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Estudos Gerais da Arrábida 

A DESCOLONIZAÇÃO PORTUGUESA 

 

Painel dedicado a Angola (1 de Outubro de 1998) 

 

Depoimentos de Vasco Vieira de Almeida1 e do Brigadeiro 

Fernando Passos Ramos2. 

 

Devido a problemas técnicos estes textos foram revistos pelos 

depoentes, sendo que, no caso de Vasco Vieira de Almeida, a versão 

apresentada se afasta da gravação. 

 

Manuel de Lucena introduz o entrevistado. 

Vasco Vieira de Almeida: Depois de uma curta estadia no I 

Governo Provisório em Portugal – foi muito útil para mim e para o 

país o ter sido tão breve – fui convidado pelo Ernesto Melo Antunes 

para ir para Angola, para o Governo de Transição. Tratava-se apenas 

de saber se eu estaria disponível, mas não tinha intenção nenhuma 

de aceitar. Conhecia o país por ter sido administrador do Banco 

Comercial de Angola, que era uma filial do Banco Português do 

Atlântico, de que tinha sido administrador. Visitava regularmente 

Angola, tinha seguido a sua vida económica, mas não ia lá desde 

1972, portanto, já estava um bocado desactualizado. Devo dizer que 

o que me convenceu foi uma conversa com o Lúcio Lara, de quem era 

muito amigo, como também era amigo de outras gentes de Angola, 

                                                           

1 Vasco Vieira de Almeida (1932): Ministro da Coordenação Económica em Portugal 
(1974). Ministro da Economia do Governo de transição de Angola (1975). 
2 Fernando Passos Ramos: Oficial de Artilharia. Oficial da 2. ª Repartição 
(Informações) do Comando da Zona Militar Leste, em Angola. Membro da Comissão 
Nacional de Descolonização e, nesta qualidade, participa nas negociações do Alvor. 
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nomeadamente do Agostinho Neto. Eu tinha sido testemunha no 

julgamento dos 51, no Porto, onde ele foi réu. Conhecia ainda o 

Viriato Cruz, o Mário Pinto de Andrade (os irmãos Pinto de Andrade 

em especial), o Marcelino dos Santos, o Amílcar Cabral. Tive aqui um 

convívio bastante grande com esse grupo que tinha estado primeiro 

connosco [no MUD juvenil] e que a certa altura decidiu afastar-se, 

procurando constituir uma organização separada que apoiasse a 

independência das colónias e não uma actividade política aqui. 

O Lúcio apareceu em minha casa e disse-me que o MPLA tinha todo o 

interesse em que eu fosse para Angola como um dos três 

representantes do Governo português, como ministro da Economia. 

Ora, eu tinha vivido aqui uma primeira experiência do que era um 

governo provisório, sabia bem do que é que a casa gastava e 

entendia que, no fundo, um governo provisório, por definição com um 

período muito curto de vida, num território que iria ser libertado do 

colonialismo, teria uma actividade ainda muito mais difícil. O Lúcio, 

informou-me na altura que o MPLA [e] ele próprio não tinham ideias 

muito claras do que iriam fazer no plano da gestão da economia de 

Angola, coisa que pude verificar mais tarde, uma vez que havia várias 

tendências dentro do MPLA. Aliás o Lúcio, estava então longe de ser 

pro-soviético, mas antes sobretudo virado para o modelo chinês. O 

Agostinho tinha tido uma experiência complicada no MPLA, porque 

tinha chegado à presidência do Movimento, no fundo, pela recusa de 

Mário Pinto de Andrade que não quis assumir o cargo…. Ninguém 

tinha de facto uma ideia concreta de como é que se pegava na 

economia de um país daqueles. Acabei por achar que talvez fosse útil 

fazer a experiência. E realmente chego a Angola, já não me lembro, 

no princípio de Fevereiro [de 1975], creio que a posse foi dia 11, o 

Governo já tinha iniciado funções. As razões por que aceitei eram 

fundamentalmente três. A primeira, é que me parecia que talvez 

valesse a pena tentar impedir, embora não houvesse grandes razões 

para ter esperança, o desabar das estruturas económicas do 
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território, de forma a permitir que, quando viesse a independência, o 

país não estivesse economicamente destruído e, portanto, fosse fácil 

construir um Estado sem ter de partir do zero, e que fosse possível 

de alguma maneira utilizar a enorme capacidade que Angola 

apresentava do ponto de vista económico. Na ocasião, o país tinha 

uma agricultura desenvolvida em áreas diferentes, nomeadamente na 

cultura do milho, do café, mesmo na agricultura em geral. Havia um 

programa extremamente interessante – o Programa de Extensão 

Rural – que era das melhores coisas que se fizeram em Angola, e que 

era absolutamente intocável. Quem chegasse lá, encontrava uma 

indústria espantosa, com supermercados enormes, cheios de 

produtos alimentares, enlatados e outros, produzidos em Angola. 

Quer dizer: Angola tinha uma actividade industrial que, naquele 

período, estava em grande desenvolvimento. E, portanto, um dos 

primeiros objectivos era tentar evitar que isso fosse destruído. O 

segundo objectivo, no qual eu não tinha esperança, mas que 

politicamente me parecia interessante, era tentar obter, no curto 

prazo de vida de um governo de transição, algumas linhas comuns de 

desenvolvimento económico para o território depois da 

independência, que permitissem a manutenção sustentada da 

economia, ou seja, que permitissem contribuir para que houvesse 

uma real independência política em Angola. Esta ideia era 

obviamente ambiciosa porque, por um lado, exigia que houvesse uma 

plataforma e um denominador comuns para os três Movimentos [de 

libertação] e que se verificasse depois, da sua parte, o cumprimento 

daquilo que tivessem aceitado. Logo, estabelecer um quadro 

económico geral de desenvolvimento. Por outro lado, implicava que, 

na prática, ele fosse seguido e impunha um conjunto importante de 

condições de entendimento e uma estabilidade política mínima. Tal só 

era possível se houvesse capacidade das lideranças dos três 

movimentos de libertação de se concertarem sobre pontos mínimos 

comuns do programa económico; exigia também, indirectamente, um 
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mínimo de estabilidade aqui em Portugal, uma vez que, para que 

tudo isto fosse viável, era preciso que a tropa em Angola pudesse 

garantir um mínimo de ordem (e isto não se verificaria se se 

mantivesse a confusão em Lisboa). Finalmente, era necessária a 

adesão, quer dos agentes económicos portugueses, quer das 

populações, nomeadamente no que respeita à agricultura. Era, 

portanto, praticamente impossível obter um resultado positivo com 

esta tentativa. Mas havia um objectivo que talvez se conseguisse: 

era, pelo menos, tentar estabelecer linhas mestras de 

desenvolvimento futuro, que os Movimentos não repudiassem 

directamente. Eu estava um pouco traumatizado pela minha 

experiência aqui – porque a sensação que tinha era a de que, dado o 

borbulhar de esquerdistas que tinham aparecido em Lisboa, as 

pessoas não percebiam que certo tipo de extremismo não podia 

deixar de traduzir-se, mais tarde, numa vitória da direita; porque era 

evidente que não tínhamos condições políticas ou económicas para 

permitir a criação de um regime de esquerda com que naquela altura 

muita gente sonhava. E, portanto, parecia-me valer a pena introduzir 

algum elemento de moderação, embora a questão em Angola tivesse 

de ser vista numa perspectiva diferente. A terceira razão por que eu 

fui, é porque me parecia que tudo isto só seria realizável se fosse 

possível manter uma boa parte da população portuguesa no 

território: a administração estava nas mãos de quadros portugueses; 

a orientação, o desenvolvimento agrícola e a capacidade de 

investimento estava nas mãos de portugueses; havia, é verdade, um 

vasto montante de investimento feito por grandes companhias e pela 

banca nacional (esta controlava uma boa parte das sociedades 

importantes em Angola). Em Angola, ao contrário de outras zonas, 

nomeadamente Moçambique, verificava-se uma influência 

extraordinária do português que vivia na mata ou que era pequeno 

comerciante ou pequeno industrial. E as pequenas e médias 

empresas tinham lá um peso muito grande. Por isso, julgava ser 
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essencial, como terceiro pilar desta tentativa de fazer qualquer coisa 

num espaço curto, manter [lá] uma boa parte da população 

portuguesa, obviamente sujeita ao poder político que nascesse no 

novo país. 

A razão por que me impressionou a conversa com o Lúcio foi por me 

parecer claro, desde o princípio, que tudo isto só seria possível com o 

MPLA. Isto é, o MPLA não poderia ser ou não deveria ser empurrado 

para o poder por Portugal, mas deveria haver contactos privilegiados 

com o MPLA. Naquela altura não conhecia bem os membros da 

UNITA, nem o Savimbi, que encontrei mais tarde, não conhecia 

também a gente da FNLA, mas parecia-me claro, pelos contactos que 

tinha tido aqui, que este programa talvez fosse realizável dentro do 

quadro do referencial ideológico do MPLA. O Agostinho não estava cá, 

mas em qualquer lado em África, e quando o Lúcio me aparece, o 

único contraponto que eu tinha à posição que tomou de que seria 

possível construir tudo isto, com o apoio do MPLA, foram as reservas 

feitas pelo Mário Pinto de Andrade que [então] começava a pensar na 

“Revolta Activa” juntamente com o Gentil Viana. E ele tinha grandes 

dúvidas de carácter ideológico e de carácter político em relação ao 

Agostinho. 

[…] 

Vasco Vieira de Almeida: Certo. Vem de trás como grupo mas não 

se tinha ainda revelado. Acho que aquele manifesto do Gentil Viana, é 

de um ano antes… 

Brigadeiro Passos Ramos: Penso que vem do Congresso de 

Kalabo/Zâmbia em Outubro de 1971.  

Vasco Vieira de Almeida: Ah, já vinha de 1971. 

Intervenção pouco perceptível do brigadeiro Passos Ramos, que fala 

sobre o estabelecimento da “Revolta Activa”, referindo-se ao tempo 

em que Soares Carneiro era secretário-geral de Angola e à sua acção. 
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Vasco Vieira de Almeida: O Gentil Viana entendia que o MPLA 

devia seguir um caminho que respeitasse de alguma forma as 

tradições sociais angolanas…O Agostinho, pelo contrário tinha no 

fundo uma visão eurocêntrica do que deveria ser a natureza do 

Movimento. Lembro-me de uma das coisas que dizia o Mário Pinto de 

Andrade e que era muito divertida: “Sabes, o problema do MPLA é 

que é composto por europóides”. E no fundo era um bocado essa a 

ideia, a ideia de que havia uma transposição… Aliás, isso era algo que 

já se notava no MPLA no tempo da ditadura e que depois se 

acentuou.  

Era a transcrição, a translação para Angola das posições do Partido 

Comunista [Português], sem nenhuma espécie de adaptação. E isso 

levava a que o Mário Pinto de Andrade achasse, e era correcto, que 

estava a ser criada uma espécie de pseudo-europeus, com uma visão 

europeia do que era África, perante uma população que a 40 

quilómetros de Luanda era composta por indígenas não “assimilados”. 

O Mário reclamava, do ponto de vista do pensamento democrático 

interno do Movimento – uma vez que não havia, de facto, nesse 

aspecto, sob a direcção do Agostinho, nenhuma espécie de discussão 

democrática – o debate sobre uma visão africana do que deveria ser 

o desenvolvimento de Angola. Era esta a grande base. Como as 

coisas eram decididas, de facto, por quem detinha o poder e o 

Agostinho acabou por consegui-lo porque teve o apoio dos chefes da 

guerrilha, o que aconteceu foi que o Mário foi marginalizado. Aliás, a 

“Revolta Activa” depois mais tarde deu outros problemas, mas a 

grande oposição era essa e foi isso que tornou impossível a 

participação dessa ala na construção de qualquer tipo, já não digo de 

perspectiva ideológica, mas de qualquer espécie de programa de 

governo do MPLA. 

