eu não fui à assembleia do MFA nem ela foi feita para 

debater essa questão. A assembleia foi feita para a graduação do 

Otelo e no meio das discussões, veio a questão da minha ida a 

Londres. E como na altura alguns indivíduos começam a pôr em 

causa «Eh pá, tu vais a Londres, a coisa tem que ser negociada já, 

porque nós temos camaradas nossos, e tal...», eu, às duas por três, 
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digo: «Mas esperem aí! Qual é o meu papel? Vocês querem que eu vá 

já lá entregar a Guiné ao PAIGC, ou nós, que estivemos doze anos a 

combater, podemos aguentar mais uns meses, para sair de cara 

lavada?» Eu também poderei dizer que, ao utilizar um tipo de 

argumentação deste género, era mais fácil que a maioria, que eram 

militares, dissesse: «Não, espera aí e tal.» Isto é o que eu me lembro 

de ter acontecido. Agora, se isso iria causar-me um problema se se 

votava ao contrário; e se eu estava, ao fazer aquilo, a diminuir o 

poder da JSN, porque estava numa assembleia do MFA a tratar de 

questões de Estado... isso são coisas que a gente hoje vê, mas que 

naquela altura a gente não via. Eh pá, esta é a verdade. 

José Pedro Castanheira: Quem é que tomou a posição do cessar-

fogo? 

Brigadeiro Manuel Monge: Lembro-me de que uma das pessoas 

que defendia o cessar-fogo era o Diniz de Almeida. Não quero dizer 

que tivesse sido ele a liderar, mas lembro-me de que era um dos 

indivíduos. 

Manuel de Lucena: Mas disse que haveria alguns oficiais da 

Administração Militar… 

Brigadeiro Manuel Monge: Alguns oficiais da Administração Militar.  

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: O Duran Clemente, 

possivelmente. 

Brigadeiro Manuel Monge: Por acaso não me lembro do Duran 

Clemente nessa discussão. A discussão não foi dramática. A discussão 

dramática foi a da graduação do Otelo. 

Adelino Gomes: O Duran Clemente está em Bissau. 

Brigadeiro Manuel Monge: Isto agora vem um bocado em nota de 

pé de página. Como aquilo que nós estamos a discutir é a 

descolonização isto ganha outro volume mas esse não era o 

objectivo. A coisa veio um bocado por arrastamento… 

Luís Salgado de Matos: Sentiu alguma necessidade de falar com os 

seus camaradas que estavam na Guiné nessa altura? 
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Brigadeiro Manuel Monge: Eu tinha uma certa relação com a 

Guiné, até porque durante o período de descolonização, o general 

mandou-me duas vezes à Guiné falar com o Fabião. Portanto eu tinha 

uma certa proximidade… Havia muita gente que tinha regressado da 

Guiné, e estávamos muito próximos. 

Luís Salgado de Matos: Recorda-se aual era nessa altura a sua 

opinião sobre o sentido da descolonização da Guiné? 

Brigadeiro Manuel Monge: Bem, eu tinha vindo de comandar a 

guarnição operacionalmente mais difícil da Guiné, que era o COP 5, 

portanto também me sentia com alguma autoridade moral para poder 

falar da Guiné. Fui colocado a comandar o COP 5, lançado de 

helicóptero numa tarde, por ordem do general Spínola, numa altura 

em que aquilo tinha sido bombardeado pelo PAIGC e, dos 400 

homens da guarnição, estavam lá 40, porque entre mortos, feridos e 

indivíduos que entraram em pânico e que tinham fugido para a 

bolanha, a guarnição estava completamente dizimada. Fui lá lançado 

de helicóptero ao final da tarde, com o coronel Durão e com o capitão 

Caetano, que já morreu. E estive a comandar durante oito meses o 

COP 5. E entretanto chegavam os aerogramas e a gente 

movimentava-se, vinha uma ou outra vez a Bissau. Portanto, em 

relação à Guiné, eu tinha um certo conhecimento da situação e sabia 

que, em termos defensivos, nós poderíamos aguentar mais uns 

meses, desde que se fizesse uma retracção do dispositivo, se 

tomasse um determinado número de medidas de natureza militar. 

Aliás, vai haver agora aí um filme sobre a retirada de Guileje… Fui 

mandado comandar Gadamael e depois o general Spínola chamou-me 

um dia a Bissau porque houve uma situação muito complicada com os 

pára-quedistas em Gadamael. Eu estava na altura em Cassine porque 

tinham posto em Gadamael um indivíduo mais antigo do que eu. Um 

dia, o general Spínola chamou-me e perguntou-me: «Qual é a sua 

opinião em relação a Gadamael? No meu Estado-Maior há duas teses, 

uns dizem que a gente deve abandonar Gadamael e outros que não. 
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O senhor está lá, qual é a sua opinião?» «Eu não estou lá, estou em 

Cassine, ao lado», porque estava lá um tipo mais antigo. E disse: «Se 

o meu general mandar abandonar Gadamael, os tipos transferem o 

esforço de guerra para Cassine, depois abandonamos Cassine, eles 

vão para o norte de Cassine, e isto nunca mais pára até Bissau.» 

«Mas Gadamael tem condições de resistir?» «Tem, se o meu general 

lá puser o batalhão de pára-quedistas todo e não apenas duas 

companhias.» «Pois é, o senhor não sabe é disto.» E, quando diz isto, 

tira e mostra-me um rádio em que o comandante que lá tinha ficado, 

um major do meu curso, mas que por ser pára-quedista já era major 

(eu era capitão) dizia que não tinha condições psicológicas, nem 

físicas, nem anímicas para continuar no comando da guarnição e 

pedia para ser retirado. Era o então major Pessoa. «Mais uma razão 

para eu dizer ao meu general que tem que lá pôr rapidamente um 

batalhão.» E pôs. Pôs um batalhão de pára-quedistas e a situação em 

Gadamael aguentou-se até ao fim, só se saiu de lá quando começou a 

retracção do dispositivo. Um dia o Nino [Vieira] perguntou-me… 

Soube que eu tinha sido o comandante de Gadamael… Um dia há 

uma reunião de cooperação em Belém… Há um almoço e depois do 

almoço o Nino viu-me, perguntou ao presidente Mário Soares quem 

eu era… «O nome diz-me qualquer coisa…» E depois o Nino 

perguntou-me: «Ó coronel, ouça lá, eu estava a atacar Gadamael, se 

eu tenho continuado a atacar em força, vocês resistiam?». Bom, uma 

coisa é o que se pensa e outra coisa o que se diz, principalmente 

quando se fala com um indivíduo… Eu respondi: «Ó senhor 

presidente, então o senhor estava a atacar-me, depois, numa luta 

nada fácil como se recorda, o senhor já estava a fazer… os seus 

observadores avançados já vinham de telefone ali para as barbas de 

Gadamael. A gente começou a fazer operações de limpeza, os 

senhores tiveram de tirar os seus observadores avançados …»  

Falha na gravação devida a mudança de cassete. 
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Também nesta altura, a gente sabe que uma parte do núcleo do MFA, 

que não tem propriamente a ver com esta parte da Assembleia, mas 

com a chamada Comissão Política, mais tarde a Comissão do MFA… 

Manuel de Lucena: Há uma comissão política ou coordenadora e 

depois passa a haver uma coisa estranha, a Comissão Coordenadora 

do Programa do MFA. Como é que isso acontece? 

Brigadeiro Manuel Monge: A reunião de 5 de Março em Cascais é 

muito importante, porque é a última que se realiza antes do 25 de 

Abril, pela sua dimensão, e pelo aparecimento de ideias, pelo 

lançamento de pistas de programa. O Melo Antunes jogava um 

bocado, até pela sua própria maneira de ser, [era] um pensador 

isolado, mas tinha o apoio de um núcleo com homens como o Vítor 

Alves, o Pinto Soares.  

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: E o Vasco Lourenço. 

Brigadeiro Manuel Monge: O Vasco Lourenço nesta altura não 

estava tão ligado a esta parte, digamos, da intelectualidade política 

do MFA.  

Manuel de Lucena: Disse Vítor Alves, Pinto Soares… 

Brigadeiro Manuel Monge: O Vítor Alves, o Pinto Soares. O Pinto 

Soares, na reunião de Cascais, apresentou em papel cenário um 

programa, à boa maneira de um engenheiro, quase como um caderno 

de encargos, das acções que devíamos fazer.  

Manuel de Lucena: Um programa de acção, não um programa 

político? 

Brigadeiro Manuel Monge: Um programa de acção (já lá vamos ao 

político). Era aquilo a que nós, os operacionais, chamávamos uma 

ordem de operações «abaixo-assinadista». Porque aquilo [dizia]: «No 

dia tantos do tal, ir ao comandante e assinar abaixo-assinados; no dia 

seguinte, ir ao secretário do ministro e fazer assim…» Alguns de nós 

disseram: «Porque é que estamos aqui 200 fulanos? É porque alguns 

de nós representamos indivíduos armados lá no quartel, porque 

senão vinha aqui a PIDE e prendia-nos a todos. Portanto, ou a gente 
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vira isto de armas na mão ou não é com esses papéis todos que 

vamos a algum lado.» Esta era a discussão em termos de actuação. 

Em termos políticos, ligada a esta acção de Estado-Maior, de 

Engenharia, fazer os requerimentos, depois entregá-los, esperar e 

tal, depois, passados três dias, a tentar contactos, o aparecimento, a 

leitura de um projecto de programa político do Melo Antunes. E este 

projecto do Melo Antunes deu origem, no confronto com as pessoas 

como eu, que defendiam a acção, que ali se dissesse da necessidade 

de serem feitas duas comissões: uma comissão militar, para preparar 

a acção militar; uma comissão política para preparar o programa do 

Movimento. É à volta desta decisão tomada na reunião de Cascais, 

que nasce depois a comissão militar que cria a ordem de operações e 

faz o 25 de Abril… 

Manuel de Lucena: E é aí que está o Otelo? 

Brigadeiro Manuel Monge: É aí que está o Otelo, o Garcia dos 

Santos, eu, o José Maria Azevedo (da Administração Militar). Havia 

vários indivíduos na parte operacional. E na parte política, havia o 

núcleo do Melo Antunes e gente que tinha feito o programa: o Vítor 

Alves, o Pinto Soares, mais tarde o Crespo.  

Manuel de Lucena: Não se lembra de mais? 

Brigadeiro Manuel Monge: Não. Aqui há uma coisa curiosa: eu não 

conhecia ninguém desta gente, tinha vindo da Guiné três dias antes, 

tinha chegado no dia 2 de Março. Só que tinha sido eleito para ser um 

dos delegados da Cavalaria na Comissão Coordenadora. Os outros 

dois já morreram: o Salgueiro Maia e o Miquelina Simões, também 

dois homens da Guiné. Portanto, os três indivíduos da Cavalaria eram 

os três oriundos da Guiné. Isto ajuda a explicar as coisas, estes 

núcleos de força e de entendimento, estes lobbies, porque a Cavalaria 

era o Spínola, o Spínola tinha estado na Guiné. Eu tinha sido 

nomeado sem eles saberem, apesar de saberem que eu estava ligado 

ao Movimento na Guiné, mas nomearam-me, elegeram-me entre 

aspas, em Óbidos para a Comissão, apesar de eu estar na Guiné. 
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Portanto, eu apareço já com alguma autoridade, até porque era dos 

mais antigos, era dos que operacionalmente tinha tido mais 

actividade reconhecida.  

Manuel de Lucena: E o Salgueiro Maia também está na Comissão 

Militar? 

Brigadeiro Manuel Monge: O Salgueiro Maia está na Comissão 

Militar. 

Manuel de Lucena: E o Miquelina Simões? 

Brigadeiro Manuel Monge: Não. O Miquelina Simões e o Salgueiro 

Maia faziam parte de uma coisa que era a comissão coordenadora. 

Cada a arma e serviço tinha três indivíduos. 

Manuel de Lucena: Ah, comissão coordenadora da arma. 

Brigadeiro Manuel Monge: Não era a Comissão Coordenadora do 

Programa; era a Comissão Coordenadora do Movimento. 

Manuel de Lucena: Todo? 

Brigadeiro Manuel Monge: Todo o movimento.  

Manuel de Lucena: Além da Comissão Militar e da Comissão 

Política? 

Brigadeiro Manuel Monge: A comissão militar e a comissão política 

são comissões ad-hoc, criadas para um determinado efeito e que, 

num bom entendimento, cumpridas as suas missões, se dissolveriam. 

Portanto, a comissão militar fazia a ordem de operações para fazer a 

guerra; a comissão política fazia o Programa. Mas havia uma 

Comissão Coordenadora… 

Manuel de Lucena: Também sai dessa reunião ou já existe antes? 

Brigadeiro Manuel Monge: A Comissão Coordenadora já existe 

antes.  

Manuel de Lucena: E sai de onde, esta? 

Brigadeiro Manuel Monge: Sai de Óbidos. E essa Comissão 

Coordenadora é que tem uma orgânica, um organograma, à boa 

maneira militar: cada arma e serviço tem três elementos eleitos e 

nomeados pelos seus pares. A Infantaria tem três, a Cavalaria tem 
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três, a Artilharia tem três. Esta é que era a Comissão Coordenadora 

do Movimento. Foi a tal de que nunca mais se falou depois do 25 de 

Abril. 

Manuel de Lucena: Onde também está, portanto. 

Brigadeiro Manuel Monge: Onde eu também estou. 

Manuel de Lucena: São os três que disse. 

Brigadeiro Manuel Monge: Somos os três que disse. 

Manuel de Lucena: Tem ideia dos principais de Infantaria e de 

Artilharia? 

Brigadeiro Manuel Monge: Tenho. Mas isto está tudo publicado nos 

livros do Otelo.  

Interveniente não identificável: Estava o Dinis de Almeida… 

Brigadeiro Manuel Monge: O Dinis da Almeida é pela Artilharia; 

pela Infantaria estava o Marques Júnior, o Otelo, o Vítor Alves, 

depois, como a Infantaria tinha gente a mais, estava o Vasco 

Lourenço... Há ali umas rotações entre eles. Neste momento, sou 

capaz de não saber se estava o Melo Antunes… Perdão, o Melo 

Antunes era de Artilharia, mas não era da Comissão Coordenadora. O 

Melo Antunes não era conhecido, era pouco conhecido, eu vi-o pela 

primeira vez no dia 5 de Março. É pouco conhecido, é conhecido na 

geração dele, que é a do Bruno… 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: O Melo Antunes estava na 

reserva.  

Brigadeiro Manuel Monge: Não. 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Tinha ido para os Açores… 

Brigadeiro Manuel Monge: Não, ele estava nos Açores mais ou 

menos… [Estava formalmente na reserva], mas [na realidade] não 

estava. Quem passou à reserva entre o 16 de Março e o 25 de Abril 

foi o Pinto Soares, por motivos de saúde. Ele voltou ao serviço depois 

do 25 de Abril. 

Mas dizia eu que nesta altura, nós sabemos que, da parte desta 

comissão política, começa a haver algumas iniciativas, no sentido de 
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negociar o cessar-fogo. Por exemplo, o Melo Antunes quer ir a Roma 

encontrar-se com a Frelimo. 

Manuel de Lucena: Mas isso só depois no Segundo Governo 

[provisório] … 

Brigadeiro Manuel Monge: Não, não, antes do Segundo Governo. 

Ele quer ir a Roma e o general Spínola não o autoriza. Depois de ser 

ministro de Estado é que vai e nessa altura já não dá cavaco ao 

presidente Spínola, porque era ministro.  

Manuel de Lucena: Mas essa ida à Roma é para negociar com 

quem? Com a Frelimo? 

Brigadeiro Manuel Monge: Com a Frelimo. Mas não foi porque o 

presidente não o autorizou. Ele fazia parte do Conselho de Estado. 

Manuel de Lucena: Mas depois há o encontro em Amesterdão… 

Ainda é informal, mas já com o Almeida Santos. 

Brigadeiro Manuel Monge: Isso não sei. Sobre Moçambique e 

Angola não tenho grandes detalhes. Eu trouxe este apontamento para 

[explicar] o nascimento de um outro pólo do poder metropolitano em 

termos de descolonização, que é o aparecimento, pela primeira vez, 

de elementos do MFA a quererem ter uma negociação autónoma com 

os movimentos [de libertação], separados do poder institucional, da 

Junta [de Salvação Nacional] e do Governo provisório. O Melo Antunes 

quer realmente ir julgo que a Roma… O “a Roma” não garanto. […] E 

ele só dá cumprimento à sua intenção quando é ministro de Estado 

ou sem Pasta, já não me recordo, no Segundo Governo.  

Manuel de Lucena: Mas em direcção à Guiné não tentaram? 

Brigadeiro Manuel Monge: Não, a Guiné já estava mais adiantada 

nessa altura. Logo nos primeiros dias, o dr. Mário Soares e o Bruno 

vão ao Senegal. Não sei se foram recebidos pelo presidente Senghor, 

julgo que sim.  

Manuel de Lucena: Já era presidente o Diouf. 

Brigadeiro Manuel Monge: Já seria o Diouf o presidente… Talvez. 

Mas de qualquer maneira o Senghor ainda mexia e o Senghor 
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aconselhou o dr. Mário Soares e o Bruno: «Eh pá, a Guiné está a ser 

reconhecida, a OUA faz muita pressão, vocês têm de reconhecer o 

Estado da Guiné, não há outra maneira de conseguir a paz.» Esta é a 

mensagem que nos chega do Senghor e eu tenho a certeza absoluta 

de que o Senghor falou, entre aspas porque não foi pessoalmente, 

mas que houve troca… Inclusivamente veio cá uma autoridade 

religiosa do Senegal, um daqueles «bispos» muçulmanos e foi 

recebido pelo general Spínola.  

António Duarte Silva: Sim, sim. 

Brigadeiro Manuel Monge: Um tipo alto, que veio cá e foi recebido 

pelo general Spínola e trouxe, digamos, a [posição] das autoridades 

religiosas. Porque o general Spínola tinha o apoio do «papa», 

felizmente morreu, esse senhor, era o Cherno Rashid, que era a 

autoridade religiosa do sul da Guiné, estava localizado na Aldeia 

Formosa e era um homem que o general Spínola ouvia muito. Era 

uma grande autoridade religiosa. E nos muçulmanos, como nos 

católicos, talvez até mais nos muçulmanos por causa da organização 

territorial das Qadiryyas4, os terrenos de influência religiosa não 

acabam na fronteira dos Estados. Portanto, a zona de influência do 

Cherno Rashid estendia-se um bocado pelo Senegal e inclusivamente 

pelo norte da Guiné-Conacri. Era um homem altamente prestigiado 

era um homem com quem o general Spínola se aconselhava muito, 

gostava muito dele 

António Duarte Silva: Qual era a posição desse chefe muçulmano 

quando cá veio visitar o general Spínola? 

Brigadeiro Manuel Monge: Não sei em pormenor. Estes homens 

eram conservadores. Os fulas tinham estado com as autoridades 

portuguesas desde o princípio. No entanto, nós ligámo-lo à posição do 

Senghor e, portanto, a ideia que eu tenho é de que ele nos terá vindo 

dizer: «Vocês têm que negociar com o PAIGC no sentido do 

reconhecimento, porque não há outra solução.» 
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José Pedro Castanheira: Esse sheik vem cá a Lisboa nos primeiros 

dias do mês de Maio acompanhado pelo embaixador do Senegal em 

Paris, que é o André Guillabert, o primeiro embaixador de um país 

das antigas colónias a vir a Portugal falar com o presidente. É nos 

primeiros dias de Maio [de 1974]. 

Brigadeiro Manuel Monge: Bem, em termos estratégicos de 

administração do poder político-militar na zona da Guiné, há uma 

coisa interessante: havia uma certa disputa entre o Senegal e a 

Guiné-Conacri. Apesar de o Senegal também ter no seu território 

bases do PAIGC e apesar de o Senegal pertencer à OUA, era um país 

descolonizado havia pouco tempo, tinha posições obviamente 

contrárias às teses de manutenção colonial portuguesa. A verdade é 

que a posição do Senegal foi sempre muitíssimo mais moderada do 

que a posição da Guiné-Conacri e não foi por acaso que a chefia 

política do PAIGC esteve sempre na Guiné-Conacri e não no Senegal. 

A posição do Senegal foi sempre uma posição mais moderada e o 

Senghor ofereceu-se, em 1970, para fazer a paz junto do Amílcar e 

resolver o problema da guerra da Guiné. Este assunto é conhecido e 

não vou entrar em pormenores. O Senghor ofereceu-se para ser 

intermediário do poder português com o Amílcar e o Marcello Caetano 

recusou. A posição dos homens do PAIGC é muito curiosa a este 

respeito: eles não aceitam estas coisas todas. Isto a gente sabe que é 

verdade, eles dizem que não é verdade. Por exemplo, falando com o 

Pedro Pires, quando eu lhe disse que o Senghor teria tentado fazer a 

aproximação do Amílcar com o general Spínola, ele respondeu-me: 

«Não, isso não era possível em termos programáticos, porque o 

nosso chefe, Amílcar Cabral, só poderia falar com o Marcello Caetano, 

não poderia falar com o governador.» Isto é a tal história também do 

que porque é que eu não pensei na articulação do poder quando fiz a 

pergunta na manutenção militar. É pôr a história a correr ao 

contrário, o filme a correr para trás depois de termos andado para a 

                                                                                                                                                            
4 Confrarias soufi. 
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frente. Isto não é historicamente verdade e de tal maneira não é 

verdade que, apesar de o PAIGC ter o poder militar que tinha, a 

gente sabe hoje (soubemos há dois meses) que, entre o 16 de Março 

e o 25 de Abril, o PAIGC aceitou ir negociar a Londres com 

representantes do regime de Lisboa. Vimos, eles confessaram: o 

embaixador português que lá esteve e os delegados do PAIGC que lá 

estiveram. Isto demonstra a tese, que alguns de nós defendemos, de 

que a posição do PAIGC na Guiné era uma posição militarmente forte, 

mas politicamente frágil. A implantação do PAIGC na Guiné era tão 

grande ou tão pequena que, quando um belo dia há problemas de 

agitação estudantil em Bissau, o governador Fabião diz: «Eh pá, 

chama aí um tipo qualquer importante do PAIGC para ir falar com 

eles a ver se mete os miúdos na ordem.» E não há tipos importantes 

do PAIGC em Bissau, já depois do 25 de Abril. E então, lá pela cadeia, 

a notícia chega ao PAIGC que diz: «Nós vamos mandar para aí um 

fulano.» Na capital da Guiné, onde estava a inteligência, não havia 

infiltrado um indivíduo com capacidade de decisão e quadro 

importante do PAIGC.  

José Pedro Castanheira: O sr. brigadeiro não tem conhecimento 

desse encontro de Londres? 

Brigadeiro Manuel Monge: Não! Foi uma surpresa para nós, desde 

o general Spínola, ao Bruno, ao Dr. Mário Soares. Foi um segredo 

muito bem guardado até há meia dúzia de meses. E ao PAIGC, a 

esse, então, é que não lhe interessaria de maneira nenhuma que a 

gente soubesse, isso era um nítido enfraquecimento da sua posição 

negocial. 

José Pedro Castanheira: Eu percebo que ninguém soubesse. O 

embaixador Villas-Boas disse-me a mim, reiteradamente, que, logo a 

seguir ao 25 de Abril, informou pessoalmente o general Spínola, o 

general Costa Gomes e o Dr. Mário Soares (que diz não saber) de que 

um mês e meio antes tinha ido a Londres representar o governo 

numa reunião com o PAIGC, a pedido de Marcello Caetano. 
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Manuel de Lucena: Têm de ser acareados. 

Brigadeiro Manuel Monge: Eu estou a ouvir isso pela primeira vez. 

Mas isso era importante, era importante demais para que nem o 

general Spínola, nem o general Costa Gomes, nem o Dr. Mário Soares 

deixassem de considerar isso alguma vez como uma coisa a jogar em 

cima da mesa. Agora repare, uma das nossas dificuldades, quando se 

está a falar do poder metropolitano e da descolonização (é esse o 

tema deste painel), é que a diplomacia portuguesa, melhor ou pior 

entrosada nestes processos, esteve totalmente alheada do processo 

de descolonização. Nunca foi um embaixador!  

Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos. 

Brigadeiro Manuel Monge: Também lhe foi cómodo auto-

marginalizar-se. Eu lembro-me, por exemplo, que a gente chegava a 

Londres ou a Paris com o ministro dos Negócios Estrangeiros, e quase 

que tínhamos de andar à procura dos embaixadores! Aquela coisa 

normal de o embaixador perguntar: «Sr. ministro, precisa de alguma 

coisa?» ou «Aqui tem um relatório», que é uma coisa normal, nada. 

Olhe, recebemos por exemplo em Argel [ajuda] da embaixadora da 

Suécia, recebemos ajudas de embaixadores de países amigos. Nunca 

recebemos nada de nenhum embaixador português!  

[…] 

Luís Salgado de Matos: Os diplomatas, ao contrário do que possa 

parecer, são como os militares: obedecem a ordens. Se não vierem 

ordens não avançam. Se o ministro dos Negócios Estrangeiros, que é 

o comandante-chefe dos diplomatas, não lhes dá ordens, o 

embaixador deixa-se estar. 

Brigadeiro Manuel Monge: Eu digo mais, os militares tinham feito o 

25 de Abril e portanto tinham a água lustral que os desculpabilizava 

do anterior apoio ao Estado Novo. Os diplomatas não tinham essa 

água lustral e estavam todos com receio de virem a ser saneados e 

chateados. Não faço juízos de valor morais (já ultrapassei essa fase), 

faço juízos de natureza objectiva, e digo que teria sido muito útil para 
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nós saber aquilo que o embaixador Villas-Boas [disse]. Eu conheço o 

embaixador Villas-Boas, é uma pessoa encantadora. Mas eu soube 

aquilo pela televisão e não acredito que o Dr. Mário Soares e o 

general Spínola (o general Costa Gomes estava relativamente 

afastado disto, quando nós, na questão da Guiné, estávamos juntos 

todos os dias), soubessem disto e nunca o tivessem utilizado … O dr. 

Mário Soares que é um habilíssimo negociador… Não é por ser 

assessor dele que venho dizer isto aqui; toda a gente sabe… Quem 

fazia a negociação formal era o Dr. Almeida Santos. Quando o dr. 

Mário Soares aparecia, era para meter o grão de areia no trem do 

PAIGC, era para os baralhar. […] Para encerrar a questão da Guiné… 

Manuel de Lucena: Sobre este assunto do embaixador Villas-Boas, 

o sr. tenente-coronel... 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Nunca ouvi, não posso dizer 

nem que sim nem que não. 

Brigadeiro Manuel Monge: Ó meu coronel, mas acha verosímil? 

Apurar as verosimilhanças é uma coisa difícil e que não é muito 

correcta… mas acha verosímil que o general Costa Gomes, o general 

Spínola e o dr. Mário Soares soubessem disto? O general Spínola 

reagiu violentamente quando soube. Disse-me o seguinte: «O quê? 

Os gajos iam fazer-nos o que tinham feito na Índia?» Os militares de 

uma determinada geração sofrem com a culpabilização da instituição 

militar pela queda da Índia. E a reacção do general foi: «O quê? Vão 

outra vez atirar para cima dos militares... Bandidos!» Porque pensou 

que se iria negociar uma entrega da Guiné à custa de uma aparente 

débacle militar. O general Spínola reagiu violentamente quando soube 

disto, portanto, não me parece muito verosímil... 

Manuel de Lucena: Eu, pessoalmente, acho pouco verosímil ter dito 

a três e ninguém ter sabido de nada. Se fosse a um… 

Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos. 

Brigadeiro Manuel Monge: Sr. dr., ele [Villas-Boas] fez com certeza 

um relatório escrito, que deve estar lá perdido num cofre forte [do 



 33

Palácio] das Necessidades. Acredito que tenha feito um relatório e 

que o tenha entregue ao secretário-geral do Ministério ou ao 

encarregado das relações públicas do Ministério. Só que esse senhor 

meteu aquilo lá numa gaveta. 

Manuel de Lucena: Daqui a pouco não saímos daqui… 

Brigadeiro Manuel Monge: Pois. Até porque eu não tenho o direito 

de dizer o que esse senhor não disse. Tenho o direito de dizer quais 

foram as reacções que senti… 

Portanto, eu estava a falar de como a descolonização se 

movimentava no seio do MFA e de como é que nós na altura 

percebíamos como as coisas se processavam ao nível das forças 

políticas. A gente sentia que os velhos democratas, dos quais, para 

nós, o símbolo era o Palma Carlos, tinham a ideia do Ultramar que 

tinham os velhos republicanos, que Portugal sem o Ultramar não era 

nada, que defenderiam uma descolonização no sentido do Programa. 

Depois, sabíamos que o PC tinha aquela posição absolutamente clara: 

os povos colonizados têm o direito à independência. Nós sabíamos, 

tínhamos informações militares (no 24 de Abril ainda estávamos 

estado do outro lado da barricada), a gente sabia perfeitamente que 

o PAIGC e julgo que a Frelimo e o MPLA tinham relações privilegiadas 

com o Partido Comunista Português e que se encontravam em 

Londres ou em Praga. Era uma coisa que fazia parte da nossa 

informação militar, a gente sabia isto, quem era quem, quem era o 

Álvaro Cunhal. Sabíamos menos bem quem era o Mário Soares. Nós 

sabíamos na Guiné, mas estou convencido de que havia camaradas 

meus, por exemplo em Moçambique, que não sabiam quem era o 

Mário Soares. Mas não havia nenhum militar que não soubesse quem 

era o Álvaro Cunhal. O Álvaro Cunhal fazia parte da ordem de batalha 

do inimigo… 

Risos. 

Isto era absolutamente claro. Aliás, o Álvaro Cunhal nunca enganou 

ninguém. Quando cá chegou disse logo: «a posição que o Partido 
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Comunista Português tem é esta.» Como se recordam, no seio do 

MPLA, houve dúvidas, houve dissensões. As primeiras declarações do 

dr. Agostinho Neto são no sentido de aceitar um referendo. Depois é 

chamado à pedra, dá o dito por não dito, há uma cisão no seio do 

MPLA e prepara-se para aparecer o Chipenda a defender a tese, 

digamos, mais próxima dos interesses portugueses. E depois acaba 

por sair do MPLA. Mas no seio do movimento há todo um frisson 

motivado pela questão de saber como é que se iria resolver o 

problema da descolonização. Não é essa, de maneira nenhuma, a 

posição do PCP. A posição do Partido Comunista Português é a de que 

os partidos que representam os interesses dos povos são aqueles que 

são seus aliados e aliados de Moscovo; não aceitavam a FNLA, ou a 

UNITA, que para eles eram movimentos fantoches. Sabíamos 

perfeitamente o que o PC pensava. 

Em relação ao PS, a gente não sabia bem o que o PS dizia. Quando se 

disse que o general mandou [militares] para vigiar o dr. Mário Soares, 

não é verdade. Que o general tinha, na altura, não direi alguma 

desconfiança, mas não tinha a certeza de que o dr. Mário Soares 

fosse defender aquilo que ele queria, isso é verdade, ao princípio. 

Mas isso rapidamente lhe passou, até porque a gente lhe dizia o que 

se tinha passado nas reuniões, e o dr. Mário Soares podia dizer 

algumas coisas em público que correspondessem mais à sua posição 

política inicial, mas quando estava ali sentado à mesa das 

negociações não arredava uma linha. Vou-vos contar isto: quando a 

delegação portuguesa, que mais tarde vai assinar Lusaca, vai a Dar-

es-Salaam e se vai encontrar… 

Manuel de Lucena: Não. Lusaca é primeiro. 

Brigadeiro Manuel Monge: Não. Há primeiro Lusaca, depois Dar-

es-Salaam e depois [outra vez] Lusaca. Há primeiro [a ida a] Lusaca do 

Otelo. 

Manuel de Lucena: Ah, está bem. Aí o Otelo vai vigiar o dr. Mário 

Soares. Otelo diz a Mário Soares: «Sabe o que é que eu estou aqui a 
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fazer? Estou a espiá-lo por conta do sr. Presidente da República». É 

uma coisa que o dr. Mário Soares me contou. 

Brigadeiro Manuel Monge: Mas o Otelo diz também, nessa altura, 

ao Samora: «Oh pá, oh pá, quem manda somos nós, pá, o general 

não manda lá nada. Ele é presidente da República quem manda 

somos nós». Enfim, isto é o Otelo. Todos nós conhecemos o Otelo, o 

Otelo é uma figura do Teatro Nacional, que construía estas coisas 

todas. Eu não acredito que mesmo que o general Spínola estivesse 

interessado em ter lá pessoas da sua estrita confiança para lhe dizer 

o que se passava, ele dissesse ao Otelo: «O senhor vai vigiar o Mário 

Soares.» Era mais fácil depois perguntar: «Eh pá, então o que é que 

se passou lá?» Não dava essa missão ao Otelo. Não a deu a mim, que 

era muito mais da sua confiança. O que me disse foi: «O senhor 

conhece a Guiné e o meu pensamento, vá lá, veja como é que as 

coisas se passam, diga-me.» Não me disse: «Vá lá vigiar o Dr. Mário 

Soares». 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: A ideia que eu tenho é de 

que ele não dizia, mas pensava. 

Brigadeiro Manuel Monge: Ó meu coronel, vamos lá a ver... As 

coisas com o general Spínola eram claras, tinham essa vantagem. O 

general Spínola, no início do processo, disse ao dr. Mário Soares: 

«Olhe que o senhor tem aí umas ideias em termos de descolonização 

que não estão de acordo com não sei o quê…» E julgo que o dr. Mário 

Soares lhe terá dito: «Sr. presidente, o meu pensamento político é 

um e eu sou ministro de um Governo que tem um programa e sou fiel 

ao programa desse Governo.»  

