
Introdução 

 

Prelúdio de um livro cuja trabalhosa edição demorará mais tempo, a publicação na 

Internet de uma série de entrevistas com grandes protagonistas e com qualificados 

observadores portugueses da descolonização que o nosso país levou a cabo nos 

seus domínios africanos em 1974/1975, pede os seguintes esclarecimentos: 

 

I. Essas entrevistas integram um projecto do Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa (ICS), apoiado pela Fundação Oriente, que para o efeito 

disponibilizou as suas instalações e serviços no Convento da Arrábida. Foi aí que a 

grande maioria dessas entrevistas teve lugar, no decurso de longos encontros, 

quase todos realizados em dias de Verão ou princípios do Outono de 1995, 1996, 

1997 e 1998. 

 

II. Entrevistadores foram Maria de Fátima Patriarca, Carlos Gaspar, Luís Salgado 

de Matos e Manuel de Lucena que coordenou. Em algumas sessões também 

participaram, como perguntadores, António Duarte Silva, autor de um livro sobre a 

descolonização da Guiné, e os jornalistas Jorge Almeida Fernandes, Adelino Gomes 

e José Pedro Castanheira, bem como a socióloga Maria José Stocker, 

frequentadores do tema em apreço. 

 

III. Entrevistados foram: 

1. Por um lado, figuras que, nas ex-colónias foram governantes, chefes militares, 

dirigentes do MFA ou qualificados participantes, já nos processos de 

descolonização, já em situações e acontecimentos que os condicionaram. Para cada 

um dos mencionados territórios considerados (Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e 

Moçambique) foram organizados dois painéis, cabendo no primeiro, em regra, os 

que aí exerciam funções relevantes desde pouco antes do 25 de Abril de 1974 até à 

definição das regras do jogo descolonizador; e no segundo os que agiram 

sobretudo (quando não exclusivamente) nas fases de transição para a 

independência. Angola, onde o processo foi mais longo e complexo, teve direito a 

três painéis: o dos que lá estavam quando o Estado Novo acabou; o intermédio 

(correspondente ao alto-comissariado do almirante Rosa Coutinho); e, enfim, o dos 

que lá estiveram depois do Alvor (Janeiro de 1975), a caminho da independência. 

Mas, por motivos vários, também houve entrevistas individuais, com pessoas que 

adiante serão nomeadas. 

De longe os mais numerosos, estes painéis e estas entrevistas abrangeram a 

grande maioria de quem, à partida, constituía a lista dos interlocutores desejados. 

Com efeito, foram ouvidos os seguintes, sendo as patentes militares aqui indicadas 
as que tinham na altura das entrevistas:  

 Sobre Cabo Verde  

a) no primeiro painel o almirante Henrique da Silva Horta, governador a 25 

de Abril, o general Hugo dos Santos, do MFA, membro de uma delegação 

portuguesa que discutiu com o PAIGC a independência da Guiné e Cabo 

Verde, o capitão-tenente Miguel Judas, do MFA, e o capitão Augusto Torres 

Mendes, comandante de uma Companhia de Lanceiros que foi para Cabo 

Verde substituir tropa desordeira;  

b) no segundo painel o almirante Vicente Almeida d’Eça, alto-comissário e 

chefe do governo de transição, o general Wilton Pereira e o coronel José 

Manuel Vaz Barroco, ministros portugueses desse Governo, e o general 

Amílcar Fernandes Morgado, ex-comandante militar; 

c) e, à parte, Pedro Gonçalves e Manuel de Lucena que em 1974/75 

prestaram serviço no arquipélago como alferes milicianos, tendo a certa 

altura feito parte dos órgãos dirigentes do MFA das ilhas. 
 Sobre a Guiné-Bissau 

a) no primeiro painel o general Eduardo Mateus da Silva, encarregado do 



governo após o 25 de Abril, o coronel Carlos Matos Gomes, José Manuel 

Barroso, ex-capitão miliciano (membro, como os dois anteriores, do MFA), e 

o coronel Florindo Morais, último comandante do batalhão de comandos 

(tropa de elite indígena) na colónia, a qual, antes da sua chegada estivera 

sob o comando de Matos Gomes.  

b) No segundo painel, o embaixador João Diogo Nunes Barata, ex-capitão 

miliciano, e o coronel António Ramos, oficiais na Guiné próximos do general 

Spínola e o general Hugo dos Santos, já acima referido.  

c) E, em entrevistas individuais, o general José Manuel Bettencourt 

Rodrigues, que sucedeu a Spínola como governador da Guiné (depois de ter 

comandado as Forças Armadas no Leste de Angola) e o coronel Carlos 

Fabião, último governador e senhor de uma longa experiência guineense 

anterior ao 25 de Abril. 
 Sobre Angola  

a) no primeiro painel o general António Soares Carneiro, secretário-geral em 

funções de encarregado de governo ao dar-se o 25 de Abril, o brigadeiro 

Pedro Pezarat Correia, do MFA, o brigadeiro Fernando Passos Ramos, chefe 

da repartição de informações do Estado-Maior, e o coronel Rui Antunes 

Tomás, comandante de tropas de elite indígenas.  

b) No segundo painel o almirante António Rosa Coutinho, alto-comissário 

antes dos acordos de Alvor, o comandante Jorge Correia Jesuíno e os já 

mencionados brigadeiros Passos Ramos e Pezarat Correia que na fase em 

apreço continuaram activos no território.  