Bom, em relação a mim, como já disse, quando chego a Luanda, o 

governo tinha tomado posse. Como sabem, havia um colégio 
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presidencial, com três primeiros-ministros, dezasseis ministros e não 

sei quantos secretários de Estado. À partida era uma proposta 

inviável de funcionamento e era nítido logo de início (pelo menos 

para quem tivesse o mínimo de capacidade de observação), que, tal 

como na Metrópole com os partidos, a política em Angola obedecia à 

orientação dos bureaux políticos dos três Movimentos, que se 

entendiam ou não se entendiam e que tinham os seus planos de 

conquista do poder. E havia depois o Governo, onde estes estavam 

representados  mas que funcionava de uma forma virtual, na medida 

em que as decisões nunca eram tomadas aí mas sim nas direcções 

políticas dos Movimentos. Portanto, o Governo era à partida um 

governo fraco… Entre as primeiras coisas que tive de fazer e como 

estávamos em Fevereiro, foi evitar que se perdesse a cultura do café. 

O Savimbi proibiu os bailundos de fazerem a apanha, impedindo-os 

de virem para o Norte. Tive então a minha primeira conversa com 

ele, e disse-lhe: “Olhe, eu não o conheço, estou aqui numa missão 

complicada, a tentar fazer o melhor, quero falar consigo. Dizem-me 

que não deixa vir os homens para a apanha do café o que é mau para 

Angola. […] E portanto eu vinha ver se isso é possível”. Respondeu-

me: “Quero já dizer-lhe uma coisa – você tem lá as suas posições 

sobre economia mas não julgue que eu também não tenho. É porque 

eu estudei, andei na universidade”. E eu disse: “Ah, muito bem. E 

onde é que estudou?” “Estive a tirar um curso na Suíça”. “Mas 

quando é que isso foi? Julguei que você estava na guerrilha nessa 

altura, já não me lembro, em mil novecentos e sessenta e tal.” “Não, 

tirei o curso na Suíça”. “Em que universidade?” “Ao pé do lago.” E 

fechei o diálogo. “Elas na Suíça são todas ao pé de um lago”. 

Lembro-me de outra das iniciativas dele: publicou biografias dos 

membros do Governo, entre os quais muito honrosamente eu me 

contava, e recordo que a minha continha meia dúzia de dados e 

terminava: “Vasco Vieira de Almeida fala correctamente o 

português”. Bom, portanto, não consegui absolutamente nada. E o 
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primeiro aspecto – manter o funcionamento da agricultura – como 

disse a Extensão Rural era um programa extraordinário; aqui não há 

ideia, de facto, do que foi a acção de um conjunto de técnicos que 

permitiu que não só se fizesse a cultura dos terrenos mas também o 

estudo das espécies, das infestações, dos remédios, era com certeza, 

das actividades mais desenvolvidas que havia em Angola. A minha 

tentativa foi evitar quebras de abastecimento na medida em que 

naquela altura era óbvio que era impossível, no quadro das finanças 

do país, fazer importação de matérias primas e de produtos agrícolas. 

Por outro lado, conservar a agricultura a produzir tinha um efeito 

secundário essencial no funcionamento de todas as indústrias 

alimentares; manter também a pecuária, que era uma das grandes 

riquezas de Angola; permitir uma actividade livre de pressões àqueles 

milhares ou dezenas ou centenas de milhares de pequenos 

agricultores e pequenos comerciantes que estavam espalhados pelo 

território e eram no fundo o sistema circulatório daquela economia; e 

tentar evitar uma derrocada do sistema bancário, que, é preciso não 

esquecer, estava obsoleto, era constituído por filiais de bancos 

portugueses, e estava numa posição de extrema fragilidade. 

Intervenção imperceptível. 

Vasco Vieira de Almeida: Exactamente. A minha entrada dá-se a 

11 de Fevereiro e tenho praticamente um mês para pensar nisso. 

Essas medidas foram tomadas e foram apresentadas ao governo aí 

talvez em duas semanas. 

Não era especialmente difícil. Reuni com toda a gente envolvida na 

actividade económica, dizendo que era preciso calma porque a 

situação de Angola talvez pudesse controlar-se. Nesse aspecto, tinha 

algum optimismo inicial porque me pareceu que todos os que me 

apareciam estavam dispostos a manter a serenidade. [Nessa] 

conversa com Savimbi, falámos depois de outras coisas e percebi que 

não era possível chegar a nenhuma conclusão. Mas em 1975 a UNITA 
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era o movimento mais fraco em termos de influência política, e, tal 

como a FNLA, não tinha praticamente quadros, tinha um primeiro-

ministro, o N’dele, que trabalhava na Suíça, e que não distinguia uma 

lei económica de um piano de cauda, e praticamente não havia mais 

ninguém. A FNLA não tinha também ninguém, excepto um primeiro-

ministro, o Johnny Eduardo Pinnock, assistido pelo Kabangu, que era 

um assassino profissional… E havia o MPLA. Tive então várias 

conversas com o Agostinho Neto. O Agostinho, nessa primeira fase, 

não tinha grande ideia – talvez para ser justo, talvez não tivesse ideia 

nenhuma – sobre que política económica deveria conduzir no caso de 

uma vitória do MPLA. Mas havia um argumento a que era sensível: 

era a ideia de que não deveria haver naquela altura grandes 

perturbações na economia. Estava um pouco na posição em que 

esteve inicialmente aqui o Partido Comunista, isto é: devemos ser 

sensatos e não mexer muito. No entanto, fiquei com bastantes 

apreensões, porque me disse que de economia não sabia nada mas 

que eu falasse com o Dilolwa [Carlos Rocha], que seria o futuro 

ministro da Economia, tinha estudado em Moscovo, e que eu 

discutisse com ele as minhas preocupações. Vou ter com ele mas 

deu-me um banho de água fria. Disse-lhe “Estou aqui para falar 

consigo porque preciso de saber que apoio político é que tenho para 

estas medidas ou se não tenho apoio político nenhum […], caso em 

que não são exequíveis”. E o Dilolwa disse uma coisa muito simples: 

“É muito fácil, a nossa posição é esta: vamos construir o socialismo 

em Angola e depois vamos desenvolver o país”. Respondi: “Ó diabo, 

isso assim é capaz de ser complicado. Não estou a ver como é que 

você faz essa distinção”. Entretanto, ainda não tinha havido a 

primeira grande agitação política e sobretudo era um período em que 

os três Movimentos não queriam tomar iniciativas de ruptura. Não se 

tinham ainda dado as greves, e só mais tarde, creio que em Maio, é 

que o MPLA faz uma ruptura clara que marca o início do seu controlo 

de Luanda. 
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Manuel de Lucena: Você teve alguns ecos? Porque logo a seguir ao 

25 de Abril com greves, em Angola, é um período agitado. Esse é o 

primeiro ponto: se tem alguma coisa a ver uma coisa com outra ou 

se é uma coisa inteiramente nova o fenómeno que vem a acontecer? 

Segundo ponto: o 11 de Março e a ligação entre a situação política cá 

e o que acontece lá. Tem-se um bocadinho a impressão, das 

cronologias, dos testemunhos que tenho das outras pessoas que 

vieram cá no ano passado, que é quase um motor o 11 de Março. 

Vasco Vieira de Almeida: Ia chegar lá. Ainda estava em Fevereiro a 

tentar explicar as ideias iniciais que tinha. Já vou a esses seus 

pontos.  

Isto, quanto às medidas imediatas. Em segundo lugar, fiz a tentativa 

de estabelecer um plano, não um plano económico em sentido 

próprio, não havia meios, não havia estatísticas […], mas que era no 

fundo a definição de linhas fundamentais de orientação económica 

que fossem aceites pelos três Movimentos. Ainda em Fevereiro iniciei 

contactos com o MPLA, a UNITA e a FNLA para saber como viam o 

desenvolvimento do país. Naquela altura as coisas eram postas de 

uma maneira muito clara: o MPLA entendia que haveria interesse 

numa economia muito mais estatizada, muito mais dirigida pelo 

governo o que a mim, (depois lá chegaremos), me parecia correcto 

naquelas circunstâncias); a FNLA não tinha ideia nenhuma; e a 

UNITA, que contava com o apoio de uma parte da população branca, 

convencida de que tinha ali a sua salvação, apoiava o que o Savimbi 

dizia e estava mais virada para a ideia de que seria possível um 

regime liberal de desenvolvimento económico. Depois voltarei às 

linhas gerais deste plano, isso poderá ter eventualmente algum 

interesse. Quanto à história da presença dos portugueses, tive várias 

conversas com o Agostinho porque era indispensável saber qual era a 

orientação que seguiria em relação aos portugueses que lá viviam. 

Numa fase inicial, pelo menos até Março ou até Abril, não havia, 
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como mais tarde me foi posto com toda a clareza, uma ideia 

organizada de expulsão ou de ostracização dos portugueses. 

O governo começa a desenvolver a sua actividade apesar de não ser 

operacional, por incluir três Movimentos, três primeiros-ministros, e 

por ter aquela espécie de constituição que era a fantasia dos Acordos 

de Alvor. No terreno, as coisas não funcionavam. Independentemente 

disso, depressa me apercebi de que era completamente impossível 

mantermos um diálogo; eles não tinham a menor ideia daquilo de 

que estávamos a tratar e do que estava em jogo.  

Antes do 11 de Março havia um dado extremamente importante: é 

que as forças armadas portuguesas que estavam lá, compostas por 

muita gente de primeira qualidade, em termos de dedicação e de boa 

vontade, dependiam da estabilidade que houvesse em Portugal. 

Sabia-se que Angola ia ser independente, ninguém tinha 

propriamente o desejo de morrer na décima primeira hora, mas havia 

da parte dos oficiais com quem lidei (estive muitas vezes numa 

estrutura que se chamava Comissão Nacional de Descolonização,  

onde tudo era bastante confuso), mas havia da parte de muitos 

daqueles oficiais a vontade e a capacidade de manter a ordem que 

fosse necessária. Assisti, por exemplo, numa altura em que houve – 

peço desculpa de contar estas histórias no meio … Lembro-me de 

uma vez em que o general Silva Cardoso estava desanimado porque 

tinha havido uma série de assassinatos nos musseques e acontecia 

aquilo a que se chamava na altura “a invasão do asfalto” [e] o 

famoso “Plano L”. O “Plano L” era, se bem percebi, irmos todos para 

o palácio do Governo para que o Coronel Almendra [comandante dos 

paraquedistas] resolvesse o problema, como resolvia sempre. O 

Almendra era uma figura absolutamente fabulosa. Havia uma 

relativa… não diria calma, mas havia a ideia de que era possível 

alguma estabilidade. Inicialmente, embora tivesse havido greves no 
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tempo do Rosa Coutinho, quando chego em Fevereiro, aquilo está 

calmo. Não há, naquela altura, grande agitação. O 11 de Março… 

Brigadeiro Passos Ramos: […] ainda havia uma série de indivíduos 

que acreditavam que seria possível um período de graça pós-Alvor. 

Vasco Vieira de Almeida: Durou até ao 11 de Março. Praticamente, 

durante o primeiro mês, quase todo… 

Brigadeiro Passos Ramos: Não estava lá, portanto não se 

apercebeu no que deu o 28 de Setembro [de 1974] que também teve 

lá grandes consequências. 

Vasco Vieira de Almeida: Chega o 11 de Março que é um sinal 

claro para o MPLA de que vão vingar em Portugal as teses do Partido 

Comunista. Aliás, o Partido Comunista tinha naquela altura gente lá, 

alguns que tinha conhecido nos tempos da minha colaboração com 

pessoas mais ou menos ligadas ao PC, funcionários ou quadros do 

Partido Comunista e outros apenas membros do Partido. Tiveram 

uma acção real, importante, nessa altura. O Agostinho Neto 

convence-se de que se deu a viragem definitiva em Portugal e que 

isso levanta perspectivas concretas e problemas novos em termos de 

orientação. 

Manuel de Lucena: Creio que é depois do 11 de Março que o MPLA 

faz declarações, o Neto, precisamente, em que diz que não quer 

nenhuma mediação da OUA nem da ONU, o que ele quer é a 

mediação portuguesa. 