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Brigadeiro Manuel Monge: [O Dr. Palma Carlos] faz um diploma, 

que apresenta em Conselho de Estado, em que procura alterar as 

regras da eleição do Presidente da República e apresentar uma mini-

Constituição. E eu julgo que ninguém tem o direito de dizer que o Dr. 

Palma Carlos era um perigoso fascista, que queria o governo pelo 
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governo, mas [esse diploma] foi porque se apercebeu de que o poder 

se estava a fraccionar. E o poder, ao estar a fraccionar-se -, os 

militares sabem isso, o general Spínola sabia isso perfeitamente... As 

pessoas às vezes dizem: «O tipo era um autoritário!» Não, qualquer 

militar sabe, talvez o meu coronel saiba isto melhor do que eu, é 

mais velho, que ninguém pode fazer uma operação se não tiver 

unidade de comando. Não é possível estar a negociar com o PAIGC, 

ou com a Frelimo, que é o caso que estamos a ver, e no entrementes 

o senhor ministro sem Pasta Melo Antunes ter, à mesa das 

negociações, uma posição diferente da dos ministros da Coordenação 

Interterritorial e dos Negócios Estrangeiros. Foi o que se passou em 

Dar-es-Salam e obrigou o Dr. Mário Soares a pedir uma interrupção e 

vir cá fora dizer: «Ó senhor major, a gente assim não se entende, 

temos de puxar todos no mesmo sentido.» E isto assumiu uma 

gravidade tal que, quando o ministro Almeida Santos e o ministro 

Mário Soares chegaram a Portugal, chamaram-me ao gabinete do 

ministro da Coordenação Interterritorial, e Almeida Santos disse-me: 

«Ó major, isto assim é muito complicado, a gente assim não se 

entende em lado nenhum.» «Está bem. E agora?» «Nós temos de 

dizer isso ao Presidente da República.» Eu arranjei um helicóptero, 

fomos ao Buçaco - depois não assisti à conversa, intencionalmente 

afastei-me - e os dois ministros falaram com o presidente da 

República para lhe contar o que se tinha passado em Dar-es-Salam: 

na opinião deles, a delegação portuguesa não se tinha apresentado 

coesa perante a Frelimo. E isto é o âmago deste painel: a divisão, os 

focos de poder, a diferença dos focos de poder. Os movimentos [de 

libertação] começaram a sentir que existiam [divisões] e começaram a 

apoiar-se numas posições contra outras e a inviabilizar qualquer ideia 

nacional de descolonização. 

Manuel de Lucena: Eu vou voltar um bocadinho atrás e depois 

talvez pedisse também uma intervenção do sr. tenente-coronel 

Ferreira da Cunha. Como é que vê o desenlace da crise Palma Carlos, 
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em que também entra o Sá Carneiro, a favor da eleição antecipada 

do presidente da República, no sentido dessa unificação do poder e 

também, creio eu, de uma certa legitimação de um poder eleito 

perante as Forças Armadas que estavam nos vários territórios? Como 

é que isso se resolve? O que aconteceu foi fatal? 

Brigadeiro Manuel Monge: No fundo, projecta-se no general uma 

luta pelo poder, entre aspas, que apareceu talvez, pela primeira vez, 

na Assembleia de Cascais de 5 de Março. Quer dizer: há dois grupos 

no MFA e o grupo dos indivíduos que não estavam próximos do 

general Spínola tinha muito medo do general Spínola. Alguém se 

encarregou de dizer aos que não o conheciam que o senhor era 

perigosíssimo. Isto foi ao ponto de, nas vésperas do 5 de Março (não 

pode ter sido muito antes do dia 4 porque eu vim no dia 2 da Guiné) 

eu ter sido procurado por vários camaradas que iam reunir no dia 5 e 

me disseram: «Nós vamos ser confrontados com uma questão 

complicada na reunião de amanhã: quem é o chefe do movimento? 

Há uns que querem o general Spínola, há outros que querem o 

general Costa Gomes». «E o que é que vocês querem que eu faça?» 

«Vai falar com o general Spínola e vai pôr-lhe este problema.» E eu 

fui à Cova da Moura com o Pinto Soares, que ficou no carro cá fora, 

falar com o general Spínola. Disse-lhe: «Meu general, venho aqui por 

isto: vai haver uma reunião em Cascais amanhã ou depois. Há a 

preocupação de saber quem é o chefe do Movimento, se é o meu 

general, se é o general Costa Gomes.» Ele disse: «Ó Monge, isso é 

uma coisa absolutamente sem pés nem cabeça, porque eu e o nosso 

general Costa Gomes estamos absolutamente em consonância sobre 

este assunto, e para o senhor ver que isso assim é vou-lhe oferecer 

uma coisa para juntar ao meu livro, que eu já lhe ofereci» - era a 

fotocópia do parecer do general Costa Gomes sobre o livro do general 

Spínola. Ele dá-me a fotocópia eu li e ele diz-me: «Como vê, o 

general Costa Gomes e eu estamos em absoluta consonância, não há 

que perguntar quem é o chefe, somos os dois, e para levar uma 
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resposta mais correcta, se quiser, vamos aqui ao lado perguntar ao 

general Costa Gomes.» Eu, que conhecia o general Costa Gomes e 

que conhecia o general Spínola disse: «Não vale a pena, se o senhor 

me diz isso, é isso o que eu vou dizer em Cascais.» E contrariamente 

àquilo que o núcleo dominante do MFA, remanescente do pós-PREC, 

quis fazer saber, em Cascais, a maioria dos oficiais teria escolhido 

para chefe o general Costa Gomes e uma minoria o general Spínola. É 

falso! É falso! Como é falso que tivesse havido uma maioria do 

general Spínola contra o general Costa Gomes. É falso! Quando 

começou a discutir-se, eu disse: «Dão-me licença? Eu fui por 

incumbência de uns camaradas nossos falar com o general Spínola e 

pôr essa questão. O general Spínola disse que ele está próximo do sr. 

general Costa Gomes, eles estão os dois em consonância no apoio ao 

nosso Movimento e portanto nós não temos que procurar qual deles é 

o chefe, são os dois.» 

Luís Salgado Matos: Quem são os oficias que vêm levantar essa 

questão? 

Brigadeiro Manuel Monge: Que se levanta lá [na reunião de 

Cascais]? 

Manuel de Lucena: Não. Antes de ir à Cova da Moura. 

Luís Salgado Matos: Os que precipitam a sua démarche. 

Brigadeiro Manuel Monge: Os que precipitam a minha démarche 

são: o então major Moreira de Azevedo, da Manutenção Militar, e o 

então capitão Pinto Soares. São os homens que falam comigo e que 

me dizem: «Eh pá, nós precisamos de saber isto, porque há 

preocupação em saber quem é o chefe do Movimento; há uns que 

querem o Spínola e outros que querem o Costa Gomes.» E eu vou à 

Cova da Moura com o Pinto Soares, que fica à porta enquanto eu lá a 

cima falar com o general Spínola. Estas são das tais coisas de que a 

gente se lembra em pormenor porque são pesadas, são significativas. 

Na reunião de Cascais apareceu lá um dos ex-milicianos, com o livro 

do general Spínola na mão, a dizer: «Este é que é o nosso chefe.» Eu 
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digo: «Não tens o direito de falar assim do general Spínola, porque eu 

fui falar com ele. O general Spínola diz que não há um, há dois 

chefes.» Como também é histórico (e o nosso coronel poderá 

comprovar), que na JSN, quando se faz a escolha do Presidente da 

República, o general Spínola diz para o general Costa Gomes: «Tu é 

que deves ser, dentro daquele princípio de que tu és mais antigo, és 

CEMGFA, eu sou vice-chefe.» E o general Costa Gomes ter-lhe-á 

respondido: «Não, porque tu é que és politicamente mais conhecido, 

escreveste o livro, o teu nome, em termos políticos, é mais 

significativo que o meu. Eu sou um chefe militar, tu é que deves ser 

[o chefe político].» Esta é a versão que eu tenho daquilo que terá 

levado o general Spínola a ser presidente da República.  

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Trocaram galhardetes. Entre 

dois, trocaram galhardetes. 

Brigadeiro Manuel Monge: E depois, todas as outras ideias, mais 

ou menos conspiratórias, de que o general Costa Gomes terá querido 

ficar CEMGFA para, com isso, ter a máquina militar, eu, apresar de 

não ter a melhor das opiniões sobre o general Costa Gomes, não 

defendo essa tese conspiratória. Ali, naquela altura, nada disso 

esteve em causa. 

Manuel de Lucena: O senhor tenente-coronel, que já confirmou, 

tem mais alguma coisa a acrescentar? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Houve uma troca de 

galhardetes entre os dois: «És tu ou eu…» 

José Pedro Castanheira: Quando é que começou a ser chefe de 

gabinete do general Costa Gomes? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Logo a seguir, quando ele 

chegou a ao posto, portanto, muito antes do 25 de Abril. Quando ele 

vai substituir o general Deslandes, eu já estava no gabinete do 

Deslandes. Aliás estava como vice e não como chefe de gabinete. E o 

general Deslandes, sabendo que eu era amigo do general Costa 

Gomes, disse-me: «Ó Ferreira da Cunha, você fica com os dossiers, 
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quando chegar o Costa Gomes, é só entregar-lhe a papelada e depois 

vai à sua vida.» Normalmente, teria regressado ao Estado-Maior do 

Exército, que era de onde eu viera requisitado. Quando o general 

Costa Gomes chegou, disse: «Mas oiça lá, você importa-se de, em 

vez de me estar a passar os dossiers, ficar comigo?» Eu disse: 

«Não.» O lugar até era relativamente cómodo e dava direito a um 

pequeno «Carocha» preto e tal. «Está bem, aceito com gosto.» E 

fiquei chefe do gabinete do Costa Gomes. Já agora, aproveito para 

dizer: em determinada altura, o general Costa Gomes foi chamado ao 

Silva Cunha e ao Marcello Caetano e fizeram uma reunião. O 

problema era onde colocar o perigo, que era o general Spínola. O 

general Spínola tem de ter uma colocação, onde o colocar? Então, 

não sei a qual dos três pertence a ideia, mas confabularam pô-lo 

numa prateleira, que era a de vice-chefe das Forças Armadas, lugar 

que já tinha sido criado por aquele génio da manutenção do poder 

que se chamava Oliveira Salazar, que tinha o lugar para, numa 

necessidade, poder bloquear um general que se tornasse menos 

conveniente. E, então, foi resolvido que o general Spínola ia para 

vice-chefe. Mas, mesmo assim, com tantas preocupações como isto: 

disseram ao general Costa Gomes: «Ouça, como o vice-chefe está no 

estatuto de vice-chefe, cujo poder é a delegação que nele fizer o 

chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, atenção, não lhe dê nada 

que esteja relacionado com o comando de tropas, não lhe dê nada 

que esteja relacionado com política e não o deixe criar um gabinete. 

O seu gabinete vai servir os dois generais». Então, quando o general 

Spínola veio, concordaram entre os dois que o gabinete os servia a 

ambos, mas foram colocados no meu gabinete dois homens do 

general Spínola: o Bruno e o António Ramos, demo-nos muito bem. 

No fundo, no fundo, o gabinete era único exactamente por esta 

razão. E, já agora, ainda vou falar no problema do livro. O general 

Spínola, que era um homem todo militar, continuou, a meu ver, como 

político, a ser militar. Era um homem muito rígido de princípios e 
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ainda bem. Os serviços militares têm de ser uma coisa muito rígida, 

não pode ser de outra maneira. Umas forças armadas democráticas 

são uma coisa perfeitamente risível. As forças militares têm de ser 

uma espécie de esqueleto, é aquilo onde os músculos fazem força. Os 

músculos estendem, encolhem; os políticos estendem e encolhem 

conforme necessário. Mas há uma base para fazer a força, que tem 

de ser a parte militar. O general Spínola era um homem muito mais 

rígido nos seus princípios militares do que o general Costa Gomes. O 

general Costa Gomes é muito mais flexível. Mas, nessa altura, o 

homem que era considerado, dentro das Forças Armadas, o 

progressista, o enfant terrible contra o regime era o general Spínola e 

não o general Costa Gomes, embora o general Costa Gomes até 

tivesse antecedentes, do tempo do Salazar, de ter participado numa 

conspiração.  

Quando vem o pedido [de autorização para publicar o livro] do 

general Spínola… Sabem que todos os assuntos quentes acabavam 

por ir subindo até cima; naquele regime, ninguém se atrevia a tomar 

uma decisão e depois ser confrontado com o presidente do Conselho 

a dizer o contrário. De maneira que aquilo acabou por chegar ao 

Marcello. E o Marcello leu o livro, de que certamente não gostou, 

mas.. 

Brigadeiro Manuel Monge: Desculpe interrompê-lo, […] o Marcello 

leu o livro do Spínola antes de ele ser publicado. Eu tenho essa 

informação. É uma coisa que normalmente se diz. 

Manuel de Lucena: Ele diz que o deu a ler ao Silva Cunha. 

Brigadeiro Manuel Monge: A informação que eu tenho é esta: ele, 

Marcello, lê o livro. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Ele teve o livro na mão. Se o 

leu completamente ou na diagonal, página aqui, página acolá, para 

ter o sentido da obra… Depois passa-o ao Silva Cunha, para que ele, 

que era ministro da Defesa, tomasse uma posição. O Silva Cunha, 

como bom político (já era do antecedente), do género «não te rales 
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nem te entales», passou o problema para o CEMGFA: «Há aqui isto, o 

presidente [do Conselho] pede a minha opinião, mas isto é um 

problema fundamentalmente militar e tal.» E passa a batata quente 

para o general Costa Gomes. O general Costa Gomes recebeu o livro 

em três exemplares. Ficou com um, mandou-me a mim ler outro, e o 

outro deu-o ao almirante Bagulho e disse: «Vocês têm 48 horas e 

daqui a 48 horas reunimos com o general Spínola sobre o problema 

do livro.» E assim foi, lemos o livro em 48 horas, e houve uma 

reunião, que foi a quatro: estava o almirante Bagulho (por quem 

tenho muita admiração), o general Costa Gomes, o general Spínola, e 

eu. Na tropa, para não haver a pressão da opinião do chefe, 

normalmente ausculta-se as opiniões de baixo para cima. Pergunta-se 

ao mais moderno, o mais insignificante ali era eu e fui o primeiro a 

dar uma opinião. Disse: «A mim, pessoalmente agrada-me muito, 

embora considere que o livro não foi certamente preparado por uma 

pessoa, foi preparado por grupos diferenciados, suponho eu». No 

livro havia incoerências entre uns aspectos do livro e outros, mas 

eram nitidamente de sabor democrático e tal. A seguir falou o 

Bagulho, que teve uma expressão com muita graça; virou-se para o 

Spínola (eles eram do mesmo tempo do Colégio Militar) e disse: «Ó 

António, eu gostei muito do teu livro, mas tu não estás cá.» A ideia 

que o Bagulho tinha, e que eu também tinha, era a de que o general 

Spínola era um homem duro, o homem mais pronto a exercer a sua 

função ditatorialmente, como aliás na tropa deve ser. E o Bagulho 

disse isso: «Ó António, gosto do livro, acho que se deve publicar, mas 

tu não estás lá.» O general Costa Gomes disse: «Bem, eu também já 

dei a minha opinião.» É um homem muito fechado e é muito difícil 

ouvi-lo falar sobre ele próprio. Disse: «Bem, já tenho ideia do que 

vou fazer.» Fez um parecer favorável à publicação, portanto, a 

publicação faz-se sob a responsabilidade do Costa Gomes e por 

entendimento entre o Costa Gomes e o general Spínola. 

Luís Salgado Matos: O general Spínola disse alguma coisa? 
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Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Não, depois a reunião 

acabou, e ficaram os dois. 

Luís Salgado Matos: À sua frente não disse nada? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: À minha frente não disse 

nada. 

Adelino Gomes: Nós, quando lemos o livro, pensámos que ia haver 

um golpe de Estado ou esses homens eram todos presos. Os 

senhores não falaram disso nessa reunião? Não tiveram o sentimento 

de que depois daquilo tinha que haver demissões ou um golpe de 

Estado ou que os senhores viriam a ser todos presos? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Não. Em conversa, o general 

Costa Gomes disse: «Bem, se calhar vamos ter umas férias 

políticas.» Tínhamos todos a consciência de que aquilo ia ser um 

abalo, ah sim, sim. Tínhamos todos a consciência de que iria ser um 

abalo. Mas o almirante Bagulho, que era um homem contra o regime; 

eu, que por outras razões que não eram políticas mas pessoais, era 

contra o regime, o general Costa Gomes, que já o era 

reconhecidamente. De maneira que nós ficámos encantados com a 

ideia de que o livro ia sair, mas tínhamos a certeza de que ia ter uma 

grande projecção, sobretudo a nível das Forças Armadas.  

Adelino Gomes: Digamos que essa reunião … havia o sentimento de 

que era uma reunião conspiratória? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Não, não. Não era nada 

conspiratória! Tinha sido pedida a opinião ao general Costa Gomes! 

Agora, demos a opinião, mas com a sensação de que estávamos a 

acender um rastilho de bomba. Nós tínhamos essa ideia. 

José Pedro Castanheira: No seu livro de memórias da época, o 

professor Marcello Caetano diz que só teve conhecimento do livro, só 

leu o livro, depois do parecer favorável do general Costa Gomes e 

também com o despacho favorável do Spínola. Diz inclusivamente 

que leu o livro já num fim-de-semana alargado: foi para o Buçaco, 

começou a ler ao princípio da noite e nunca mais apagou a luz. Diz 
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que só apagou a luz depois de folhear a última página. E comentou 

logo assim: «Estou feito, isto vai desembocar obviamente num golpe 

de Estado.» Acha que é verosímil que o professor Marcello Caetano só 

tenha lido o livro depois desse processo todo de autorização do Silva 

Cunha, autorização do Costa Gomes? Ou há aqui algum engano? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Quer dizer: que o livro esteve 

lá antes de chegar ao Silva Cunha, tenho a certeza. O general Spínola 

pediu autorização através da chefia militar, portanto o pedido de 

autorização passou para o Costa Gomes, que o entregou ao Silva 

Cunha e que lhe disse: «Já sei que vais perguntar ao papá.» 

Portanto, o Silva Cunha levou o livro ao Marcello Caetano. Se ele o 

leu, ou não, já não posso garantir. A ideia que tenho, é que terá visto 

folha aqui, folha acolá. Com tanta preocupação [por causa] da guerra, 

certamente não tinha tempo para estar a ler um livro rapidamente. E 

até pode ter acertado em folhas que não o sensibilizaram muito. Ou 

então sensibilizaram-no tanto que disse: «Eu não posso fazer isto 

contra a estrutura militar.» E também, se ele tem negado a saída do 

livro, certamente que a gente o distribuiria (policopiado) dentro das 

Forças Armadas. Ele deve ter tido essa certeza. Se o leu ou não leu 

não lhe sei dizer; estou convencido de que tinha a ideia do teor do 

livro e de que o considerava complicado, tanto que passou a bola 

para o ministro da Defesa, que era o Silva Cunha. 

José Pedro Castanheira: O Américo Thomaz nas Últimas Décadas 

de Portugal também diz que o livro tinha sido censurado, recusado. 

Tem conhecimento de alguma reacção do presidente Thomaz? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Não, não tenho. Mas a 

censura, nessa época (já vinha do tempo do Salazar), tinha uma 

força terrível. Até lhe vou contar um episódio concreto que se passou 

comigo: apesar de militar, sempre tive a mania de ir escrevendo. E 

agora até a minha função última é ser escritor. A determinada altura, 

estava aqui na metrópole e trabalhava na United Press International, 

que tinha cá uma extensão, ali na Praça da Alegria, por cima do 
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Maxim’s. Para fazer as horas suficientes, eu entrava normalmente 

para o trabalho às 6, 7 da manhã. Às vezes ainda estavam a sair do 

Maxim’s e já eu ia a entrar para o trabalho. E apareceu um senhor 

que se chamava Knox, o chefe da delegação da UPI, que me diz: «Ó 

capitão, está aqui um trabalho que é mesmo para si.» Eu 

normalmente fazia uns trabalhos mais ligados à estratégia e à política 

internacional. Eram esses trabalhos que ele me dava. Nesse tempo, 

não havia faxes, os telexes eram muito caros, vinham uns pontos, e 

nós, a partir daqueles pontos, tínhamos de desenvolver, escrever, 

dizíamos nós: «contar a história ao João.» Mas aquele não, era um 

telex muito grande: o presidente do Conselho de Ministros, o dr. 

Salazar, em princípio não dava entrevistas a jornais portugueses, 

mas dava a jornais estrangeiros. Tinha cá estado a jornalista Oriana 

Fallaci e tinha conseguido uma entrevista com o professor Oliveira 

Salazar. Não sei se teve intérprete ou se não teve, mas ela fez a 

entrevista. A entrevista foi publicada imediatamente a seguir no 

Corriere della Sera. O delegado da UPI em Itália passou aquilo para 

inglês e mandou para os EUA, dos EUA mandaram para aqui, daqui 

passou para mim. Quando o Knox diz isso [eu respondo]: «Está bem, 

faço o trabalho, mas atirar uma peça para os jornais é um bocado 

complicado porque, repare, a Oriana Fallaci, se calhar, já não 

percebeu bem tudo o que o Salazar disse; depois, o vosso delegado 

em Itália, se calhar…; agora vem para mim – eu também, se calhar, 

estou a traduzir relativamente mal do inglês para o português. 

Proponho uma solução: tenho um conhecido no gabinete do dr. 

Salazar, mando-lhe isto… Você veja lá, se acha importante falo com o 

…» Ele não se quis pronunciar e mostrou ao dr. Oliveira Salazar. O 

Dr. Oliveira Salazar corrigiu vários pontos da entrevista. Lembro-me 

perfeitamente, com a sua tinta preta com a sua própria letra. Agora 

um fait divers. Um dos cortes dele era o seguinte: Oriana Fallaci dizia 

assim «e este asceta, que nunca conheceu uma mulher», depois 

continuava… o Salazar riscou furiosamente isso, riscou de tal 
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maneira, [ficou] tão pintado de preto que se eu não tivesse a cópia 

não sabia o que tinha riscado. 

Risos. 

É um fait divers negro. Quando aquilo veio, eu digo ao delegado: 

«Bem, nem vale a pena mandar à censura». Ele diz: «Não, não, não, 

somos uma instituição estrangeira aqui, o que está definido na lei é 

que tem de passar à censura, mande à censura.» «Então está bem, 

eu mando.» E telefonei para o … O director da Censura era o coronel 

Páscoa, que tinha sido meu professor na Academia Militar (professor 

de armamento), e eu tinha, com ele, relações que não seriam de 

amizade, mas eram cordiais. Telefonei-lhe e disse: «Ó meu coronel, 

vou-lhe mandar isto, já foi visto pelo dr. Oliveira Salazar, vou-lhe 

mandar até o próprio exemplar que o dr. Oliveira Salazar corrigiu, 

com a sua letra e com a sua tinta preta.» Peguei naquilo, com um 

cartão de cumprimentos, e meti dentro de um envelope. Mandei um 

motociclista … Por fora não dizia Censura, dizia “senhor coronel 

Armando Páscoa”, se não me falha a memória. Aquilo foi e daí a 

umas horas, quando o motociclista [regressa] com as peças já 

censuradas, aparece a peça do dr. Oliveira Salazar com uma data de 

riscos. Eu pensei: «Há aqui um equívoco qualquer.» E telefonei para o 

coronel Páscoa e disse-lhe: «Ó meu coronel, eu mandei isto mas se 

calhar isto aí no serviço passou por mão de um homem que não 

estava...» «Não, não.» «Mas eu disse-lhe que já tinha sido visto pelo 

dr. Oliveira Salazar.» «Está bem, mas está na lei que também tem de 

passar pela censura e está na lei que nós podemos cortar aquilo que 

acharmos inconveniente para a política nacional.» E a censura 

atreveu-se a censurar uma coisa que tinha passado pelos olhos do 

Dr. Oliveira Salazar.  

Adelino Gomes: Era uma censura democrática. 

José Pedro Castanheira: O senhor tem isso? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Não, se estiver está na 

United Press. Agora, o que tem piada é que eu disse ao delegado: 
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«Eu agora (a mim apetecia-me logo fazer uma coboiadazinha) vou 

mandar isto ao gabinete do senhor dr. Oliveira Salazar, para ver o 

que é que ele acha». O Knox [respondeu]: «Não, não, não! Eu não 

tenho nada que ver com esses problemas políticos cá de Portugal.  

Risos. 

Não, não, não. Está cortado, está cortado.» E lá se fez o stencil com 

os cortes que a censura mandou.  

Adelino Gomes: Lembra-se de algum corte que ele tenha feito? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Um deles era um parágrafo 

inteiro. Isto já lá vai há… [foi em] 1960 ou coisa assim. Mas recordo-

me perfeitamente deste incidente e nunca mais me esqueci do tal 

corte…  

Adelino Gomes: Em que ano é que é? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Não sei… sessenta e picos… 

Eu tinha vindo do ultramar e foi o emprego que cá arranjei. 

Manuel de Lucena: Mas estávamos aqui na análise do poder… 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Quanto à análise do poder. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: [Spínola] era um homem 

muito coeso, determinado na sua profissão. Ele, no fundo, no fundo, 

e sob o ponto de vista patriótico, só é louvável; era um homem que 

tinha esperança que a totalidade do ultramar, ou grande parte do 

ultramar, viesse a constituir uma federação com Portugal. Havia a 

JSN, que rapidamente começou a partir-se por dentro. Muitas vezes o 

general Spínola dizia uma coisa e daí a bocado estávamos com outro 

elemento da Junta que já dizia outra, sobretudo os homens mais à 

direita como o Silvério Marques. O MFA começou a ganhar força e a 

tornar-se um órgão cada vez menos controlável, à medida que as 

chefias do MFA foram sendo intoxicadas (e eu darei a minha opinião 

acerca de como foram sendo intoxicadas) por uma corrente de 

pensamento de extrema-esquerda.  
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Havia uma coisa que nessa altura ainda tinha algum valor e que até 

ao fim se manteve com algum valor, que eram as altas chefias 

militares. Mas as altas chefias militares foram sendo cortadas. À 

medida que o MFA avançava e tinha capacidade de intervir, 

começaram a ser substituídos comandantes que eram considerados 

mais conservadores; e, na fase final, dentro de uma técnica muito 

própria das revoluções comunistas, passaram a substituir os 

comandantes por comandantes fantoches - é o caso do RALIS. 

Quando se fala do RALIS, quase ninguém sabe quem era o 

comandante do RALIS. Fala-se do homem das chaimites, o Diniz de 

Almeida, mas ninguém se lembra do comandante. O comandante 

chamava-se Leal de Almeida e era conhecido em Coimbra pelo “Chico 

Banana”. Foi colocado à frente do RALIS exactamente para ser 

comandado pela extrema-esquerda. Outro exemplo: a Polícia Militar. 

Foi lá colocado o Campos de Andrade, para não comandar. Foram 

homens que acabaram por ficar com a responsabilidade jurídica dos 

problemas que surgiram mas eram homens que não mandavam. 

Aliás, nem mandavam em casa porque era o encarregado, nessa 

altura, da defesa do Palácio e como tal aparecia muitas vezes em S. 

Julião da Barra, onde eu e o Costa Gomes, morávamos no Verão. E 

aparecia lá várias vezes, levava a mulher e a mulher, inclusivamente, 

tentava mandar em mim também. Sentava-se ao meu lado na piscina 

e explicava-me o que é que eu devia fazer. E eu estava tão cansado, 

tão cansado… às vezes ia lá uma hora ou duas e tinha de estar a 

aturar a senhora que tentava vender-me a extrema-esquerda, e dizia 

que nós éramos bananas e mais não sei o quê… Mas com umas 

conversas que eu não sou capaz de reproduzir aqui; posso dizer a um 

dos senhores [individualmente]. 

Luís Salgado de Matos: Vamos nomear o dr. Lucena para ouvir 

essa confissão. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: De maneira que, pouco a 

pouco, as chefias militares foram sendo amputadas. Na própria JSN, o 
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Jaime [Silvério Marques], a certa altura, foi-se embora e, 

praticamente, das chefias militares, só restou um homem, que era o 

Costa Gomes, mercê do seu extremo prestígio dentro Forças 

Armadas, e da sua capacidade de em cada momento saber escolher a 

bissectriz no sentido de puxar para o campo que ele achava certo, 

sabendo muitas vezes que o que estava a fazer não correspondia ao 

seu campo. Tinha era a flexibilidade que o general Spínola não tinha. 

O general Spínola era mais firme nas suas convicções – daqui não 

arredo, daqui não saio. O general Costa Gomes tentava manter-se na 

bissectriz dos focos de poder que se tinham constituído. Chegou uma 

altura em que podemos dizer que praticamente ninguém mandava ou 

que praticamente toda a gente mandava. Havia um problema que 

surgia na chefia do Estado-Maior das Forças Armadas ou, mais tarde, 

na Presidência da República, e duas horas depois, quando já se tinha 

pensado na solução do problema e se lhe ia dizer… onde é já ia… Era 

um problema qualquer, estavam a tomar conta de uma fábrica, a 

assaltar, «devemos intervir», «não devemos intervir», e «já não é 

preciso, os administradores já foram todos corridos, já partiram 

tudo…» Os acontecimentos passavam a uma velocidade tal que não 

se sabia quem mandava, ou por outra, toda a gente mandava e, no 

fundo, ninguém mandava. A uma determinada altura, era um 

formigueiro de decisões que, cada vez mais, se inclinavam para a 

esquerda. 

José Pedro Castanheira: Só por brincadeira, não sabe quando é 

que o general Costa Gomes passa a ser conhecido por “Chico Rolha”? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Eu tenho a impressão de que 

quem primeiro lançou essa coisa foi a [jornalista] Vera Lagoa. É 

exactamente por esta capacidade que ele teve de, procurando 

encontrar sempre a bissectriz dos problemas, embora tendo a sua 

opinião, muitas vezes aceitou… E tinha capacidade de diálogo… 

Chegava a reunir o Conselho da Revolução, dizendo-me assim: «Até 

às 7 da manhã, vão ter companheiro.» E sentava-se, já disposto a ir 
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até às 7 da manhã. Em sendo aí uma e meia ou duas (da 

madrugada), o Vasco Gonçalves já dormia e o Costa Gomes ainda 

dizia: «Ó Vasco…» [Ele respondia]: «Ah sim, pois». E tornava a dormir. 

O general Costa Gomes, no Conselho da Revolução, partia a pedra 

tantas horas, que no fim dizia: «Bem, então mais ou menos, a ideia 

que fica é esta», que era a ideia dele. E, mais ou menos, ficava, 

porque já ninguém estava com coragem para continuar as 

discussões. Esta habilidade nata de ouvir muito, falar pouco, mas ser 

capaz de moer as situações de conflito até, no fundo, acabar por 

resolvê-las, esta foi uma [qualidade] que nunca faltou ao general 

Costa Gomes. O general Spínola era um homem mais rígido nos seus 

princípios, era um homem que começa, no 25 de Abril, por ser 

considerado o mais progressista de todos os generais e de todos os 

militares, dado o seu livro e dadas as atitudes que tinha tomado na 

Guiné e depois; mas, rapidamente é ultrapassado pelo ambiente 

político, mesmo pelo ambiente da JSN, dentro do Governo, etc. 

Começam a desacompanhá-lo e ele começa a ficar isolado, o que o 

leva… 

Manuel de Lucena: Ó senhor tenente-coronel, nós estávamos a 

pensar, para nos situarmos mais concretamente à volta de 

problemas, isso é mais útil para nós, [fixarmo-nos na] crise Palma 

Carlos. Aí já há certamente alguma posição do general Costa Gomes. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: A ideia que eu tenho do 

general Costa Gomes, a maior parte do que eu sei dele é 

interpretação das suas sucessivas atitudes. Eu estava com ele 

normalmente desde as 9 ou 10 da manhã, até à 1 ou 2 da 

madrugada, e depois ele ia-se deitar, e eu ficava a ver papéis e tal 

[…]. O general Costa Gomes é como um confessor, nesse aspecto é 

um padre: ouve tudo, absolve e nunca vem falar cá para fora nas 

confissões. 

José Pedro Castanheira: E não dava penitências… 

Risos. 
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Tenente-coronel Ferreira da Cunha: E não dava penitências! 

Posso contar situações estranhas que sucederam. E eu reagia como? 

Reagindo também não me confessando totalmente. Eu tinha uma 

rede de informações [que perdi] a seguir ao 25 de Abril, com o 

desaparecimento da DGS e com o estilhaçar do sistema militar, 

sobretudo ao nível do Estado-Maior do Exército, porque o corpo do 

Estado-Maior era uma entidade muito pouco do agrado dos 

camaradas de armas, aliás com uma certa razão, com muita razão. O 

que aconteceu foi que também o Estado-Maior deixou de funcionar, 

até que, entretanto… Tinham lá posto o general Paiva Brandão que 

era por nós conhecido como «a indecisão mais decidida que jamais 

nascera na Terra».  

Risos. 

Ao longo da sua vida, sempre lhe conhecemos, em qualquer posição 

em que estivesse (chefe de Repartição ou vice-chefe disto ou chefe 

daquilo) dois tipos de despacho: «O assunto é tão pequeno que vocês 

podiam muito bem resolvê-lo», e [o assunto] vinha outra vez para o 

chefe de repartição… Ou então: «À consideração superior». 

Risos. 