c) No terceiro painel o general António Silva Cardoso, alto-comissário e 

chefe do governo de transição até meados de 1975, o general António 

Gonçalves Ribeiro e o brigadeiro Heitor Almendra, testemunhas privilegiadas 

dos acontecimentos angolanos desse ano: Gonçalves Ribeiro acabaria por 

ter a seu cargo o alívio do êxodo (ponte aérea) e Almendra esteve em 

Angola com os seus pára-quedistas até à beira da independência.  

d) E, em separado, Vasco Vieira de Almeida, membro do governo de 

transição. Convindo igualmente mencionar o que, ao falarem de outros 

territórios, pessoas como o general Bettencourt Rodrigues ou Nunes Barata 

disseram, en passant, sobre Angola. 
 Enfim, sobre Moçambique 

a) no primeiro painel, o general Joaquim Miguel Duarte Silva, comandante 

na zona nevrálgica de Tete e Cahora-Bassa, o tenente-coronel Aniceto 

Afonso, expoente do MFA, o coronel José Pinto Ferreira, comandante de 

tropas especiais, e Nuno Brederode dos Santos, ex-alferes miliciano no 

Norte (Nampula).  

b) E no segundo painel – atípico - o almirante Vítor Crespo, alto-comissário 

e chefe do governo de transição para a independência, e duas figuras do 

período anterior: o general Manuel de Sousa Meneses, que a 25 de Abril era 

o comandante militar, e o almirante Vasco Almeida e Costa, que nessa data 

esteve em Nampula como subchefe do Estado-Maior do Comando Naval, 

tendo deixado Moçambique após os acordos de Lusaca (Setembro de 1974).  

2. Por outro lado, pessoas que, possuindo algumas larga experiência em alguns dos 

territórios considerados, agiram, em 1974/75, sobretudo na metrópole, integrando 

o restrito grupo dos grandes responsáveis globais da descolonização portuguesa ou 

actuando como seus íntimos colaboradores. Nesta última qualidade foram 

entrevistados: designado pelo general Costa Gomes, o coronel José Luís Ferreira da 

Cunha, seu colaborador de muitos anos; e, designados pelo general Spínola, já 

bastante doente, João Diogo Nunes Barata (que integrou como se disse um dos 

painéis da Guiné) e os coronéis Manuel Monge e João de Almeida Bruno. Em 

pessoa, depôs o tenente-coronel Ernesto Melo Antunes. Com Mário Soares chegou a 

estar marcada uma entrevista, que se não realizou por incompatibilidades dom a 



sua agenda de Presidente da República. E Almeida Santos não chegou a ser 

solicitado por se achar preferível só o ouvir após a publicação de uma sua 

anunciada obra sobre a descolonização, que tardou em sair. 

Assim, não sendo embora de excluir a possibilidade de virem a ser ouvidas algumas 

figuras particularmente interessantes a verdade é que a realização do projecto está 

tão avançada ao nível dos grandes protagonistas militares da descolonização 

portuguesa que não há inconveniente em iniciar a sua publicação. 

 

IV. Antes das entrevistas, vários colaboradores – os drs. Cláudia Figueiredo, Pedro 

Aires de Oliveira, Fátima Ferreiro, Maria Amélia Brown, Marina Lopes e Elsa Simões 

dos Santos – elaboraram uma detalhada cronologia da descolonização – dia-a-dia, 

do 25 de Abril de 1974 até à independência de Angola em Novembro de 1975. A 

qual também será publicada, tanto aqui na Internet como no futuro livro. V. A cada 

entrevistado foi pedido que fornecesse a sua visão das situações que vivera e dos 

acontecimentos em que participara, com menção do que pensava que ia suceder 

bem como do que queria que sucedesse e o relato dos seus esforços pessoais, dos 

apoios recebidos, das resistências que enfrentara e do que disso tudo foi 

resultando. 

VI. Não procurando promover uma qualquer interpretação, chegar a juízos gerais 

ou encerrar os eventos abordados num preciso quadro problemático, o grupo 

entrevistador foi seguindo os relatos e aceitando as visões dos seus interlocutores, 

embora não deixasse de lhes solicitar esclarecimentos por vezes incómodos. 

E, sendo esses interlocutores muito variados, designadamente do ponto de vista 

ideológico e político, das ditas conversas resultaram textos cujo principal interesse, 

para além do maná das informações soltas (algumas das quais inesperadas e 

outras contrárias a preconceitos correntes) consistirá talvez no estímulo de um 

pensamento livre e atento à complexidade dos temas em apreço. Mas disso 

julgarão os leitores. 

VII. Em 1995, quando as entrevistas começaram, já vinte anos tinham decorrido 

sobre os factos nelas evocados. Ainda com muitas paixões por arrefecer, os 

entrevistadores comprometeram-se a nada publicar antes de passarem seis a dez 

anos. Muito por causa dessa promessa é que só agora se inicia a sua publicação: a 

última conversa (com o coronel Carlos Fabião) data de 2002 e as penúltimas, de 

1998, têm quase doze anos . 

VIII. Editada por Rita Almeida de Carvalho, Fátima Patriarca e Amélia Sousa 

Tavares, esta série de entrevistas começa pelas relativas à Guiné-Bissau, território 

onde se deu o arranque formal da descolonização que lhe imprimiu carácter. 

Seguir-se-ão as de Cabo Verde, onde também foi protagonista o PAIGC, ficando 

para o fim as duas ex-colónias maiores, Angola e Moçambique. 