Vasco Vieira de Almeida: Exactamente. Nessa altura, o Neto tinha 

(como aliás, os três Movimentos), a posição de princípio de que 

Portugal era a potência colonizadora e portanto a única fonte de 

todos os males. Faz a mudança depois do 11 de Março, e fica 

convencido de que não poderá controlar uma intervenção da OUA, 

enquanto, pelo contrário, a discussão dos problemas de Angola com o 

governo português faz mais sentido. Mas isso depois teve no terreno 
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consequências extremamente interessantes. Por exemplo, lembro-me 

de que a percepção foi a de que a nacionalização de uma série de 

empresas em Portugal significou de imediato, de um golpe, do dia 11 

para o dia 12, que o maior proprietário, o maior investidor e maior 

agente económico em Angola passou a ser o Estado Português. Isto 

é: deixava de haver um colonialismo feito por agentes económicos 

individuais para passar a haver um neocolonialismo de Estado. E as 

reacções que se dão nesse momento  são diversas: o Savimbi reage 

violentamente, diz que Portugal tem de ser expulso de Angola; a 

FNLA entende que aquele facto é absolutamente inaceitável e que os 

bancos e as principais companhias angolanas, deveriam ser 

separadas dos bancos, casas-mãe em Portugal, mas que deveriam 

criar-se grupos de accionistas privados em Angola para os gerir. E o 

MPLA tem uma resposta contrária, afirmando que os sectores 

nacionalizados não devem ser privatizados porque quando se der a 

independência se transferirá a propriedade do Estado português para 

o Estado angolano. E portanto, aí, há desde logo uma primeira 

grande divisão, que é aquela que faz com que venham ao de cima as 

visões mais estatizantes e menos estatizantes daquilo que poderia 

ser a condução da política económica no território. Por outro lado, 

politicamente, o 11 de Março representa o arranque em Angola, pela 

primeira vez, de uma série de actividades de ruptura por parte dos 

três Movimentos, em sítios diferentes. No caso de Luanda, 

claramente o MPLA entende que é aí que deve tomar conta do poder. 

Luanda é a cidade onde estão os quadros, a cidade que concentra o 

maior número de aderentes do MPLA, onde estão os que estudaram 

nas universidades em Portugal, onde vivem os poucos quadros 

angolanos das empresas. Naquela altura, é preciso não esquecer que 

no MPLA não havia qualquer forma de racismo e portanto os mestiços 

eram aceites no Movimento, como era o caso do Lúcio Lara. 

Estávamos ainda longe do tempo em que o Lúcio não poderia sequer 

candidatar-se a presidente da República por não ser suficientemente 
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negro. O MPLA sente que pode controlar Luanda e, que controlando 

Luanda tem uma base fundamental para dominar o resto do país. 

Portanto, no centro e no sudeste, o MPLA; no Norte, a FNLA; no Sul, 

a UNITA. Quando chegam Março e Abril, arrancam os primeiros 

conflitos claros em Luanda. Não tenho uma memória muito clara, 

particularizada, desses conflitos, mas lembro-me de que foram de 

todas as espécies. Isto é: houve claramente uma tentativa de 

mobilização por parte do MPLA da população da capital, no sentido de 

paralisar a actividade económica e criar uma situação de ruptura 

também nesse aspecto e dão-se várias situações terríveis. Desde 

logo, é a paralisação do porto com a greve desencadeada em Maio, a 

seguir ao Primeiro de Maio… 

Brigadeiro Passos Ramos: O grande confronto, o sr. dr. recorda-se 

bem… 

Vasco Vieira de Almeida: Exactamente. Foram buscar-me de 

Chaimite a casa que começou a ser bombardeada com foguetes. 

Tenho fotografias disso. A casa tinha sido do Costa Gomes, no 

[Bairro] Saneamento, com uma vista fantástica e a FNLA queria-a 

para bombardear a ilha onde estava o MPLA. Durante o 

bombardeamento telefona-me o Lopo e diz: «Ó Vasco, é só para te 

avisar de uma coisa: não temos nada contra ti, tu és nosso amigo, 

desculpa lá o mau jeito, mas a tua casa tem de ser destruída.» Eu 

respondi: «Obrigado. Acontece que eu estou cá dentro. Vocês não 

podiam esperar um pouco?» «Oh pá, isso não pode ser; tem de ser 

já.» Bom, acontece que eu não podia sair porque todo o bairro 

Saneamento estava a ser atacado, eram tiros por todos os lados nas 

enfiadas das ruas até que me foram lá buscar  às 5h da manhã. E fui 

para o Alto-Comissariado, onde estava [o brigadeiro Passos Ramos]. 

Como é que era possível tentar levar qualquer acção política a bom 

porto? Em primeiro lugar, era preciso tentar, no governo, obter, ou 

pelo menos comprometer, as posições dos representantes dos três 
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Movimentos mas era obviamente necessário negociar também 

directamente com as direcções dos Movimentos. 

Este tipo de atitudes causava algumas dificuldades ao nível da 

governação. Portanto, depressa se percebeu que era muito difícil 

chegar a qualquer conclusão até porque a partir de certa altura… 

Foi nessa altura que começou verdadeiramente a guerra civil em 

Luanda que no fundo foi a tentativa de controlo da cidade 

fundamentalmente pelo MPLA. A FNLA já tinha saído, pelo que me 

lembro, mas a UNITA [manteve-se em Luanda]. 

Brigadeiro Passos Ramos: Sim. A UNITA fez sempre parte das 

patrulhas mistas, nunca fugiu dos portugueses, portava-se 

convenientemente, até que houve um assalto do MPLA à sede da 

UNITA, sita na Avenida dos combatentes, em que o MPLA, apesar da 

resistência encontrada, faz realmente expulsão física da UNITA de 

Luanda. 

Vasco Vieira de Almeida: Depois, dá-se inclusivamente o Assalto a 

Vila Alice [sede MPLA], feito pelo Almendra. 

Brigadeiro Passos Ramos: É uma retaliação a uma emboscada que 

os comandos tinham sofrido. Os comandos tinham sido emboscados 

pelas tropas do MPLA, a partir da Vila Alice. E a seguir, o Almendra, 

com pára-quedistas, faz a retaliação… 

Manuel de Lucena: Antes dessa expulsão há várias alturas em que 

se esboça, porventura sincera, não sei, uma aproximação entre a 

UNITA e a FNLA contra o MPLA. Há uma altura em que isto acontece. 

Intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Passos Ramos: É que a UNITA ultrapassa os incidentes 

de Maio, de Junho, e há uma primeira tentativa, a nível de Angola, de 

aproximação dos dois [movimentos]. E depois há uma que é 

preparada cá, sob os auspícios do presidente da República, feita aqui 
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no Hotel do Guincho, pouco antes de Nakuru3. Vai-me falhando a 

memória mas talvez [tenha sido] em Junho, Julho, em que eu 

também tomo parte e em que realmente se consegue uma 

plataforma mínima de entendimento entre o MPLA e a UNITA. Aqui, 

em Lisboa. É o mínimo que se pode ter. E há sempre da parte da 

UNITA, nomeadamente do Savimbi, a lembrança de que «É preciso 

não esquecer que a FNLA não existe, nem como movimento 

ideológico nem como nada, mas existe o Mobutu, o Mobutu existe.» 

Foi sempre a afirmação dele, porque embora fosse um indivíduo com 

um curso de Ciências Políticas e Sociais, [só] de um ano ou coisa que 

o valha, na Suíça, ele era um indivíduo bem informado, muito 

intuitivo e que conhecia aquilo que não conhecia o Agostinho Neto: 

conhecia profundamente Angola, tinha estado seis anos consecutivos 

na guerrilha. A verdade é que ele não era tão fraco como isso, porque 

ele dizia: «Os bailundos não trabalham no café»; e os bailundos 

representam em termos populacionais talvez mais de metade de 

Angola. Algum poder tinha. Quer dizer, quando o sr. dr. [Vasco Vieira 

de Almeida] foi, já o Savimbi tinha o poder das armas obtido via 

SWAPO, armamento chinês. Nunca o aceitou directamente da China. 

Não tinha era… Como ele dizia: «Eu sou um movimento nacional, o 

MPLA é sobretudo um movimento internacional, conhecido e com 

quadros.» Daí ter adoptado os quadros brancos. Bom, não queria 

fugir disso, mas houve realmente mais do que uma tentativa, houve 

situações graves, do ponto de vista de pressões sobre os 

portugueses, que eram essencialmente… As greves foram o mínimo, 

mas aquelas perturbações grandes a seguir ao 28 de Setembro 

tiveram reflexos, como também teve o 7 de Setembro de 

Moçambique. 

                                                           

3 Cimeira de Nakuru: os três movimentos de libertação encontram-se em Nakuru 
em Junho de 1975, fazem uma autocrítica da sua conduta posterior aos Acordos do 
Alvor, e prometem renunciar ao uso da força como meio de lutar pelas suas 
posições, ilibando Portugal, segundo Passos Ramos, de qualquer responsabilidade. 
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Luís Salgado de Matos: Ó sr. brigadeiro, se um angolano vir uma 

pessoa na rua em Angola, só de olhar para ele sabe se é bacongo ou 

ovimbundo? 

Brigadeiro Passos Ramos: Não. Os únicos indivíduos que se 

distinguem são os cuanhamas e são os cabindas. Não distinguem na 

cor… 

Luís Salgado de Matos: E pela maneira de falar? 

Brigadeiro Passos Ramos: Ah, aí distinguem-se. Se eles falarem 

quimbundo ou ovimbundo são respectivamente do Norte e do 

Centro/Sul… embora tenham palavras em português… 

Luís Salgado de Matos: E se falarem português? 

Brigadeiro Passos Ramos: O angolano do Centro fala melhor 

português do que fala o do Norte. O outro fala melhor o francês. Há 

ali uma população, que aparece depois do 25 de Abril, um milhão de 

refugiados angolanos, que viviam no Zaire. A pouco e pouco, foram-

se aproximando, [foram-se] afastando da guerra, e eram 

perfeitamente escravos dos zairenses: tinham de alugar a terra, 

pagar fortunas em termos de produtos agrícolas aos proprietários 

zairenses que não faziam nada, e essa população já falava francês e 

era onde a FNLA recrutava os seus efectivos para a guerrilha. 

Carlos Gaspar: Queria perguntar se podia voltar um bocadinho 

atrás. O seu programa económico foi completado, foi aproveitado. As 

linhas gerais seguiam a sua orientação e a do MPLA sobre uma maior 

intervenção do Estado na economia angolana e essa intervenção do 

Estado aplicava-se também aos interesses estrangeiros, 

designadamente às companhias petrolíferas, ou havia excepções 

nessa matéria? 

Vasco Vieira de Almeida: O programa na altura, depois de 

discutido, tinha no fundo as seguintes linhas básicas: em primeiro 

lugar, o reconhecimento de que não era possível, na situação 



18 

 

concreta de Angola e com o tipo de economia que tinha, fazer um 

desenvolvimento económico qualquer ou estabelecer uma estrutura 

que não fosse orientada pelo Estado. Isto é: haveria uma intervenção 

estatal grande, o que era uma posição de alguma forma diferente 

daquela que tinha tido em Lisboa, depois do 25 de Abril. A minha 

opinião no caso português era clara, era a de que deveria haver o 

controlo pelo Estado de sectores estratégicos mas sem que esse 

controlo eliminasse a iniciativa privada. Isto é: seria uma asneira 

acabar com a capacidade de investimento de grupos financeiros e 

industriais em Portugal. Havia uma lei dos delegados do Governo 

aprovada pelo Marcello Caetano, e tentei convencer o Governo 

Provisório a aplicá-la numa fase inicial porque me parecia que a 

nacionalização pela nacionalização, não fazia qualquer sentido. Quer 

dizer: a nacionalização é um meio, não é um fim em si, é um 

instrumento de política económica e se não houver claramente uma 

ideia estratégica quando se nacionaliza e de qual é o produto final da 

nacionalização, essa política só pode criar uma reacção de sentido 

contrário. Portanto teríamos um capitalismo selvagem, mais cedo ou 

mais tarde, o que, como se sabe, veio a acontecer. Agora, julgava 

que no caso concreto de Angola a condução da economia pelo Estado 

era necessária, até porque as populações, quer as agrícolas, quer o 

operariado, o pequeno proletariado que existia, eram sensíveis e 

tinham sido sensíveis às orientações que lhes eram dadas no tempo 

em que os portugueses lá estavam e precisavam de autoridade para 

conduzir essa política económica. Em segundo lugar, estávamos num 

clima de guerra fria, não se deviam tomar medidas que fossem 

ostensivamente a favor de um dos campos. Estava [lá] em peso a 

CIA; estava em peso o KGB. Angola era um centro de interesses 

contraditórios. Nesse sentido, havia sectores que valia a pena 

intervencionar mas que não podiam ser controlados. Os mais 

sensíveis eram as companhias de petróleo, nomeadamente a Cabinda 

Gulf, que tinha interesses muito grandes em Angola. Portanto, nesta 
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fase, não se lhe devia tocar, o Estado não devia ter uma participação 

no capital mas antes uma actividade reguladora. Depois, era 

necessário promulgar um Código de Investimento Estrangeiro, 

porque me parecia que, no momento em que estávamos, a haver 

investimento estrangeiro, era preciso evitar que ele se dirigisse a 

sectores que viessem a comprometer a independência política do 

país. Por conseguinte, esse Código deveria ser claramente definidor 

das regras do jogo. Deveria implantar-se o controlo da actividade 

financeira uma vez que os bancos tinham sido nacionalizados em 

Portugal, e esse facto devia ser aproveitado, não se deveria fazer 

marcha atrás. Eu tinha sido contra a nacionalização da banca em 

Portugal, pela maneira como foi feita e no quadro em que foi feita. 