Um caso concreto. Quando foi do 16 de Março, uma coisa até que eu 

gostava de tentar esclarecer [é que] o Costa Gomes e toda a sua 

equipa foi de férias, mandaram-nos para casa, uma espécie de prisão 

domiciliária… Uma espécie, não era «estão presos», era «vão para 

casa e de lá não saem, estejam atentos a um telefonema para a 

vossa colocação»… Mas estivemos assim até ao 25 de Abril.  Quando 

se dá o 25 de Abril, eu, que não era do MFA (aliás, o MFA era uma 

coisa reservada fundamentalmente a capitães e eu era do tal corpo 

[do Estado-Maior] de que as armas não gostavam), tinha muitas 

ligações com o MFA porque tinha sido instrutor na Escola Prática, fui 

instrutor na Academia Militar, fui professor no curso para oficiais 

superiores, e tinha muitas ligações com oficiais mais modernos do 

que eu. Era o caso do Vasco Lourenço, o caso Otelo, sobretudo o caso 
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do Hugo dos Santos. E eu ia acompanhando o MFA e tinha tomado 

uma determinada posição, que era a de ir com o MFA. Mas, quando 

aquilo se deu, fui, propositadamente, à paisana, e apresentei-me no 

Estado-Maior, para perguntar ao sr. general Paiva Brandão: «Então, 

como é, como é que vai ser?» E o general Paiva Brandão juntou os 

oficiais todos do Estado-Maior e mais uma vez teve uma das suas 

decisões terríveis: «Meus senhores, isto é um problema tão grave, 

que cada um deve decidir por si em consciência.» Não disse «fazemos 

isto», nem «fazemos aquilo», nem «estamos deste lado», nem 

«estamos daquele». Cada oficial deve resolver de acordo com a sua 

consciência. E alguns dos que lá estavam (um deles era eu) 

dissemos: «Bem, ó meu general, está bem, eu sei onde está o 

chefe.» E fui ter com o general Costa Gomes. E houve vários que, na 

altura, tomaram a mesma posição. Outros resolveram ficar no meio. 

O Estado-Maior, nessa altura, estava perfeitamente desmobilizado, 

nem comandava já nada. Já não sei onde [é que estava]. 

Manuel de Lucena: Estava a dizer que tinha perdido informações, 

com [o desaparecimento da] PIDE e com o [estilhaçar sistema de 

informações militar]. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Praticamente, as informações 

eram assim um somatório… E eu tinha boas ligações dentro da UDP, 

dentro da AOC, através do PCP-ML, que estava infiltrado no PC e 

vice-versa. Houve indivíduos do PC, que ficaram dentro do PCP-ML e 

houve indivíduos do PCP-ML, que ficaram dentro do PC. De maneira 

que eles se conheciam muito bem, embora um fosse pequeno e o 

outro importante. Eu tinha muitas ligações com o Carlucci, tinha 

muitas ligações com homem [embaixador] da Alemanha, o [Fritz] 

Caspari e, por coincidência, com o chefe dos serviços secretos deles, 

que eram antigos oficiais que tinham estado em Portugal por 

qualquer razão. O da Alemanha, por exemplo, tinha cá estado como 

instrutor dos pára-quedistas. Conhecia-os muito bem, falava com 

esta gente toda antes do 25 de Abril e mesmo depois do 25 de Abril, 
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[embora] com alguma dificuldade, pois todos desconfiávamos uns dos 

outros, a determinada altura já ninguém sabia quem era quem. De 

maneira que, sei lá… Um dos encontros foi naquele jardim que está 

por detrás da Avenida da Igreja, por trás da Igreja de S. João de 

Brito; há ali um jardim que ninguém usa e a partir do cair da noite a 

gente encontrava-se ali, marcava encontros com os vários elementos 

de ligação. De maneira que eu tinha uma quantidade de informação 

que, muitas vezes, o Costa Gomes não tinha. Quando ele dizia «Blá, 

blá, blá», eu dizia: «Ó meu general, mas há isto…» «Mas como é que 

você sabe?» «Ó meu general, já agora, desculpe, com a minha 

costela de jornalista, as fontes de informação não se revelam.» Era 

um bocado a minha vingança da mania que ele tinha de nunca falar. 

Mas eu também fazia muitas coisas sem lhe dizer, dizia-lhe depois. E 

o general Costa Gomes era um homem que aceitava muito bem o 

facto consumado. Encaixava.  

Um dia… Eu tinha uma velha guerra com ele: ele era um homem de 

levantar cedo e eu sou um homem de levantar tarde. Esta é a 

primeira coisa. Mas, por outro lado, ele fechava a sua “guerra” de 

presidente da República, por exemplo, às duas da manhã, e eu ainda 

tinha de ficar a preparar papelada para escrever ou para passar aos 

adjuntos que lá tinha dos vários ministérios, etc. Eu tinha de ficar, às 

vezes mais duas horas, e depois tinha de ir dormir a casa. E ele 

dormia lá a vinte metros. De manhã, é claro, ele tinha dormido 

quatro ou cinco horas e eu, para dormir quatro ou cinco horas, 

chegava duas horas atrasado. Era uma velha guerra: «Eh caramba, 

você cada vez acorda mais tarde».  

Risos 

Mas ligávamos muito, como amigos pessoais que éramos já há 

muitos anos. Às vezes, quando saía dali, ainda tinha que ir despistar 

uns carros que me estavam a vigiar, normalmente era um carro da 

Intersindical. Saía com um carro daqueles rápidos e tal, metia-me na 

autoestrada para depois, em velocidade, deixar o carro para trás. Um 



 54

dia o general Costa Gomes chega por volta das oito e pouco, estava 

eu tranquilamente sentado no gabinete dele, na cadeira ao lado, a ler 

o Diário de Notícias. Ele diz assim: «Oh, como foi? Caiu da cama 

abaixo?». Eu respondi: «Não, ainda não me deitei, mas queria contar-

lhe uma coisa, porque não quero que saiba por outros, quero que 

saiba por mim.» O que é que tinha sido? Ia haver uma manifestação, 

uma manifestação que ficou célebre, a Intersindical trouxe ali um 

monte de gente. O Costa Gomes teve de ir falar àquela maralha, no 

seu estilo. Mas nós estávamos com medo dessa manifestação, porque 

em todo país se sentia uma grande fraqueza das forças da ordem, 

chamemos-lhe assim, em relação às intersindicais e ao poder popular 

que se estava, pouco a pouco, a organizar. Numas reuniões que 

depois vieram a dar o Grupo dos Nove, que fazíamos em casa do 

Melo Antunes ou do Gomes Mota. Na altura o Melo Antunes morava 

no Bairro de São Miguel [em Lisboa], onde morava também, e 

suponho que ainda mora, o Gomes Mota. Fazíamos ali umas reuniões 

e na análise da situação chegámos à [seguinte] conclusão: «é preciso 

fazer qualquer coisa que dê uma ideia de força [contra] a extrema-

esquerda, para amanhã o Costa Gomes, quando falar, estar um 

bocado mais acalentado.» Depois discutiu-se o que é que se ia fazer: 

«Toma-se a televisão», vai-se ao Diário de Notícias e tal… várias 

coisas, até que nos lembrámos duma: o general Costa Gomes tinha 

dado ordem de extinção da 5.ª Divisão, que era a divisão da 

dinamização cultural… 

Manuel de Lucena: Ah, isso foi em Agosto de 1975. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Exacto. Deu a ordem e disse 

aos oficiais: «Regressem às suas anteriores situações.» Quatro ou 

cinco obedeceram e os restantes disseram: «Daqui não saio.» Nessa 

altura ocupavam três instalações: [um era] aquilo que depois veio a 

ser o Instituto de Sociologia Militar; outro era um andar na Rodrigo 

da Fonseca, [no edifício conhecido como] o «Franjinhas»; outro era 

nas Janelas Verdes no antigo Movimento Nacional Feminino. 
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Ocuparam esses três lugares, estavam armados, eram uma gente 

toda muito emotiva e muito manejada, sobretudo pelo Varela Gomes, 

que era um indivíduo politicamente muito instruído e sobretudo um 

poço de ódio. Eu sou seu amigo pessoal, já o conhecia de Santa 

Margarida, ele já nessa altura fazia as suas campanhas políticas, mas 

era um poço de ódio, era um homem sempre pronto a pensar em 

soluções violentas. E nessa altura dissemos: «E se a gente limpasse a 

5.ª Divisão?» «Eh pá, essa coisa é que era boa, porque o general 

Costa Gomes já deu essa ordem, praticamente ninguém obedeceu.» 

E chegou-se a conclusão de que era muito sensato fazer isso. Bem, a 

única pessoa que era capaz, que tinha uma unidade na mão à séria, 

era o Jaime Neves. Telefonou-se ao Jaime Neves, que na altura ainda 

era solteiro e, como de costume, estava na Cova da Onça [um night 

club]. Telefonámos para a Cova da Onça e lá estava o Jaime Neves. E 

dissemos: «Eh pá, vem cá depressa.» O Jaime Neves chegou lá, com 

uma atitude política também muito bem definida: «Eu obedeço ao 

meu chefe.» «Oh pá, é preciso fazer isto, tu compreendes a coisa, as 

vantagens», diz o general Costa Gomes. «Neste momento, o meu 

chefe é o Otelo Saraiva de Carvalho, do COPCON. O Otelo Saraiva de 

Carvalho dá a ordem, eu faço; não dá a ordem, eu não faço.» 

Resultado: foi criada uma comissão para falar com o Otelo, [composta 

pelo] Marques Júnior, o Vasco Lourenço, os mais ligados a ele, eu e o 

Melo Antunes, para o convencer. O Otelo é um indivíduo que estou 

convencido de que, se a meio da Revolução, um grupo de nós 

estivesse com ele durante duas horas, ele assinava a ficha do CDS ou 

assinava a ficha da LCI. Era um indivíduo muito volúvel e muito fácil 

de captar com uma argumentação seguida. De maneira que, depois 

daquilo tudo, telefonámos ao Otelo: «Eh pá, vem aqui e tal.» 

Primeiro, ele disse que sim, mas logo a seguir disse: «Não, não, a 

reunião é lá em cima no Forte do Alto do Duque, no COPCON». E lá 

fomos. Foi então que foi nomeada a tal delegação para ir falar com 

ele, fomos quatro falar. Sentámo-nos, ele veio, «Ah, não sei o quê, 
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não acho bem…» Enfim, já sabíamos que era uma questão de tempo, 

e ele, ao fim de algum tempo, diz: «Ó Jaime, está bem, limpa lá 

isso». O Jaime Neves diz: «Eh pá, é um problema muito complicado, 

escreve aí num papelinho». E o Otelo escreveu. Mas quando ia a 

entregar o papel ao Jaime Neves, tornou-lhe a deitar a mão. «Não, eu 

não faço isto sem ouvir primeiro a opinião do Costa Gomes». Nós 

vimos tudo a andar para trás. Aquilo era uma operação que tinha de 

se fazer antes das oito da manhã, porque às oito da manhã começa a 

cidade a estar…, junta-se o «povo amigo, o povo está contigo». E 

nessa altura era impossível fazer-se qualquer coisa quando o «povo 

amigo» estava na rua. 

Risos. 

Aquilo tinha de se resolver e eu tive esta [ideia]: «Oh, Otelo, eu tomo 

a responsabilidade de avisar o sr. general, o sr. [general] até teve 

essa preocupação e fui eu que disse que estava muito bem, porque 

ele já tinha dado a ordem há cerca de dez dias, e tal». Quando aquilo 

acabou, eu deixei o Jaime Neves que foi para a Amadora. Já era 

muito tarde e pensei: «Será que o Jaime consegue ter a sua tropa 

formada e sair a tempo de fazer a limpeza antes das oito?» Quando o 

Jaime Neves vai para a operação, o Jaime e o Melo Antunes, o Jaime 

sai, ia para sair e diz-me: «Eh pá, tem cuidado, com o megafone 

convence-os...» O Jaime Neves diz: «Eh pá, eu já tenho a ordem, isto 

já não é político, isto agora é militar. A primeira coisa que eu ponho é 

duas ou três auto-metralhadoras viradas para lá, para mostrar que 

estou ali a sério. E depois quando digo “desçam”, é ”desçam com as 

mãos no ar, os que lá estiverem, se lá estiverem.” “Guerra civil e 

tal…isso não é um problema meu. Eu tenho uma ordem a cumprir e 

pronto”». E o Jaime sai assim. Ele saiu e eu fui à Amadora, deixei-o 

ir, fui atrás. «Deixa lá ver quando é que ele sai». E realmente ele 

entrou pela porta de armas, mandou o porteiro tocar a formar e um 

quarto de hora depois tinha tudo pronto em cima da parada, ele à 

frente, já fardado, já devia ter lavado a cara, já estava com um ar 
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muito limpo, e começa a sair. Mas fui cheio de preocupações para 

casa tomar banho, já não dava tempo para mais, já eram umas 5h da 

manhã. Lembrei-me de passar pelo Diário de Notícias que na altura 

era um jornal que estava muito em ligação com a extrema-esquerda, 

para falar com aquela rapaziada. Deram-me um exemplar do Diário 

de Notícias, mas cheguei à conclusão de que eles ainda não sabiam 

de nada do que se estava a passar. Passei pelos três sítios para, 

quando falasse ao Costa Gomes, às 8 da manhã, saber se tinha 

havido tiros ou feridos. Não. Em todos os casos encontrei a polícia: 

«Não se pode passar, há aí um problema e tal.» «Mas o que é?» 

«Não pode passar.» «Mas eu não posso passar?» «Já está resolvido.» 

De maneira que, às 8 da manhã, quando o general Costa Gomes 

chegou, eu disse: «Olhe, esta noite, passou-se isto, e eu tomei a 

liberdade de dizer que me responsabilizava por garantir que essa era 

a sua opinião.» Ele perguntou: «Tem algum despacho?» «Tenho, 

tenho um despacho». «Então vá lá buscar». Ainda hoje, não sei se ele 

achou bem, se achou mal aquilo que eu fiz. Não sei… Agora também 

já não interessa. Mas isto é para dizer que havia, da parte do general 

Costa Gomes, um granitismo total. Eu, que trabalhei intimamente 

com ele muitos anos, não sei a 100% dizer qual era a posição mental 

dele em relação a cada problema. Tinha sempre de analisar as 

atitudes para chegar à conclusão: «Ele está a pensar isto.» Quem 

disser que conhece bem o pensamento dele está enganado. 

Manuel de Lucena: Ó sr. tenente-coronel, para retomar um 

bocadinho o fio à meada, porque 1975 já é lá muito longe, na crise 

Palma Carlos, não há posição nenhuma do Estado-Maior-General? A 

coisa passa-se por outras vias políticas? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Se houve, foram conversas 

entre o general Spínola e o Costa Gomes, a que eu não assisti, nem 

sei. O general Spínola tinha certamente mais transparência em 

relação aos seus colaboradores do que o Costa Gomes em relação a 

nós. 
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Manuel de Lucena: Queria agora a sua [brigadeiro Manuel Monge] 

visão. 

Brigadeiro Manuel Monge: Neste caso, a imagem que se nos 

transmitiu foi que o Costa Gomes não tinha apoiado o Palma Carlos, 

não tinha apoiado no Conselho de Estado o projecto que o Palma 

Carlos apresentou de articulação do poder em moldes relativamente 

diferentes do Programa do MFA.  

Manuel de Lucena: Era a eleição antecipada do Presidente da 

República… 

Brigadeiro Manuel Monge: Era a eleição antecipada do Presidente 

da República, era a votação de uma Constituição provisória e era a 

passagem do Governo Provisório a definitivo, entre aspas, até à 

eleição de uma Assembleia Constituinte que era dilatada no tempo. 

Manuel de Lucena: Mas não acompanhou essa crise? 

Brigadeiro Manuel Monge: Acompanhei. 

Manuel de Lucena: E como é que essa crise se passa? O projecto 

teve alguma possibilidade, foi uma coisa chumbada desde o início? 

Porque há um momento em que a coisa oscila… 

Brigadeiro Manuel Monge: O general Spínola diz que ele, perante a 

difusão do poder, falou com o primeiro-ministro, e o primeiro-

ministro propôs o… 

Manuel de Lucena: O apoio do Sá Carneiro.  

Brigadeiro Manuel Monge: O apoio do Sá Carneiro e mais. Diz ele, 

general [Spínola], que uma das pessoas que o ajudou a escrever o 

documento foi o Freitas do Amaral. Só que - diz o general - quando, 

no Conselho de Estado, começam a surgir afirmações de que aquilo 

era uma coisa contra o Programa. O Costa Gomes não diz nada, mas 

o Freitas do Amaral, que tinha ajudado a fazer o papel, passou-se 

para o outro lado ou, pelo menos, em termos de omissão, deixou que 

o general Spínola ficasse sozinho com o Sá Carneiro e com o 

primeiro-ministro. Esta é a versão dele. Eu não estava lá dentro, 

fiquei cá fora. E, pela evolução dos acontecimentos parece [verdade], 
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porque como se recorda, o Palma Carlos, como aquilo não passou, 

demitiu-se. 

António Duarte Silva: A iniciativa foi do primeiro-ministro Palma 

Carlos? Não foi do general Spínola? 

Brigadeiro Manuel Monge: A iniciativa de fazer o documento, não 

sei. Que o primeiro-ministro Palma Carlos e o general Spínola 

estavam os dois em absoluta consonância [com a ideia] de que o 

poder estava fraccionado e de que isso era necessário [sei]. Eu falava 

pouco com o Palma Carlos, algumas vezes falei; com o general 

Spínola falava com certa frequência e sei que estavam os dois em 

perfeita consonância nesse aspecto. Portanto, quem faz o documento 

é o Palma Carlos mas, no fundo, quem sai com o poder dali é o 

general Spínola. Bom, ia haver eleições… 

António Duarte Silva: O general Spínola diz que a primeira reacção 

que teve foi a de uma certa resistência porque isso significava alterar 

do Programa do MFA e proceder à eleição directa do Presidente da 

República… 

Brigadeiro Manuel Monge: A reacção do Palma Carlos?! O Palma 

Carlos é que faz o papel! 

António Duarte Silva: Pois. Mas o general Spínola diz, no País sem 

rumo, que a primeira reacção dele foi a de uma certa resistência. Mas 

que depois foi convencido a levar a questão ao Conselho de Estado. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Brigadeiro Manuel Monge: Olhe, vou dizer-lhe a minha ideia. A 

minha ideia é mais de natureza académica do que informativa. 

Olhando para aquilo, dá-me impressão de que a análise é feita por 

um homem político como o Sá Carneiro e que a Constituição é feita 

por um professor como o Freitas do Amaral, com um poder de síntese 

que o Sá Carneiro não tinha. Mas isto é uma análise académica. Não 

é… Foi um documento que me interessou a posteriori, na altura não. 

A crise Palma Carlos foi uma coisa que me interessou e quando eu, 

aqui há uns tempos, me debrucei sobre o documento fiquei com a 
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ideia: «Isto não é feito pela mesma pessoa.» A análise da situação é 

feita com parágrafos muito grandes e feita de determinada maneira. 

E a mini-Constituição é feita com coisas muito simples de um 

professor de Direito Constitucional. E isso coincidia com o que o 

general me tinha dito. O general disse-me: «Eh pá, o Freitas faz o 

papel e depois chega lá e borrega!» Não sei se respondi à sua 

pergunta… 

Eu gostava de voltar a uma coisa. O sr. Adelino Gomes pôs aqui uma 

questão que é importante por causa da questão do poder, ainda que 

seja antes do 25 de Abril, que é a questão das relações entre estes 

três homens: o Costa Gomes, o Spínola e o Marcello Caetano. O 

Marcello, contrariamente ao que fez crer, sabia tudo o que o Spínola 

e o Costa Gomes faziam, porque eles diziam-lhe, eles diziam-lhe. E 

mais: empurraram-no em determinada fase para ele fazer um golpe 

de Estado constitucional. O professor Marcello Caetano, porque era 

um legalista, teve medo de dar o passo em frente, que no fundo até 

nem era dar o passo, era dizer ao general Spínola, porque o Costa 

Gomes também era muito cauteloso… Mas se ele tem [dito] ao 

general Spínola, o general dizia logo que ele tinha feito assim [o golpe 

de Estado constitucional]. […] A grande mágoa do general Spínola foi 

nunca ter tido o mínimo de gás do poder político para poder virar isto 

por dentro, tanto assim é que, quando vai ao Carmo, ele diz: «Sr. 

Presidente do Conselho, veja o estado em que o senhor entrega o 

país.» E o outro diz: «Não é altura de recriminações.» Isto é 

importante. Por isso é que eu perguntei ao senhor tenente-coronel 

Ferreira da Cunha qual era a ideia que ele tinha sobre o livro [do 

general Spínola]. Porque a ideia que eu tenho é que o Marcello não só 

conhecia o livro como estava em consonância com diversos relatórios 

que o general Spínola lhe tinha feito sobre a Guiné. E mais, com uma 

troca de correspondência entre o Marcello Caetano e o general 

Spínola, que da parte do general infelizmente se perdeu, porque a 

seguir ao 11 de Março a UDP ocupou-lhe a casa e roubou-lhe os 
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papéis todos… Porque o general Spínola tinha cartas (que eu não li, 

mas por exemplo o tenente-coronel Almeida Bruno leu), em que se 

via que as preocupações do general Spínola em relação à 

descolonização, ele transmitia-as ao Marcello, e o Marcello respondia-

lhe. Portanto, quando ponho a questão do livro é porque isto é 

realmente muito importante. Porque, nos primeiros tempos do 

Movimento, houve inclusivamente indivíduos do Movimento dos 

Capitães que foram falar com o Marcello Caetano, o Hugo dos Santos 

foi falar com o Marcello Caetano. Portanto, o Marcello Caetano… ainda 

havia, naquela altura, a esperança de uma solução à espanhola, sem 

ruptura. 

Manuel de Lucena: Teria sido a espanhola à portuguesa. 

Risos. 

Brigadeiro Manuel Monge: Que era naturalmente muito mais 

consentânea com a maneira de ser e de estar do general Spínola, um 

homem conservador, mais velho. Obviamente, não teria as 

[veleidades] da rapaziada mais nova. Eu estou a dizer isto porque 

considero que é importante ver que o Marcello Caetano estava de 

acordo com isto tudo, de acordo em termos de conhecimento, tinha 

conhecimento de tudo isto que se passava. Eu não acredito na tese 

simpática de que ele passou pelas páginas [do livro de Spínola] e não 

percebeu porque não leu as principais. A Marcello Caetano bastava ler 

uma página para perceber tudo. Olha quem! Poderá é ter-se 

refugiado nessa posição de «isto é demasiado grave.» Fez como o 

Paiva Brandão, mas como não podia mandar para cima, mandou um 

exemplar para o Américo Thomaz e outro para o ministro da Defesa, 

para se afastar. Mas ele estava absolutamente dentro disto, sabia 

tudo o que se passava na Guiné, sabia das movimentações do 

Movimento dos Capitães. O Marcello Caetano estava muito informado 

do que se passava ou não se passava. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Ele sabia e a DGS também 

sabia. Nas reuniões do Conselho Superior de Defesa Nacional, a que 
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eu algumas vezes assisti, a secretariar, e outras vezes, quando não 

assistia, tinha a cópia das actas que eram guardadas no próprio 

gabinete… A DGS estava dentro do assunto. A PIDE/DGS interpretou 

sempre o movimento como um problema mais corporativo do que 

político: eram os militares que queriam ganhar mais, que já não 

aguentavam. E era compreensível que já não aguentassem, 

sobretudo os camaradas de armas que eram mais sacrificados. Havia 

gente que ia para a quinta comissão, quinta! Ora, dois anos lá, 

quando vinham estavam cá seis meses, às vezes moravam em Lisboa 

e eram colocados em Bragança. E, durante seis meses, vinham a 

correr a Lisboa, no fim-de-semana, ver a família e depois voltavam 

para Bragança, preparar a tropa para seguirem outra vez. Isto com 

as dificuldades económicas com que viviam. Eu, na última comissão 

que fiz com o Costa Gomes em Moçambique, posso garantir que me 

faltavam religiosamente 3.500$00 por mês. Na altura era major, 

tinha 7.500$00 de base e mais 2.500$00 por estar no Ultramar, dava 

10.000$00. E para pagar a messe, para pagar a casa (a casa não, um 

T0 onde vivia a família toda), chegava ao fim do mês e faltava-me 

dinheiro para pagar a messe. E tive de pedir dinheiro à metrópole, 

aos meus irmãos, para aguentar a família enquanto fiz a comissão. 

Éramos acusados, nessa altura (e agora voltando ao ambiente que no 

Ultramar se vivia, sobretudo em Moçambique), éramos acusados de 

estarmos lá porque queríamos; a guerra continuava porque nós 

queríamos; estávamos era a pensar em promoções e em enriquecer. 

Uma das razões da desmotivação dos militares, sobretudo em 

Moçambique, era exactamente o mau ambiente. Nós não podíamos ir 

a um café. A certa altura, deixámos de ir fardados ao café; mas se 

íamos a um café e pressentiam, o que era fácil, que estava ali um era 

militar, estavam sempre a dizer: «Vão-se embora que a gente cá 

trata dos pretos e tal.» Estou a falar já muito depois de 1961. Em 

1961, em Angola, não senhor: os militares eram os salvadores. Mas, 

em 1969 e 1970, era esta a situação. E nessa altura havia duas 
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opiniões muito diferentes, entre o Costa Gomes e o Spínola, quanto 

ao problema Forças Armadas. O general Spínola que, de uma maneira 

geral, quando ia para um sítio qualquer só aceitava oficiais da sua 

confiança, normalmente à sua volta tinha uma tropa coesa, eficiente 

e disciplinada. No caso concreto de Moçambique, o general Costa 

Gomes sempre partiu do princípio: vem quem quer, não estou 

preocupado. Mas eu, que redigia os relatórios da Acção Psicológica e 

assinava, mas tinham que ter o visto do Costa Gomes antes de irem 

para a metrópole. E esse visto equivalia a uma transferência de 

responsabilidade. Portanto, a responsabilidade das afirmações 

acabava por ser dele. Recordo-me perfeitamente, de mais de uma 

vez, estar escrito: «As Forças Armadas, dentro de poucos anos, não 

servem nem para a ordem pública.» Isso foi aprovado. 

Manuel de Lucena: Estamos no princípio da conversa, que tem sido 

extremamente interessante, e estamos no fim da sessão da manhã. 

Portanto, temos que tomar aqui uma decisão, que terá de ser tomada 

em conjunto: podemos continuar tal como estamos, fazendo as 

perguntas à vontade e aproveitando a boa vontade dos nossos 

informadores, mas isso aponta para a necessidade de continuarmos 

depois de almoço. Tínhamos pensado que, como eram só duas 

pessoas em vez de cinco, talvez a reunião pudesse acabar de manhã. 

[…] Proponho que se continue até à hora do almoço, e que depois do 

almoço se continue mais um bocadinho. 

Os convidados dispõem-se a continuar a sessão da parte da tarde. 

António Duarte Silva: Disse que tinha participado nas reuniões do 

Conselho de Defesa Nacional. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Participava, mas não com voz 

activa. 

António Duarte Silva: Antes do 25 de Abril? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Antes do 25 de Abril e antes 

do 16 de Março. Porque eu já estava no gabinete do Costa Gomes 

desde o princípio; desde que o Costa Gomes tinha regressado de 
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Angola vindo substituir o general Deslandes, eu fiquei com ele na 

chefia do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 

António Duarte Silva: O sr. tenente-coronel esteve presente na 

importantíssima reunião do Conselho de Defesa Nacional, em que foi 

convidado especial o presidente Américo Thomaz, e em que foi 

discutida a questão das negociações entre o general Spínola e o 

presidente Senghor? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Não, a essa não assisti. 

Manuel de Lucena: Mas, quando diz que a PIDE/DGS sabia, invocou 

a propósito disso uma reunião do Conselho de Defesa Nacional, e que 

apareciam informações que… 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: No Conselho Superior de 

Defesa Nacional, estavam representados vários ministérios: [para 

além do Ministério da Defesa, etc., estava], o do Interior, estava um 

homem da PIDE, o Álvaro Pereira de Carvalho (ia lá tantas vezes que 

acabei por ter relações pessoais com ele, e ele era um dos que 

defendia, na PIDE, que não se tocasse no problema dos militares, 

deixassem os militares resolverem isso entre eles e o Marcello). 

Adelino Gomes: Isso quer dizer que eles concebiam que, para além 

do plano corporativo, tinha havido, a partir de certa altura, desde 

Janeiro ou Março, uma componente política que estava já a dominar… 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Perceberam muito tarde, já 

muito em cima do mês de Março. Depois de Óbidos e da reunião de 

Cascais é que perceberam. E sei que perceberam porque passei a ter 

um carro da PIDE à minha porta. Por acaso, tínhamos a lista dos 

carros da PIDE, certamente não de todos, porque a PIDE nunca se 

confessava a 100%. E eu sabia dos carros, de maneira que conferia e 

lá estava sempre um, ou um Ford Capri ou outro, que me escoltavam 

normalmente entre a casa e o … 

Luís Salgado Matos: Na altura, para si, era concebível que a DGS 

tivesse uma acção específica, policial, em relação às Forças Armadas? 

Isso era concebível? 
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Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Era. A PIDE várias vezes 

prendeu oficiais… Aliás, devo dizer-lhe que quando foi o 16 de Março 

(era um assunto que eu gostava de conversar aqui com o Monge, não 

sei exactamente o que foi o 16 de Março), na altura do 16 de Março, 

nós já estávamos em férias políticas, todo o gabinete. Fomos todos a 

correr para casa do Costa Gomes para o Costa Gomes não ser preso. 

Porque a nossa convicção era: «vão aproveitar isto para prender o 

Costa Gomes e o Spínola». E passámos a noite (aliás também lá 

esteve a minha mulher) em casa do general Costa Gomes. A Sra. D. 

Maria Estela, que era lá de cima [do Norte], fez umas alheiras e 

estivemos toda a noite, no fundo, a guardar o general Costa Gomes, 

porque tínhamos medo de que a PIDE interviesse. Aliás, pela minha 

lista, havia pelo menos quatro carros da PIDE à volta da casa do 

general Costa Gomes. Aliás, muito toscos: havia uma cabine 

telefónica em frente e de vez em quando um daqueles carros parava, 

[um elemento da PIDE] ia à cabine telefónica e ligava para lá. Nós 

sabíamos que o telefone estava sob escuta e eu até telefonei para um 

camarada e disse-lhe: «Estou aqui, em casa do general Costa Gomes, 

estamos aflitos, não estamos armados, se pudesses cá vir trazer uma 

pistola!» Mas até [estávamos armados]. Aliás, tínhamos travado o 

elevador cá em cima. Se subissem tinham que vir pelas escadas, 

estávamos dispostos a não deixar… Porque acreditávamos que a PIDE 

era capaz de prender o Costa Gomes e até o Spínola. Depois diziam 

que não, que não sei o quê, aquela história do costume. 

Luís Salgado Matos: O major Silva Pais tinha alguma acção nessa 

altura? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Concretamente, não sei. A 

única pessoa com quem eu tinha conversas era o delegado do 

Ministério do Interior, que era o n.º 3 ou 4 da PIDE, que era da parte 

das informações, o Pereira de Carvalho.  

Fátima Patriarca: Não é necessário que esta pergunta seja 

respondida agora. Tem a ver com as negociações em Dar-es-Salam e 
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é a propósito das divergências que surgem entre Melo Antunes, 

Almeida Santos e o dr. Mário Soares, que levam o próprio Mário 

Soares a interromper as negociações e na dizer a Melo Antunes: 

«Então como é que é? Isto não pode continuar.» Qual é a posição que 

Melo Antunes defende, quais são as posições que Almeida Santos e 

Mário Soares defendem? 

Brigadeiro Manuel Monge: Eu primeiro ia intervir na questão da 

DGS. A minha opinião não é exactamente a do sr. tenente-coronel. 

Considero que o poder, antes do 25 de Abril, passa pela DGS. Os 

diversos poderes tinham as suas antenas na PIDE/DGS. E o 

entendimento que eu tenho é que a DGS, ao cheirar o fim do regime, 

tinha começado a ter também dentro da sua massa uniforme ligações 

com as diversas forças cá fora. Porque nós, spinolistas, tínhamos. 

Quando o general Spínola toma posse como vice-chefe de Estado 

Maior das Forças Armadas, há lá vários homens da PIDE/DGS! Na 

véspera do 16 de Março, há um chefe de brigada da PIDE/DGS, com 

quem eu ando, que me informa sobre o que é que a PIDE fazia para 

nos perseguir! Nós tínhamos homens nossos na DGS; como estamos 

convencidos de que o general Costa Gomes os tinha; como estamos 

convencidos de que havia uma relação do Costa Gomes com o São 

José Lopes. Tínhamos homens nossos, tínhamos o Fragoso Alas, a 

quem demos a fuga, porque era um homem que trabalhou connosco, 

que serviu fielmente a política ultramarina do general Spínola na 

Guiné. Os indivíduos da DGS que não nos mereciam confiança, a 

gente correu com eles da Guiné! Ao nível das cúpulas, [porque] ao 

nível cá debaixo a gente não o podia fazer. Mas os homens que eram 

mais DGS do que colaboradores do governador, o general Spínola 

correu com eles da Guiné. Agora, havia indivíduos da DGS que 

estavam em ligação connosco e que nós, a seguir ao 25 de Abril, 

tentámos proteger. Este indivíduo de que falo, avisei o pai dele de 

que poderia ser preso e para sair do país. 

Manuel de Lucena: Esse quem é? 
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Brigadeiro Manuel Monge: Este indivíduo é um tipo chamado… filho 

de um coronel que foi governador civil de Beja… qualquer coisa 

Romão. Romão Loureiro. Este moço, filho de um camarada nosso, era 

chefe de brigada da DGS, estava em contacto connosco, vinha-nos 

contar o que se passava lá dentro, a gente sabia que a PIDE nos 

perseguia. Agora, no meu entendimento, a PIDE não actuou não foi 

porque não tinha informação; ela não actuou porque não teve ordem. 

O problema é que o presidente do Conselho e o presidente da 

República também já não estavam em consonância. Quando surgiu 

um sinal de alarme, a PIDE não precisou de ordem especial para ir 

prender o Bruno e para me ir prender a mim. Foi a minha casa, não 

me apanhou porque eu não estava lá. Não prendeu o Bruno mas 

prendeu o indivíduo que estava à porta do Bruno. Eles entenderam 

que o que estava em causa era o regime. Não tiveram foi ordem para 

actuar, a não ser em [situação de] emergência. E ainda por cima, 

ainda que a nível reduzido, também estavam infiltrados. Eles sabiam 

o que fazíamos, mas a gente também sabia o que os tipos faziam. 

Nós não tínhamos a possibilidade de saber [muitas coisas] porque não 

tínhamos os meios, mas sabíamos que a PIDE nos vigiava, sabíamos 

porque é que o Vasco Lourenço foi para os Açores, porque essas 

listas de indivíduos apareciam. A gente sabia, não era surpresa para 

nós, que a PIDE nos perseguia. Não tínhamos possibilidades de fugir 

ao seu controlo mas tomávamos algumas medidas. Eu, muitas vezes, 

não telefonava de minha casa, telefonava da casa de camaradas, 

porque sabia que o meu telefone estava sob escuta. A ideia que 

tenho é de que a PIDE sabia [do Movimento Corporativo que] não era 

um problema corporativo. A PIDE não tinha era capacidade 

operacional para intervir. Sabia que o inimigo era muito grande e 

pensava que muitos dos indivíduos que lá estavam julgavam podiam 

sobreviver depois da mudança do regime; também não lhes 

interessava hostilizar-nos a 100%. Agora, os indivíduos puros e 

duros, esses sim! Esses foram a minha casa e andaram a ver as 
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minhas fotografias, os indivíduos que lá foram a casa para me 

prenderem. E fizeram comentários que depois a minha mulher me 

contou. Em termos institucionais, não lhes interessava muito 

meterem-se com a tropa e, além disso, também já não eram uma 

instituição coesa. […]. Mas anteriormente houve chefes da DGS que 

faziam aquilo funcionar. Só que a gente hoje… Quando se fala na 

DGS, fala-se no major Silva Pais… Mas não: era o Pereira de 

Carvalho, era o Barbieri e tal… O poder tinha-se fraccionado e o 

Pereira de Carvalho não pensava como o Barbieri. A própria DGS 

tinha-se fraccionado, o que a fragilizou, e depois não tinha por cima 

um poder… Quem era o ministro do Interior? Era o Moreira Baptista. 

Quem é que vê o Moreira Baptista a mandar a PIDE prender os 

oficiais? Ia com certeza rapidamente a correr para o Marcello. O 

Marcello tinha falado com os oficiais que eles tinham querido prender 

na véspera, tudo isto se enrola. Isto é um bocado uma conspiração à 

portuguesa, não nos vão matar todos ali à esquina, como na América 

Latina ou no Próximo Oriente. Não. Então o Marcello tinha acabado de 

falar com um indivíduo que lhe tinha dito aquilo que a PIDE lhe devia 

ter dito. E o Marcello dizia: «Ó diabo, então o tipo disse-me isto há 

bocadinho também!» O que queria dizer com isto é que a PIDE/DGS, 

do meu ponto de vista, a DGS não estava tão mal informada, nem 

era tão fraca; estava era isolada do poder, não tinha capacidade e 

tinha um chefe fraco, como o sr. tenente-coronel definiu. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Eu estou de acordo com essa 

opinião. Posso dizer que entre mim e o Pereira de Carvalho se 

trocavam informações. Talvez cada um estivesse a dizer o menos que 

podia (as informações são um produto que também se troca), mas 

não há dúvida que dentro da DGS havia uma parte, possivelmente 

encabeçada pelo Pereira de Carvalho, que no fundo tinha simpatia 

pelo Movimento dos Capitães. O Pereira de Carvalho ajudou-nos tanto 

(enfim, ao grupo do Costa Gomes ajudou tanto) que, se bem se 

recordam, o Pereira de Carvalho, imediatamente a seguir ao 25 de 
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Abril, foi nomeado… Recordam-se que, quando foi extinta a PIDE, 

foram entregues as fronteiras à Guarda-fiscal. A Guarda-fiscal não 

tinha antecedentes, os homens da PIDE tinham aquele traquejo… 

Perante um passaporte, sabiam de quais deviam desconfiar ou não 

desconfiar, e tinham os elementos. E o Pereira de Carvalho foi 

nomeado pela JSN para chefiar, dentro da Guarda-fiscal, o serviço de 

fronteiras. E ainda ficou quatro meses, com carro próprio, como 

director das fronteiras, embora sob a pirâmide da Guarda Fiscal. 

Portanto, o Pereira de Carvalho era um dos que, dentro da PIDE, de 

certa forma colaborava connosco. Aliás, quando foi do 25 de Abril, 

aquilo começou a embrulhar-se e ele interveio directamente, não 

autorizando que me fossem prender, [e fazendo com] que me 

deixassem ir lá para o pé do Costa Gomes.  

Adelino Gomes: No 25 de Abril ou no 16 de Março? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Nos dois casos. Nós só 

saímos de casa do Costa Gomes quando a manhã clareou e começou 

a estar muita gente na rua, para que a PIDE não pudesse caçar o 

Costa Gomes e depois dizer: «Não se sabe dele, ele fugiu, ele se 

calhar assustou-se»… aquelas macacadas que normalmente se 

montavam quando se prendia um oficial. Quando se prendia um 

oficial normalmente contava-se uma história… fugiu, tinha uma 

amante em França, uma coisa qualquer. A PIDE não fazia cerimónia 

nenhuma em prender um oficial quando tinha ordens para isso. Disso 

não há dúvida. Mas a PIDE, ou porque sentiu fraqueza de cima e não 

sentiu apoio, ou porque havia dentro da PIDE muita gente que estava 

do lado do Movimento, por oportunismo ou até por já estarem há 

muitos anos a sentir que estavam a cumprir uma missão asquerosa. 

Adelino Gomes: No 25 de Abril, uma das histórias que se conta, em 

relação ao general Costa Gomes, é que ele baixou ao hospital militar, 

não porque estivesse doente, mas porque, nesse [seu] 

comportamento habitual, [ficou a ver] o que é que se ia passar. 
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Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Isso é verdade, eu tinha 

vários contactos com o MFA. O MFA sabia que eu estava de alma e 

coração com ele, pelo menos alguns elementos. E o meu contacto 

mais concreto era o Hugo dos Santos, que aliás era um purista dentro 

do MFA. O Hugo dos Santos é que me pediu para avisar o casal Costa 

Gomes e arranjou-se um pretexto: umas análises que tinha de fazer 

a esposa do Costa Gomes. Portanto, o general Costa Gomes estava 

também na casa de saúde militar, a acompanhar a mulher, não 

estava como doente. Até foi a minha mulher que transmitiu: 

andávamos sempre vigiados e portanto a gente utilizava muito as 

mulheres como correio. E a minha mulher é que transmitiu à D. Maria 

Estela que o Costa Gomes ficasse lá e que aguardasse lá o momento 

em que o iriam lá buscar. E foi o que aconteceu. 

Adelino Gomes: Foi uma decisão vossa, digamos, em relação ao 

general Costa Gomes. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Foi o MFA. Suponho que foi o 

MFA que decidiu assim, porque foi essa a indicação que eu recebi do 

Hugo dos Santos e foi transmitida ao casal Costa Gomes pela minha 

mulher. 

José Pedro Castanheira: Em relação à PIDE/DGS sabe-se que 

depois do 25 de Abril… 

Brigadeiro Manuel Monge: Desculpe, mas tenho de fazer um 

pequeno comentário: é a diferença de estilo. O general Spínola fica 

na sua casa, manda avançar os seus rapazes, procura evitar que haja 

troca de tiros, assume a responsabilidade desde o primeiro momento. 

É a diferença de estilo que marca (isto é fundamental do princípio até 

ao fim), marca uma maneira de estar. Desculpe, meu coronel, mas 

há uma diferença fundamental perante as responsabilidades e o 

assumir dos perigos que marca duas maneiras diferentes de estar na 

vida, de ser militar. Não estou a fazer uma crítica. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Também há uma coisa a 

considerar. Os acontecimentos e as acções projectam-se na nossa 
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cabeça, num fundo que é diferente em cada pessoa. O Costa Gomes 

já tinha sido atraiçoado por duas vezes em revoluções, em tentativas. 

E, no fundo, quando aquilo estava avançar, o Costa Gomes 

continua…. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Manuel de Lucena: Tenho a impressão de que o [coronel] Pastor 

Fernandes também tinha a ver com Beja… 

Brigadeiro Pezarat Correia: Eu também tenho a impressão de que 

o Pastor Fernandes tinha a ver com Beja.  

Manuel de Lucena: Na segunda linha… Há qualquer coisa com o 

Pastor Fernandes. 

Brigadeiro Pezarat Correia: Tinham as reuniões na Sé… 

Manuel de Lucena: O Pastor Fernandes, ao contrário do que 

aconteceu na altura da [revolta da] Sé, creio que chegou a ser preso. 

E há um processo qualquer de que eu me lembro em que o Pastor 

Fernandes era indiciado. Não se se foi apresentado a tribunal, mas há 

qualquer coisa. 

Luís Salgado Matos: Só queria fazer uma pergunta: as Forças 

Armadas usavam a CHERET [Chefia do Reconhecimento de 

Transmissões] para controlar as comunicações da PIDE cá? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Não lhe sei dizer, acredito 

que sim. E acredito também na inversa. Aliás, uma das razões que 

levou aos telegramas cifrados dentro da CHERET e aos sistemas 

muito sofisticados de codificação era exactamente porque se 

acreditava que a PIDE controlava as comunicações CHERET. Agora 

que a CHERET certamente controlava as da PIDE, também acredito. 

Brigadeiro Manuel Monge: Ó sr. dr., devia ser feito [pontualmente], 

estou convencido que não, nem era preciso. Porque se a PIDE 

quisesse saber aquilo que vinha nas mensagens, o ministro do 

Interior pedia ao ministro da Defesa e vice-versa. Esta tese, às vezes 

conspiratória, que se tenta construir é um bocado desajustada, 

porque, aos diversos níveis de decisão, havia contactos, a PIDE não 



 72

era nossa inimiga, nós não éramos inimigos da PIDE. Obviamente, 

quando começou o Movimento, nós sabíamos que eles nos 

perseguiam… tudo bem. Mas a esse nível, a CHERET era uma coisa 

institucionalizada, eram as informações e a cifra do Estado. Não 

acredito, que em termos formais, em termos de directiva, tivesse… A 

ideia que tenho é a de que, se alguma vez foi feito, terá sido a nível 

individual por um fulano quem apeteceu fazê-lo; mas não pelo serviço 

em si por considerar o outro serviço de menos confiança. Não estou 

para aí virado. Até porque, infelizmente, os nossos meios técnicos 

eram tão pequenos que não tínhamos muita disponibilidade para 

andarmos à procura das coisas da PIDE… Também se a gente 

quisesse saber o que a PIDE dizia, a gente também sabia – a certos 

níveis, não [ao ponto de sabermos] o que a PIDE dizia de uma 

reunião. Naturalmente, não faziam isso pelos rádios, faziam um 

relatório [?]. a ideia que eu tenho é que isso é despiciendo, essa 

actividade, se é que ela existia. 

José Pedro Castanheira: Sabe-se que foi dada protecção a pelo 

menos dois dos principais responsáveis da DGS, o São José Lopes 

(que tinha uma relação especial com o general Costa Gomes) e o 

Coelho Dias (que tinha sido colega do general Spínola). Qual foi a 

articulação que houve, os contactos que houve, com esses dois? Isso 

foi decisão de cada um dos generais ou foi discutido na Junta de 

Salvação Nacional? 

Brigadeiro Manuel Monge: Bem, é preciso ver que a PIDE tinha 

duas facetas completamente diferentes: a PIDE-metrópole e a PIDE-

ultramar. A PIDE-metrópole a todos nós desagradava muito, todos 

nós éramos potencialmente, pelo menos moralmente, inimigos da 

PIDE, porque de vez em quando aconteciam casos com camaradas 

nossos que tinham problemas criados pela PIDE. Ninguém era 

nomeado para uma embaixada no exterior se a PIDE não tivesse 

dado o seu parecer favorável à ida, ninguém era nomeado para chefe 

de Estado-Maior sem a PIDE dar o seu parecer, as entradas na 
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Academia Militar tinham que ter o parecer da PIDE. Eu, quando entrei 

na Academia Militar, estive vários meses como aluno condicional 

porque ainda não tinha chegado o parecer da PIDE. Portanto, nós na 

metrópole éramos bastante adversários da PIDE.  

No Ultramar, a PIDE era para nós um elemento essencial de 

colaboração, porque tinha uma série de agentes infiltrados dentro das 

populações, o que nós não tínhamos, e muitas vezes ajudava-nos nos 

problemas operacionais. E aí preocupava-se muito pouco com a 

actividade política dos militares. A PIDE, no Ultramar, de uma 

maneira geral, tinha a nossa simpatia e na metrópole era o contrário, 

de uma maneira geral, tinha a nossa antipatia. Há ainda o facto de no 

Ultramar muitas coisas se passarem… a PIDE auxiliava os comandos 

militares a passar uma esponja sobre certos problemas que ninguém 

gostaria que fossem conhecidos. Posso referir um caso concreto: um 

capitão que depois se veio a concluir que já não estava bom da 

cabeça, na sua quarta comissão, um dia chegou a uma aldeia e 

matou toda a gente, achou que estavam lá terroristas e agentes 

infiltrados e matou e depois incendiou a aldeia. O general Costa 

Gomes mandou-o chamar e acabou por o mandar substituir e ele 

regressou à metrópole. A PIDE, aí, colaborava connosco, ajudava a 

camuflar e a abafar situações destas, que eram graves. Creio que 

naqueles massacres de Wiriamu e de Inhaminga, não sei 

exactamente como é que se passaram, mas creio que a PIDE, em 

1971 e 1972, também terá colaborado no abafar de problemas deste 

tipo. Portanto, a PIDE no ultramar tinha a nossa simpatia. E podemos 

dizer que vários generais e vários homens da PIDE, sobretudo no 

Ultramar, tinham, como se costuma dizer, mortos na mesma gaveta. 

É natural que por exemplo o general Costa Gomes tenha protegido o 

homem da PIDE que colaborou connosco em Moçambique – não me 

lembro agora do nome dele, não sei se era o São José Lopes… É 

natural, isso tem de se compreender, essas coisas são mesmo assim. 

Assim como o Pereira de Carvalho foi protegido pelo Costa Gomes e 
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por mim, a seguir ao 25 de Abril, exactamente porque nos tinha 

prestado bons serviços. Ele era das informações da PIDE, nem era da 

parte operacional. Aliás, fui defendê-lo em tribunal, quando ele foi 

julgado por causa do Humberto Delgado. 

Manuel de Lucena: Agora vai dar a resposta à Fátima e depois 

fazemos um intervalo para almoço. 

Brigadeiro Manuel Monge: É preciso conhecer um bocadinho (e 

julgo que já ontem terão falado sobre isso) o modo como se 

processou a descolonização em Moçambique, para se entender as 

posições dos ministros. O ministro Almeida Santos era um homem 

que tinha vindo de Moçambique, o governador-geral que foi nomeado 

era um velho democrata de Moçambique, o Soares de Melo, que era 

amigo íntimo do Almeida Santos. E os democratas de Moçambique 

pensavam que se poderia fazer uma descolonização, obviamente 

caminhando para a independência, mas em que tivessem lugar todas 

as pessoas que viviam em Moçambique. E, portanto, a entrega do 

poder à Frelimo, que eles sabiam que tinha uma implantação política 

muito reduzido, principalmente no centro do país, não estava 

naturalmente dentro do seu ideário político. Ora bem, a posição que o 

Dr. Almeida Santos e o Dr. Mário Soares defendem em Dar-es-Salam 

é que se procure cumprir o Programa do MFA e ainda que, 

negociando preferencialmente com a Frelimo, a Frelimo se 

responsabilize a colaborar na feitura de eleições. Era isto que o Melo 

Antunes não queria e queria que se entregasse o poder, tout court à 

Frelimo, porque era um movimento representativo do povo 

moçambicano e portanto não havia que fazer nada essas coisas. Isto 

deu origem inclusivamente a um grande mal-estar na delegação, 

porque o ministro Melo Antunes chegou a Dar-es-Salam integrado na 

delegação dos três ministros e foi recebido em privado pelo 

presidente Nyerere. O presidente Nyerere recebe o Melo Antunes e 

não recebe os outros ministros. Os outros ministros, como calculam, 

não ficaram nada agradados com esta notícia. Depois, chegou aos 
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ministros a notícia de que o Melo Antunes teria falado com os homens 

da Frelimo, antes da reunião. Senhores de todo este ambiente, 

quando se chega à reunião e o Melo Antunes tem uma posição mais 

indulgente para com a Frelimo do que a que o Almeida Santos estava 

a tomar, foi isto que levou o dr. Mário Soares a pedir a interrupção da 

reunião e a continuação depois de se terem articulado. Desculpem eu 

estar a falar de Moçambique de que confesso sempre que sei pouco. 

E isto é importante a gente ver. Mas a situação em Moçambique, a 

Frelimo que tinha algum poder militar, fruto de ter algum armamento 

sofisticado, nomeadamente mísseis Strela, tinha um poder militar 

relativamente reduzido.  

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Militar ou político? 

Brigadeiro Manuel Monge: Militar também. Mesmo de implantação, 

do número de guerrilheiros, independentemente do poder político. 

Mas há um total desarticular das Forças Armadas portuguesas em 

Moçambique. Entre a primeira Lusaca e a última Lusaca, há um total 

desarmar das Forças Armadas, há a situação de Omar… De tal 

maneira que, para assinar Lusaca, portanto, entre Dar-es-Salaam, 

com os três ministros e Lusaca, há um enfraquecimento das posições 

portuguesas, há uma radicalização da Frelimo e o documento que 

aparece para ser assinado em Lusaca é nitidamente um documento 

praticamente de entrega do poder à Frelimo, sem condições, embora 

o general Spínola tenha procurado salvaguardar aquilo com um 

Governo de Transição, pretendendo inclusivamente uma coisa que 

nunca se conseguiu: que a ONU colaborasse e fosse chamada a 

mandar observadores seus para [assegurar] o cumprimento dos 

compromissos que os movimentos tomavam. Foi uma coisa que quer 

o Costa Gomes, quer o Melo Antunes nunca aceitaram, porque diziam 

que era desprestigiante para nós. Obviamente, para nós era uma 

garantia de alguma independência, que na minha opinião não houve. 

Mas as Forças Armadas foram completamente destruídas. Houve a 

situação de Omar. Aos ministros é apresentada uma cassete - e o dr. 
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Mário Soares ouviu – em que o capitão de Omar e aquela companhia 

que se tinham rendido [à Frelimo] e tal, como prova de que as Forças 

Armadas portuguesas já não existiam, de que não havia nenhum 

poder militar na base do qual se pudesse negociar. Cassete essa que 

dr. Mário Soares e o dr. Almeida Santos trouxeram mas o general 

Spínola não a quis ouvir. Quando a seguir há Lusaca, e o acordo tem 

de ser assinado, o general Spínola disse: «Eu só ratifico isto se o sr. 

CEMGFA declarar no Conselho de Estado que as Forças Armadas 

portuguesas não garantem o apoio militar ao poder político para se 

poder negociar de outra forma.» E o sr. general Costa Gomes disse 

que «sim, senhor», disse formalmente, em Conselho de Estado, que 

as Forças Armadas portuguesas em Moçambique não tinham 

condições de suportar outro tipo de negociação.  

Manuel de Lucena: Isto antes da assinatura de Lusaca? 

Brigadeiro Manuel Monge: Antes da assinatura de Lusaca, quando 

o documento é apresentado e saem os ditos ministros com ordem de 

o assinar. Portanto, a descolonização em Moçambique e o seu 

posicionamento em relação a esta clivagem de poder entre o Governo 

Provisório e o MFA marcam uma corrente dominante do MFA, que 

considera como seus aliados preferenciais os movimentos 

emancipalistas de coloração pró-soviética, e uma posição do Governo 

Provisório que, ligado à JSN, procura cumprir as directrizes do 

presidente da República e aquilo que está escrito, porque, atenção, o 

Governo Provisório tem um Programa. Quando o dr. Mário Soares e o 

dr. Almeida Santos procuram negociar num determinado sentido, não 

estão a defender a sua opinião, mas o que eles juraram perante o 

povo português quando tomaram posse como ministros, que era 

cumprir o Programa do Governo Provisório. O Programa do Governo 

Provisório dizia muito nitidamente que haveria sufrágios nas 

províncias para se fazer a transferência da soberania. Portanto, esta 

posição, em termos doutrinários, marca a grande diferença entre os 

ministros Mário Soares e Almeida Santos, por um lado, e o ministro 
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Melo Antunes, um bocado em consonância com a posição mais 

radical. Mas isso é da maneira de ser das pessoas, do Otelo quando 

deu o célebre abraço de Lusaca lá ao não sei quantos e disse ao 

Samora Machel: «Vocês têm todo o direito. Esta terra é vossa.» Esta 

é a minha interpretação de Dar-es-Salam. 

Manuel de Lucena: Eu juntava duas informações. Uma, logo na 

altura, sobre um acordo prévio, informal e pessoal […]: há um 

encontro com a Frelimo em Amesterdão, antes do primeiro de 

Lusaca, em Maio de 1974, a que vão o dr. Almeida Santos e o major 

Melo Antunes e [onde] a Frelimo já apresenta as três famosas 

condições: reconhecimento do direito à independência, transferência 

de poderes, representatividade única de todo o povo moçambicano. A 

convicção, na altura, das pessoas que vêm de Amesterdão (falei disto 

com o Cunha Rego, que esteve lá) é que já há um acordo de 

princípio, não entre as autoridades portuguesas e a Frelimo, mas 

entre [a Frelimo e] o MFA, ou uma parte do MFA aí representada por 

Melo Antunes, no sentido de que [essas condições] serão bem 

acolhidas pelo Movimento. Portanto, a seguir, dentro do poder político 

português isso poderá [ter feito vingar] as três reivindicações. Depois, 

há uma outra coisa que é a posição de Otelo Saraiva Carvalho, na 

primeira Lusaca, que ele contou ao Spínola quando voltou. […] O dr. 

Mário Soares, o qual sempre referiu – e referiu-se na minha frente, 

contou-me, sei pelo dr. Mário Soares, ouvi o dr. Mário Soares contar 

isto duas vezes a várias pessoas, sem qualquer pedido de 

confidencialidade. O dr. Mário Soares faz um relato ao Spínola, que 

fica muito mal disposto, mas não lhe conta a atitude do Otelo. O 

general Otelo quando chega diz: «Mas eu tenho de dizer uma coisa». 

O Otelo, a meio das discussões, quando o dr. Mário Soares está a 

procurar fazer frente à Frelimo sobre aquelas exigências todas diz: 

«Ó dr. Mário Soares, Moçambique é deles.» E o dr. Mário Soares pede 

uma interrupção, dá uma levada no Otelo que pede desculpa e diz: 

«De facto, eu excedi-me e não sei o quê». E quando recomeça a 
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reunião, o mal está feito. E o Otelo, quando o Soares relata os 

acontecimentos de Lusaca e omite isto, por elegância, por simpatia, o 

Otelo diz: «Ó sr. dr. tenho de [acrescentar] que…». Aí o general 

Spínola chegou a falar em conselho de guerra quando ouviu tal coisa. 

Portanto, esta posição não é uma posição que não tenha 

antecedentes. Acho que não é uma posição pessoal e exclusiva do 

Melo Antunes, é uma posição que já serpenteia no MFA e 

anteriormente a Amesterdão e a Lusaca. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Este assunto da primeira e da 

segunda Lusaca, é um assunto sobre o qual várias vezes falei com o 

Almeida Santos. Sou amigo do Almeida Santos desde os 8 ou 9 anos 

de idade. Fizemos o liceu sempre juntos e depois sempre que eu ia a 

Moçambique… Aliás, fui eu que o recomendei ao general Costa 

Gomes, porque ele, em Moçambique, era considerado o advogado 

sistemático dos elementos da oposição e dos guerrilheiros; era ele 

sempre que os ia defender a tribunal. De maneira que achei que ele 

tinha as características próprias para ajudar na descolonização. O 

Almeida Santos e, por arrastamento, o dr. Mário Soares (os dois, 

antes de estarem no Governo, nas declarações que fizeram e nas 

conversas que tiveram sempre falaram em independência tout court) 

quando entraram para o Governo mudaram o discurso e começaram 

a falar em escrutínios e tal, mas na convicção de que isso não 

funcionava. No entanto, consideram que nos dois casos foram 

atraiçoados pelos elementos do MFA, como no caso da segunda 

Lusaca, onde o Melo Antunes chegou um dia antes dos outros e tinha 

tido conversas com a Frelimo. Isto convém conferir com o Almeida 

Santos, mas é a ideia que o Almeida Santos transmitiu. A ideia que o 

Almeida Santos transmitiu é assim: «No fundo, os responsáveis 

últimos pela descolonização de Moçambique foram o Melo Antunes e 

o Otelo Saraiva de Carvalho». Porque foram eles que, em 

negociações, digamos, paralelas, informais é certo, mas foram eles 

que… É claro que havia uma discussão académica entre os elementos 
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do Governo, da JSN a desagregar-se, do próprio MFA, tudo aquilo em 

ebulição, havia uma discussão que era: Quem representa o povo de 

Moçambique ou de Angola? É preciso perguntar às populações? 

Então, quem faz a guerrilha, o movimento de libertação podia ter 

feito frente ao Exército português se não tivesse o apoio das 

populações? Então, se o tem, para que vamos perguntar outra vez? 

Era a tese defendida por muita gente, inclusivamente pelo Melo 

Antunes: os movimentos de libertação, que estiveram de armas na 

mão e que fizeram a guerra contra o Exército português, tinham 

direito a imediatamente tomar conta do poder e não seria necessário 

um prazo de espera. É também verdade que o general Spínola, no 

fundo, até porque tinha trabalhado sempre com uma tropa mais 

coesa, tinha uma ideia completamente diferente da do general Costa 

Gomes. Eu vi várias vezes, algumas vezes até colaborei na entrada 

em contacto… [Uma vez, o general Costa Gomes] disse assim: «É 

preciso isto.» E o comandante de batalhão de Porto Amélia 

respondeu: «Ó meu general, eu gostava muito de obedecer, mas não 

sei se sou capaz.» 

Manuel de Lucena: Está a falar de depois do 25 de Abril? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Já depois do 25 de Abril. […] 

Nas assembleias no MFA, a maior parte dos elementos, sobretudo os 

oficiais subalternos consideravam-se todos delegados do MFA; e 

quando os oficiais, desde o nível de alferes até ao de capitão (e dos 

capitães, em princípio, oitenta e tal por cento eram também 

milicianos) diziam «não», o comandante não era capaz de mexer a 

unidade. Muitas vezes, o general Costa Gomes pedia uma 

determinada coisa: «faça-me isto, vai a tal parte, vá a tal povoação, 

vá a tal sítio e tome conta dessa povoação que há lá um problema». 

E depois daí a bocado, o comandante dizia: «Ó meu general, tenho 

imensa pena, mas não posso. Não sou capaz de cumprir essa ordem, 

a minha unidade não quer sair.» Portanto, o general Costa Gomes, 

nessa altura, tinha boas razões para afirmar: «As Forças Armadas 
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não estão em condições de continuar a guerra.» Há uma parte que se 

passa no próprio terreno e há outra parte: muitas delas [unidades] 

tinham de ser substituídas, estava na altura da substituição. E quem 

é que estava aqui disposto a embarcar? Eu lembro-me de um avião 

em que embarcaram, foi o avião em que fui com o Costa Gomes a 

Angola e a Moçambique, e nesse avião já foi uma grande dificuldade 

conseguir metê-los… Juntou-se lá a rapaziada da extrema-esquerda e 

do MRPP: «Nem mais um soldado para o Ultramar»... E foi uma 

grande dificuldade para… O ambiente era tão quente, tão quente, que 

a minha filha, que tinha ido acompanhar-me, viu-se de tal modo aflita 

no meio daquilo conta: «Eu também gritei “nem mais um soldado 

para o ultramar”. Estava a ver que me matavam ali.» Que eu saiba 

foi o último contingente que seguiu para Moçambique. E fomos nesse 

avião… 

Manuel de Lucena: Ó sr. coronel, mas isso tem tudo um timing. Já 

falámos disso outro dia quando no painel de Moçambique. Lembro-me 

de que na primeira viagem do general Costa Gomes a Moçambique, 

no início de Maio, à volta, o general Costa Gomes vai para além 

daquelas declarações que fez várias vezes, para tranquilizar. Pelo 

contrário, até faz umas declarações que não são assim tão 

tranquilizantes: diz que a situação de Moçambique é uma situação de 

ruptura económica e financeira e diz que «isto é muito grave», 

[embora também diga] que a situação militar melhorou. 

Brigadeiro Manuel Monge: Repare, o general Costa Gomes foi um 

homem que sempre tentou ser leal ao general Spínola. Não sei se 

conseguiu, se não, embora, entre os dois não houvesse amizade. Há 

muita gente que fala na amizade – não é verdade. Realmente 

estiveram juntos no Colégio Militar, mas quando o Costa Gomes 

entrou para o primeiro ano, estava o Spínola no sétimo. Um miúdo do 

primeiro ano, um «rato» do primeiro, com um do sétimo, não… As 

vidas militares deles não se cruzaram e eram realmente 

temperamentos muito diferentes. No entanto, o general Costa Gomes 
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até à noite que antecedeu a renúncia do general Spínola, sempre 

tentou apoiá-lo. Inclusivamente, nessa noite, quando saímos de 

Belém, as últimas palavras do Costa Gomes para o Spínola foram: 

«Aguenta e tal.» E mais, o Spínola, quando sai de lá, diz ao Costa 

Gomes: «Então, não renuncio.» Ele tinha ido pôr ao Conselho de 

Estado o problema da sua renúncia, o Conselho de Estado tentou 

apoiá-lo, aquilo foi uma sessão que durou muitas horas e foi muito 

violenta. Eu lembro-me que o [António] Ramos veio cá fora e deu um 

murro numa mesa e partiu o vidro. «Já parti o vidro!» [Para verem] 

até que ponto aquilo estava quente. Mas, no momento da saída o 

general Spínola estava convencido a fazer a tentativa de… E a última 

conversa, já depois do Conselho de Estado ter debandado (e eu 

estava [presente]) foi a de não renunciar. Foi uma grande surpresa 

para o Costa Gomes aparecer o Spínola, no dia seguinte, a renunciar, 

e até pelos termos em que o fez. Portanto, acho que o Costa Gomes 

tentou sempre ser-lhe leal, tentou até defender as teses [do general 

Spínola] em Moçambique, onde foi muito difícil… No fundo, no fundo, 

ele, muito patrioticamente, pensava que os escrutínios iam dar uma 

federação e não iam dar uma independência plena, iam dar um 

Estado dentro de uma federação. O Costa Gomes tentou, tentou. E 

não só [o Costa Gomes]: o próprio Governo Provisório, sobretudo o 

Palma Carlos, acompanharam o Spínola neste pensamento. Ao nível 

dos que não concordavam, quando se falava de independência, havia 

sempre a pergunta: «Independência, como? Não sei o quê, esperar, 

escrutínio, um ano ou dois…» O general Spínola até falou várias vezes 

em que era necessário primeiro esclarecer e preparar a população 

para a votação. Quem conhecia as Forças Armadas dessa época sabe 

perfeitamente que era impossível pensar que iam continuar a lutar, a 

aguardar este tipo de decisão. As Forças Armadas desmoronaram-se 

e a seu tempo disso falarei. 



 82

Intervalo para almoço. A seguir Manuel de Lucena dá a palavra ao 

tenente-coronel Ferreira da Cunha para que este faça a sua 

exposição.  

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Semanas antes do 25 de 

Abril, qual era a situação? O que era semanas antes radica em muitos 

anos antes. Primeiro, o problema da exploração das sociedades 

nativas. Não se pode dizer que o Estado português tenha sido um 

grande explorador das colónias. As colónias encerravam 

normalmente, todos os anos, com orçamentos negativos e 

normalmente era o Estado português que compensava. Verdade seja 

que, sub-repticiamente, havia algumas soluções que enchiam os 

cofres do Estado: por exemplo, a África do Sul pagava em ouro o 

trabalho dos nossos mineiros que iam de Moçambique para lá. Os 

nossos mineiros recebiam em escudos moçambicanos, e nem 

recebiam na própria mina, na mina recebiam só a alimentação e 

quando chegavam às suas sanzalas é que o chefe de posto lhes dava 

a diferença (espero em Deus que lhes tenham dado sempre a 

diferença na totalidade, o que não é certo, não é seguro) […]. A maior 

parte da grande exploração do Ultramar era das empresas, quer 

grandes, quer pequenas. As grandes empresas tinham sempre  

cantina e [os trabalhadores] acabavam por receber senhas para a 

cantina, acabavam por estar sempre a dever à cantina; e, por mais 

que trabalhassem, era muito difícil saírem do algodão, saírem do sisal 

ou saírem do açúcar, porque estavam sempre mais ou menos 

endividados em relação à cantina. Ao nível do pequeno patrão, 

também, de uma maneira geral, pagava miseravelmente. Dava-lhes 

uma comida miserável e havia muito o uso dos castigos corporais, 

copiando a própria administração colonial, que os utilizava 

sistematicamente. Utilizava os castigos corporais. Muitas vezes, se o 

chefe de posto precisava de uma coisa qualquer feita, arranjava um 

pretexto qualquer para prender dez ou quinze nativos e punha-os a 

trabalhar de borla, eram presos que estavam ali a trabalhar para não 
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ganharem maus hábitos, mesmo já muito depois de ter começado a 

guerrilha, quando já havia uma certa preocupação… Devo dizer que, 

quando estive em Nampula com o general Costa Gomes, tive um 

problema com o governador: um dia estava na messe, já tinha 

acabado de almoçar e vejo passar um carro de sipaios que levava aí 

uns quinze indivíduos presos, mas atados com uma corda de pé a pé. 