Mas parecia-me que, uma vez realizada em Angola, o governo que 

viesse a constituir-se devia ter o controlo dessa actividade, que era 

um sector estratégico fundamental. Quanto ao resto, entendia que 

não poderia tocar-se nem nos sectores comerciais, nem nos sectores 

da produção, quer se tratasse de grandes empresas quer de 

pequenas e médias. Com uma única excepção: era preciso fazer uma 

intervenção fundamental na Companhia Mineira do Lobito, que 

constituía na época um dos grandes pólos de actividade em Angola, 

mas tinha uma enorme dívida externa que paradoxalmente, fui eu a 

renegociar. Nacionalizámos por isso a Companhia Mineira do Lobito. 

Salvo esta excepção, que obrigou a tomar medidas especiais, o resto 

devia preservar-se e devia defender-se a actividade das pequenas e 

médias empresas. Nas dezenas de delegações e grupos que recebi, a 

ideia que me era transmitida pelos portugueses que lá estavam era 

esta: «Não queremos meter-nos em lutas políticas. Se isto for 

dirigido por um governo de Angola, perfeito. Deixem-nos trabalhar 

que não tomaremos  posições políticas. Havia um pequeno grupo que 

estava ligado ao Falcão, que era muito pró-UNITA e com uma grande 

intervenção política e que, quanto a mim, criou uma imagem 

distorcida junto de outros Movimentos sobre o que era a posição dos 
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portugueses. Isto é: o Falcão na tentativa de defender os interesses 

da colonização portuguesa, dos portugueses que viviam em Angola, 

muito dos quais se consideravam, aliás, angolanos, tomou uma 

posição de apoio claro à UNITA, o que imediatamente levou os outros 

movimentos a retaliar, não só contra a UNITA mas também contra os 

portugueses [no seu todo], generalizando um posição que não 

correspondia de modo nenhum à realidade. 

Nesse programa, havia uma tentativa de manter funcionários 

portugueses em postos importantes da administração. Tive uma 

conversa com o Agostinho, a quem propus inclusivamente a criação 

de uma escola de administração acelerada, para toda a gente que 

tinha saído dos liceus e que não tinha estudado [mais], mas que 

tinha uma experiência comercial – era o caso do Lopo do Nascimento, 

por exemplo, que tinha sido chefe de armazém e era, e é, um homem 

inteligente. Mas havia funcionários portugueses que poderiam ser 

aproveitados. Numa primeira fase, o Agostinho disse-me que sim. E 

um dia chamou-me, estava eu no carro a ouvir na rádio uma diatribe 

do Savimbi contra mim (em que dizia: «Esse Vieira de Almeida, que 

tem a mania que sabe destas coisas, que vá para a sua terra»). Sou 

parado, por um soldado que me diz: «O Agostinho quer falar 

consigo». Nessa conversa declara-me: «Não é possível manter uma 

colaboração da administração portuguesa. Estou debaixo de uma 

pressão enorme. Tenho de tomar medidas anti-portuguesas para 

poder sobreviver.» Penso que isto tinha duas razões de ser: a própria 

luta interna do MPLA e outra, que parece evidente, e que é o apoio 

que ele procura nessa altura junto da União Soviética. 

Intervenção imperceptível. 

Vasco Vieira de Almeida: Esta conversa é talvez em Junho… 

Brigadeiro Passos Ramos: Eu aprendi muito com o Melo Antunes. 

O Melo Antunes é um mestre que via isto como natural. No MPLA há 

uma luta que não vale a pena agora aprofundar. Mas basicamente o 
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PC angolano, muito ligado ao PC português, muito ligado, 

naturalmente, a Moscovo… Junho de 1975 é uma altura crucial para 

todas essas radicalizações porque é quando se dá o Acordo de 

Helsínquia. Até essa altura… Quando se diz assim: «O MPLA 

inicialmente concorda connosco»; «O Partido Comunista, aqui em 

Portugal, até chega a apoiar a política de descolonização do MPLA»… 

Há determinadas fases… Angola tem um perfil baixo em termos de 

Guerra Fria porque, tinha havido, em Dezembro de 1973, 

Vladivostok4. De Dezembro de 1973 até se chegar a Helsínquia, há 

todo um baixo perfil do Partido Comunista, que não queria radicalizar 

as coisas. Quando está garantido que se vai fazer o Acordo […], o 

Partido Comunista muda completamente e vai à luta pelo poder. […] 

E isso é muito importante. 

Manuel de Lucena: Nós temos um documento publicado pelo Melo 

Antunes, embora talvez não tenha tido grande circulação, que é o 

relato de uma conversa muito dura, justamente em Julho ou Agosto 

de 1975, que ele tem com o Agostinho Neto… 

Brigadeiro Passos Ramos: Na reunião de reconciliação entre o 

MPLA e a UNITA, eu assisti a isto: o general Vasco Gonçalves, 

primeiro-ministro do “falecido”, do “nado-morto” V Governo 

[provisório], dá uma ordem ao representante do MPLA (não sei se era 

o Lopo), de uma grande dureza, em que ele diz assim: «O senhor 

tem de se entender com a UNITA. Mais nada! Acabou-se!» Ele perdeu 

a cabeça. «Entendam-se e acabou-se.» Eu ouvi uma frase em Belém 

do Vasco Gonçalves, em que este estava a dizer ao Costa Gomes: 

«Angola é um bcesso de fixação capitalista. Entreguem a FNLA!» 

Manuel de Lucena: Queria só fazer uma pergunta. Dessa conversa 

[entre Melo Antunes e Agostinho Neto] segue-se que o Melo Antunes 

protesta com eles porque o MPLA assume que todos os movimentos, 

                                                           

4 Cidade onde se realizaram as negociações entre Brejnev e Gerald Ford para a 
limitação do uso de armas estratégicas.  
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aproximações, acordos, tréguas, tudo aquilo que estava a fazer, era 

pura táctica, porque o MPLA já tinha chegado à conclusão de que não 

havia, a termo, qualquer espécie de hipótese de se entenderem. E 

portanto até o Melo Antunes, a certa altura, lhe diz a posição do 

governo português perante uma coisa daquelas: continuar a apoiar, 

de certo modo, o MPLA quando a descolonização é essa. É bastante 

claro, até talvez um bocadinho antes disso (esta é a explicação que o 

Melo Antunes tem), que o Alvor ia ser uma coisa para não cumprir. 

Portanto, nunca há a disposição e nunca se encara [a hipótese de o] 

governo português dar um murro na mesa e dizer: «Então está tudo 

interrompido e vocês entram na ordem.» Porquê? 

Vasco Vieira de Almeida: Eu estava lá quando o Ernesto vai a 

Luanda e se encontra com o Agostinho. E falei com os dois. Não 

tenho dúvidas, de que há um projecto de conquista do poder pelos 

três Movimentos, mas claramente, de forma melhor organizada e 

elaborada pelo MPLA. Tanto mais que o MPLA percebeu na altura que 

tinha três trunfos: controlava Luanda; dispunha de quadros; e 

contava com o apoio mais ou menos claro da parte de Portugal. Mas 

no terreno, as coisas não se passaram assim. Inclusivamente no que 

diz respeito, quer ao fechar de olhos perante a entrada de armas 

para os três Movimentos, quer às próprias divisões que se geram em 

Luanda dentro das Forças Armadas. Havia quem seguisse claramente 

a linha gonçalvista; havia os moderados que não apoiavam essa 

linha; e havia algumas pessoas que entendiam que a UNITA era a 

melhor solução… Bom, acaba por se dar uma divisão que não tem 

qualquer apoio ou orientação a partir de Lisboa (é de Lisboa que 

parte a desorganização e a incapacidade de orientação), nunca há 

uma possibilidade de afirmação no terreno. Aquilo que o Ernesto 

verifica nessa conversa é que o Alvor, sobre o qual já havia suspeitas, 

era muito mais um meio de ganhar tempo, até se obter uma 

definição em Angola, do que uma solução de qualquer problema. Era 

impossível os três Movimentos entenderem-se. E quando há um 
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momento em que a UNITA e o MPLA têm alguma forma de 

aproximação, é preciso não esquecer que, mesmo nessa altura, 

existia a tendência do Chipenda para se afastar do MPLA e se aliar] à 

FNLA, como fez…]. 

Brigadeiro Passos Ramos: A “Revolta de Leste” (com base na etnia 

bunda/Gago Coutinho) radicaliza-se quando há um plano para 

assassinar o Chipenda que estava hospitalizado em Lusaca. Os 

serviços de escutas das NF/CHERET5 Angola interceptavam a rede da 

polícia zambiana e esse plano é referido pela polícia ao Comando 

Central de Lusaca, que recebeu uma denúncia de alguém do MPLA, 

de quem eu não vou dizer o nome porque não interessa, [e então] 

transferem o Chipenda, tiram-no do quarto do hospital e, quando lá 

chegam os assassinos, não o encontram. E o Chipenda sabe disso. 

Então o Chipenda vem para junto da fronteira e há uma zona que, a 

partir de meados de 1973, fica perfeitamente neutralizada, não se 

fazem acções, manda emissários para ver o que é que se passa. E, 

quando se dá o 25 de Abril, nós estávamos a trabalhar no Leste para 

que essa parte importante do MPLA, guerrilheiros, como o Chipenda, 

pudesse integrar-se… desde que houvesse um projecto político viável, 

não é? Era uma autonomia, depois uma descolonização. O Chipenda 

não cedia nisso, mas está perfeitamente separado de tudo o resto. 

Daí a débâcle que se deu no Leste, além da pancada que levaram, 

nossa, que foi grande, forte. No tempo do general Bettencourt 

Rodrigues, levaram muita pancada. Eles hoje reconhecem, tenho 

falado recentemente com coronéis angolanos que frequentam cursos 

em Portugal e conhecem bem os factos… O Chipenda depois vai dar 

cobertura a um “quarto” movimento, já ligado à FNLA, que era o 

chamado “Esquadrão Chipenda”, constituído por saqueadores brancos 

e negros, mas muito obedientes, que andavam a saquear o Huambo 

e a Huíla, e em todas as lojas deixavam ficar [um papel]: 

                                                           

5 Nossas Forças / Chefia do Reconhecimento das Transmissões. 
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«Requisitado por ordem do comandante supremo, não sei quantos 

Chipenda. Quando vier a paz será…» Levavam maços de cigarros, 

tudo o que havia limpavam. […] 

Agora, quanto ao Alvor, tenho de discordar, porque o Alvor foi 

considerado, externamente, por muita gente, como um feito da 

diplomacia portuguesa que funcionou: o presidente da República 

conseguir com grande esforço juntar os três movimentos de 

libertação. Porque consideravam, a OUA, toda a gente considerava 

impossível reunir os três movimentos de libertação, [conciliar] coisas 

que eram inconciliáveis. E trazê-los ali representou uma realidade. 