E eles tinham de movimentar todos o pé direito, depois todos o pé 

esquerdo, depois todos o pé direito… E o carro dos sipaios lá ia. Eu, 

que estava na Acção Psicológica, e uma coisa que nós não queríamos 

eram situações destas, mandei lá um furriel (tinha um furriel que era 

o fotógrafo da Acção Psicológica): «Você vai daqui até ao governo e 

vai tirando uma fotografia aqui e acolá, e à entrada do governo, das 

cadeias do governo, tira também umas fotografias». E depois fiz um 

relatório aqui para a metrópole. Aliás, como sempre, visado pelo 

general Costa Gomes. É claro, aquilo depois deu uma grande 

confusão. 

Interveniente não identificável: Isso em que ano? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Aí em 1969. Em 1969 ainda 

se passavam coisas destas. Recordo-me que um dia [a minha] mulher 

chegou lá à barbeira… como é que se chama... à cabeleireira e disse: 

«Ah, comprei aqui uma vez uma cesta que achei muito gira, era para 

mandar lá para a metrópole.» «Ah não, agora não temos. O meu 

marido é chefe de posto mas agora está de férias, não tem lá 

ninguém preso.» Quer dizer: não havia presos, não havia cestas. 

Estes homens da nossa administração colonial estavam lá tanto 

tempo, os postos eram tão isolados, as ligações com o próprio 

governo-geral eram tão raras, que eles eram efectivamente uns reis 

no seu domínio: o administrador do concelho, o chefe de posto. A 

administração colonial estava toda viciada, viciada, nesta coisa. 

Manuel de Lucena: Sr. tenente-coronel, a minha mãe um dia 

arranjou um sarilho ao meu pai porque telefonou para um posto para 

saber se o meu pai estava. E a minha mãe chamou-lhe como ela 



 84

pensava que ele se chamava: sr. Poeira. E foi uma bronca porque ele 

era Poeira pelas palmatoadas que dava pela poeira que levantavam.  

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: A administração colonial era 

um pouco bárbara. Os patrões também eram um pouco bárbaros. 

Portanto, aquela história de que não havia racismo e de que éramos 

tu cá, tu lá, com os pretos não é nada verdade, não é nada verdade. 

E efectivamente foi um aspecto muito explorado na propaganda. 

Portanto, falei da exploração dos nativos.  

O Estado também explorava, mas de uma maneira relativamente 

suave; o patrão branco era mais directo, mais grave. E ia mais 

directo ao bolso! É claro que o Estado colaborava, porque marcava os 

preços da banana, marcava os preços do sisal, marcava os preços do 

milho e marcava os preços dos diamantes que vinham para cá (e a 

mais valia ficava cá), mas o grande explorador do ultramar não foi o 

Estado; o grande explorador foi o patrão branco. É evidente que o 

patrão branco é, de uma maneira geral, mauzinho, até porque a ida 

para o ultramar, aliás por orientação do professor Salazar… Tive 

pessoas da minha família que acabaram por ser emigrantes noutros 

países porque não conseguiram ir para o ultramar – a ideia era não 

deixar ir ninguém para o ultramar, havia toda uma grande 

complicação em um branco se deslocar para o ultramar, de maneira 

que, de uma maneira geral, os que iam eram de uma classe 

relativamente baixa. O emigrante português no ultramar era 

normalmente, normalmente, de uma classe baixa. E sabem como 

são… [um indivíduo?] de pau na mão é sempre uma coisa terrível. 

Quanto ao outro problema: eu acho que a libertação da África (não é 

só do nosso ultramar) em relação à Europa tem muito a ver com o 

transístor. Eu explico: se não fosse inventado o transístor, o que é 

que acontecia? Nas sanzalas, lá no meio das tribos, não havia 

corrente eléctrica, não havia rádio, não chegavam lá os jornais, nem 

o indígena os compraria. E mesmo se lá chegassem também não os 

saberiam ler…. Mas não era só nas nossas, era em todas as colónias. 
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E portanto não haveria capacidade de fazer vibrar as populações 

tribais se não tem aparecido o transístor. No tempo em que eu lá 

estive, antes de o transístor estar generalizado, a grande ambição 

dos pretos era terem uns óculos pretos e uma bicicleta. Na sanzala, 

quem tinha uma bicicleta e uns óculos pretos já era um indivíduo com 

sucesso na vida. Depois, começou o transístor e então passou o 

transístor a fazer parte do um trio: era a bicicleta, o transístor e os 

óculos pretos. O transístor é que conseguiu começar a mobilizar as 

massas africanas… em termos sistemáticos. Eu até costumo dizer que 

o transístor libertou a África; a televisão por satélite libertou o Leste 

europeu. Se não fosse o transístor, a África não tinha tido 

sensibilidade suficiente para se aperceber do que se estava a passar; 

se não fosse a televisão por satélite, os países de Leste não 

compreenderiam quão mal viviam comparando com o Ocidente. 

Porque a propaganda interna era fácil de fazer: quando um jornal 

qualquer publicava fotografias de uns mendigos debaixo de uma 

ponte em Paris era: «Olhem, vejam aqui o que diz o Le Monde.» 

Quando uma revista americana tirava o retrato das criancinhas que 

até tinham as orelhas ratadas lá no… aquilo era fácil. Quando havia 

problemas de desempregados, era fácil a uma propaganda fechada 

contar estas histórias. Deixou de ser fácil a partir do momento em 

que eles começaram a ver televisão por satélite e a maior parte das 

antenas que havia no Leste eram chapéus-de-chuva forrados a papel 

de prata. Os radioamadores, todos eles tinham o seu chapéu-de-

chuva, papel de prata por dentro, abriam e era-lhe relativamente fácil 

começarem a ver que havia lá [no Ocidente] pobres mas também 

havia ricos, havia muitas piscinas e muitos automóveis. E todo o 

Leste começou a ter dúvidas sobre a propaganda, que não tinha 

antes disso. 

Portanto, a África foi libertada pelo transístor; o Leste foi libertado 

pela televisão por satélite. 
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Uma vez que há aqui historiadores e jornalistas, quando se inicia uma 

guerrilha, nós militares, que estudamos o problema da guerra, 

dizemos que, quando se inicia uma guerrilha, quando se dá o 

primeiro tiro, as forças da ordem já perderam a guerra, já nunca 

mais ganham. Porque quando a guerrilha resolve dar o primeiro tiro, 

a guerrilha de certeza que já tem o apoio da maior parte da 

população. A guerrilha não pode viver sem o apoio da maior parte da 

população, assim como não pode viver sem ter santuários fora da 

fronteira, por onde recebe apoio logístico, armamento, munições e 

medicamentos e para onde transfere os seus feridos, quando os tem. 

De maneira que, quando rebenta a guerrilha, já o caso está muito 

mau. E era muito fácil e aos movimentos…  

Agora vou referir-me sobretudo a Moçambique, que conheço melhor. 

Moçambique tinha catorze tribos principais. Dessas catorze tribos 

principais, treze delas, treze, tinham o seu chefe de tribo fora da 

nossa fronteira. Nós só tínhamos uma tribo que era cem por cento 

moçambicana, que era ali à volta de Nampula, de Nacala, eram os 

macuas. Os macuas é que eram uma tribo cem por cento 

moçambicana, não tinham um chefe de tribo, tinham uma chefe de 

tribo. A maior parte das tribos a norte do Zambeze eram 

matriarcados – os chefes não se chamavam sobas, chamavam-se as 

piamuenes. A única piamuene que residia em território moçambicano 

era a piamuene dos macuas. Por exemplo, os macondes estavam 

fora, os nianjas  estavam foram, os chonas estavam fora. O problema 

tribal em África tinha e continua a ter uma importância fundamental. 

Não foi por acaso que a UNITA, a determinada altura, dominou 80% 

do território [angolano], porquê? Porque o Savimbi jogava sobretudo 

com os chefes de tribo, ao passo que o MPLA, de homens evoluídos, 

jogava sobretudo com Luanda. O Ocidente tem esquecido este facto. 

E os africanos também: os africanos evoluídos vem à Europa, 

estudam muito e depois perdem este conceito. Eu suponho que a 

democracia, tal como se aplica no Ocidente, não é directamente 
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aplicável, tão depressa, em África. Talvez uma outra solução: os 

chefes de tribo constituírem uma [assembleia], e depois os chefes de 

tribo, democraticamente, consoante o volume da tribo… Quer dizer: 

era necessário estudar um sistema afro-democrático para que as 

coisas corressem bem nestes países, o que não está feito.  

Há outra coisa também muito importante: a gente, numa guerra 

clássica, quando estuda o teatro de operações, estuda o terreno, e 

depois a meteorologia em relação ao terreno e estudamos o estado 

de espírito do adversário, portanto, o moral das forças do adversário 

e o moral das nossas forças, isso é muito importante. É muito 

importante o terreno e o problema meteorológico (podemos ou não 

movimentar os carros, etc.). Na guerra subversiva, o verdadeiro 

teatro de operações são as populações. Quem tiver o coração das 

populações do seu lado ganhou a guerra, quem não tiver perdeu a 

guerra. Ora acontecia que era muito mais fácil aos movimentos de 

libertação terem as populações, sobretudo porque essas populações 

tinham razões de queixa graves contra a administração portuguesa e 

contra a minoria sociológica (eram os brancos que dominavam aquela 

área). Portanto, era muito fácil com a ajuda do transístor… Posso 

dizer-lhe que, quando estive em Moçambique na última comissão, nós 

tínhamos 14 horas por dia de propaganda rádio (da Roménia, da 

República de Nagorno-Karabakh, da República de Moscovo, etc.), nas 

línguas locais. Da nossa parte, tínhamos meia-hora da Rádio de 

Lourenço Marques, que se ouvia aí num terço do território, meia hora 

na língua do Sul, que não era compreendida a Norte. Portanto, 

praticamente todas as populações, a norte do vale do Zambeze, eram 

permanentemente encharcadas com propaganda anti-portuguesa, 

anti-ocidental, propaganda comunista. Quais eram as vantagem dos 

guerrilheiros? As vantagens dos guerrilheiros eram que tinham apoio 

da população, estavam adaptados ao meio, sabiam-se movimentar 

naqueles terrenos, sabiam sofrer, dormir ao relento, viver ao relento. 

Para nós, europeus, tudo isto era sacrifício. Depois, o tipo de acções 
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da guerrilha é muito simples: um guerrilheiro, se pegar num morteiro 

de 60, que é uma coisa que praticamente se mete debaixo do braço, 

aproxima-se, lança duas granadas para cima de um quartel, mete o 

morteiro no buraco que já escavou, e pronto, a seguir é um civil 

vulgar.  

Havia aquartelamentos em que quase toda a actividade se resumia 

em conseguir ter água e buscar o correio. Há um desgaste brutal, as 

acções deles são absolutamente desgastantes do ponto de vista 

psicológico, e são absolutamente desgastantes do ponto de vista 

económico até. Custa muito manter uma unidade no meio do mato, 

custa muito dinheiro, mesmo vivendo miseravelmente (tínhamos 

unidades que viviam miseravelmente, que não tinham um frigorífico, 

a cerveja que bebiam era quente, o que comiam eram rações de 

combate). Depois, há o problema da politização. Enquanto os 

guerrilheiros combatiam, mal ou bem, por uma ideia que tinham, por 

uma convicção que tinham, os nossos soldados não. Quando eu 

perguntava aos políticos: «O que é que eu digo no curso de oficiais 

milicianos que estou a preparar? O que é que eu lhes digo? Qual é a 

política ultramarina? Eles vão ser mobilizados daqui a três ou quatro 

meses. O que é que eu lhes digo? Vão combater o quê?» «Ah sabe… 

Aguentar». Mas aguentar não é objectivo político que possa empolgar 

nenhum exército. Depois, os guerrilheiros tinham ainda – para além 

das próprias convicções que transmitiam – tinham, para aqueles que 

não iam atrás dessas suas convicções, o terror. Os que não eram 

[convictos] tinham medo de falar, tinham medo de conversar 

connosco, tinham medo de nos dar informações, porque isso pagava-

se com a vida. E havia também a facilidade que eles tinham em 

vender ilusões. Portanto, tudo isto se conjugou para uma grande 

vulnerabilidade das forças da ordem. Faltavam-nos informações, as 

populações [diziam] «Não, não vi, não sei», tínhamos um desgaste 

psicológico exagerado, tínhamos um desgaste económico, o custo da 

guerra depauperava o país, tínhamos incomodidades brutais, e depois 
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tínhamos, contra a motivação, os nossos próprios familiares que 

diziam: «Então como que é isto, estás lá dez anos, estás aqui um 

ano, mal conheces os filhos.»… Eram as nossas mulheres, eram os 

nossos irmãos. Pouco a pouco, toda a sociedade já tinha uma pessoa 

da família que tinha morrido no ultramar, outros tinham dois filhos 

estropiados, uma perna cortada… Quer dizer: havia todo um meio 

que, pouco a pouco, foi solapando as forças armadas. 

Antes do 25 de Abril, tinha havido uma viragem completa nas 

relações entre a população branca e os militares. Em 1961, a 

população branca recebeu os militares com flores, beijos e abraços. 

Quando eu estive, em Moçambique, em 1968 e 1969, sentíamo-nos 

incomodados em ir ao café ou ao cinema, porque certamente íamos 

ouvir dois ou três reparos indirectos da mesa ao lado ou no foyer, 

com as pessoas a falar: «Os militares aqui, estão a enriquecer, 

querem ser promovidos, a guerra continua porque eles querem.» 

Enriquecer quando me estavam a faltar 3 contos e quinhentos por 

mês? E estava ali porque queria? Não era confortante para quem 

estivesse naquelas condições. Depois, as populações nativas, no 

fundo, estavam a começar, pouco a pouco, a ser enquadradas por 

dois poderes: o poder militar, que acabou por chegar a muitos sítios, 

por sobrepor-se um pouco ao poder da administração; e o poder da 

Frelimo que também as condicionava. A população nativa vivia 

bastante angustiada e condicionada entre esses dois poderes que se 

afrontavam.  

Nas Forças Armadas portuguesas, a Marinha. Em todos os países a 

Marinha é sempre o ramo mais conservador e entre nós era um ramo 

extremamente conservador. Porquê? Porque eles sempre 

conseguiram ser tratados de maneira diferente dos outros ramos das 

Forças Armadas. Para vos dar uma ideia, um exemplo, quando eram 

aprovados os orçamentos para a Marinha, no capítulo de alimentação 

era assim: cada homem tem direito a 200 gr. de carne, 150 gr. de 

peixe, 1 lt. de vinho, etc. Era assim, eram definidos os géneros a que 
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tinham direito. Reparem, um navio chega à Tailândia, em vez de 

comprar vinho [compra] lagostas. A Marinha sempre teve um nível de 

vida… Um dos problemas que havia em Moçambique entre as nossas 

tropas era o das instalações da Marinha e o das instalações do 

Exército. No caso de Ntambula, havia lá uma força da Marinha que 

estava extremamente bem instalada, com ar condicionado e tal, e o 

batalhão que estava ao lado vivia em bidons, com o bidon aberto 

faziam-se aquelas casernas improvisadas. A vida [deles] era bastante 

cómoda. O mais que lhes podia acontecer, ao irem para a guerra, era 

meterem-nos num navio e, pronto, andavam a patrulhar a costa de 

Moçambique ou de Angola, à espera de que não viesse nenhum 

submarino soviético dar uma ajuda à Frelimo ou ao MPLA. Isto era 

relativamente cómodo.  

Brigadeiro Manuel Monge: Nunca morreu nenhum oficial da 

Marinha (nem fuzileiro) em combate, em treze anos de guerra. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Por acaso esse aspecto não 

sabia. E era por isso que na Marinha se iam refugiar muitos… um 

político intervinha e… É o caso do Freitas do Amaral, é o caso de 

muito outros, que acabaram por ir fazer o seu serviço militar na 

Marinha. Ou desertavam e iam lá para fora ou iam para a Marinha. 

Portanto, a Marinha tinha uma vida mais cómoda, a Marinha era um 

ramo à parte. Era tão conservadora que, quando se deu o 25 de Abril, 

para ter alguém na Junta [de Salvação Nacional], teve de se ir a casa 

buscar o Rosa Coutinho. O Rosa Coutinho não teve nada a ver com o 

25 de Abril. […] O MFA, nessa altura, era talvez mais spinolísta que 

costa-gomista, tinha umas certas desconfianças em relação ao Costa 

Gomes e, por inerência, também em relação a mim; e, logo a seguir 

ao 25 de Abril, puseram-me uma troika no meu gabinete, que de 

certa forma eram os vigilantes da acção do gabinete. A Marinha 

colocou lá o Rosa Coutinho, por acaso é mais velho do que eu mas eu 

tinha sido promovido mais cedo, e nas forças militares o que conta é 

a antiguidade. De maneira que eu era o chefe de Gabinete e ele era… 
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O Rosa Coutinho apresentou-se na Cova da Moura como meu 

adjunto, destacado pela Marinha.  

Adelino Gomes: Mas ele era primeiro da Junta… 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Depois é que vai para a 

Junta, mas isso foi só uns dias depois. A primeira colocação dele, a 

seguir ao 25 de Abril foi ali.  

Diálogo imperceptível. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: O Rosa Coutinho trabalhou 

no gabinete do Costa Gomes durante dois ou três dias, não sabia 

nada do que se tinha passado no 25 de Abril. Perguntava, porque não 

sabia: «Oh pá, então como é que foi isto?» «Olhe, foi assim, faça 

assim e tal…» Aliás, eu disse isto ao Rosa Coutinho a determinada 

altura quando tive de lho dizer. 

Brigadeiro Manuel Monge: Ele já era almirante. Ele estava ali mas 

já era almirante. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Não, não, no primeiro 

momento quando se apresentou, não era almirante. 

Brigadeiro Manuel Monge: Ah, não foram graduados logo… 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Não foram graduados logo. 

Era capitão-de-fragata, era do meu posto e era mais moderno do que 

eu. Ele, quando se apresentou lá, no secretariado-geral da Defesa 

Nacional era do meu posto, mas menos graduado do que eu porque 

ainda não tinha sido graduado almirante.  

Bem, a Marinha era um caso à parte, não teve muito que ver com a 

guerra, não teve muito que ver com o 25 de Abril, salvo casos 

isolados, como o Vítor Crespo, o Jesuíno, o Pinheiro de Azevedo. Mas, 

globalmente, a Marinha não interveio. A Força Aérea sim e o Exército. 

Agora vamos ver o que era o Exército. Nós, no Exército tínhamos 

bastantes contradições, uma delas era o problema dos sargentos 

milicianos: um rapaz que tivesse o 7.º ano mas que não tivesse ainda 

feito a aptidão [ao Ensino Superior], tirava o curso de sargentos 

milicianos e, quando o terminava não era sargento, era cabo, nem 
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sequer tinha direito de entrar na sala de sargentos. Tinha uma 

pensão miserável e, coitado, andava para ali, no meio das casernas, 

sem saber sequer onde se havia de sentar. Mas outro, que tinha feito 

a prova de admissão e entrado na Universidade, mas que não era 

licenciado, não era nada, era apenas estudante universitário, ia logo 

para o curso dos oficiais milicianos, terminava, tinha acesso às salas 

dos oficiais, tinha um vencimento tant bien que mal. De maneira que 

havia um grande conflito entre os oficiais e os sargentos milicianos. 

Os sargentos, que na altura eram cabos milicianos, quando eram 

nomeados para o ultramar, iam muito vulneráveis psicologicamente. 

E por outro lado, de uma maneira geral, estavam muito ligados aos 

oficiais milicianos porque tinham andado com eles no liceu. E o que 

eram os milicianos? A permanente panela de pressão criada por 

Salazar, e depois aumentada por Marcello Caetano, fez com que os 

nossos estudantes universitários… […] Ser do PCP já era ser 

reaccionário. Nas Universidades, ser do PCP já era ser reaccionário, 

porque nas universidades o que era chique ou que era moda era ser 

da LCI, da LUAR, da AOC, do PSR… Portanto, era esta a gente que 

recebíamos, gente muito mais politizada que nós mesmos, muito 

mais politizada, sabendo muito mais de política e tendo às vezes 

muito mais capacidade de argumentação. Nós não sabíamos nada de 

política, era proibido falar de política dentro dos quartéis. De maneira 

que os oficiais eram sistematicamente… Todo o sistema político 

cultivava a ideia de que o sistema militar era apolítico, de que a 

política não era com os militares, de que os militares tinham era que 

obedecer ao poder civil, que não se preocupassem, lá estavam os 

intelectuais para a política. E pergunto: como é possível conceber que 

um rapaz que vem da Universidade a pensar de uma forma de 

esquerda revolucionária, por estar quatro ou cinco meses numa 

escola prática e por ser promovido a oficial, mudou de cabeça? Não 

mudou! Nós não tínhamos nenhum milagre que fosse capaz de 

transformar um estudante que era convictamente da LCI, ou do PCP, 
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ou do PSR, que chegou à tropa e pronto… Não era! Falha na gravação 

devida à mudança de cassete. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: … abusos de autoridade 

colonial que depois tinham reflexos negativos na relação com as 

populações. Há aqui dois casos que tinha intenção de lançar para a 

mesa, porque tem importância esclarecê-los. Primeiro, o que é que 

foi o 16 de Março? Como nasceu? Porquê? Monge, o senhor que está 

mais dentro do assunto. 

Brigadeiro Manuel Monge: O que é que foi o 16 de Março? O 16 de 

Março foi o 25 de Abril que saiu antes de tempo. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Mas saiu antes de tempo por 

acaso? Alguém teve intenção? 

Brigadeiro Manuel Monge: Não, não houve intenção nenhuma. Há 

duas ou três teses em relação ao 16 de Março. São as teses 

conspiratórias. Uma, vendida pelo Vasco Lourenço e pelo grupo 

radical do MFA, a seguir ao 11 de Março, que dizia: «Estes malandros 

spinolístas quiseram fazer o 25 de Abril antes de tempo, para se 

apoderarem do processo.» Esta foi a tese que ele difundiu. Depois 

apareceu uma tese do general Spínola que diz: «Os malandros dos 

comunistas lançaram uma casca de banana aos spinolístas (é a tese 

da casca de banana), para que, quando viesse o 25 de Abril, os tipos 

mais moderados e militarmente melhores [que fizeram o] 16 de Março 

estivessem presos e não pudessem ter influência.» Uma tese e outra 

são teses… 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Possíveis. 

Brigadeiro Manuel Monge: Não são possíveis nada! No meu 

entendimento são ambas falsas, são coisas construídas a posteriori 

para explicar uma coisa… Se se conhecer bem a cronologia do 

desenvolvimento político-militar entre o 5 de Março e o 25 de Abril, o 

25 de Abril esteve preparado várias vezes. Esteve preparado para ser 

no dia 12 de Março. Os pára-quedistas, talvez por influência dos 

homens afectos ao Kaúlza de Arriaga, boicotaram o avançar do 25 de 
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Abril; e o Otelo, que fazia parte da comissão militar, defendia que o 

25 de Abril não se podia fazer sem os pára-quedistas. A História veio 

mostrar que ele não tinha razão – o 25 de Abril fez-se sem os pára-

quedistas. Mas ele defendia essa tese e isso fez com que fosse adiado 

o 25 de Abril. Entretanto, foi-se aquecendo a caldeira, com várias 

condicionantes e, na véspera do 16 de Março, a situação estava 

explosiva. Uma das condições que o general Costa Gomes punha era 

a de que não se fizesse nenhuma acção militar enquanto ele fosse 

chefe [do Estado-Maior], porque, dizia ele, como é que [sendo] ele 

chefe iria aparecer [num golpe] das Forças Armadas. Isto foi uma 

coisa que o general Costa Gomes nos fez chegar que seria 

desagradável para ele. Nós, uns dias antes dissemos ao general 

Spínola (que terá dito ao general Costa Gomes), depois do beija-mão 

[da Brigada do Reumático]: «Os senhores vão ser demitidos.» O 

general Costa Gomes dizia que não, dizia que não iam ser demitidos, 

porque no entendimento dele (isto era o que nos chega através do 

general Spínola), o regime precisava deles, eram as únicas pessoas 

com prestígio nas Forças Armadas, que conheciam a guerra do 

ultramar e que dificilmente o regime passaria sem eles. Nós dizíamos 

que não, que iam ser corridos, e foram. […] Depois houve, no norte do 

País, uma dificuldade de coordenação e, no dia 15 de Março, devido a 

várias reacções conjugadas com as demissões dos generais, houve no 

Porto várias tomadas de posição, que saíram descomandadas. E, 

simultaneamente, nas Caldas da Rainha… tinham estado dois ou três 

dias antes em Lisboa a fazer pressão, as coisas aqueceram nas 

Caldas da Rainha. E, quando nos chegaram essas notícias, a comissão 

militar estava reunida na minha casa: o Otelo, o Ramos, eu e o 

Casanova. Perante as notícias que nos chegaram, exageradas talvez 

pela transmissão, nós dissemos: «Eh pá, isto não é possível. Tem de 

se deitar a mão a isto». 

Nós vivíamos com o trauma de termos parado a nossa acção militar 

devido ao problema dos pára-quedistas, «temos de deitar a mão a 
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isto»; e, a partir daí, nós, comissão militar, demos ordem para o 

desencadear as operações. Só que em condições de tal maneira 

desorganizadas que só quem saiu foram as Caldas da Rainha. Esta é 

a história do 16 de Março, contada muito rapidamente. Não há aqui 

nenhuma… nunca ninguém provou, nunca vi nenhuma prova nesse 

sentido, estava bastante dentro dos acontecimentos, como é 

conhecido, para saber que não houve aqui uma tese nem da PIDE a 

lançar notícias, nem do PC, para provocarem uma saída 

extemporânea. Foi exactamente isso. Depois, a seguir, o Otelo, não 

foi preso por acaso, o Otelo não foi preso porque nós na altura, 

obviamente, não dissemos que elrestava metido naquilo. Nem o 

Jaime Neves, que saiu do meu carro… Quando eu fui com o Casanova 

para as Caldas da Rainha («Eh pá, vamos deitar a mão a isto, não 

vamos deixar os miúdos sozinhos»), mandámos sair do carro o Jaime 

Neves para não ser preso. E o Jaime Neves não foi preso. Depois, a 

seguir, o 25 de Abril foi o retomar [do 16 de Março], mais 

organizadamente. Eu não sei o que se passou entre o 16 de Março e 

o 25 de Abril, mas a ideia que tenho é a de que a sociedade 

portuguesa apodreceu. Portanto, era mais simples. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Que fique esclarecido: eu 

próprio não sabia bem o que era o 16 de Março. Estas 

descoordenações agora podem parecer estranhas, mas nós tínhamos 

muita dificuldade em contactar uns com os outros. 

Brigadeiro Manuel Monge: Ó meu coronel, pode haver, é, em 

relação ao 16 de Março, algumas mágoas nossas. É que no 16 de 

Março o senhor diz que foram todos para casa do general Costa 

Gomes. Um dos motivos porque o 16 de Março falhou foi porque eu 

cumpri uma ordem do general Spínola. Os revolucionários às vezes 

não devem cumprir, mas eu era mais militar do que revolucionário. 

Porque, quando nós lhe fomos contar o que se tinha passado, eu fui a 

casa do general Spínola contar o que se tinha passado, e disse: «Meu 

general, a situação operacional é esta: há dois esquadrões em 
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Cavalaria 7 que saem à ordem do Governo Militar de Lisboa contra o 

Movimento e estão combinados comigo – apresentam-se-me a mim, 

sou comandante deles (era o comandante de Cavalaria), em frente do 

Museu dos Jerónimos.» O general disse: «Você é doido? Não faça 

nada disso! Você vai ao Regimento de Cavalaria 7 e vai falar com o 

comandante.» «Com o coronel Romeiras?» «Pois, com o coronel 

Romeiras.» «Mas o coronel Romeiras…» «Tem, tem, o general Costa 

Gomes disse-me que coronel Romeiras está 200% connosco.» «Ó 

meu general, não está, eu falei com ele aqui há uns tempos e não 

está.» E nessa altura o Bruno diz-me: «Ó Monge, não são horas de 

discussões, é cumprir ordens, o nosso general diz…» E eu vou - mal. 

Cheguei lá com o Jaime Neves … Ele pensava que nós o íamos 

prender a ele e nós pensávamos que ele nos ia prender a nós. No 

fundo, era um bocado complicado. Quem é que prende quem? Eu, 

hoje, talvez pensasse de uma maneira diferente, mas naquela altura 

não estava a ver muito bem como é que um major chegava a um 

quartel e prendia o [coronel] comandante do regimento do seu quartel 

e ele deixava. Naquela altura disse: «Bom, antes que o tipo me 

prenda, vou mas é embora.» E saí, eu e o Jaime Neves, e perdemos o 

controlo de Cavalaria 7. Mas eu disse ao coronel Romeiras: «Olhe que 

eu estou aqui por isto, isto e isto. Está desencadeada uma acção 

militar, eu venho aqui porque o general Spínola me disse para falar 

com o meu coronel, para o meu coronel falar com o senhor general 

Costa Gomes.» «Eh pá, mas porque é que eu falo com o general 

Costa Gomes?» «Fale com o general Costa Gomes porque o general 

Costa Gomes pode estar em situação de insegurança e o senhor deve 

trazê-lo aqui para o regimento, porque é amigo dele e tal.» Porque o 

que o general Spínola tinha dito era: «O Chico [Costa Gomes] vai lá 

para o regimento e pronto.» A ideia que eu tenho, hoje, é que o 

senhor coronel Romeiras telefonou ao general Costa Gomes, e o 

general Costa Gomes disse: «Eu não tenha nada com isso, eu não sei 

de nada e tenho azar a quem sabe.» É esta a ideia que eu tenho e o 
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coronel Romeiras nunca mais me pôde ver! E o general Costa Gomes 

também não! 

Risos. 

Mas isso por outros motivos. A ideia que nós temos é que o senhor 

general Costa Gomes, que estava com o seu staff armado e com o 

elevador preso lá em cima, não fez nada. Nem sequer disse nada ao 

Romeiras. Claro que seria talvez difícil, porque o Romeiras era 

cunhado do secretário de Estado e a seguir telefonou ao secretário de 

Estado. É capaz de ter havido aqui uma precipitação (e não era a 

primeira) do general Spínola em dizer: «O tipo é da nossa confiança.» 

Para mim não era (e não foi). E isto, no meu entendimento, ajudou a 

falhar o 16 de Março. Mas também, durante o processo, várias vezes 

grandes ambiguidades do general Costa Gomes tornaram as coisas 

muito difíceis para todos nós. E esta foi a primeira. A segunda foi a do 

25 de Abril. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Essa é uma hipótese. A mim, 

no 16 de Março, fui avisado por um telefonema de um homem do 

MFA, não sei agora garantir se o Vasco Lourenço ou se o Hugo dos 

Santos, a dizer: «Atenção, vocês vejam lá, porque está esta coisa em 

marcha, e o general Costa Gomes está em casa, é muito possível que 

a PIDE vá aproveitar para o prender.» E é aí que eu telefono aos 

outros elementos do gabinete e vamos todos para casa dele. Verdade 

seja dita que o Costa Gomes, como é normal nele… 

Brigadeiro Manuel Monge: Calou-se. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Calou-se e, aparentemente, 

fui eu que lhe dei a notícia. 

Brigadeiro Manuel Monge: Mas foi o Romeiras que lhe telefonou. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Talvez, não estou a dizer que 

não. Cheguei lá [e disse]: «A coisa está assim.» «Então pronto, fiquem 

aí.» E ali ficámos a noite toda. […] Fomos travar o elevador para a 

PIDE não poder subir. E ficámos ali todos, com medo que a PIDE 
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viesse prender o general Costa Gomes, nem o MFA nem nós 

queríamos que fosse preso.  

Há uma outra coisa - tenho pena que não esteja aqui o [então] major 

Melo Antunes, porque acho que interessaria muito aos historiadores 

saber qual foi a posição do PCP em relação ao 25 de Novembro. A 

ideia que eu tenho neste momento é que o PCP jogou nos dois lados. 

Se as forças da extrema-esquerda tivessem ganho, o PCP ficava com 

a situação. Como ganharam as forças mais à direita, o PCP também 

ficou com a situação. Porquê? Porque teria sido muito fácil, se o PCP 

estivesse de alma e coração com a coisa, teria sido muito fácil, 

através da Intersindical, ter mobilizado toda a cintura industrial, e a 

cintura industrial teria abafado completamente tudo aquilo que se 

passou à volta do Palácio de Belém. Aquilo teria sido abafado por 

milhares de trabalhadores de capacete amarelo. E não foi. Há outra 

coisa também: a Marinha estava convencida de que os fuzileiros iam 

sair em apoio dos pára-quedistas. Eu tinha um rapaz, meu primo em 

segundo grau, que até era meu afilhado de baptismo, que na altura 

estava como guarda-marinha nos fuzileiros e com quem eu mantinha 

um contacto quase diário. E ele dizia-me sempre (pelo menos, à 

última hora eu telefonei-lhe): «Não, nós fizemos uma reunião dos 

oficias subalternos dos fuzileiros e combinámos que não sairemos 

nem que o comando dos fuzileiros queira sair; nós não sairemos 

senão depois da confirmação, que você dê para cá, de que o Costa 

Gomes está na rua.» Isto deu um problema, não sei se os senhores 

se recordam: eu na altura já era secretário de Estado e o Governo 

tinha sido posto em greve pelo Pinheiro de Azevedo. A maior parte 

dos civis que estavam no Governo estava convencida de que ia haver 

[luta?] em Lisboa. E aproveitaram todos para irem para a terra e creio 

que não estava nenhum em Lisboa. Ao contrário, nós, os militares, 

talvez menos esclarecidos, não [saímos]. Eu digo: «Para já, fico. Sou 

secretário de Estado, continuo secretário de Estado.» E dirigi-me ao 

Palácio de Belém, onde me deixaram entrar. Tinha saído de lá há 
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poucos meses e toda a gente me conhecia. E fui-me sentar ao lado 

do novo chefe de Gabinete. Entretanto, eu tinha tido uma nova 

guerra com a extrema-esquerda: tinha a sala dos telexes. Nessa 

altura, a informação pública dependia muito dessa sala. As ligações 

para a rádio, para a televisão e para os jornais eram por telex, do 

Palácio Foz. E quando estava sentado, a certa altura veio o 

comandante Aguilar, que era na altura o chefe da comunicação com a 

imprensa, dizer-me: «Está aqui? Ainda bem! O Palácio Foz está a 

fazer censura.» O que é que aconteceu? Eu tinha deixado um adjunto 

junto da sala do telex e tinha um código com ele, para que qualquer 

coisa saísse, era preciso um número e uma palavra. E disse-lhe: 

«Não, censura não.» «Tenho aqui oito telexes que mandei a dizer que 

os fuzileiros estão a ocupar a Ponte 25 de Abril. E nenhum saiu.» Eu 

respondi-lhe: «Não saiu, nem sai, mas não é por censura, é pelo 

simples facto de que não é verdade.» E ele foi fazer queixinha à 

Marinha, a Marinha fez queixinha ao Rosa Coutinho, que foi fazer 

queixinha ao Costa Gomes. Ao Costa Gomes, perguntou: «Mas você 

está aqui?» «Estou.» «Homessa, mas você não é…» «Não, não. Sou 

do Governo, vou governando o que puder.» «Então, mas está aqui o 

sr. almirante a dizer que o senhor está a fazer censura.» «Não sei o 

que é que o senhor almirante acha que é censura.» «Aquele 

telegrama que marinha mandou a dizer que os fuzileiros tinham 

ocupado a ponte 25 de Abril…» «Não deixei sair porque é mentira, só 

isso.» É verdade, é mentira… Disse para o general Costa Gomes: «Ó 

meu general, dê-me o helicóptero que está aí no pátio e vamos lá. Fui 

eu, o general Costa Gomes e o Rosa Coutinho. Fomos lá de 

helicóptero, descemos onde agora é o garrafão. Quando descemos, 

digo para o Rosa Coutinho: «Oh pá, os fuzileiros mudaram de boné.» 

Risos. 

Chegámos, apresentou-se o capitão que estava a tomar conta da 

ponte e que era do regimento de Infantaria de Setúbal [e eu 
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perguntei-lhe]: «Então você agora está nos fuzileiros?» «Quais 

fuzileiros?! Eu estou no regimento de Infantaria de Setúbal.»  

Risos. 

Levantámos [voo] e nunca saiu a notícia de que os fuzileiros já tinham 

a ponte dominada e dominavam, portanto, a ligação Norte/Sul do 

país na ponte 25 de Abril. Isto são pormenores, mas na altura foi 

uma guerra fundamentalmente de informação. E se esta informação 

tem saído, não sei, era capaz de ter modificado muito a paisagem 

daquele tempo. Eu gostava, se estivesse aqui o Melo Antunes, que ele 

me dissesse qual era a posição do PCP no 25 de Novembro. 

Manuel de Lucena: Eu estou um bocadinho preocupado porque isso 

já vai muito para além… 

Brigadeiro Manuel Monge: Só cinco segundos. Eu julgo que esta 

pergunta ao Melo Antunes não adiantava nada, essa pergunta devia 

ser feita era ao Cunhal, porque o Álvaro Cunhal é que diria que, 

depois da descolonização de Angola, ele não tinha autorização da 

União Soviética para avançar com o 25 de Novembro. Esta é a minha 

interpretação. […] 

Manuel de Lucena: Eu sou contra chegarmos ao 25 de Novembro. 

Mas há o livro do Cervelló, com o depoimento do Varela Gomes, em 

que o Varela Gomes diz que ficou à espera na CODICE ou algures 

onde estavam reunidos… (na CODICE não, porque já tinha sido 

ocupada) com um agente da 5.ª Divisão ou do remanescente da 5.ª 

Divisão, e que passou o tempo a telefonar para o Alfeite, e a ser 

gozado ao telefone pelo Alfeite. Porque o Rosa Coutinho tinha saído 

da reunião com eles e tinha ido para o Alfeite para fazer sair os 

fuzileiros. [Mas] depois de várias horas a tentar encontrar o Rosa 

Coutinho - e de ninguém lhe ligar e de ele achar que estava a ser 

boicotado ao telefone -, soube que afinal o Rosa Coutinho estava em 

Belém. E aí é [referida] a traição, entre aspas, do Rosa Coutinho que 

diz ao Cervelló: «Esse dia é o mais triste da minha vida, porque evitei 

a guerra civil, mas muitos amigos meus cortaram relações comigo 
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porque acharam que eu tinha traído.» Isto vem no livro do Cervelló, 

com citações e a data da entrevista com o Rosa Coutinho. Não sei se 

é verdade se é mentira mas há um ponto que coincide que é o da ida 

do Rosa Coutinho para Belém e da não saída dos fuzileiros. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: A ideia que eu tenho é a de 

que o Rosa Coutinho, em Belém, se apercebeu de que o golpe estava 

falhado, porque o Diniz de Almeida e outros oficiais tinham obedecido 

ao Costa Gomes para se apresentarem lá [em Belém] e o Costa 

Gomes disse-lhes: «Agora fiquem aí quietinhos.» Quando o Rosa 

Coutinho viu isto, para não deixar queimar os fuzileiros, terá sido ele 

quem disse ao comandante dos fuzileiros: «Não saiam.» Mas também 

tanto fazia ter dito «saiam» como «não saiam», porque eles não 

saíam. 

Luís Salgado de Matos: Não houve um plenário dos fuzileiros? 

Manuel de Lucena: Já se disse que houve: decidiram não sair sem 

ordem do Costa Gomes. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Houve um alto plenário. Mas 

sabe como eram os plenários. Normalmente os plenários eram até ao 

nível de capitão. 

Luís Salgado de Matos: Não, não. Mas com mais gente, com 

praças… 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Desse não tenho 

conhecimento. 

Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Não sei dizer nem que sim 

nem que não. Agora sei dizer… 

Manuel de Lucena: Só que aí se calhar era a ressurreição do 

plenário… 

Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Esse plenário é capaz de ter 

sido já posterior a esta reunião dos subalternos que tinham 

combinado… 
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Manuel de Lucena: Se nós pudéssemos ficar hoje pelo princípio do 

processo de descolonização eu ficava mais feliz… 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Disse aqui o brigadeiro 

Monge e eu quero confirmar, que o Marcello Caetano tinha sabido do 

Movimento dos Capitães. Eu comecei a ser solicitado porque as 

pessoas que iam à Defesa Nacional para falar com o Costa Gomes ou 

com o Spínola passavam pelo meu gabinete. […] Passei a ser um 

bocado “lançadeira” do MFA, sobretudo quem lá ia eram o Otelo e o 

Vasco Lourenço, quando precisavam de falar com o Costa Gomes, ou 

então para saber mais isto e mais aquilo. Eu estava farto do sistema 

político e do sistema militar e morto por aderir ao movimento dos 

capitães; mas como o Monge e como outros, tinha aquele peso da 

hierarquia e da deontologia militar, marcada durante trinta anos. E, 

antes de tomar uma atitude, fui falar com o comandante Coutinho 

Lanhoso, que era o adjunto militar do Marcello. E disse-lhe: «Olha lá, 

não arranjas maneira de eu ir falar com o Marcello?» «Oh pá, pede 

audiência.» «Oh pá, o Marcello não me vai receber. Tens de ser tu 

que és um amigo…» E lá consegui. Levava um papelito de página e 

meia e disse: «Sr. professor, desculpe mas gostaria que tivesse 

conhecimento disto.» [?] Ele respondeu: «Não quero saber disso, isso 

são garotices que de vez em quando as Forças Armadas fazem. Não 

passa disso.» «Pronto, está bem. Então se me der licença, deixo aqui 

o papel.» E deixei lá o papel. Depois, quando cheguei cá fora, disse 

para o Lanhoso (o Lanhoso era muito amigo, tínhamos feito a 

universidade juntos): «Ó Lanhoso, este homem ainda não percebeu 

que para os capitães não importa nada, porque se forem presos vão 

para Elvas, e é muito mais cómodo ir para Elvas, onde até vai a 

família visitá-los todos os fins-de-semana se for preciso, do que ir 

para a Guiné. Não percebeu que qualquer revolução que se faça 

agora é muito diferente de há quinze anos atrás ou de há dez anos 

atrás. E como não percebeu que [isto] é um barco que não anda, eu 

vou para um barco que anda.» E foi nessa altura que aderi de alma e 
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coração ao programa do movimento dos capitães. E ele [o almirante] 

até disse: «Vamos fazer uma [combinação], se fores preso, eu depois 

ajudo a tua família.» «Está bem Lanhoso, e se tu fores preso, eu 

depois ajudo-te a ti.» E efectivamente, logo a seguir ao 25 de Abril, 

foi detido em Caxias. Como na altura valia tudo, eu meti-me num 

jipe, cheguei à porta e disse: «Mande-me para cá o comandante 

Coutinho Lanhoso, que é para ser ouvido.» Meti-o no jipe e depois fui 

deixá-lo à porta de casa… «Daqui para a frente não sei. Desaparece, 

pá.» E ele não desapareceu; foi para a terra ou qualquer coisa, 

deixou cair a poeira […]. Isto para dizer que o Marcello Caetano sabia 

perfeitamente mas não teve unhas para ou aderir ou mandar a DGS 

desmantelar o movimento.  

Interveniente não identificável: Quando é que foi isso? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Terá sido aí por volta de 

Janeiro de 1974. Foi a partir daí que eu já não tive mais problemas 

de consciência. Era sempre um problema de consciência. Há outro 

problema aí que também interessa do ponto de vista histórico: eu 

tinha a sensação, falando com os homens do MFA… 

José Pedro Castanheira: Que papel deixou ao prof. Marcello 

Caetano? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Deixei uma folha e meia. 

Luís Salgado de Matos: E não tem cópia? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Não, não. Uma cópia nessa 

altura, com a PIDE e não sei o quê… 

José Pedro Castanheira: Mas era uma folha… 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Era uma folha A4, a dois 

espaços, uma folha e meia. 

José Pedro Castanheira: Mas é um texto seu? 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Um texto meu, nem estava 

assinado, era um texto meu, «a situação das Forças Armadas é 

esta... ordem pública… relatórios da Acção Psicológica de 1968… Os 

milicianos em princípio são todos da esquerda revolucionária.» Porque 
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eram, a maior parte; havia alguns do PCP mas a maior parte já era 

da esquerda revolucionária. E, portanto, esta tropa era incomandável. 

Meio ano antes, estava à espera de que os incidentes surgissem de 

outra forma: que um batalhão que fosse para embarcar, dissesse 

assim: «Não embarcamos!». E depois que se dissesse: «Agora 

metam-nos à força dentro do barco.» E depois a unidade não os 

queria meter à força. Estava convencido de que ia surgir uma 

insubordinação militar deste tipo. Não foi deste teor… 

Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos. 

Tenente-coronel Ferreira da Cunha: Eu nessa altura a tinha ideia 

de que dentro do Movimento dos Capitães havia muita verdura, muita 

falta de cabelos brancos. Ainda tentei fazer um movimento paralelo 

dentro dos oficiais do corpo do Estado-Maior a que eu pertencia. Mas 

não tive… 

António Duarte Silva: Qual era o seu Estado-Maior? 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Nessa altura eu estava no 

Estado-Maior das Forças Armadas (éramos para lá destacados), mas 

o meu lugar… 

António Duarte Silva: Mas em que repartição estava? 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Eu era o chefe de gabinete 

do Costa Gomes. 

António Duarte Silva: Mas isso era na Defesa Nacional… 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Pois, era onde eu estava.  

António Duarte Silva: Estava na Cova da Moura. 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Estava na Cova da Moura. 

Estava colocado no Estado-Maior do Exército, e era de lá que eu 

recebia. Mas estava requisitado pelo Secretariado-Geral da Defesa 

Nacional, que não tinha quadros próprios. Estava a exercer as 

funções de chefe de gabinete do Costa Gomes. 

De maneira que ainda tentei, como era do corpo do Estado-Maior, 

com tempo, tentei convencer alguns. «Oh pá, ao menos…» 
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António Duarte Silva: Peço desculpa, sr. tenente-coronel, do 

Estado-Maior General, não do Estado-Maior do Exército. 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Dos dois […]. Eu tentei que o 

Estado-Maior, como corpo, aderisse ao Movimento dos Capitães, pelo 

menos parcialmente. Para que, se a revolução se desse, houvesse 

alguns de nós prestigiados, junto dos revolucionários. Não consegui 

nada. «Então, és louco, eu vou todos os dias a despacho com o 

general, como é que eu….» Não consegui [mobilizar] ninguém. 

Manuel de Lucena: Ó sr. tenente-coronel, eu queria pedir-lhe que 

fossemos para o processo de descolonização propriamente dito. 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Entre o 25 de Abril e o 28 de 

Setembro, tenho aqui alguns pontos interessantes. Quando se deu o 

25 de Abril, lá na Pontinha, no quartel da Pontinha, numa das alas, foi 

oferecido alojamento aos ministros, entre eles, também ao professor 

Marcello. Devo dizer que, de todos os que lá foram alojar-se, foi o 

que se portou melhor, portou-se com muita dignidade. Sim, senhor, 

aceitou. Não estava feliz, mas aceitou com dignidade não mostrou 

medo nem pavor, como houve muitos que mostraram medo […]. Mas 

o Marcello Caetano portou-se muito bem. A determinada altura havia 

um problema: o Américo Thomaz estava nhurro, estava casmurro, 

tinha lá uma daquelas forças da PIDE e da Legião à volta da casa e à 

viva força não se queria entregar. «Entregar, não!» Evidentemente 

que se mandassem uma unidade qualquer, aquilo resolvia-se a tiro, 

facilmente, mas era preferível outra solução. E então pedimos, pedi 

eu ao Marcello Caetano por ordem do Costa Gomes, para dar uma 

palavrinha ao Américo Tjomaz a explicar-lhe, enfim... E assim foi. O 

Marcello Caetano falou com o Américo Thomaz e explicou-lhe: «Ó sr. 

Presidente (ou sr. almirante, não sei como é que ele o tratou até 

porque quando ele começou a conversar eu saí da sala e deixei-os 

sozinhos)…» Mas ele é que convenceu o almirante Thomaz a 

desmobilizar a [tropa?] que julgava que tinha à sua volta.  
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Para dar uma ideia de como as coisas se passavam naquela altura 

descoordenadamente, o único individuo que foi mandado exportar 

para Cabo Verde foi o Elmano Alves, a gente nem soube que ele tinha 

sido exportado para lá nem conhecia o senhor de parte nenhuma. Um 

dia, a um Sábado, pouco depois, ainda estávamos na Cova da Moura, 

recebo um telex de Cabo Verde a dizer assim: «Manda avião buscar 

Elmano Alves, que vai agora regressar à metrópole.» Eu nem sabia 

que ele estava lá! Nem sabia que ele ia regressar à metrópole. […] 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. Os 45 minutos da 

gravação que se seguem não estão audíveis. 

Brigadeiro Manuel Monge:… o José Schwarz  e o Pedro Pires, que 

eram os políticos, apesar deserem comandantes, mas eram [só] 

comandantes de título. Mas também estavam lá três comandantes 

que eram comandantes no terreno. Estavam lá [nas negociações], 

sentados ao nosso lado. E, quando há esta discussão, os militares, 

comandantes no terreno, um deles… 

Manuel de Lucena: O Nino estava? 

Brigadeiro Manuel Monge: Não, o Nino não estava. Um deles 

volta-se para o outro e diz: «Não acho certo dares pancada…»  

Da parte dos comandantes militares do PAIGC havia essa posição de 

falcão, de os tipos fazerem pressão militar, para obrigar-nos… Mas os 

políticos deles não iam muito nisso. Quer dizer: eles sabiam que 

podiam continuar a fazer pressão militar, até porque sabiam que as 

forças portuguesas se estavam a desagregar mas não me pareceu 

nunca que estivessem interessados em criar uma situação de ruptura 

militar. 

Luís Salgado de Matos: […] Qual é o momento em que para aqueles 

movimentos de libertação é irreversível que o Exército não vai 

combater, que o Exército português não os pode combater, que estão 

num jogo, talvez não de falsificação deliberada mas num jogo em que 

se mistura a política? 
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Brigadeiro Manuel Monge: Sr. dr., isso não é tão determinante. A 

sua pergunta é: se os tipos [os portugueses] não combatem mais, nós 

temos o bandolim, podemos fazer o que queremos. A sua pergunta é 

essa. Só que na Guiné havia quarenta e tal mil indivíduos armados 

que não eram metropolitanos, não eram brancos, que não eram 

europeus. Porque esses indivíduos estavam armados e se houvesse a 

certeza de que nós nos vínhamos embora, não iam entregar as armas 

no dia seguinte. Só que isto não era muito líquido. O PAIGC receava 

não só o que nós pudéssemos fazer, que em termos metropolitanos 

ainda tivéssemos alguma capacidade, embora, à medida que o tempo 

passava, eles soubessem que [essa possibilidade] ia desaparecendo 

porque viam o comportamento das nossas tropas. Mas ao mesmo 

tempo também receavam que, se apertassem demais, se pudessem 

criar situações de rápido abandono nosso e que lhes deixássemos no 

terreno focos [dos tais] de indivíduos armados que lhes pudessem 

criar problemas. Ou seja: que pudessem criar ao poder do PAIGC um 

sistema mais ou menos de guerrilha, semelhante à que eles nos 

fizeram. E isto não parece tão lunático porque foi o que, [em 

Moçambique], fez a Renamo. Obviamente, houve poderes 

estrangeiros a influenciar a Renamo (a gente sabe isso), mas [na 

Guiné] também poderia haver… Havia uma preocupação do PAIGC, 

[que tinha] líderes políticos muito preparados, de não receberem um 

território eriçado de problemas com uma população armada. E este 

era… 

[Tenente-coronel Ferreira da Cunha?]: E havia um aspecto tribal 

… 

Brigadeiro Manuel Monge: Bom, o aspecto tribal. E havia uma 

outra coisa que a gente sabia: o divórcio entre as cúpulas políticas de 

raiz cabo-verdianos e os guinéus. E a gente sabia porque o general 

Spínola explorou isso. Quando [lançou] «A Guiné para os Guinéus», o 

general Spínola, durante dois ou três anos, lançou a cisão, dentro do 

PAIGC, entre os guinéus e os cabo-verdianos, que veio dar origem 
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[anos mais tarde] ao golpe do Nino. A gente sabia isto. Ora bem, a 

posição da chefia político-militar cabo-verdiana também precisava de 

não se desligar de Cabo Verde, porque senão eles eram uns 

estrangeiros ali, tanto que o Pedro Pires a seguir vai para Cabo 

Verde. Havia por ali uma certa necessidade de defesa deles próprios e 

não era apenas uma questão territorial, era uma questão de 

necessidade de afirmação, de aceitação pelos guinéus da ligação da 

Guiné a Cabo Verde, que não era aceite pela grande maioria dos 

guinéus. Porque os quadros administrativos, os indivíduos que, em 

nome do colonialismo português, [constituíam] os quadros baixos da 

Guiné, eram cabo-verdianos. Não havia nenhuma simpatia, antes 

pelo contrário, do guinéu preto pelo cabo-verdiano. E o general 

Spínola incentivou isto nos seus anos da Guiné. Lembro-me de cabo-

verdianos me dizerem, com grande mágoa: «Então mas o que é 

isto?» E o general fez isto para pôr em xeque as chefias cabo-

verdianas, que eram as mais preparadas e as mais poderosas dentro 

do PAIGC. Este ponto também ajuda a compreender algumas coisas… 

Manuel de Lucena: E é ligado com outro: qualquer situação de 

[instabilidade?] no território, administrativo, e com focos de resistência 

armada, aumentava as tentações dos países limítrofes intervirem lá. 

Brigadeiro Manuel Monge: Eu julgo que esse na altura não era o 

problema deles. Eu julgo que o problema era que isso poder dar 

origem a uma divisão do PAIGC. Não nos esqueçamos do que tinha 

acontecido em Conacri. Não esqueçamos que o assassínio do Amílcar 

é feito por guinéus, com mais ou menos dedo da PIDE/DGS, com 

mais ou menos conhecimento do Sekou Touré. A verdade é que já há 

aqui, no assassínio do Amílcar Cabral, uma certa divisão entre o 

poder guinéu e o poder cabo-verdiano. Julgo que isto estava sempre 

muito presente. E as cautelas dos políticos que eu há bocado referi, 

que eram cabo-verdianos (o Zé Araújo era cabo-verdiano, o Pedro 

Pires era cabo-verdiano, o Schwarz também era cabo-verdiano), com 

os militares combatentes, comandantes no terreno, que eram 
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guinéus. Esses eram: «Vamos!» E os outros eram: «Bem, vamos 

lá…». Não sei se respondi à pergunta. Porque dizer claramente que os 

tipos tinham consciência de que nós estávamos a fazer bluff… Não, já 

não estavam. Eles já sabiam que nós não tínhamos condições para 

dar o passo atrás. 

Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos. 

Brigadeiro Manuel Monge: Repare, eles sabiam o que se passava 

no terreno. Aquilo que o Fabião dizia para cá, as dificuldades que 

estavam constantemente a ter, as forças que não se queriam bater e 

tal… os tipos sabiam. 

Luís Salgado de Matos: Mas não sabiam se nós não podíamos 

lançar a tropa africana contra eles… 

Brigadeiro Manuel Monge: Não, isso não sabiam. 

Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos. 

Brigadeiro Manuel Monge: Ó sr. dr., por isso é que eles assinaram 

Argel, assinaram Argel sem terem Cabo-Verde; e por isso é que 

assinaram Argel mais cedo do que a OUA queria. 

Pergunta imperceptível de António Duarte Silva acerca das posições 

da OUA. 

Brigadeiro Manuel Monge: A gente não sabe o que o bilhete dizia. 

Vi foi um endurecimento da posição deles e sabemos, porque no-lo 

dizem os suecos, que aquilo devia estar ligado a uma pressão da OUA 

para eles não assinarem o cessar-fogo. No fundo, quem retarda a 

assinatura do cessar-fogo é a delegação da Guiné e não a 

portuguesa. A portuguesa tinha pressa, estávamos a ser pressionados 

pelo Fabião, estávamos a ser pressionados para resolver o problema 

da Guiné, para ficarmos com as mãos mais livres para Moçambique e 

Angola. Portanto, no fundo, quem retarda o processo do cessar-fogo 

é a delegação guineense. 

António Duarte Silva: Mas isso está ligado a uma questão sobre a 

qual gostava de ouvir a opinião do sr. brigadeiro, que era a de 
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Portugal reconhecer o direito à autodeterminação e independência, 

que vai levar à lei n.º 7/74. 

Brigadeiro Manuel Monge: Não, isso estava ultrapassado! No 

terreno, isso estava ultrapassado, eles sabiam perfeitamente que nós 

não tínhamos capacidade para deixar de reconhecer a 

autodeterminação… Já nem se falava em autodeterminação, falava-se 

no reconhecimento do Governo da Guiné-Bissau. 

António Duarte Silva: Mas era necessária uma lei.  

Brigadeiro Manuel Monge: Mas isso era um problema 

constitucional nosso. Eles nunca falaram lá nisso, nem se 

aperceberam lá disso. Eles sabiam lá que nós tínhamos que fazer 

uma lei para isso… Era um problema nosso! 

António Duarte Silva: Sr. brigadeiro, mas eles não exigiam que 

Portugal reconhecesse o direito à autodeterminação e independência 

em geral, em Argel, nomeadamente de Cabo Verde? 

Brigadeiro Manuel Monge: Sim, isso está nos Acordos de Argel. 

António Duarte Silva: Mas isso foi em Agosto! 

Brigadeiro Manuel Monge: Não é em Agosto; é em Julho.  

António Duarte Silva: Não. 

Brigadeiro Manuel Monge: Desculpe, é que em não sei quantos de 

Julho os tipos vêm cá e é assinado o acordo de independência… 

Manuel de Lucena: A delegação estava disposta a assinar um papel 

que reconhecia a República da Guiné-Bissau. Para eles o problema de 

fazermos cá uma lei constitucional e [essa lei] demorar mais quinze 

dias era secundário. Desde que houvesse um acordo em que Portugal 

assinasse e reconhecesse a República da Guiné-Bissau, 

internacionalmente, era o que ele queriam. Que depois nós 

tivéssemos de fazer cá uma lei?! 

António Duarte Silva: O grande ponto, a grande questão é 

precisamente essa. As negociações fracassam em Argel e cá em 

Portugal é que se desenrola o processo que leva à Lei n.º 7/74; e eu 

gostava de saber se o senhor brigadeiro conhece esse processo que 
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levou à apresentação da proposta, no Conselho de Estado, do texto 

que vai ser a Lei n.º 7/74 e ao discurso do Presidente da República a 

27 de Julho. 

Manuel de Lucena: E eu reitero que é muito interessante para cá. 

Mas para este problema das negociações em Argel, se a delegação 

portuguesa assinasse formalmente um papel a dizer: reconhecemos… 

António Duarte Silva: Não tinha mandato! 

Manuel de Lucena: Não tinha? Não podia? Isso agora o senhor 

general é que vai dizer. 

António Duarte Silva: Não tinha mandato. É evidente que para 

reconhecer a independência era preciso reconhecer primeiro a 

autodeterminação. 

Brigadeiro Manuel Monge: Ó senhor dr., desculpe, o sr. dr. é 

jurista… 

Manuel de Lucena: Isso é uma coisa absolutamente jurídica… 

Brigadeiro Manuel Monge: E portanto está a ver uma pureza 

constitucional. Os tipos da Guiné, os políticos que lá estavam, o José 

Araújo, o Pedro Pires e tal [diziam]: «Vocês estão aqui, foi o Spínola 

que cá vos mandou. Ainda por cima, o Spínola para eles era o homem 

do poder. «Foi ele que vos mandou cá negociar connosco…» Nunca 

lhes passaria pela cabeça (nem a mim, quanto mais a eles) que 

disséssemos ali uma coisa e depois chegássemos cá, como não havia 

uma lei constitucional, e ainda estava em vigor a Constituição de 

1933, não pudéssemos alienar parte do território nacional. Repare, 

esse era um problema nosso, que nós podemos discutir a seguir 

como foi resolvido, mas nunca esteve presente nas negociações.  

Agora, aonde o senhor doutor pode querer chegar é ao seguinte: se 

nós não tivéssemos reconhecido esse direito, nós não estaríamos a 

fazer aquilo que interessava à OUA, que era reconhecermos a todos 

os territórios o direito à autodeterminação e à independência. Mas 

isso está ligado à vinda do [secretário-geral da ONU] Kurt Waldheim a 

Portugal. Se formos ler a declaração feita pelo Governo português, a 
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declaração conjunta na vinda do Waldheim cá, vemos que fomos 

cautelosos, nomeadamente em relação a Angola. Nós tínhamos a 

situação mais ou menos definida na Guiné e em Moçambique, mas 

em relação a Angola a nossa posição era muito mais próxima do que 

era, na altura, era o interesse do general Spínola e das pessoas que 

queriam uma descolonização mais lenta. Porque se fala no direito à 

autodeterminação e independência, mas continuava a falar-se em 

audição das populações, e não se falava em representantes únicos, 

não se reconhecia aquilo que a OUA queria que nós 

reconhecêssemos. [Ou seja:] que os movimentos de libertação eram 

os representantes - o que nós aceitávamos, mas não que fossem os 

únicos. 

Carlos Gaspar: Sr. brigadeiro, quando parte para a segunda volta de 

Argel, o vosso mandato é claro em relação ao reconhecimento pleno 

da Guiné-Bissau? A República dá-vos o mandato para avançar com o 

reconhecimento. 

Brigadeiro Manuel Monge: Claríssimo. Sim. É uma questão que 

está… 

António Duarte Silva: Não, sr. dr. Peço desculpa, sr. brigadeiro: 

não é. O dr. Mário Soares disse: «Não vou fazer nada a Argel se não 

vou resolver essa questão que foi discutida em Conselho de Ministro - 

é público, sabe-se. E o dr. Mário Soares tinha a perfeita noção de que 

não ia fazer nada a Argel. E não foi. «Não vou fazer nada a Argel. 

Não vou fazer porque não posso reconhecer.» 

Brigadeiro Manuel Monge: Ó sr. dr., tanto que foi que… Vamos pôr 

as coisas como deve ser. Nós não reconhecemos a Guiné-Bissau 

porque há a Lei n.º 7/74. Nós temos de fazer a Lei n.º 7/74 perante a 

situação, o facto consumado, de termos de dar a independência à 

Guiné!  

António Duarte Silva: A questão central que se põe é a de saber se 

vai ou não vai haver referendo. A questão da Guiné-Bissau é uma 

questão à parte, especial, porque o problema é reconhecer o Estado 
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da Guiné-Bissau. Em Londres, nos protocolos a que tinham chegado, 

estava efectivamente previsto autonomizar toda a questão e 

reconhecer a República da Guiné-Bissau. Nenhum dos protocolos 

tinha a ver com o cessar-fogo. A questão central que se colocava 

quanto à Guiné era Portugal reconhecer o direito à autodeterminação 

e à independência. Em Argel, a delegação do PAIGC não vai ser 

contra Cabo Verde. [?] A questão central em Argel é Cabo Verde, o 

que tem a ver com a posição da OUA. A OUA diz que não há cessar-

fogo enquanto não houver reconhecimento da autodeterminação e 

independência de todas as colónias.  

Brigadeiro Manuel Monge: Ó sr. dr., vamos lá ver. Mas no fundo… 

desculpe, isso para mim é uma questão de um grande purismo 

porque, o Programa do MFA já reconhecia – e esse é que era, 

digamos, a nossa Bíblia – o direito à autodeterminação e à 

independência. O que está em causa e que nos divide não é isso. O 

que nos divide é: se nós reconhecemos os movimentos como 

verdadeiros representantes, então não fazemos sufrágios. Esse é que 

é o ponto que nos divide dentro do MFA! O problema purista de 

alterar a Constituição é altamente respeitável (a gente entende, como 

aliás disse o professor) mas podíamos ter dado a independência sem 

isso. Tínhamos feito uma revolução! 

Manuel de Lucena: Ó Monge, isto é uma questão de facto: você 

está à mesa da negociação. À mesa há ou não há acordo entre as 

delegações sobre o reconhecimento? A delegação portuguesa diz que 

reconhecemos ou não reconhecemos? Diz ou não diz? 

Brigadeiro Manuel Monge: Diz que sim! A delegação portuguesa 

diz que reconhece o Estado da Guiné-Bissau! 

Manuel de Lucena: Portanto, não é por causa da questão do 

reconhecimento que não se assina logo ali o acordo. 

Brigadeiro Manuel Monge: Não, não é. Atenção, estamos em 

Argel. Porque em Londres, a delegação portuguesa procurou negociar 

o cessar-fogo. 



 114

Manuel de Lucena: Sem isso. 

Brigadeiro Manuel Monge: Sem … digamos, sem dar nada em 

troca. Em Londres a delegação portuguesa não põe em cima da mesa 

que aceita o princípio do reconhecimento. Mas em Argel aceita. 

Manuel de Lucena: Portanto, se não houvesse outras divergências 

tinha-se assinado o acordo? 

Brigadeiro Manuel Monge: Como se assinou. Não se assinou na 

primeira, assinou-se na terceira reunião.  

Manuel de Lucena: Não, naquela [na primeira]. 

Brigadeiro Manuel Monge: Pois tinha, na primeira. Só que aí é que 

há o recuo do PAIGC, em que não lhe basta isso.  

António Duarte Silva: Há um endurecimento. 

Brigadeiro Manuel Monge: Há um endurecimento do PAIGC. 

Politicamente eles poderão naturalmente ter ligado a nós aceitarmos 

o princípio da autodeterminação e da independência, com todas as 

suas consequências, mas julgo que não era isso que a OUA queria. O 

que a OUA queria, o que nós sentimos que a OUA queria era que nós 

reconhecêssemos os movimentos de libertação como os legítimos 

representantes dos povos das colónias.  

Manuel de Lucena: Únicos.  

Brigadeiro Manuel Monge: Únicos. E era isso que a gente não 

quería aceitar. 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Substituindo [excluindo] 

qualquer referendo. 

Brigadeiro Manuel Monge: Pois. E tanto assim é que, para 

Moçambique, o Spínola recomendou aos negociadores que 

conseguissem que o Governo da Frelimo se responsabilizasse por 

substituir as autoridades portuguesas e por fazer - ele - um referendo 

em Moçambique. Esta é uma das primeiras [instruções] que os 

negociadores levam. Obviamente, a Frelimo não aceitou. E mais: o 

general Spínola, aqui, lança sobre os acontecimentos a ONU. Há uma 

altura, e é com Moçambique, porque com a Guiné apercebeu-se de 
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que isso não era possível, em que o general Spínola pretende meter a 

ONU no circuito, meter observadores da ONU, em parte porque 

percebeu que as Forças Armadas portuguesas não davam garantia de 

terem força para fazer qualquer coisa. Mas se houvesse autoridade da 

ONU, nós poderíamos exigir algumas coisas… E é isto que o MFA não 

aceita. 