Não é …, vamos lá ver, não foi ganhar tempo… De certo modo foi 

ganhar tempo mas, por exemplo, eu tenho uma carta que levo do 

Savimbi ao presidente da República, em que o Savimbi diz que queria 

sete anos para descolonizar. No mínimo, cinco anos. O Costa Gomes 

disse: «Se eu conseguisse dois anos era tão bom…» O próprio Alvor 

prevê, como solução de compromisso que, a partir de 11 de 

Novembro, ainda ficássemos lá seis meses, à maneira de 

Moçambique, onde ficaram as forças policiais, etc. Isso já não 

conseguimos. Portanto, acima de tudo, foi tentar levá-los à fala, o 

que eles nunca tinham feito. Não se sabendo do que tratava a 

intervenção, a  

[…] 

Mas quando estava a falar de Alvor, não me referia à posição política 

do governo português porque naquela altura era difícil ter outra. O 

que digo é que era óbvio, desde o dia em que se assinou, que aquele 

acordo não era para cumprir. E portanto isto significava, da nossa 

parte, a necessidade de escolher quem apoiávamos no terreno, 

porque não podíamos apoiar os três. E penso que esta é a falha 

fundamental. 

Intervenção imperceptível do brigadeiro Passos Ramos. 
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Luís Salgado de Matos: Eu tenho o sentimento de que nasce a 

certa altura (não sei quando) uma mistura de guerra racial e 

sentimento nacional: isto agora é nosso e nós somos pretos. Este 

sentimento é verdadeiro? Tem alguma noção disso? 

Vasco Vieira de Almeida: Não se manifestava da mesma maneira 

nos três Movimentos. No caso do MPLA havia uma posição ideológica 

mais do que  racial. Na altura estavam muito mais virados para a 

ideia de que queriam constituir um Estado socialista ou fazer alguma 

imitação do «socialismo real» da União Soviética, e não se punha 

tanto o problema racial, até porque uma boa parte dos quadros, 

como o Iko Carreira, o Lúcio e tantos outros, era mestiça. Tratava-se 

claramente de um movimento racial no caso da FNLA e era um 

sentimento ambíguo no caso da UNITA, porque… 

Brigadeiro Passos Ramos: A UNITA aceitava o branco com toda a 

facilidade, para o usar. E não aceitava um mestiço sequer. 

Luís Salgado de Matos: O que o Vasco está a dizer é seguramente 

o discurso que as pessoas do MPLA faziam e em que acreditavam. 

Mas, se na realidade, o MPLA ocupa os musseques, toma conta dos 

musseques, não está… quando eu disse rácico não é num sentido 

desagradável. […] A maneira como o MPLA toma conta e organiza é 

uma maneira que - agora estou a fazer uma dedução, eu não estava 

lá -, mas é uma maneira que em certo sentido inevitavelmente vai 

assegurar o predomínio preto, do elemento preto. Eles são pretos. 

Vasco Vieira de Almeida: Nesse sentido, julgo que isso era 

generalizado. Angola, que tem uma independência tardia em relação 

a outros países africanos, sabia o que se tinha passado nos outros 

casos. Quer dizer: há um momento em que, por razões históricas, 

por razões psicológicas, por razões económicas, por razões sociais, 

por razões de interesse… essa ideia ganha terreno. Quem queria 

conquistar lugares, obter casas, tirar vantagens… E aí creio que a 

posição portuguesa foi sempre um pouco a de, no fundo, ter grandes 
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complexos de culpa, quer dizer: nós fizemos grandes confusões. 

Sempre fui anti-colonialista, toda a minha vida. E parecia-me o 

colonialismo, em 1974, um fenómeno perfeitamente aberrante. Isto é 

uma coisa e outra é que considerava igualmente aberrante que 

fizéssemos actos de contrição pelo colonialismo do século XIX que 

tinha, moral, social e politicamente um significado completamente 

diferente. A condenação do passado, num quadro de valores actual, 

completamente diferente, não fazia qualquer sentido. No entanto, no 

processo de descolonização fizemos sempre essa confusão; no fundo 

houve sempre uma atitude de uma certa subserviência, que resultava 

dessa sensação de pecado por termos ido colonizar África. Um bocado 

agora como esta vergonha [agora] de não se falar no Vasco da Gama 

para não aborrecer a Índia. […] Tudo isso resultava, por outro lado, 

de outro tipo de subserviência, decorrente do discurso que se fazia 

aqui, de que quem tinha as grandes soluções modernas para os 

problemas sociais eram as fórmulas políticas e as formas de governo 

do «socialismo real» da União Soviética; [levando a que], tal como na 

Metrópole, quanto mais pseudo-esquerda ou pseudo-extremista fosse 

a posição, mais fácil era de impor; toda a gente se acobardava de 

dizer que «o rei vai nú». O mesmo se passava em Angola. Assisti, por 

exemplo, a isto, em relação mesmo a elementos do MPLA… Tive uma 

vez um conjunto de discussões extremamente interessantes com 

membros da direcção do MPLA, em que estava presente o Nito Alves, 

que depois foi morto, com sabem, no 27 de [Maio de 1977], com a 

Sita Valles […]. E fiquei espantado com o ar respeitoso com que 

representantes do Comité Central do MPLA ouviam os maiores 

dislates sobre coisas concretas e práticas de que falava o Nito. Ele 

defendia por exemplo que «as fábricas devem ser dirigidas por 

comités de operários.» Bom, quando se pensava na consciência 

política do que poderiam ser operários em Angola naquele tempo a 

dirigir o que quer que seja… Mas mais, deu-me a ler uns papéis que 

tinha escrito, onde afirmava que esses comités não deviam incluir 
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operários que tivessem cargos acima de fiel ou chefe de turno. Além 

disso deviam ser mesmo os mais pobres, porque o operário que já 

ganhasse melhor, era um tipo do qual era preciso desconfiar. 

Portanto, a confusão era generalizada. E era completamente 

impossível sequer discutir nestes termos.  

Intervenção imperceptível do brigadeiro Passos Ramos. 

Vasco Vieira de Almeida: Em todo o caso, aquilo que retenho do 

que se passou é que há, a partir de Junho, uma deterioração, uma 

queda total e extremamente rápida. Porque nessa altura já há greves 

não controladas e movimentos sociais que já não são dirigidos por 

aqueles que os promovem. Quer dizer: em Junho e Julho, uma boa 

parte das greves e uma boa parte das paralisações, uma boa parte 

dos atentados cometidos contra a economia e contra as pessoas já 

não são controlados pelo próprio MPLA. Uma vez procurei o Agostinho 

e disse-lhe: «Olha, estão cento e tal barcos parados no porto há 

tantos dias, com alimentos essenciais para a população e com 

material necessário para substituir peças nas fábricas; e é preciso 

obrigar os estivadores a ir descarregar os barcos.» Respondeu-me: 

«Não consigo…» e não foi capaz de fazer nada. Nesse momento já 

não controlava a situação. A partir de certa altura, as iniciativas 

lançadas pelos Movimentos no sentido de obterem vantagens 

políticas, nomeadamente, nesse caso, pelo MPLA tornaram a situação 

insustentável. Quando refiro o MPLA em especial, quero que fique 

claro que pensava na altura, e penso hoje, que se tivesse sido 

possível haver alguma orientação menos errática por parte de Lisboa, 

a atitude certa teria sido apoiar o MPLA. Mas no terreno, o MPLA fez 

asneiras enormes. E depois há outro aspecto: o MPLA,  quando lá vai 

o Melo Antunes, descarrega sobre Portugal a responsabilidade de 

tudo aquilo que estavam a fazer. E mais: diz que corta com qualquer 

possibilidade de entendimento connosco. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Volta e meia não posso deixar de referir 

que quem quiser analisar a descolonização de Angola tem de analisar 

Nakuru. Todos os historiadores estrangeiros, observadores e analistas 

referem Nakuru. Curiosamente, os nossos nunca [dele] falam. Porque 

Nakuru iliba-nos, como Estado, de toda a responsabilidade, eles [os 

três movimentos] assumem toda a culpa. E dizem-nos, a nós, que 

Portugal, como Estado, […] procedeu com toda a isenção. E a 

verdade é que manteve até ao fim o espírito do Alvor, em termos de 

isenção, que não em termos práticos, não é? Também queria dizer 

que efectivamente o problema de Maio, o problema agudo porque ele 

surge um bocadinho antes, mas Maio, com as mortes, as violações, 

com aquelas disputas pessoais e outras que foram terríveis, e nós 

estivemos reunidos com os três movimentos quando foi dos 

massacres, um dia inteiro, com a população branca a empurrar e a 

destruir as grades do alto-comissariado. Como se recordam – eu 

estava lá dentro a negociar com aqueles “simpáticos”, o Pinnock, o 

[Ngola] Kabangu [ministro do Interior da FNLA] e não sei quem mais. 

[Dos três líderes], só estavam presente o Agostinho Neto e o 

Savimbi, o Holden nunca apareceu. Naquela altura conseguimos, vá 

lá, respirar um bocadinho. Mas depois logo a seguir, em 15 de Maio, 

aquilo começou a agravar-se. Foi tudo sempre, evidentemente, 

consequência da situação de lá, mas muito induzido pelo 11 de 

Março: o progredir, o cavalgar, o acelerar, que levou muita gente cá, 

como sabe, a recuar. Estou a lembrar-me do Sousa e Castro, que era 

um homem todo atirado para a frente, e que a partir de 11 de Março 

mete os travões por todo o lado e torna-se um indivíduo 

extremamente moderado. Bom, mas tudo isso é muito importante: 

Alvor, 11 de Março, Nakuru. Nós tentámos sempre salvar o essencial 

e houve uma altura em que havia uma facção do MPLA… 

Evidentemente, no MPLA havia muitas facções, o sr. dr. sabe-o 

melhor do que eu; nós éramos capazes de distinguir lá todos  
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os movimentos que aqui havia, desde o CDS: havia CDS no MPLA 

como havia a extrema-esquerda maoísta, e o que não havia foi de cá 

a correr… E a escola industrial era altamente politizada e a escola 

comercial era altamente politizada. A universidade lá era [também] 

muito politizada. Sobretudo porque estávamos a viver depois do Maio 

de 1968. 

Luís Salgado de Matos: Teve algum contacto com a Igreja Católica? 

O que é que ela fazia? 

Vasco Vieira de Almeida: Conheci o bispo Nascimento, que depois 

foi cardeal. A posição da Igreja era então extremamente cautelosa, 

porque não tinha a importância que tem agora em Angola. Hoje, de 

facto, passou a ser uma das poucas forças de referência que há no 

país. Naquele período a atitude era low profile, de não tomada de 

posição clara. Era um pouco um reflexo do que foi aqui a sua acção, 

porque a Igreja, na primeira fase depois do 25 de Abril procurou 

dissociar-se daquilo que tinha sido antes. Lá, a Igreja tinha padres 

brancos mas que estavam fundamentalmente no interior. Em Luanda 

a maior parte dos padres eram negros. Nessa altura falei com o 

Nascimento, como falei com outras forças políticas, para procurar 

conhecer a sua posição. E não tive uma percepção suficiente da linha 

de rumo que pretendiam seguir. 

Agora, mencionou uma coisa que é importante que é Nakuru, e estou 

de acordo consigo. Quer dizer: a partir do momento em que, para 

além da violência física, se dá a destruição praticamente de toda a 

actividade económica: abatem-se milhares de cabeças de gado, não 

para alimentação mas apenas para destruir, desmontam-se as linhas 

de electricidade… 

Intervenção imperceptível. 

Vasco Vieira de Almeida: Dependia das regiões, mas de uma 

maneira geral todos eles faziam isso…. Depois, aconteceram coisas 
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sem sentido: a destruição de todas as estações de observação dos 

serviços meteorológicos; da frota de pesca; de pontes; de estradas. 

Houve um momento em que se entrou na [política] de «terra 

queimada»… 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Vasco Vieira de Almeida: Penso que a partir de um certo momento 

o absurdo ganhou uma força própria. Pelo menos, aquilo que me dizia 

o Agostinho, com quem eu falava mais, e o Lopo, era que tinham 

tentado travar a anarquia sem o conseguir. Penso que há uma 

viragem no Agostinho em Julho ou Agosto [de 1975], provavelmente 

Agosto, com quem tenho uma conversa com interesse, em dois 

sentidos: em primeiro lugar, a total e clara adesão dele, naquele 

momento, a uma aliança com a União Soviética, embora entendesse 

e tivesse a consciência de que ia pagar um preço caro; não era uma 

aliança ideológica, mas de interesse. Ele sabia que, só com o apoio da 

União Soviética (nunca me falou em cubanos, mas provavelmente já 

pensaria nisso, não sei) conseguiria a supremacia militar, tanto mais 

que estava convencido de que a África do Sul interviria. Há portanto 

uma ruptura naquela altura com o objectivo de não tomar posição na 

Guerra Fria, mas também com tudo sobre que inicialmente tínhamos 

conversado, isto é, sobre a necessidade de dar alguma liberdade de 

acção à actividade económica e de ser preciso não hostilizar certos 

interesses. Há um momento em que ele corta e opta claramente, 

sabendo o preço que vai pagar por isso, sabendo provavelmente 

(nunca me disse mas suponho que já lhe teriam feito algumas 

exigências) o preço que isso lhe custaria. 

O segundo aspecto que é interessante nessa conversa é a sua total 

oposição e total desentendimento com as posições do Samora Machel 

em Moçambique. Considerava que estava a surgir um regime 

tribalista, que iria destruir qualquer possibilidade de construir um 

Estado moderno. 
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Todos estes acontecimentos levam à completa desarticulação e 

inoperacionalidade do governo. Isto passa-se um mês antes de 

Nakuru, mais ou menos. Os secretários de Estado da UNITA 

suspendem as suas funções; os da FNLA, que tinham alguns cargos 

de menos importância (sem qualquer tipo de influência) abandonam 

também; e quanto ao próprio MPLA, o Agostinho faz oficialmente uma 

declaração, dizendo: «O governo de transição acabou, mas não o 

abandonamos», o que é uma contradição nos termos. É então que 

decido, depois de várias tentativas para tentar ainda alguma forma 

de entendimento sobre questões concretas e isso não ser possível, 

escrever em Agosto uma carta aberta aos três Movimentos de 

libertação (que trouxe). Não, é ainda em Julho. Mandei a carta aos 

três Movimentos em que procurava conseguir três coisas: por um 

lado, revelar o que tinha sido, ou dar a conhecer (era já a única coisa 

que tinha a possibilidade de fazer) a destruição levada a cabo em 

Angola e a total impossibilidade de construir o que quer que fosse 

naquela base; por outro lado, esclarecer que a responsabilidade era 

dos Movimentos de libertação; e, finalmente, por inerência, 

esclarecer que Portugal tinha feito, nesse aspecto, tudo aquilo que 

era possível fazer. Se tiverem paciência, eu lia um pouco dessa carta. 

Foi ela que levou ao pedido da minha expulsão pelo Savimbi, foi 

ainda ela que me trouxe a uma reunião, em Belém, da Comissão de 

Descolonização onde, a minha tese foi a de que devíamos tomar uma 

atitude clara: ou mantínhamos a ordem, ficávamos e aguentávamos 

a tropa portuguesa lá e lhe dávamos a força para se poder conservar 

até à independência, pelo menos; ou entendíamos não haver 

possibilidade de defender os interesses da população portuguesa que 

lá vivia e então tinha de se organizar alguma forma de os retirar. Tive 

então uma grande discussão com o almirante Pinheiro de Azevedo, 

que dizia que ia fuzilar todos. 

Brigadeiro Passos Ramos [Depois de se referir ao papel de 

Almeida Santos na Comissão de Descolonização]: O Acordo de Alvor 
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está redigido e foi ele quem o redigiu todo, de fio a pavio. Redigiria 

com toda a facilidade uma Constituição, redigia tudo. Portanto, só 

para acabar, perante uma proposta do Dr. Almeida Santos de criar 

uma pequena ponte aérea, tipo um ou dois aviões semanais, para 

aliviar as tensões, que eram muito intensas, reinantes na população 

portuguesa (europeia), o coronel Melo Antunes diz: «Não é possível, 

não aceito o risco de deixar ficar os portugueses lá.» Porquê? Porque, 

contrariamente, a ala gonçalvista queria que os portugueses ainda lá 

ficassem. Lembra-se disso? Mas queria que os portugueses ficassem 

na mão do MPLA, evidentemente. Simpatizantes, enfim… Fazia muita 

pressão e considerou um erro… Ainda hoje, muita gente do campo 

contrário acusa, curiosamente, o Melo Antunes e Portugal de terem 

feito a ponte aérea. A ponte aérea foi um problema de consciência do 

Melo Antunes, que disse: «Não é possível sujeitarmo-nos a que morra 

muita gente. Vai morrer muita gente. Dezenas, dezenas de milhares 

senão centenas de milhares de portugueses é um crime que nós não 

podemos aceitar. De maneira que temos de ir deliberadamente para 

a ponte aérea, mas a sério, não é um avião por semana.» 

Vasco Vieira de Almeida: Exactamente. E eu vim, nessa reunião, 

defender essa tese também. Vou ler isto rapidamente (se virem que é 

muito comprida, paro), a minha carta dirigida ao Agostinho, ao 

Holden Roberto e ao Savimbi:  

«Hesitei longamente antes de escrever esta carta dirigida aos 

membros do colégio presidencial, com cópia para os presidentes dos 

três movimentos de libertação. Hesitei por breve lapso de tempo. 

Após a minha chegada a Angola, julguei contribuir para consolidar e 

reforçar a plataforma de entendimento a que aparentemente se 

chegara em Alvor. Vejo agora que tal é impossível e entendo dever 

tomar a atitude que de momento considero mais justa. A hora é tão 

grave que não é possível falar senão com clareza. Constitui um dever 

de lealdade elementar analisar com verdade o que se passa, por 
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brutal incómodo que isso seja. Aceitei a missão que o presidente da 

República me confiou apenas por duas razões: em primeiro lugar, 

porque entendi que o simples facto de ser português me impunha 

responsabilidades, ainda que indirectas e involuntárias, para com o 

povo angolano e era minha obrigação ajudá-lo a sair do domínio 

colonial que o meu país lhe impusera e auxiliá-lo a construir a 

sociedade livre e justa que merece; em segundo lugar, porque julguei 

poder contribuir com alguma experiência para que, em trabalho de 

equipa, fosse vencida esta fase inicial e fatalmente difícil do processo 

de descolonização. 

Estava perfeitamente consciente, como é óbvio, das diferenças 

ideológicas profundas entre os movimentos de libertação, mas tinha a 

esperança de que, sem que ninguém abdicasse das suas próprias 

convicções, fosse possível encontrarmos em comum fórmulas de 

actuação que visassem conquistar para os oprimidos e explorados 

deste país a dignidade perdida. Surgiu como evidente que numa terra 

com tão graves injustiças e desigualdades, era necessária uma 

profunda reforma das estruturas sociais e que as lutas entre 

extractos de interesses tão violentamente opostos constituiriam 

desde o princípio um elemento fundamental do processo. Sabia 

também que os perigos externos e os interesses estrangeiros só 

podiam ser afastados pela vontade comum de consolidar uma nação 

nova e pela determinação firme de impedir qualquer forma de 

imperialismo ou neo-colonialismo. Não contava porém com a miopia 

daqueles que, não contentes em precipitar o conflito no tempo, 

provocaram uma luta militar suicida de que a única vítima é o povo 

que também dizem representar, correndo o risco de aniquilar à 

partida o projecto pelo qual tantos se bateram e morreram durante 

catorze anos de luta contra compatriotas meus. E a verdade é que, 

neste momento, escassos quatro meses depois da tomada de posse 

do primeiro governo constituído por maioria angolana, o que está em 

jogo é a própria sobrevivência de Angola como Estado unitário e 
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independente. A verdade é que, neste momento, quem abate 

milhares de velhos, mulheres e crianças neste país são angolanos. 

São angolanos também aqueles que executam irmãos seus com uma 

selvajaria indescritível. São ainda angolanos que espalham a fome, o 

terror, a violência, o pânico em todo o território. O que fez o governo 

durante este período? Praticamente nada, excepto revelar a sua 

absoluta incapacidade e irresponsabilidade. O governo não tem 

qualquer parcela de poder; é um simples espelho reflector de lutas 

políticas mais profundas e não funciona como corpo organizado. 

Limita-se, por isso, a ser a arena estéril de debates intermináveis, 

onde todos os problemas da administração são cuidadosamente 

escamoteados. É impossível impor o menor plano de acção porque 

cada um pretende ter o seu feudo privativo, onde ridiculamente possa 

dar importância à sua própria imagem. Uma boa parte dos 

governantes é totalmente incompetente mas nem sequer disso tem 

consciência, perdendo o seu tempo em escaramuças caricatas para a 

obtenção de mini-prestígios de fachada. As decisões não se tomam e 

quando se tomam não se cumprem. Reina a mais completa 

indisciplina. O próprio regulamento do governo é diariamente pisado 

e ignorado. Os assuntos arrastam-se sem fim, alguns, como o 

problema vital dos portos, durante meses. Confundem-se 

comodamente as causas com os efeitos, como é o caso dos meios de 

informação aos quais se atribuem todos os males sem se curar de 

analisar a verdadeira raiz destes problemas. Fazem-se as afirmações 

públicas mais irresponsáveis e contraditórias, retirando ao governo o 

resto de credibilidade que ainda pudesse ter. Em reflexos primários 

de nacionalismo mal entendido, destroem-se ingénua ou 

propositadamente as próprias estruturas vitais do país, com a ideia 

de que sobre os escombros será possível reconstruir de novo, sem se 

pensar nos tremendos custos sociais e nos terríveis sacrifícios e 

sofrimentos humanos que esse caminho fatalmente impõe, não se 

atentando sequer na dramática experiência de outros países da África 
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antes de Angola. Apelida-se Portugal e o governo português, contra a 

própria evidência e com toda a injustiça, de neocolonialista, quando 

quem está a preparar o país para novas formas de colonialismo, não 

certamente português e bem mais duro ainda, são alguns angolanos, 

pela maneira como actuam. E, no entanto, a realidade que vemos é a 

de um povo à procura da sua identidade e coesão, em que 80% dos 

habitantes vive miseravelmente em economia de subsistência, quase 

todos eles analfabetos, com uma expectativa de vida de menos de 40 

anos, sem assistência médica e, em número crescente, sem trabalho 

também. Foi-me confiada no governo de transição a pasta da 

Economia. Posto perante a dupla obrigação, que a mim próprio 

impus, de criar desde já as condições necessárias à verdadeira 

independência económica de Angola, na justiça e na igualdade, e de 

travar a crise que atravessa apresentei em três meses um programa 

económico assente nos pontos comuns dos ideários dos três 

movimentos de libertação, em estrita observância dos Acordos de 

Alvor. O programa foi, a meu pedido, aprovado não só pelo governo 

mas pelas cúpulas dos movimentos, conforme expressamente 

declarado pelos seus representantes. No entanto, começou já a ser 

desautorizado e boicotado a todos os níveis. Pessoalmente, este facto 

é-me indiferente mas quero saber se ele traduz a vontade de não 

deixar aplicar o plano, porque se assim for tenho de tirar as ilações 

políticas que a situação comporta. E quero também declarar de forma 

perfeitamente clara que não estou disposto a ser espectador 

complacente e dócil da derrocada fácil da economia de um país que 

vim ajudar a construir e não a liquidar à nascença. Na realidade, a 

manter-se a situação de anarquia e violência generalizada, que é o 

retrato de Angola na hora actual, não só o programa que todos 

disseram aceitar não passa de um exercício de estilo completamente 

inútil, como não há sequer a possibilidade de o substituir eficazmente 

por um conjunto de medidas de emergência. Como se pode, já não 

digo desenvolver, mas manter estaticamente o que resta da 
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economia angolana, quando elementos armados de movimentos ditos 

de libertação impedem o trabalho de colheitas vitais para o país, 

destroem a Extensão Rural, roubam descaradamente e impunemente 

as instalações cuja guarda lhes é confiada e se dedicam ao garimpo 

ilegal de diamantes? Como assegurar o abastecimento público e 

evitar a alta de preços quando as vias de acesso aos centros urbanos 

são cortadas dias a fio, os transportadores mal tratados e 

assassinados e se destrói o gado e se desfazem os circuitos de 

comercialização? Como fazer funcionar serviços essenciais quando os 

operários são assaltados nas suas fábricas, muitas vezes apenas por 

serem identificados como simpatizantes de movimentos adversos, 

quando se dispara sobre condutas de água, se atacam hospitais e 

quando é possível manter praticamente sem funcionar durante meses 

os portos do país? Como evitar o descalabro, quando se provoca pelo 

terror e pela intimidação a saída dos poucos técnicos com que Angola 

poderia contar para se lançar finalmente na via da independência? 