António Duarte Silva: Isso já depois da aprovação da Lei n.º 7/74, 

quando o general Spínola forma uma Comissão de Descolonização. A 

minha questão agora é se o senhor brigadeiro, simultaneamente a ter 

acompanhado as negociações com o PAIGC em Argel, acompanhou o 

processo da feitura da Lei n.º 7/74. 

Carlos Gaspar: Eu creio que entre Londres e Argel, a questão que se 

põe, de se tomar uma decisão interna, é se se aceita o 

reconhecimento da República Guiné-Bissau ou se, reconhecendo o 

direito à autodeterminação e independência […]. Tanto quanto sei, há 

uma certa resistência […] ao reconhecimento. 

Brigadeiro Manuel Monge: Mas isso é a posição de Londres até à 

primeira reunião em Argel. Porque quando nós vamos à primeira 

reunião em Argel, as notícias que há da Guiné e a pressão que há da 

Guiné são de tal maneira que o general Spínola diz: «Nós temos que 

resolver rapidamente este problema.» E o dr. Mário Soares empenha-

se profundamente em conseguir o cessar-fogo. E já não se põe, 

portanto, o problema do reconhecimento. 

Carlos Gaspar: Entre a primeira e a segunda reunião de Argel, o 

general Spínola, inclina-se e aceita o reconhecimento da República da 

Guiné-Bissau? 

Brigadeiro Manuel Monge: Ó sr. dr., eu tenho alguma dificuldade 

em dizer-lhe…. O que eu tenho a dizer é o seguinte: em Londres, não 

se põe o problema do reconhecimento, põe-se o problema da 

assinatura do cessar-fogo. O PAIGC não aceita e nós vimos embora. 

Quando vamos para Argel, muda nitidamente o figurino. O problema 
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do reconhecimento é [colocado] por nós e começa outro tipo de 

exigências da parte do PAIGC. 

Manuel de Lucena: Só mais um ponto. E, portanto, o problema da 

Lei n.º 7/74 não é o do reconhecimento da autodeterminação e 

independência. Esse já não se põe a seguir ao primeiro encontro de 

Argel como condição para se chegar ao entendimento com o PAIGC. É 

um problema muito mais geral. Se já está reconhecida a República da 

Guiné-Bissau, já não é preciso isso para nos entendermos com o 

PAIGC, já é uma questão que depende de outras forças e de outros 

interesses. Já não é só a situação terrível na Guiné, na Guiné estarem 

os [nossos] oficiais a dizer «Já não se pode», e ter que se chegar 

rapidamente ao cessar-fogo; isso está resolvido logo na primeira 

reunião de Argel. E depois todo o processo que vai levar até à Lei n.º 

7/74 é um processo em que as forças … mas é um processo que já 

escapa ao problema da descolonização da Guiné. Eu gostava de ouvir, 

como já lhe pediram, a sua opinião sobre isso. 

Brigadeiro Manuel Monge: Sim, aí o PAIGC serviu de intermediário 

a interesses da OUA. É a nossa explicação.  

Interveniente não identificável: E [a interesses] dos outros 

movimentos… 

Brigadeiro Manuel Monge: E dos outros movimentos. Aliás, como 

se recordam, nessa altura há os partidos a enviarem mensagens de 

solidariedade: o PAIGC a mandar uma mensagem de solidariedade à 

Frelimo; a Frelimo a mandar uma mensagem [de solidariedade] ao 

PAIGC. Para nós era absolutamente conhecido que eles até tinham 

sido recebidos juntos pelo Papa e que, portanto, estariam em 

consonância. Mas além disso, tornou-se evidente que eles 

concertavam calendários. E mais: havia a OUA, que nessa altura era 

poderosa. É uma organização que a gente já não se lembra que 

existe embora ainda exista. Nessa altura era poderosa. Ainda por 

cima, nós estávamos em Argel, que era a capital da OUA... Se 
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naquele momento não era a capital efectiva, porque aquilo era 

rotativo, era a capital política. 

António Duarte Silva: E estavam numa cimeira, que era a 12.ª 

Cimeira.  

Brigadeiro Manuel Monge: Pois estava, naquela altura. Em relação 

à Lei n.º 7/74, nós, próximos do general Spínola, víamos as reacções 

dele em aceitar aquele processo, mas soubemos que ele tinha 

encomendado a Lei ao Governo. Se me perguntar quem a fez, eu não 

sei.  

António Duarte Silva: Ninguém diz, ninguém diz. Nem o Freitas do 

Amaral nem o [?]. 

Brigadeiro Manuel Monge: Eu não sei. Havia uma pessoa que tinha 

a obrigação de saber mas que já não está no meio dos vivos, o 

professor Palma Carlos. Ele, como primeiro-ministro… Espere lá, já 

era o Vasco Gonçalves. Então, nem por aí vamos. Eu não sei quem é 

que fez a Lei. O dr. Almeida Santos também não diz nada sobre isso? 

José Pedro Castanheira: O dr. Almeida Santos nessa altura está 

em Nova Iorque. 

António Duarte Silva: O sr. brigadeiro conhece a história da falsa 

lei? 

Brigadeiro Manuel Monge: Da falsa lei? Não. 

António Duarte Silva: Da Lei n.º 6/74, publicada sem a 

promulgação do senhor presidente Spínola. Conhece essa história? 

Brigadeiro Manuel Monge: Conheço vagamente uma história 

dessas, mas não em pormenor. 

António Duarte Silva: É que a lei n.º 7/74 foi publicada. Tinha sido 

aprovada pelo Conselho de Estado em 27 de Julho. Tem um processo 

atribulado de feitura, que começa no princípio de Julho. A 24, em 

posso dizer-lhe… 

Manuel de Lucena: Poucos dias antes… 
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António Duarte Silva: Poucos dias antes sai uma «falsa» lei, com o 

nº 6/74, de 19 de Julho de 1974, em que falta o artigo 3.º5, que é 

publicada no Diário de Governo, dizendo que foi aprovada em 

Conselho de Estado e promulgada pelo Presidente da República. Foi 

mandada para a Imprensa Nacional. E não tem a assinatura do 

Presidente da República. 

Manuel de Lucena: E falta-lhe o artigo 3.º, que não é o da 

independência. É o que dá ao Presidente da República o poder para 

gerir o assunto. O que era ainda mais forte.  

António Duarte Silva: A lei tirou [essa competência] ao Vasco 

Gonçalves e deu-a ao Spínola. 

Brigadeiro Manuel Monge: Eu agora, passados vinte anos, ouvi 

falar nisso, mas na altura, não me lembro disso. Isso é capaz de ser 

uma história semelhante à da bandeira portuguesa no 5 de Outubro 

de 1910. 

António Duarte Silva: Já agora só em continuação… O acordo vai 

ser assinado a 26 de Agosto e o sr. brigadeiro vai com o dr. Mário 

Soares a Argel fazer as negociações finais? 

Brigadeiro Manuel Monge: Não, à ultima reunião em Argel (que 

era a da assinatura), eu não fui; foi o Hugo dos Santos. Só fui a Argel 

duas vezes. 

António Duarte Silva: Pois, então a segunda vez que foi, foi no 

princípio de Agosto. 

Brigadeiro Manuel Monge: Princípio de Agosto não! Então a 

assinatura é… 

António Duarte Silva: A assinatura é em 26 de Agosto. 

Brigadeiro Manuel Monge: De Agosto? Não, não. Então vem cá o… 

                                                      
5 Esta «falsa» lei n.º 6/74 foi retomada pouco depois (com inclusão do dito art. 3.º) 
pela lei n.º 7/74 de 27 de Julho, que nos seus dois primeiros artigos determinava 
que a solução do problema ultramarino – política e não militar – assentasse no 
princípio da autodeterminação, expressamente intrepretado como compreendendo a 
possibilidade das independências. Entretanto, saíra, no dia 24 de Julho, a 
«verdadeira» lei n.º 6/74 com o regime de governo transitório de Angola e 
Moçambique. 
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António Duarte Silva: Não. Isso é 10 de Setembro. 

Brigadeiro Manuel Monge: Quando vem cá o Pedro Pires? É só em 

Setembro? 

António Duarte Silva: É Setembro, é. 

Brigadeiro Manuel Monge: Pareceu-me que era mais cedo… 

António Duarte Silva: Dá-me impressão que o sr. brigadeiro ainda 

foi a Argel no princípio de Agosto. E depois tiveram umas 

conversações secretas, reservadas. 

Brigadeiro Manuel Monge: Estava tudo resolvido, da nossa parte. 

António Duarte Silva: Levaram daqui ou fizeram lá o texto? Há o 

Acordo, mais o Anexo. O que nós sabemos pelos historiadores é que 

o Anexo vai de Bissau para Argel. Era a retracção do dispositivo 

militar. 

Brigadeiro Manuel Monge: É, é. Mas atenção: há um projecto, com 

mapa e tudo, apresentado em Argel, sobre a retracção do dispositivo. 

Mas aquilo que é o importante, no Acordo de Argel em relação a 

Bissau-Bissau é realmente o Anexo. Aquilo só é assinado na terceira 

reunião, que é aquela em que nomeadamente se fala no respeito 

pelos africanos que serviram nas Forças Armadas Portuguesas, em 

que o Estado português se compromete inclusivamente a abrir uma 

linha de crédito para ajudar a República da Guiné-Bissau a incorporá-

los na sociedade da Guiné. E isso vem no Anexo do Acordo, que é 

assinado na terceira reunião em Argel, onde eu já não estou. Mas 

obviamente tinha conhecimento. Agora, a retracção do dispositivo é 

um assunto que se começa a discutir … Logo na primeira reunião de 

Argel, nós temos o mapa e com os militares deles fala-se nisso. Mas 

isso não era problema… Era problema deles, no fundo era fácil de 

negociar a retracção do dispositivo. Claro que nós queríamos 

liberdade de movimento entre os nossos sítios, quer nos mares, quer 

nos ares, mas isso eles aceitaram, até porque não tinham força para 

o impedir. Quer dizer: obviamente que tinham força em termos 

aéreos, mas não tinham em termos navais. Uma das coisas que nos 
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permitia sobreviver na Guiné em termos militares é que nós 

conseguimos… Nunca apareceram minas aquáticas, nós conseguimos 

até ao último momento da guerra andar livremente nos rios da Guiné. 

Manuel de Lucena passa a palavra a Luís Salgado de Matos, cuja 

intervenção é impossível de ouvir devido à mudança de cassete. 

Brigadeiro Manuel Monge: … eficientíssimos na Guiné. A esses eu 

tiro o meu chapéu. Mas desculpe, não eram oficiais, eram praças. 

Não tenho nada contra a Marinha, sou muito amigo de muita gente, 

mas “o seu a seu dono”. Mas hoje costumo dizer que ainda não sei se 

a Marinha entrou para o 25 de Abril, no 26 à tarde ou no 27 de 

manhã. Mantenho essa dúvida… 

Risos. 

Luís Salgado de Matos: Uma pergunta especifica sobre as 

instruções que recebe do general Spínola. Aquela que descreveu há 

pouco, da parte da manhã, é que o sr. general falou consigo e lhe 

terá dito para fazer aquilo que o então major Monge já sabia que ele 

general Spínola queria que fizesse. 

Brigadeiro Manuel Monge: Mas atenção, vamos lá ver. Eu nunca 

falei nas negociações. Atenção, estavam lá os ministros, eu era 

major, sempre fui respeitador das hierarquias. Nunca falei a não ser 

quando me perguntavam qualquer coisa com o mapa da Guiné 

aberto. Obviamente, depois os ministros falavam comigo mas eu não 

era interlocutor do PAIGC. 

Luís Salgado Matos: Não, com certeza. Mas o senhor general 

Spínola deu-lhe instruções. 

Brigadeiro Manuel Monge: Deu, deu. O general Spínola chamou-

me (lembro-me que até estava no gabinete o Sá Carneiro, não sei se 

estaria [tambeém]o primeiro-ministro, que na altura era o Palma Carlos) 

e disse-me: «Olhe, o cessar-fogo da Guiné está a ser negociado em 

Londres. O Bruno tomou ou vai tomar posse como Conselheiro de 

Estado, eu não quero que ele continue lá, de maneira que o senhor 
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vai substituí-lo. Olhe, fale com o Bruno. O senhor sabe o que é o que 

eu penso em relação à Guiné.»  

Manuel de Lucena: Isso é para Londres. Mas para Argel? 

Brigadeiro Manuel Monge: Para Londres. Depois, para Argel, não: 

não há instruções específicas de cada a gente sai, a gente faz um 

relatório, o general [Spínola] faz os seus comentários, dá as suas 

instruções ao ministro. Obviamente, eu sabia. Mas quando fui para 

Argel, o presidente não me tornou a chamar, não me tornou a dar 

instruções. Eu falava com ele todos os dias, era ajudante de campo, 

andava com ele no carro. Não há este formalismo: venha cá para eu 

lhe dar um mandato. 

Luís Salgado de Matos: Mas as instruções não têm de ser 

particularmente formais. 

Brigadeiro Manuel Monge: Pois. À medida que a situação vai 

evoluindo… Não se esqueça que ele me mandou a Bissau falar com o 

Fabião, eu venho cá e faço-lhe o relatório. Eu vou a Bissau duas 

vezes. Vou a Bissau uma segunda vez… 

José Pedro Castanheira: Instruções sempre orais? 

Brigadeiro Manuel Monge: Sim, sempre orais. Eu vou uma 

segunda vez a Bissau e não saio do avião. Vem o Fabião falar 

comigo… 

Manuel de Lucena: E quando é a segunda vez? 

Brigadeiro Manuel Monge: Ora bem, eu estou convencido de que 

fui a primeira vez a Bissau entre Londres e Argel. E uma segunda 

vez, entre a primeira e a segunda negociação. Ou então fui 

imediatamente a seguir à segunda, porque a segunda... Eu sei é o 

que lá fui fazer: fui lá porque o Fabião telefona ao presidente e diz-

lhe: «Os senhores não podem demorar mais o cessar-fogo, a situação 

está absolutamente incontrolável, mande cá alguém falar comigo.» E 

eu fui daqui no avião, nessa altura o avião de carreira, havia uma só 

carreira semanal, e para que a resposta fosse mais rápida, porque eu 
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não tinha tempo, numa hora, de ir ao Palácio, o Fabião veio ao 

aeroporto falar comigo. 

António Duarte Silva: O sr. brigadeiro leva a carta directiva da 

resposta à «mensagem relâmpago». 

Brigadeiro Manuel Monge: Não. 

António Duarte Silva: Não foi dessa vez. 

Manuel de Lucena: Então mas não foi dessa vez… Agora estou 

baralhado.  

Brigadeiro Manuel Monge: Antes estive lá uns dias. 

Manuel de Lucena: Uma vez diz que está em Argel e os argelinos 

até mandam um avião e vem cá a Lisboa e daqui vai à Guiné. 

Brigadeiro Manuel Monge: Isso é a primeira vez. A primeira vez 

que a gente está em Argel… 

Manuel de Lucena: Então não é entre Londres e Argel; é quando 

está em Argel. 

Brigadeiro Manuel Monge: Ora bem. Mas eu fui duas vezes… 

Tenho dificuldade em dizer quando é que fui a primeira vez. O que eu 

sei é que a minha primeira ida é feita sem ser numa situação de 

grande aperto, estou uns dias em Bissau, falo com o Governador, a 

situação está complicada. É quando eu falo com os moços milicianos. 

Venho ao general, faço o relatório e digo: «Aquilo está… tem que 

mexer…» 

António Duarte Silva: E vai para Londres. 

Brigadeiro Manuel Monge: Não, não vou para Londres. 

António Duarte Silva: Vai para Londres vai. 

[Adelino Gomes?]: Eu também tenho essa ideia. O sr. aparece em 

Londres…. 

Manuel de Lucena: De Argel não pode ser, porque vem de avião… 

Brigadeiro Manuel Monge: Eu vou a primeira vez antes de ir a 

Londres?  

[Adelino Gomes?]: É, é. 
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António Duarte Silva: É. Porque é nessa altura que esses oficiais da 

MAOSP Movimento Alargado de Oficiais Sargentos e Praças], do MDP, 

essa situação, é nessa altura que existem. Penso que isto é em… 

Manuel de Lucena: Em Maio. 

António Duarte Silva: Meados de Maio. 

Brigadeiro Manuel Monge: Se isso lhe interessa como historiador 

eu sou capaz de ir procurar… Vou dizer porque é que tenho alguma 

dificuldade: aqui há uns tempos, só peço que não me perguntem o 

nome da pessoa, eu tinha os meus papéis de Londres e não sei 

quantos, e houve um senhor que resolveu fazer um livro e que já o 

fez. Pediu-me esses papéis e não mos devolveu. Eu não tenho um 

papel. De maneira eu tenho alguma dificuldade. […] Eu tenho as guias 

de marcha assinadas pelo gabinete do... A primeira vez que eu fui 

com uma assinatura do gabinete do general Costa Gomes, porque eu 

era militar, EMFA, a Casa Militar era assim uma coisa meia 

revolucionária e eu fui com uma guia de marcha, uma guia de marcha 

assinada pelo gabinete do general Costa Gomes. Da primeira vez que 

fui a Bissau. Da segunda, não me recordo porque foi assim uma coisa 

de ir e vir, muito rápida. 

Luís Salgado de Matos: […] O general Spínola alguma vez lhe deu a 

ideia de mudar a sua posição quanto à descolonização consoante as 

diferentes ondas? 

Brigadeiro Manuel Monge: Vamos lá ver. O general, inicialmente, 

estamos no princípio, estamos em princípios de Maio. Em princípios 

de Maio, o general Costa Gomes vai a Angola e a Moçambique e 

quando volta faz uma conferência de imprensa e diz: «Vamos 

defender os interesses dos portugueses, vamos auscultar as 

populações em todos os territórios.» O MFA não tinha balanço para 

ter uma voz diferente da do general Spínola e da do general Costa 

Gomes. Não era possível. Portanto, não há reacção a estas posições. 

Estamos em princípios de Maio. Quando começam as negociações na 

Guiné, entretanto começa a aparecer o Otelo e algumas pessoas do 
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MFA, nomeadamente o Melo Antunes, a quererem autonomizar as 

suas ligações com os movimentos de libertação. Aqui, para o general 

Spínola, nesta altura, a descolonização era igual para todas as 

províncias, e ele desejaria inclusivamente que fosse feita uma 

consulta na Guiné. Mais: ele mandou fazer milhares de fotografias 

dele, para as mandar para a Guiné para serem difundidas. E o PAIGC 

entrou em pânico! E o Fabião disse: «Eh não façam isso, senão a 

guerra aqui complica-se, daqui até ao fim!» E mais, o general Spínola 

quis ir à Guiné. Portanto, nesta altura, ele tinha, para todas as 

províncias ultramarinas (como se dizia na altura), um timing que 

era… o timing não era o mais importante, o figurino é que era o 

mesmo! O figurino é que era o mesmo! 

Luís Salgado Matos: Isso é o figurino. Mas para o timing tinha uma 

ideia específica? Punha… 

Brigadeiro Manuel Monge: Punha, punha. Mesmo que o figurino 

fosse o mesmo, ele pensava, pensava-se (era uma coisa de que ele 

falava com todos nós), que o timing de Angola seria muito mais lento. 

Em Angola há muito mais o deixar andar. Isto porquê? Porque havia a 

consciência… para já, não havia situação militar em Angola; quer 

dizer, a guerra em Angola foi inventada pelo Rosa Coutinho. Há 

bocado o senhor coronel disse que as Forças Armadas estavam assim 

por causa dos milicianos… Cuidado! Porque se isso é verdade, 

também é verdade que os oficiais que resistiram às ordens de 

indisciplina das suas unidades foram presos pelos delegados do MFA e 

corridos das províncias: um deles é hoje o chefe de Estado-Maior do 

Exército e o outro o comandante-geral da Polícia. Houve intenção do 

MFA de indisciplinar as Forças Armadas. Quando eu digo o MFA, não é 

o meu, é o do Melo Antunes, do Vasco Lourenço, do Vasco Gonçalves, 

que na altura estavam todos juntos.  

Tenente-coronel Luís Ferreira da Cunha: … Decapitar os 

comandos e [eles tornarem-se] fantoches. 
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Brigadeiro Manuel Monge: Ou os comandantes tinham um 

delegado do MFA, que funcionava como comissário político, ao ponto 

de um coronel pedir a um capitão licença para fumar! Portanto, 

chegou-se a esta situação. Ou, nos sítios em que o comandante [dizia] 

«ó meu amigo, o sr. capitão e eu sou coronel…», os comandantes 

eram destituídos, eram presos, eram perseguidos e eram expulsos! 

Isto é verdade! E em Angola então é muito nítido! Há uma relação de 

36 oficiais que o Rosa Coutinho se preparou para mandar embora, 

três deles nós, na Cavalaria, promovemo-los por escolha a tenentes-

coronéis. Um é o agora general Alves Ribeiro e outro é o agora 

general Monteiro Pereira. E perante isto o Rosa Coutinho tirou-os lá 

do sítio onde estavam mas não os mandou embora. Isto passou-se 

em Angola. É preciso ver que a descolonização não foi … Vamos lá 

ver: como se recordam, na altura os fautores da mesma diziam: a 

descolonização foi uma descolonização exemplar. Era o termo que 

escolheram para a adjectivar. E houve mais, o sr. alto-comissário em 

Lourenço Marques chegou a dizer que a página mais brilhante da 

história portuguesa é a descolonização, ainda mais brilhante que os 

Descobrimentos! … O que para marinheiro não é muito bonito… Mas 

isto foi dito, está escrito. Hoje, se a gente os for confrontar com esta 

situação, dizem: «Não, perante a situação de indisciplina que se criou 

e o PC e tal, foi a descolonização possível». Bom, não me interessa 

discutir se foi a descolonização possível , neste momento. Foi a 

descolonização que o MFA, o núcleo duro do MFA, quis fazer, porque 

[correram com] todos os que se lhe opuseram: correram com o 

governador de Moçambique, que era nitidamente um democrata, 

correram com o governador de Cabo Verde, que nitidamente 

democrata; e puseram lá militares que fizeram aquilo que o MFA quis! 

Repare, em Cabo Verde (o dr. Manuel de Lucena sabe disto, já 

falámos disto), havia outros dois partidos; em Cabo Verde não havia 

guerra; em Cabo Verde, contra as ordens do general Spínola, um 

avião da Força Aérea portuguesa trouxe para Cabo Verde o Pedro 
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Pires! Havia dois [outros] partidos: a UDC e a UPICV. Os líderes destes 

partidos tinham grandes dificuldades no acesso à rádio e um dia 

foram chamados ao Palácio do Governo, recebidos pela delegação do 

MFA para estudarem como se fazia a difusão, os tempos de antena e 

tal. E os líderes dos partidos foram presos e mandados para Caxias! E 

as segundas linhas foram para o Tarrafal. Eu encontrei-os presos em 

Caxias. Quando lá vi uns fulanos pretos, velhotes, presos, perguntei: 

«Quem são estes fulanos?» E contaram-me isto. Isto aconteceu em 

Cabo Verde, isto aconteceu em Angola. Eu não sei se era possível 

fazer a descolonização de outra maneira, mas quem se lhe opôs, 

alguém que se opusesse a que se seguisse a via que foi tomada… 

essas pessoas eram perseguidas, eram expulsas, nalguns casos 

foram entregues à Frelimo e eram mortas, como a Joana Simeão, que 

criou aquele movimento que eles depois chamaram fantoche porque 

não tinha, diziam eles (não sei se tinha), representação popular. Esta 

é a minha opinião sobre a descolonização.  

Obviamente, como eu há bocado dizia à mesa, não sou isento nestas 

coisas. Este é o meu ponto de vista, um participante nunca é isento. 

Agora, a minha opinião em relação a isto é muito crítica, porque, no 

meu entendimento, para além da desmotivação dos soldados, para 

além da politização que havia, os comandantes militares que 

conseguiram manter as suas unidades mais ou menos em ordem, 

foram perseguidos. E, como se recordam, na altura do Documento 

dos 9, o Melo Antunes vem dizer: «Bem, nós errámos, nós 

pensávamos que forças armadas democráticas…, mas no fundo não 

pode haver ordem, não pode haver Estado, não pode haver não sei o 

quê, com forças armadas democráticas.» Pensando que forças 

armadas democráticas era fazer plenários, para os soldados de braço 

no ar decidirem se vão fazer a operação. Portanto, há o núcleo que 

depois se separou (os Nove contra os Gonçalvistas) mas nesta altura 

estavam todos juntos; e a descolonização do senhor Rosa Coutinho 

era a do senhor Melo Antunes e a do senhor Vítor Crespo, a certa 
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altura do processo. Depois é que eles se dividem. E a minha opinião, 

em relação à descolonização, é que, naquela altura, foi feito aquilo 

que o MFA queria. Eu até admito, não estou a fazer juízos de valor, 

eu até admito que eles pensassem que a tal comunidade [de língua] 

portuguesa que nós queríamos fazer pudesse ser feita com esses 

movimentos, porque eram todos amigos entre eles; e, como nós 

estávamos numa revolução de esquerda, [esses movimentos] eram de 

esquerda e obviamente tinham (e isso é verdade) quadros próximos 

dos portugueses. Obviamente, o MPLA, em termos culturais, estava 

muito mais próximo de Portugal do que a UNITA ou do que a FNLA. 

Tudo bem em termos culturais. Agora vejam o que deu: temos a 

Frelimo a pedir a adesão de Moçambique à Communwealth; temos os 

interesses dos portugueses em Angola completamente postergados. 

Portanto, a diplomacia não se faz com voluntarismos, faz-se 

defendendo uma coisa que os militares chamam os ONP, os 

Objectivos Nacionais Permanentes. Os ONP e os interesses de 

Portugal na descolonização foram ignorados, porque alguns nem 

sabiam o que era isso. Eu dizia ontem a brincar, não sei a quem que, 

hoje, os militares portugueses estavam em condições de iniciar a 

descolonização. A gente não sabia o que estávamos a fazer, éramos 

aprendizes de feiticeiro, a maioria dos meus camaradas fizeram 

disparates, eu não estou a fazer nenhuma acusação de natureza 

moral, estou a dizer que estavam a mexer onde não sabiam. Era o 

mesmo que me porem agora a mim a fazer uma operação a um 

paciente, eu matava-o! Os militares não tinham preparação para 

fazer aquilo que fizeram. E repare, por exemplo: o general Spínola, 

às tantas, quis meter a ONU como garantia do cumprimento do 

programa do MFA. Isto [foi considerado] um vilipêndio para os 

portugueses, deixar que viessem indivíduos de fora fazer a 

descolonização. Então a gente não sabia que do outro lado estava a 

OUA, do outro lado estava a União Soviética? Mas foi isto que se 

passou! Esta foi a verdade dos factos, na minha interpretação. E já 
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falei nisto com o Vasco Lourenço (e com outros); ele tem o ponto de 

vista dele, eu tenho o meu. E já lhes disse: «Atenção, não foi a 

descolonização possível, foi a que vocês quiseram fazer. Agora como 

deu uma guerra civil em Angola, como transformou Moçambique no 

país mais pobre do mundo, vocês vêm dizer, pá não era a possível, 

pá…» Assentando um bocado na tese do nosso coronel, que é 

verdade, foi uma condição mas não é explicação, o facto de os 

militares terem ideias de extrema-esquerda, o facto de os soldados 

estarem desmotivados, tudo isso é verdade, só que nós podíamos ter 

feito a descolonização com uma quinta ou uma sexta parte das forças 

militares no terreno. Não havia guerra! Podíamos tê-la feito com 

muito menos gente e essa gente talvez conseguíssemos pô-la em 

condições… 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Eu também disse, e é 

verdade, que a partir do 25 de Abril, o MFA derrapou sempre para a 

esquerda, até praticamente à extrema-esquerda. 

Brigadeiro Manuel Monge: Eu não direi o meu MFA, eu direi o 

núcleo dominante do MFA. Porque, meu coronel, como lhe disse, 

ainda no dia 13 de Dezembro [1973], a maioria dos indivíduos que, de 

armas na mão, derrubaram o regime no dia 25 de Abril, não estavam 

com o núcleo dominante do MFA.  

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Pois não. 

Brigadeiro Manuel Monge: Tanto que o MFA nunca aceitou que se 

fizessem processos democráticos dentro das Forças Armadas; a tal 

democracia, eles não a aceitavam. Quando a gente dizia: «Então 

vamos a uma votação entre os oficiais.» «Não, não, porque se vamos 

fazer uma votação, então temos que meter as praças, os milicianos.» 

«Não, não. Fomos nós que fizemos isto, então vamos fazer uma 

votação entre os militares.» «Não, não, então temos de meter os 

milicianos…» 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: E onde escorregaram foi nas 

votações para os conselhos das armas. 
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Brigadeiro Manuel Monge: As votações para os conselhos de 

armas que eles perderam antes do 11 de Março. E que foi um dos 

motivos que, no meu entendimento, os levou a acelerar o processo 

do 11 de Março. Nas eleições que houve nos finais de 1974 e eles 

perderam as armas principais. 

Luís Salgado Matos: Tem a noção de que ele tem a ideia de que [a 

partir de determinado momento] era vantajoso acelerar a 

descolonização na Guiné? 

Brigadeiro Manuel Monge: Há um momento em que ele [general 

Spínola] considera que é necessário acelerar as coisas na Guiné. É 

quando ele, mandando-me duas vezes em missão, eu trago a notícia 

do Fabião de que não é possível nós retardarmos… Até porque a 

minha ida lá é porque o Fabião mandava mensagens para cá e 

telefonava, para o Bruno, para mim: «Eh pá, digam lá ao Presidente, 

vocês não estejam a empastelar a situação em Londres ou em Argel - 

neste caso em Argel -, porque no terreno a situação não é coerente 

com o que vocês estão a defender lá. Temos que avançar.» Ora bem, 

é perante estas notícias que o general Spínola decidiu avançar com a 

descolonização na Guiné, para podermos ter liberdade de acção para 

fazer as outras. Isto foi em meados de Junho. 

Manuel de Lucena: Quando parte para Argel, embora nunca tenha 

tido uma carta de instruções formais, [nem] uma conversa informal, já 

sabe (não é só o resto da delegação) que o general Spínola também 

aceita o reconhecimento da República da Guiné-Bissau. Nessa parte 

já está resignado. 

Brigadeiro Manuel Monge: Aliás, o resto da delegação nunca teve 

posições pessoais. Eu lembro-me de o Dr. Mário Soares conversar 

comigo e dizer: «A minha opinião é muito mais avançada do que 

essa, mas o programa do Governo é este e as instruções que eu 

tenho do Presidente da República são estas, portanto são estas que 

eu defendo.» 
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Manuel de Lucena: Outro ponto que ficou para trás, e viveu essa 

questão de perto, também é uma questão factual, é o problema da 

ida do general Spínola à Guiné, como é que se desenha e como é que 

vai ao fundo. Quando ele quer ir à Guiné e faz as fotografias. 

Brigadeiro Manuel Monge: Ele faz primeiro as [suas] fotografias e 

manda as fotografias [para a Guiné] para as distribuir. Não são 

distribuídas e ele nem sabe logo, na altura, que não foram 

distribuídas. Quando começa a sentir a pressão toda, ele tem aquela 

[atitude]: «Ah, então eu vou à Guiné. Vou lá, falo com aqueles tipos e 

meto-os na ordem.» 

Manuel de Lucena: Isso é antes de Londres? 

Brigadeiro Manuel Monge: Isto é… nitidamente antes de Argel, 

nitidamente antes de Argel, e talvez antes de Londres. Eu tenho às 

vezes alguma dificuldade [com as datas], porque, repare, isto não é 

uma coisa que a gente fosse apontando. Agora, isso sim, é antes do 

general ter aceitado o reconhecimento da Guiné. Portanto, nessa 

altura ele disse: «Eu vou lá!» E o Fabião mandou-lhe… 

António Duarte Silva: Antes de Julho? 

Brigadeiro Manuel Monge: Possivelmente antes de Junho, antes de 

irmos para Argel. Porque a ida para Argel é em Junho e já há… 

Manuel de Lucena: Maio, eu acho que é Maio. 

Brigadeiro Manuel Monge: As fotografias? As fotografias foram 

logo em Maio, logo em princípio de Maio. 

Manuel de Lucena: E como é que isso vai… A certa altura até o 

próprio Fabião se opõe. 

Brigadeiro Manuel Monge: O próprio Fabião se opõe. 

Manuel de Lucena: Isso é que é decisivo? 

Brigadeiro Manuel Monge: Não, porque a questão das fotografias 

não ia alterar…. 

Manuel de Lucena: Não, em relação ao Fabião. O que é que o 

convence a não ir? Ele quer ir à Guiné mas não vai. Como é que ele 

desiste? 
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Brigadeiro Manuel Monge: Porque o Fabião disse para cá que isso 

ia causar a maior perturbação. E, entretanto, ele percebe que não vai 

lá fazer nada; não diz que então vai lá amanhã. Quando ele diz para 

o Fabião que quer ir, o Fabião responde de lá que não. E entretanto, 

a situação evolui de tal maneira que ele também vê que já não… 

Manuel de Lucena: Eu lembro-me de ter lido um artigo no 

Expresso, em que se diz, a certa altura, que o general já não vai 

porque até o major Hugo dos Santos se opõe, até esse também acha 

que não vale a pena. 

Brigadeiro Manuel Monge: É possível, é possível. O Hugo dos 

Santos estava na equipa do Fabião; as pessoas que lá estavam... O 

Fabião era o homem de confiança do general, depois o general 

zanga-se com ele, mas no fundo o Fabião tinha à volta dele uma 

equipa de pessoas absolutamente moderadas, e que também nos 

diziam… Era só o Fabião que dizia? Não, não era só o Fabião; era o 

Florindo Morais, era o Hugo dos Santos, era o ajudante de campo do 

Fabião, o hoje coronel Sousa Pinto. [Todos] diziam: «Não é possível. A 

situação degradou-se muito rapidamente. O que é que cá vem fazer o 

Presidente?» 