Como ter um mínimo de capacidade de actuação, quando se luta nas 

cidades, rua a rua, casa a casa? Como garantir a sobrevivência deste 

país se as rivalidades se instalam na própria máquina da 

Administração, com a eliminação de elementos válidos mas 

politicamente não afectos, substituídos por outros irremediavelmente 

incompetentes mas hipocritamente servis? Finalmente, como realizar 

o mínimo de trabalho sério se isto se passa perante a apatia e total 

ineficácia do governo? Estou em Angola apenas para ajudar o povo 

angolano a libertar-se das sequelas do colonialismo e a construir 

pelas suas mãos, democraticamente, o futuro que escolher. Sei que 

não é a via da violência e da corrupção a que o povo pretende. 

Enquanto tiver este cargo que não pedi, cabe-me apontar a 

prepotência e a incapacidade, venham de onde vierem, e tenho o 

dever único de defender os superiores interesses da nação 

independente que Angola quer ser. Fá-lo-ei enquanto estiver 

convencido que a minha presença tem qualquer utilidade, mas quero 
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que fique claro que não colaborarei na farsa trágica que é neste 

momento o governo do país nem aceitarei ser cúmplice passivo do 

desastre, que se me afigura inevitável e que venho denunciando há 

largo tempo, se não se alterarem as condições políticas nacionais. 

Quero por isso afirmar que, a manter-se o quadro actual, não vejo 

sentido em continuar no meu posto e deixarei aos que ficarem a 

responsabilidade histórica pela destruição dos destinos deste país, 

que lhes competia defender. Reservo-me o direito de oportunamente 

fazer desta carta o uso que entender.» 

Mandei a carta, obviamente dei-lhe publicidade, o que provocou uma 

reacção diabólica de toda a gente, não só do Savimbi – foi aí que ele 

pediu a minha expulsão – mas do Agostinho também. Da FNLA, o 

Pinnock teve comigo uma cena homérica. E o Agostinho disse-me 

esta coisa extraordinária, quando lha entreguei: «Olha, gosto muito 

desta carta porque não se aplica ao MPLA.» E tive de explicar-lhe que 

eu não tinha estabelecido distinção nenhuma naquilo que tinha 

escrito. Mas este facto revelava um pouco o que era o mundo virtual 

que ali se vivia… 

Manuel de Lucena: Avançando um bocadinho, queria só perguntar-

lhe o seguinte, pegando no fim da sua carta: você diz que só fica 

enquanto pensar que pode fazer alguma coisa de útil. Em que altura 

é que você vem de lá? Fim de Setembro… Ainda ficou durante dois 

meses, mais ou menos. O que é que você concretamente esperava 

quando na altura já tinha uma experiência… A carta dá bem 

testemunho, você não podia acreditar no quadro do Alvor, nessa 

altura. Você era a favor (aliás, eu também era, na altura) de um 

entendimento com o MPLA mas que simultaneamente seria 

entendermo-nos com eles e metê-los um bocado na ordem. Na 

altura, nós temos sintomas de que até talvez os preparativos, a 

logística para a vinda dos cubanos já estava a chegar a Angola. O que 

é que você esperava poder ainda fazer? E tinha de ser com o MPLA. 



38 

 

Isso em ligação com a situação portuguesa porque, nós sabemos 

todos, desde o Almendra… O Almendra o ano passado disse-nos aqui 

que quando foi preciso arrasar a Vila Alice ele arrasou. Portanto, a 

força Portugal tinha-a, para pôr todos em sentido em Luanda, se 

quisesse. 

Intervenção imperceptível do Brigadeiro Passos Ramos. 

Manuel de Lucena: Eu acho que você [Vasco Vieira de Almeida] 

esteve perante um dilema parecido (depois podemos conversar) que 

é acreditar que uma solução teria de ser com aquele movimento mas 

que tinha de ser uma coisa com mais tempo de presença portuguesa 

lá em baixo e que dependia de uma capacidade nossa de os pôr, de 

certo modo, na ordem. Estava tudo a tomar o freio nos dentes e o 

MPLA também, e em Luanda até talvez mais do que os outros. 

Portanto, a sua análise qual era? O que é que você esperava? 

Vasco Vieira de Almeida: Em primeiro lugar, a carta provocou uma 

discussão sobre o que estava a passar-se. A seguir vim a Lisboa. 

Estive cá uns quinze dias. Falei na altura com o general Costa Gomes, 

que era presidente da República, e disse-lhe: «Meu general, tenho 

muita pena. Fiz a carta e provoquei uma grande agitação mas é a 

minha opinião. Não estou interessado em ficar, a não ser que haja da 

parte de Lisboa uma definição política.» Porque aqui havia um 

problema essencial: o MPLA já tinha tido aqueles problemas todos 

connosco, e tinha inclusivamente levado o Melo Antunes a fazer um 

corte de relações com o Agostinho Neto. E penso que se Portugal 

tivesse tomado uma posição, isso, de alguma forma, poderia ir contra 

aquilo que me parecia que o Agostinho fazia militantemente, que era 

entregar-se nas mãos da União Soviética. Quer dizer: inicialmente, 

não tenho dúvida de que, mesmo no contexto da Guerra Fria, o 

Agostinho pensava que Portugal poderia ter sido uma solução de 

apoio, de que ele mais tarde desistiu, porque não teve força política 

dentro do Movimento. Não posso garantir a sinceridade daquilo que 
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me dizia mas tenho a sensação de que houve dentro do seu 

Movimento forças que o levaram a ter de recorrer, mais cedo do que 

pretenderia, ao apoio da União Soviética… Portanto, a minha análise 

era esta: em primeiro lugar, talvez fosse viável ainda obter uma 

definição política em Portugal e igualmente em relação ao MPLA, se 

tomássemos uma posição mais clara do que tínhamos feito – que 

vinha na sequência do Alvor e era de uma relativa isenção perante 

todos os Movimentos; em segundo lugar, a luta dentro do MPLA 

[talvez] pudesse ser ultrapassada e desse a vitória a uma ala mais 

moderada, com quem fosse possível entendermo-nos; em terceiro 

lugar, se conseguisse uma definição militar e política em Angola (e 

uma definição, nessa altura, era em termos de Luanda, não de todo o 

país porque nem o MPLA nem nós tínhamos possibilidade de resolver 

o problema a nível nacional). Aquilo que quis foi em dois tempos, 

lançar uma bomba, com a carta; e depois, tomar a atitude pública de 

me vir embora como demonstração da ineficácia de quaisquer 

tentativas de dialogarmos. Agora, é preciso ver que tudo se passa 

num período muito curto: escrevo a carta em Julho; venho a Lisboa 

em Agosto; em Agosto, a Comissão de Descolonização foi 

inconclusiva, não houve tomada de posição alguma; aliás, depois, 

falei com o Ernesto Melo Antunes sobre isso e chegámos à conclusão 

de que não era possível obter qualquer decisão; e em Setembro, vou 

a Angola despedir-me e venho-me embora. Portanto, tudo se passa 

num período relativamente curto. E quando escrevo a carta, aquela 

frase final destina-se apenas a ganhar algum tempo. No fundo, ao 

resultado, já tinha chegado: era completamente impossível tentar 

fazer qualquer espécie de trabalho. Politicamente, apercebi-me de 

que não ia resolver problema económico nenhum; depois os 

problemas económicos de Angola estavam obviamente dependentes 

das soluções políticas, e não o contrário. O que me pareceu é que 

talvez facilitasse certas formas de solução política se não tivesse 

havido aquele tipo de ruptura. Agora, a partir do 11 de Março, 



40 

 

quando tive a consciência de que aqui em Portugal se tinha dado um 

salto no escuro, para o qual ninguém estava preparado, ninguém 

fazia a menor ideia de como é que se ia gerir o país; quando 

compreendi que Portugal – como disse numa reunião do governo – 

era um país tão atrasado que fazíamos sempre a penúltima revolução 

que se tinha dado noutro sítio. Quer dizer, nem estávamos 

actualizados nas revoluções, não éramos modernos nas revoluções 

que fazíamos: uma revolução moderna não se fazia imitando a 

revolução de 1917 ou qualquer outra desse tipo. Ser 

verdadeiramente de esquerda, em 1974, era querer mudar, mas ter a 

capacidade de perceber quais eram os limites dentro dos quais se 

podia mudar, porque senão podíamos assistir a um backlash, à 

chegada de um regime de direita ao qual não teríamos a possibilidade 

de nos opor. Era preciso analisar a realidade social portuguesa. O 

mesmo se passava com Angola, apenas com uma diferença 

substancial: o controlo do governo angolano sobre todos estes 

factores - sobre os factores económicos e sobre a própria condução 

política – teria de ser diferente do de cá; não havia estruturas que 

permitissem a criação desde logo por exemplo de comissões de 

moradores, que em Portugal poderiam ter tido algum sentido se 

tivessem sido orientadas como deve ser; as próprias comissões de 

trabalhadores nas empresas poderiam ter [tido cá] algum sentido. 

Em Angola, tudo isso era completamente impensável. Não havia 

trabalhadores nem moradores que percebessem qual era o seu papel.  

Na Angola de hoje, há um bunker, um grupo de gente que dirige o 

país como se ele tivesse determinadas estruturas mas o país real não 

é assim. A vinte quilómetros de Luanda, não se faz a menor ideia do 

que são os elementos de um Estado moderno. E é neste quadro que 

um dia o Agostinho me perguntou: «Vou tomar uma medida que é 

importante, o que é que pensas da ideia? Vou nacionalizar o comércio 

externo.» Respondi-lhe: «O comércio externo? Essa foi a única coisa 

que o Lenine disse em 1921 que nunca se devia nacionalizar!  Vais 
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destruir todos os circuitos… o comerciante que está no mato, que 

troca a cera pelos panos e depois vem a madeira, e depois vêm os 

minerais, como é que tu vais…» Mas criou, criou um organismo que 

se chamava EMPA (Empresa Pública de Abastecimento). Esta 

conversa é de Maio de 1975. Propô-la ao Governo e passou. Venho 

para Lisboa e em 1976 ou 1977, o Lopo [do Nascimento] veio a 

Lisboa, e pergunto-lhe: «Ó Lopo,  como é que vai aquela ideia 

fantástica do teu chefe, a EMPA?» E ele disse: «Oh pá, estão todos 

presos, está tudo preso, é uma corrupção!» Era um fim óbvio. Isto, 

para explicar que ainda hoje há uma sobreposição de estruturas que 

não tem nada a ver com o país real. Por exemplo, na África do Sul há 

uma situação completamente diferente. Aí criou-se um operariado, 

uma burguesia, e aquilo tem o mínimo de sentido. Em Angola essa 

possibilidade não existe, não há a menor noção do que são as regras 

do jogo e há depois um grupo que está no poder em Luanda e que 

controla o país por esta via. Isso já se verificava na altura. Nesse 

sentido, eu tinha a noção de que muitas das coisas que se tinham 

passado aqui, em que acreditávamos quando andávamos na 

universidade e que discutíamos (também com os africanos antes da 

luta colonial contra o Salazar), continham erros de apreciação e 

preconceitos de análise. Em Portugal puderam ser corrigidos porque 

havia o mínimo de discernimento, mas lá ficaram enquistados e 

dificilmente serão alterados. 