Há mais alguma questão? Em relação à Guiné chegámos ao 

reconhecimento da independência. Daí para diante é a 

independência: a saída da Guiné, a retracção do dispositivo e tal. 

Tudo se processou sem problemas de maior. 

Manuel de Lucena: Já tínhamos falado um bocado de Lusaca. 

Brigadeiro Manuel Monge: Só sei que na Guiné fui interveniente e 

em Lusaca fui assistente. As coisas processavam-se com alguma 

opacidade na altura.  

Julgo que o desafio do nosso painel é o poder metropolitano… 

Manuel de Lucena: E a famosa reunião na Manutenção Militar? 

Brigadeiro Manuel Monge: Qual delas? 

Manuel de Lucena: A segunda. 

Brigadeiro Manuel Monge: A do Vasco Gonçalves? 
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Manuel de Lucena: Sim. Como é que isso joga? 

Brigadeiro Manuel Monge: Essa reunião tem exactamente a ver 

com aquilo que eu ia dizer: a difusão do poder que o general Spínola 

sente fugir-lhe das mãos. Então, ele faz uma reunião na manutenção 

Militar, onde vão o Vasco Gonçalves e o Sá Carneiro. Fala às forças, 

dá a sua opinião sobre a situação nacional e também sobre a 

descolonização, acaba [de falar] e ninguém diz nada. O que para o 

general vale, [do ponto de vista da] interpretação política, como 

aceitação. Na verdade, depois ele sai cedo, eu também saio, porque 

saio para Londres. Isto deve ter sido naquela altura de Londres. É 

nessa altura que o Presidente vai a Londres ou a Argel. Eu saio 

porque vou daí a umas horas para Londres. E ele sai. E, como é 

histórico, o Vasco Gonçalves, não na reunião, mas no desarmar da 

feira, lança umas perguntas aos grupos e o que aparece na 

comunicação social é que toda aquela gente não tinha aceitado o que 

o general Spínola disse. Na minha opinião, nem aceitaram, nem 

deixaram de aceitar, ouviram, ninguém levantou objecções, mas 

também ninguém disse: «Sim, senhor.» Para mim, como se diria 

agora, foi uma reunião inconclusiva. Não serviu, do meu ponto de 

vista, para nada, porque nem deu ao general Spínola a força que ele 

queria para poder ter alguma legitimidade revolucionária junto do 

MFA, nem foi ali que o Vasco Gonçalves foi buscar a sua força. Agora, 

na continuação destas manobras de legitimação, em Agosto, 

nitidamente mais tarde, aparece o célebre documento do Hugo dos 

Santos. E esse documento é que procura acabar com a Comissão 

Coordenadora do Programa do MFA. E é a última tentativa feita para 

impedir a saída do general Spínola que já está, nessa altura, pelos 

cabelos, e diz que o país está, do ponto de vista dele, ingovernável. E 

eu faço uma certa ligação entre as tentativas legitimistas do general 

Spínola nesta altura e a actuação do Hugo dos Santos, que entretanto 

tinha vindo da Guiné. Com a sua posição de grande prestígio no 

Movimento, elaborou o documento que toda a gente conhece e que o 
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senhor general Costa Gomes rubricou. Depois foram lá uns miúdos do 

MFA: «Então, o senhor faz uma coisa destas?!» E depois ele [Costa 

Gomes] mandou um rádio, pela cadeia militar, a não autorizar a 

circulação do documento que tinha rubricado. E pronto, e depois 

aquilo ficou assim, um granelado, como os militares dizem, uns 

assinaram, outros não assinaram. Um exemplo foi entregue ao 

Presidente da República, outro foi entregue ao general Costa Gomes. 

E depois aquilo tudo, mais uma vez, não deu nada, e deu-se o 28 de 

Setembro.  

Mas, em termos de descolonização, a minha leitura é a seguinte: 

quando se começa a fazer o fraccionamento do poder (o 

fraccionamento do poder faz-se em Maio, quando os movimentos de 

libertação começam a perceber que têm vários interlocutores em 

Lisboa), nós perdemos a capacidade de fazer uma descolonização 

com alguma ordem, porque deixámos de ter um poder coerente em 

Lisboa. Vou dar-lhe um exemplo: quando foi do 7 de Setembro, com 

a tomada do Rádio Clube de Moçambique por aquele grupo de 

brancos, e aquela manifestação em Lourenço Marques, o Samora, 

que está não sei aonde, entra em pânico e telefona para Lisboa. 

Telefona para Lisboa e pede para falar com Vasco Gonçalves. Estas 

são as petites histoires que fazem a História. Só que, não sei como, o 

telefonema foi cair no gabinete do general Spínola. E então temos o 

Samora a falar de lá com o general Spínola, pensando, durante uns 

segundos, que era o Vasco Gonçalves. Depois o Samora deve-se ter 

apercebido de com quem é que estava a falar. E pronto. Aquilo ficou 

por ali e depois o general Spínola mandou o seu chefe da Casa Civil, o 

tenente-coronel Dias de Lima, a Lourenço Marques. Não sei se o João 

Diogo [Nunes Barata] foi com ele. Mas quem ia a liderar a missão era 

o tenente-coronel Dias de Lima, que era o chefe da Casa Civil. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Brigadeiro Manuel Monge:… O Dr. Almeida Santos está a escrever 

um livro sobre a descolonização. Julgo que o professor Veiga Simão 



 134

também está. Se eles quiserem contar todas estas histórias, isto será 

riquíssimo, porque era muito complicado para eles, ministros, 

estarem numa negociação e os indivíduos que estavam do outro lado 

saberem de coisas (porque tinham recebido um telefonema de Lisboa 

uma horas antes) que nem eles sabiam. É óbvio que negociar nestes 

termos… as coisas são da maior dificuldade. Dentro desta coisa e 

visto de uma óptica civil, quer dizer política, eu direi que a 

descolonização foi a possível. Agora, da responsabilidade militar, 

digo: não, não, não; cuidado, porque se os civis negociadores tiveram 

estas dificuldades foi porque elas foram criadas pelos militares, que 

falavam com os outros, que se ligavam com os outros, que tinham 

uma ideia de descolonização diferente, que falavam com o presidente 

Nyerere nas costas dos seus camaradas ministros e tal. Portanto, 

estes indivíduos, do meu ponto de vista, em termos políticos, 

tornaram impossível aos negociadores civis fazerem de outra 

maneira. 

Adelino Gomes: Exceptua dessa sua análise o caso da Guiné? 

Brigadeiro Manuel Monge: Exceptuo. 

Adelino Gomes: É que eu, do que compreendi das suas palavras, na 

Guiné acabou por não poder ser feita outra coisa senão aquilo. 

Brigadeiro Manuel Monge: Sim, sim. Exceptuo a situação na Guiné 

na medida em que na Guiné há questão de Direito Internacional. A 

Guiné já tinha sido reconhecida por 83 países e mesmo e se 

quiséssemos fazer um referendo na Guiné, isso ia levantar alguns 

problemas de Direito Internacional; porque nós portugueses dizíamos 

que eles [PAIGC] não representavam nada, estavam no mato, não 

tinham nenhuma cidade, nem nenhuma guarnição importante, o que 

era verdade; mas também era verdade que o Estado português era 

um Estado colonialista e desacreditado na opinião pública e os 

argumentos que nós fossemos utilizar no dia 26 de Abril eram os 

mesmos que tinham sido utilizados pelo Estado português no dia 24. 

Era difícil que a comunidade internacional fosse permeável a qualquer 
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outro tipo de solução que não fosse essa. Mas atenção: os 83 países 

que tinham reconhecido a República da Guiné-Bissau eram: os países 

da América Latina, países descolonizados, recentes; eram os países 

do Bloco de Leste; eram os países de África e do Terceiro Mundo. As 

potências ocidentais não tinham reconhecido a Guiné-Bissau. E às 

vezes nós esquecemos isto: ainda não tinha caído o Muro de Berlim, 

ainda havia União Soviética; havia nitidamente um mundo ocidental e 

um mundo de Leste. Na descolonização jogava-se uma luta pelo 

poder naquela zona. Por isso é que o general Spínola vai ao Sal falar 

com o Mobutu e vai aos Açores falar com o Nixon. Só que o Nixon 

está moribundo, o Nixon tem o Watergate à perna. Se nós pensarmos 

(pode ser uma maneira de os portugueses quererem ser grandes e 

nós somos uns pigmeus), mas se nós pensarmos na importância que 

tinha para o mundo ocidental a descolonização portuguesa, 

nomeadamente na África Austral, podemos perguntar: será que o 

Watergate teve alguma coisa a ver em termos de timing com o que 

se passou com a descolonização portuguesa?  

António Duarte Silva: E com o Vietname… 

Brigadeiro Manuel Monge: E com o Vietname. E depois, para as 

pessoas que dizem que a descolonização portuguesa foi uma 

descolonização diferente, eu digo assim: na sociedade portuguesa, 

mesmo na sociedade de perseguição e de algum colonialismo que o 

sr. coronel aqui definiu, não havia a antipatia, nem a divisão que 

havia na África do Sul com o apartheid, e na África do Sul foi possível 

fazer uma descolonização, foi possível dividir o poder, na África do 

Sul, os brancos não tiveram de fazer as malas e ir embora. É 

possível, quando há uma força de um lado e do outro, negociar-se. 

Ou seja: se foi possível fazer-se isso na África do Sul, não era 

possível aos portugueses terem ficado em Angola? Já nem digo na 

Guiné e até posso dar de barato Moçambique. Mas em Angola havia 

imensa gente de cultura portuguesa, havia imensa gente de matriz 

étnica multirracial, não era possível ter feito uma coisa diferente em 
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Angola? Eu penso que, pelo menos, devíamos ter tentado. Como 

participante, aceito sobre mim e sobre os meus camaradas a 

responsabilidade histórica de não termos tentado fazer em Angola 

uma coisa diferente. No meu entendimento, o procedimento do sr. 

almirante Rosa Coutinho, que entregou os catangueses ao MPLA, que 

desarmou as forças armadas portuguesas decapitando os comandos, 

impossibilitou que se tentasse fazer em Angola uma descolonização 

em que os interesses permanentes de Portugal fossem tratados de 

outra maneira. Em termos do poder daqui, já dei a ideia de que 

estava difuso, o poder era difícil, o general Spínola pensava que tinha 

poder e não tinha. Uma vez, o general Eanes disse-me: «Eu não 

posso deixar de ser, além de Presidente, Chefe do Estado-Maior 

General das Forças Armadas, porque não quero que me aconteça o 

que aconteceu ao general Spínola, que pensava que tinha poder e o 

poder estava nas mãos do general Costa Gomes. Portanto eu, 

enquanto for Presidente da República, vou ser CEMGFA». 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: A ideia do general Costa 

Gomes em relação às Forças Armadas era bastante diferente. O 

general Spínola, até porque lidou sempre com umas forças armadas 

que eram muito dele, ainda manteve durante muito tempo a 

sensação de que as Forças Armadas seriam capazes de, no terreno, 

ajudar a descolonização. O general Costa Gomes sabia porque o caso 

do Fabião dr repetia também em várias situações em Angola, repetia-

se também em várias … 

Brigadeiro Manuel Monge: Em Angola não havia guerra, meu 

coronel! 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Está bem, não havia guerra. 

Brigadeiro Manuel Monge: Então mandavam os soldados embora. 

O que é que eles estão lá a fazer? Para quê? Não há guerra! 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: O que eu estou a dizer é que 

os comandantes estavam solapados pelos delegados do MFA, pelas 

comissões dos oficiais subalternos que eram 98%... 
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Brigadeiro Manuel Monge: Mas os delegados do MFA tinham o 

apoio do senhor general Costa Gomes, que dizia uma coisa ao 

general Spínola pela frente e por trás fazia outra. Porque, quando são 

mandados embora da Guiné os delegados do MFA, o sr. general 

Spínola manda-os recolher e o sr. general Costa Gomes manda-os 

voltar à Guiné.  

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Esses pormenores … É 

possível até… 

Brigadeiro Manuel Monge: Não quero fazer disto uma discussão 

entre mim e o meu coronel – valha-me Deus! Tenho muita 

consideração pelo senhor. Agora, as posições, digamos, de diferença 

de análise em relação às Forças Armadas do general Costa Gomes… É 

que o general Costa Gomes, a partir de uma determinada altura, do 

meu ponto de vista militar em vez de CEMGFA, passou a ser o 

delegado-mor do MFA. E talvez tivesse com isso evitado males 

maiores (do meu ponto de vista mal maior, nalguns casos, era difícil 

de haver), mas tornou complicado que outros… O comandante de 

Cabinda é preso! O comandante de Cabinda é preso e o indivíduo que 

o prende é delegado do MFA. Há uma insubordinação pura! É o que 

diz o general Themudo Barata, como sabe. Há situações como esta, 

em que há indivíduos que tomam atitudes como esta e depois, ao 

nível militar, é tudo perdoado. Há bocado, o meu coronel disse o 

seguinte: «Há um massacre e depois a PIDE tapa aquilo e tal.» Com o 

general Spínola não havia disto! Com o general Spínola, há um 

indivíduo que se embebeda, que entra pelo Senegal e mata dois 

senegaleses. O general Spínola prende-o, tira-lhe o comando, manda-

o para Lisboa com um processo militar. Porque não vai pedir a um 

indivíduo da PIDE para tapar, isto não se pode tapar. Quer dizer: há 

outra posição militar, que depois se reflecte nesta conduta. Claro que, 

como o processo era mais político… não é por acaso que o general 

Spínola se vai embora no 28 de Setembro e o general Costa Gomes 

fica. Não estou aqui a fazer análises de valor, de dizer «o senhor fez 
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mal, o senhor fez bem». Eu estou é a procurar com exemplos 

defender a minha tese, que é minha, que naturalmente é errada, mas 

é a minha. Como participante, não sou isento e até ganho um certo 

calor nestas coisas porque me considero responsável e porque não 

me esqueço, não me esqueço, meu coronel, de que houve soldados 

africanos, que combateram sob as minhas ordens e que, depois de 

nós sairmos, foram mortos. Eu estava preso depois do 11 de Março, 

estava preso em Caxias, e um dia vejo no Expresso que uns fulanos 

que tinham sido meus subordinados estavam a ser fuzilados. E eu, 

que estava preso, escrevi uma carta ao Fabião, que era Chefe do 

Estado-Maior do Exército, em que dizia: «Atenção. Está a acontecer 

isto, são os homens que nós comandámos, peço ao meu general que 

utilize o seu poder no sentido de evitar que estas coisas aconteçam». 

E o general Fabião respondeu-me o seguinte: «Isso, o que vem nos 

jornais nem sempre é verdade; e, depois do que se está a passar na 

Guiné, os culpados foram vocês [spinolistas] com a história do 11 de 

Março, porque por causa disso é que estão a fuzilar os indivíduos na 

Guiné.» Isto é o género de coisas que eu não posso aceitar, meu 

coronel! Estas coisas eu não aceito! E não aceito e fazem-me um 

calor estas coisas… Peço desculpa a estas pessoas. 

Manuel de Lucena: Nós já estamos um pouco à saída da reunião. 

Esta reunião foi essencialmente analítica. 

Brigadeiro Manuel Monge: … Mas é que há coisas que como 

participante… Porque fui do 25 de Abril desde o primeiro momento, 

dei a cara desde a primeira circunstância, fui dos indivíduos que no 

dia 5 de Março assinou a descolonização… Porque o mal de algumas 

pessoas, principalmente ao nível das chefias, é aceitarem que quem 

contraria a descolonização e quem diz mal da descolonização são os 

indivíduos que não queriam que ela se fizesse. Quer dizer: a direita 

reaccionária, que não queria que houvesse descolonização é que 

ataca a descolonização. Quando eu acho que não: têm de ser os 

democratas a dizer que devíamos ter tentado fazer melhor. Para não 
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nos acontecer a vergonha que acontece volta e meia de certos 

indivíduos dizerem: “Ah, a descolonização portuguesa foi uma 

vergonha. Porque o dizem pretos de Moçambique, de Angola e da 

Guiné: os nossos problemas são porque vocês fizeram uma 

descolonização que é uma vergonha.” Eu já ouvi indivíduos a dizer, 

dos que têm responsabilidades governativas actuais! 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Bem. O Costa Gomes, 

quando assume a Presidência da República, considera como seu 

problema número um desfazer-se do Vasco Gonçalves, porque 

considerava que o Vasco Gonçalves que, apoiado pelo MFA e ligado à 

tal faixa esquerdizante, mas que era o centro de gravidade do MFA…. 

o Costa Gomes tinha necessidade de se descartar do Vasco 

Gonçalves. E eu recordo-me perfeitamente, é aí entre o III e o IV 

Governo provisório, talvez quando foi nomeado o IV Governo do 

Vasco Gonçalves, que eu disse ao general Costa Gomes… 

Manuel de Lucena: O IV do Vasco Gonçalves que é o V [Governo] 

provisório. É aí que ele vai cair. 

Brigadeiro Manuel Monge: Aí ele cai. 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Eu falei ao general Costa 

Gomes e disse-lhe assim: «Ó meu general, estão reunidas as 

condições para agora…» Até disse: «O Vasco Gonçalves está 

maduro.» E o Costa Gomes respondeu-me assim: «Repare, a uma 

maçã que cai madura no chão, normalmente não se lhe dá um 

pontapé. É primeiro preciso que ela apodreça. Porque se eu agora 

fosse destituir o Vasco Gonçalves, eu tinha o MFA todo do outro 

lado.» E o MFA vinha sucessivamente a descalçar as chefias militares 

e poucos chefes militares eram nessa altura minimamente escutados. 

E o Costa Gomes espera por aquelas reuniões que depois há em 

Tancos… no sentido do Vasco Gonçalves apodrecer. E portanto, 

quando tirou o tapete ao Vasco Gonçalves, já ninguém refilou, já toda 

a gente aceitou.  
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Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos, referindo-se ao 

discurso de posse do V Governo. 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Eu é que escrevia os 

discursos do Costa Gomes e lembro-me perfeitamente de ele me ter 

dito: «Dê a ideia de que o Vasco Gonçalves está a terminar.» Estava 

a terminar a sua carreira política. Mas ainda não era o momento – 

achava o general Costa Gomes -, não era o momento de se 

descartar… de dar o pontapé… Se [lho] tem dado nessa altura, [Costa 

Gomes] ia criar uma reacção que depois talvez não controlasse e 

talvez tivéssemos outro 28 de Setembro em que outro general diria 

«Vou-me embora». Aliás, há outro caso nítido, por volta creio eu de 

Março, antes das primeiras eleições: estava o Costa Brás [era então 

ministro da Administração Interna] muito aflito; o Costa Gomes queria 

marcar as eleições para o 25 de Abril, que era o que estava no 

Programa das Forças Armadas (que as eleições fossem um ano 

depois) e o Costa Brás apareceu lá e dizia assim: «Eu estou doido! 

Não sou capaz. Não tenho cadernos eleitorais. Os cadernos eleitorais 

que recebemos do antigamente… eu sei lá! Têm mais mortos que 

vivos, têm indivíduos em três concelhos. Eu, para fazer uns cadernos 

eleitorais minimamente sérios, não sei se os tenho prontos a tempo.» 

Aparece lá na Presidência da República o Arnão Metelo, que era um 

homem lá do grupo do Vasco Gonçalves… 

Brigadeiro Manuel Monge: Que foi vice-primeiro-ministro. 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: O Arnão Metelo aparece lá e 

diz assim: «Ó meu coronel…» Nós conhecíamo-nos da Academia 

Militar, ele como aluno e eu como instrutor, era mais novo que eu. Eu 

tinha uma má ideia dele. Eu sou católico e sou minimamente 

praticante. Mas admirava-me muito porque havia três cadetes (um 

deles era o Arnão Metelo) que se levantavam mais cedo para irem 

todos os dias comungar. E eu achava esta coisa toda… E fui ter uma 

conversa com o Arnão Metelo e disse: «Então mas como é?! Vocês, 

anda tudo aqui cansado e vocês têm a pachorra?» «Ah, não sei quê e 
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tal.» «Oh pá, se é assim uma fé tão viva…» Eles contaram-me a 

história da fé. Não era. É que eles tinham um quarto no patriarcado 

onde eles [entravam] fardados e iam-se lá desfardar. Era um quarto 

que lhes era cedido pelo [D. António] Reis Rodrigues, que era capelão. 

[…] Eu quando falava deles até dizia assim: «os padrecas.» 

Quando o Arnão Metelo me aparece lá e diz: «Eu tenho de ser 

recebido já hoje!» [Respondi-lhe: «Eh pá, Tenho aqui problemas… nos 

próximos quinze dias, ele [Costa Gomes] já não é capaz...» [Recebia] 

montes de pessoas, aquilo era uma espécie de, sei lá, de muro das 

lamentações. E eu disse: «Nem pensar nisso!» «Não, não, tem de ser 

hoje.» «Ó Arnão Metelo, tem de ser hoje?! Você tem de dar uma boa 

explicação para eu agora entrar ali no gabinete do Costa da Gomes e 

dizer “Tem de ser hoje!”. Que explicação é?» «Ah, é que o Vasco 

Gonçalves é da opinião que o povo não está preparado para eleições, 

é preciso deixar passar pelo menos dois anos, e eu também sou 

dessa opinião, de maneira que vou ser nomeado ministro da 

Administração Interna». Aí eu entrei no gabinete do Costa Gomes e 

disse-lhe: «Ó meu general, está ali um padreca da sua terra…» 

Risos 

(Eu tinha à vontade com o Costa Gomes em situações destas.) «Está 

ali um padreca da sua terra…» O Arnão Metelo era lá também de 

Chaves e o Arnão Metelo considerava-se, enfim, amigo do Costa 

Gomes. «Está ali um padreca da sua terra que vem-me aqui explicar 

que quer tomar posse rapidamente, porque as eleições… o povo não 

está preparado, eu até lhe disse que já ouvi essa muita vez.» 

Risos. 

O povo não estar preparado já ouvi! Ouvi desde miúdo.  

«Ah mas o povo tem de se politizar.» É claro, havia a 5.ª Divisão a 

trabalhar e não tinha tido tempo suficiente […] E lá entrou, o Arnão 

Metelo. E o que o Costa Gomes disse foi: «Nem pensem nisso, diga lá 

ao Vasco Gonçalves.» Imediatamente a seguir, chamou-me e disse-

me: «Você avise a televisão, que eu amanhã, à hora nobre, quero 
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fazer uma proclamação ao país, uma coisa muito curta». E eu disse: 

«Então diga o que é». «O que é que você vai preparar-me um 

discurso, dou-lhe os tópicos e você vai-me preparar um discurso para 

eu dizer na televisão: As eleições são a 25 de Abril. E agora, pronto, 

jogo tudo. Ou eles - quando ele dizia eles referia-se ao Vasco 

Gonçalves e ao MFA – ou eles têm coragem para me destituir ou 

fazer uma guerra daqui até lá, ou têm que gramar as eleições.» E é 

assim que o general Costa Gomes aparece no dia seguinte à visita do 

Arnão Metelo a dizer: «Não, não. Vai haver eleições e são no 25 de 

Abril.»  

Manuel de Lucena: Acho que as pessoas já estão a começar a ficar 

exaustas… 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Portanto, o Costa Gomes 

condescendia muito para tentar manter alguma alavanca de 

manobra. E o momento decisivo foi este. E a verdade é que nem o 

Vasco Gonçalves, nem o MFA tiveram coragem de dizer: «Não 

senhor, não vai haver eleições.» E fizeram-se eleições. 

Manuel de Lucena: Eu agradeço… 

Adelino Gomes: Só falta uma coisa que foi falada antes e que talvez 

o senhor brigadeiro esteja em condições de responder. Nas duas 

sessões anteriores falou-se sempre no célebre artigo 8.º ou 9.º do 

Programa do MFA - que no modelo original referia a 

autodeterminação e independência - e da atitude do general Spínola 

que, na própria proclamação ao país, corta essa parte e passa a 

haver uma formulação diferente. O que é que se passou, do seu 

ponto de vista e daquilo que sabe? O MFA diz que a posição inicial do 

MFA era mais avançada do que aquela que o general Spínola deixou 

avançar na proclamação ao país. 

Brigadeiro Manuel Monge: Pois. Mas há proclamação do general ao 

país e há o Programa do MFA. E o Programa que o MFA difundiu tem 

exactamente esse número que o senhor diz. O general cortou aquilo 

que ele [MFA] disse, mas no Programa estava escrito. O Programa que 
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foi difundido, quando fala em descolonização, fala no direito de 

autodeterminação e independência. 

Adelino Gomes: Não 

Manuel de Lucena: No Programa difundido, não (parece é ter 

havido uma primeira versão em que estava isso). Fala-se em solução 

política e em largo debate nacional. 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Houve uma grande discussão 

entre o Spínola, o MFA e o Costa Gomes exactamente à volta disso. 

Do ficar ou não ficar. 

Manuel de Lucena: Segundo alguns, com o movimento já 

desencadeado, antes de [o programa] ser publicado, mas depois de as 

tropas estarem na rua. 

Brigadeiro Manuel Monge: Bom, eu não estava presente. Tinha 

acabado de ser solto, e há um período que, para mim, é um bocado 

buraco negro, entre o 16 de Março e o 25 de Abril. Portanto, não sei 

o que é que poderá ter evoluído no Movimento, em termos de 

mentalização para o plano da descolonização. 

Manuel de Lucena: A impressão que dá é que isso terá sido uma 

discussão não entre a Coordenadora do MFA e o general Spínola, mas 

entre a Coordenadora do Programa do MFA e o general Spínola.  

Brigadeiro Manuel Monge: Mas com certeza que na do Programa! 

A Comissão Coordenadora do Movimento nunca mais reuniu. 

Manuel de Lucena: Mas como nesse momento ainda havia a 

Coordenadora do MFA - estou a dizer, digamos, do ponto de vista do 

direito revolucionário, o que se lhe queira chamar -, a Coordenadora 

do MFA é que mandava. Não era a Coordenadora do Programa. 

Depois havia uma Comissão do Programa e uma Comissão Militar. E 

terá sido a Comissão do Programa que negociou com o general 

Spínola e o general Costa Gomes a fórmula definitiva. E não tendo o 

general Spínola aceite a autodeterminação e a independência, a 

Coordenadora do Programa aceitou o que saiu. 
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Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: O Programa, quando saiu, 

tinha sido visto, com vários artigos vetados, sobretudo pelo general 

Spínola e nalguns casos com o apoio directo do general Costa Gomes. 

[…] 

Brigadeiro Manuel Monge: Mas o Programa do MFA, do que eu 

julgo saber, nunca foi apresentado ao MFA. Não sei, mas julgo que 

não houve nenhuma reunião entre o 5 de Março e o 25 de Abril, em 

que tornasse a ser discutido o Programa. Portanto, aquilo, no fundo, 

é a opinião do Melo Antunes.  

Manuel de Lucena: Não, é da Coordenadora do Programa. 

Brigadeiro Manuel Monge: Aquilo nunca é legitimado por nenhuma 

assembleia do MFA, porque aquilo que realmente aconteceu foi que 

quando se falou na descolonização (e aí houve profundas divisões) foi 

no dia 5 de Março, em Cascais.  

Manuel de Lucena: Nunca mais houve um plenário de envergadura?  

Brigadeiro Manuel Monge: Julgo que não. E quando o senhor dr. 

fala na Comissão Coordenadora, a Comissão Coordenadora do MFA, 

que eu saiba, depois do 5 de Março só se tornou a reunir em Abril de 

1995 para tirar uma fotografia… 

Manuel de Lucena: Mas o que aconteceu entretanto […] foi que a 

Comissão Militar realizou o 25 de Abril e pronto… 

Brigadeiro Manuel Monge: E foi para casa. 

Manuel de Lucena: E foi para casa. A Comissão Coordenadora 

desapareceu e a Comissão do Programa passou a chamar-se ora 

Comissão Coordenadora do Programa do MFA, ora muito 

simplesmente Coordenadora. E portanto, tomou a posição que era a 

da Coordenadora alargada anterior, que não era a de Programa 

nenhum, que era a vossa, em que você estava. Basta deixar cair o 

Programa para ficar só Comissão Coordenadora. O que acontecia. Se 

for ver à imprensa da época, às vezes vem Comissão Coordenadora 

do MFA, ponto final parágrafo, sem a especificação. 
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Carlos Gaspar: Pode-se pensar que não há nenhuma atitude 

deliberada da Comissão Coordenadora do Programa de tirar o “P” [do 

Programa]. O Vasco Lourenço ou o Melo Antunes. Agora a Comissão 

Coordenadora [do MFA]… 

Manuel de Lucena: Essa desapareceu. E quando começam a 

perceber que há divergência porque é que vocês não a refazem? 

Brigadeiro Manuel Monge: Porque essa Comissão Coordenadora 

tinha, em si mesma, essas divisões. Porque os indivíduos da 

Comissão Coordenadora do Programa faziam parte da Comissão 

Coordenadora. A Comissão Coordenadora não podia funcionar como 

órgão de peso, ao contrário da do Programa, que, essa, sim, com 

sete [elementos] era uma comissão coesa. A outra não: estavam lá os 

sete (do programa) e estavam outros que pensavam de maneira 

diferente. 

Manuel de Lucena: Ah, mas há bocado não nos tinha dito isso, que 

os sete estavam todos eles na… 

Brigadeiro Manuel Monge: Não estavam todos eles, porque na 

Comissão Coordenadora são só oficiais do Exército e na do Programa 

é que aparecem oficiais da Marinha e da Força Aérea.  

Manuel de Lucena: Os do Exército estão todos na Coordenadora 

geral? 

Brigadeiro Manuel Monge: Não sei se o Melo Antunes está, mas o 

Vasco Lourenço e o Vítor Alves estão. 

Intervenção imperceptível de Luís Salgado Matos, que termina 

afirmando que a insubordinação psicológica é transversal às clivagens 

políticas, abrangendo tanto oficiais conservadores, como oficiais de 

esquerda. 

Brigadeiro Manuel Monge: Não, sr. dr. Eu julgo que não porque 

repare: os miúdos do MFA (os miúdos éramos nós) sentiam que não 

tinham legitimidade, ninguém os tomava a sério se não tivessem à 

frente do Movimento figuras conhecidas, como o general Costa 

Gomes e o general Spínola. Como eu referi hoje de manhã, 
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mandaram-me lá falar com o general Spínola porque havia o pavor de 

«quem é que chefia a miudagem?». Porque os militares não sabem 

funcionar sem chefe. Não era possível, entre nós, eleger um chefe. O 

Otelo? Não era possível. Não nos púnhamos de acordo, não havia 

nenhum indivíduo entre nós que tivesse o prestígio, a posição, ou a 

diferença de idade ou de antiguidade (muito menos o Vasco 

Gonçalves), que pudesse ser o chefe daquela gente. Então, vamos 

buscar um ou dois generais. Ora bem, aqui, agora, é que surge a 

força, que no nosso entendimento (nosso, dos homens próximos do 

general Spínola), o general Costa Gomes não soube utilizar. Quer 

dizer: nós entendemos que o general Costa Gomes tinha uma força 

tremenda, em relação aos «miúdos», porque, depois de o general 

[Spínola] se ir embora, ele não se podia ir embora, porque os 

«miúdos» ficavam órfãos. Ele não tinha de lhes fazer a vontade. Ele 

tinha muita força! É como se diz no Alentejo: «Se o touro soubesse a 

força que tem nos cornos, ninguém lhe puxava pelo rabo.» Posso não 

ter razão nenhuma, mas este é o nosso ponto de vista, nós pensamos 

que não era possível o MFA sobreviver sem o general Costa Gomes 

depois de cair o general Spínola. Mas quem são eles?! Nós estamos 

no Ocidente, nós não estamos em Cuba! Repare, o Vasco Gonçalves 

nunca teve coragem para rompermos com a NATO, nem o Rosa 

Coutinho! Embora tenham dito da NATO, nas reuniões do MFA, o que 

numa fome não dura um presunto… Mas nunca houve essa coragem! 

Os militares, ainda por cima, têm a noção de onde estão 

estrategicamente, sabíamos que estávamos aqui, neste cantinho da 

Europa. Os militares sabem isto melhor do que os políticos civis, que 

tem a noção popular… Os militares aprenderam isto. Portanto, era 

muito difícil aos militares… Essa história do corte transversal, há. Mas 

não é com estes dois senhores. Este dois senhores tinham ganho… 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Brigadeiro Manuel Monge: […] um poema diz, na Idade Média, 

aquilo que se passou em São Tomé há três dias: os cavaleiros 
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revoltaram-se, tomaram a cidade, ao fim de sete dias sem saber o 

que haviam de fazer, entregaram a cidade ao rei. Quer dizer: o MFA 

não podia decapitar as Forças Armadas. Nós não somos 

revolucionários, os militares não são revolucionários, nós não 

podíamos eleger o nosso Fidel de Castro, tomar o poder e fazê-lo 

Presidente da República. Dividíamo-nos, andávamos aos tiros uns 

com os outros no dia seguinte. Esse corte transversal, que se deu 

realmente, não atingia os generais. 

Tenente-Coronel Ferreira da Cunha: Creio que esta força, o Costa 

Gomes não a sentiu. Ou por outra: veio a senti-la quando a usou no 

momento em que disse: «As eleições vão mesmo fazer-se». É aí que 

ele afronta directamente o Vasco Gonçalves e o MFA. Diz: «Não não, 

as eleições vão-se fazer.» E nessa altura eles recuam. O que dá razão 

ao seu ponto de vista. Se ele mais cedo tem tomado uma solução 

dessas, mais cedo eles teriam recuado… 

Brigadeiro Manuel Monge: Isto agora é o «Grande Irmão». 

Fazermos a história ao contrário do Orwell, do 1984… Isso eu não sou 

capaz. 

Manuel de Lucena, afirmando que «essa é uma questão que vai ficar 

em aberto», dá por encerrada a sessão. 