Brigadeiro Passos Ramos: Havia ali um problema, houve um 

descontrolo do MPLA que não tinha controlo sobre muita coisa. Eu 

apercebi-me disto há muito pouco tempo, porque estão cá uns 

coronéis angolanos, quatro, a frequentar o curso de Estado-Maior e 

um deles, um homem que se dedica à história (só tinha dez anos na 

altura, muito ávido de saber coisas, sabe muito da história de 

Portugal), disse-me uma coisa engraçada: que o Lopo do Nascimento 

fez um trabalho notável na acção clandestina e que depois ouve 

sempre uma luta entre a acção clandestina e a luta de guerrilha e que 
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o Agostinho Neto ligou sempre mais aos quadros da guerrilha do que 

ligou à acção clandestina do Lopo do Nascimento. O MPLA veio, mais 

tarde, a destituí-lo, «vergonhosamente», dizia este coronel. E ele fez 

pacientemente a travessia do deserto e, neste momento, é 

secretário-geral do Partido, e está a reformulá-lo, a tirar-lhe a parte 

radical, devagarinho, devagarinho. De uma maneira muito paciente 

tem vindo a descascá-lo, a torná-lo muito mais moderado, aliás, por 

indicação do José Eduardo dos Santos. Até ao próprio Lopo do 

Nascimento, que dominava os comités de acção clandestina… eles 

fugriam-lhe ao controlo. Chamavam-lhes muito, na altura, lumpens, 

porque a única coisa que eles queriam era apossar-se do asfalto e da 

cidade dos musseques à volta de Luanda, o que seria dramático, 

porque era onde se concentrava toda a população negra e branca, o 

que realmente dá uma imagem do descalabro possível. O que às 

vezes não acontece nas zonas dominadas pela UNITA, onde há uma 

certa tranquilidade debaixo daquele “soba” chamado Savimbi. É um 

soba que sabe muito bem usar uma linguagem em português para 

fora e em quimbundo ou ovimbundo fala de outra maneira. 

Manuel de Lucena: Você [Vasco Vieira de Almeida] estava na área 

económica. Mas como tinha esses contactos todos, tinha muitas 

antenas. Tem alguma noção de quando é que começa… Porque todos 

foram ajudados por fora: a FNLA foi ajudada pelo Mobutu; a certa 

altura a UNITA tinha por trás os sul-africanos; e no MPLA foram os 

cubanos e os russos. Quem estava na nossa área de controlo era o 

MPLA, porque os outros eram de [zonas] longínquas. A preparação 

das chegadas dos cubanos (nós temos indicações, desde a ida em 

Junho ou em Julho de delegações portuguesas, depois a vinda dos 

cubanos de alto nível cá, com reuniões no Estado-Maior em Lisboa), a 

preparação, a logística da chegada massiva dos cubanos começa 

bastante antes, com a chegada aos portos da costa (talvez não de 

Luanda, mas acima e abaixo), você não teve nenhuma indicação de 

nada disto. Você foi completamente… 
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Vasco Vieira de Almeida: Não, não fui. Não fui por duas razões: 

em primeiro lugar, porque já tinha ouvido falar antes de ir para 

Angola de uma possível ajuda de cubanos ao MPLA. Quer dizer: era 

uma coisa que era discutida por gente que estava ligada ao PC e 

suponho até que tenho algum conhecimento, através de pessoas com 

quem falei na altura, de como foram feitos os primeiros contactos 

com cubanos e como é que essa decisão foi tomada. […] Os 

intermediários estavam em Lisboa; não foi directamente através de 

Angola, tanto quanto sei. Os primeiros contactos foram com o 

embaixador cubano que estava cá na altura, já não me lembro como 

se chamava… era um homem extremamente interessante. Bom, mas 

depois, lá, a única coisa que se sabia é que, por parte da tropa 

portuguesa, havia um fechar de olhos às entregas de armas a 

qualquer dos Movimentos. 

Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos. 

Vasco Vieira de Almeida: Lá, aquilo que era claro, desde bastante 

cedo, era a ideia de que haveria uma intervenção sul-africana e que 

ela teria que ser combatida pelos cubanos. Não tive conhecimento 

concreto das acções que se terão desenvolvido… Toda a gente sabia 

que, quando um barco chegava com armas, nessa noite as tropas 

portuguesas iam passear para outro lado. Sabia-se  que havia alguns 

oficiais portugueses que facilitavam isso, tal como havia outros que 

procuravam facilitar o desembarque de armas para a UNITA. 

Portanto, não me espantei, sabia que essa intervenção se dava, mas 

não tive conhecimento dos pormenores que prepararam essa 

intervenção. 

Intervenção imperceptível. 

Vasco Vieira de Almeida: O embaixador cubano tinha estado ligado 

ao Banco Nacional – como governador ou vice-governador. Morreu 

mais tarde, consta que se suicidou […]. Era um homem inteligente, 

era amigo dele, e com ele assisti a cenas extraordinárias, tal como, 
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quando os super-revolucionários portugueses lhe faziam afirmações 

violentamente esquerdistas e ele aconselhava: «Calma, isso não é 

assim, é preciso ter muito cuidado, é preciso não agir dessa forma, 

vocês ainda afundam o barco.» E era ele que era o moderador o que 

a certa altura levava alguns grandes artistas da revolução portuguesa 

a achar que era reaccionário… Ele teve esse papel na intervenção do 

seu país, foi a primeira pessoa contactada, antes de haver qualquer 

aproximação a um nível mais alto. Depois houve contactos directos e 

delegações que vieram cá e que foram a Angola. 

Manuel de Lucena: […] Já agora, entrava no assunto das chegadas 

lá. A partir de quando é que sabe e quando é que se dão? 

Brigadeiro Passos Ramos: A primeira chegada de cubanos a 

Angola data de 1964, na frente de Cabinda, que em 1964-1965 é 

visitada pelo Che Guevara. Os primeiros mortos que a gente… São 

abatidos dois cubanos em Cabinda pela nossa tropa. Portanto, 

estavam lá na frente de Cabinda, no Belize, na ponta… dos 

maiongues, na floresta, na ponta nordeste de Cabinda, fronteira na 

altura com a República do Congo Brazaville. Atacavam-nos 

fortemente e estavam lá doze cubanos dos quais nós retirámos dois 

cadáveres. Depois, houve sempre uma presença de conselheiros, 

mais ou menos discreta. Mas aquela que nos interessa é de 1975: dá-

se a primeira chegada de cubanos provavelmente aí em Agosto, fins 

de Julho, Agosto. Vêm à paisana, em voos comerciais, etc., e 

simultaneamente há desembarques de material, um deles (um 

volumoso desembarque de material) é interceptado pela tropa pára-

quedista. Os homens que lá estavam, pára-quedistas, que 

desembarcam no dia 23 de Novembro de 1975, no Domingo antes do 

dia 25, não vêm armados com armamento português, vêm armados 

até aos dentes com armamento capturado, destinado ao MPLA e aos 

cubanos. O grande volume de chegadas dá-se em Agosto/Setembro 

de 1975. O pretexto que permite fazer às claras a entrada dos 
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cubanos é a invasão de uma coluna sul-africana, com o ELP, com 

mercenários portugueses, etc. Eu ouvi gravações em que eles (MPLA) 

acreditam que vem aí a África do Sul em força, o que os leva a 

destruir pontes (aquelas pontes fundamentais sobre o rio Quanza e 

sobre o rio Queve, pontes que levaram anos a construir, e julgo que 

ainda hoje não foram reconstruídas), porque estão convencidos de 

que [os sul-africanos] vêm aí… E no fundo eram apenas quatro 

helicópteros, quatro ou cinco [viaturas] de tipo chaimite, auto-

metralhadoras… Avançando assim, em viaturas… Há realmente um 

esboço de resistência feito por miúdos, garotos do Lobito, chamados 

Pioneiros do MPLA, de 14 ou 15 anos. Eu por acaso, um dia encontrei 

um dos indivíduos que chefiava os miúdos e que escapou. Mas 

morreram imensos miúdos. E depois os outros ficavam a destruir 

pontes para evitar a invasão. E realmente aquela coluna… Isto é 

pretexto suficiente para meter declaradamente 500 cubanos. 

Desembarcam no porto de Ambriz, claramente, e vão ocupar a frente 

norte de Luanda, que era a Funda, frente ao Quifandongo, onde na 

altura estavam as tropas da FNLA, comandadas pelo [coronel 

comando] Santos e Castro que, quatro ou cinco dias antes da 

independência, retiram. Porque o Santos e Castro tinha um ponto de 

honra: nunca combateria tropa portuguesa (estou convencido de que 

ele não tomou mais cedo Quifandongo, junto de Luanda, porque 

nunca quis confronto contra a tropa portuguesa). E entretanto o 

Mobutu dá ordem, três dias antes da independência, ao Santos e 

Castro, que vai para a frente de N'dalatando, antiga Salazar, onde é 

ferido, e é substituído por um general zairense que recebe a missão 

de entrar violentamente, a partir da meia-noite, em Luanda. Às seis 

horas do dia 11 de Novembro de 1975, é arreada a bandeira 

portuguesa e à meia-noite os navios largam do porto com o almirante 

Leonel Cardoso e o Almendra. […] 
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Luís Salgado de Matos: Vasco, tenho duas perguntas: primeira, 

qual era o seu horário de trabalho; segunda, se tomou alguma 

medida de carácter económico.  

Vasco Vieira de Almeida: O horário de trabalho era diferente 

porque em Angola começa-se a trabalhar muito cedo. Levantava-me 

e a minha primeira missão… aliás, na altura da guerra civil, tinham-

me dado uma arma mas, devo dizer, isso era o meu lado desportivo… 

Se não fossem todos estes problemas sociais eu vivia ali uma vida em 

que também me divertia um bocado. Ia armado para o Ministério, e a 

primeira coisa que tinha de fazer era varrer os tipos que tinham lá 

dormido naquela noite, para fugir à luta em Luanda. 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Vasco Vieira de Almeida: Batia à porta e acordava os homens que 

estavam no meu gabinete para se levantarem e expulsava-os 

gentilmente. Trabalhava com muito pouca gente porque tinha um 

apoio que era constituído por três economistas e um chefe de 

gabinete, que era o Carlos Manuel Borges, que era um homem com 

muito valor, tinha às vezes um bocadinho de medo por causa das 

bombas mas era extraordinário. Na fase inicial recebemos muitas 

pessoas para tentar perceber o que se passava e ver que espécie de 

medidas se podia tomar. A partir de certa altura, quando se inicia a 

guerra civil em Luanda, comecei a tentar concentrar-me mais na 

questão do plano económico, para ver se conseguia estabelecer 

balizas para o desenvolvimento futuro. Começava pelas 6h30, 7h da 

manhã e ia até aí à 1 hora. Ia almoçar ao Queens (lembra-se?) 

praticamente todos os dias, excepto quando havia reuniões do 

governo. Essas reuniões levavam, tal como aqui, horas. Depois, 

continuava até cerca das 5 horas. Ia em seguida andar a cavalo ou 

passear de barco para a ilha. Depois, trabalhava à noite em casa, a 

preparar as tarefas do dia seguinte ou a acabar documentos 

complementares. Devo dizer que, nesse plano económico (por acaso 
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não tenho comigo nenhum exemplar, mas se isso tiver interesse para 

o vosso trabalho procuro uma fotocópia). Era um esforço que sabia 

inútil mas já agora levava-o até ao fim. Foram publicadas não só as 

linhas gerais do programa como os decretos concretos, a legislação, 

que à noite escrevia em casa. E tudo numa atmosfera incrível porque 

havia bombas por todos os lados. A gente ia para a varanda ver as 

balas tracejantes. Às vezes entrava de gatas em casa porque o 

primeiro andar tinha sido destruído. Saía muito poucas vezes à noite. 

Tinha protecção, uns soldados que tinham lá posto. Mas, cada vez 

que havia tiroteio ali à porta, pousavam as espingardas e diziam: 

«Esta não é a minha guerra, sr. dr.» E iam-se embora. Eu recolhia as 

armas e no dia seguinte entregava-as outra vez.  

Intervenção imperceptível. 

Vasco Vieira de Almeida continua a sua intervenção por mais alguns 

minutos, não estando a gravação em condições de ser transcrita. 

Inicia-se a transcrição a partir do momento em que se encontra 

audível. 

Vasco Vieira de Almeida: Inicialmente, no primeiro mês, foi 

possível evitar alguns problemas: foi possível desbloquear stocks que 

estavam armazenados para o mercado de Angola; foi possível 

permitir a descarga nos portos […]. Depois, como disse, não. Aliás, o 

governo acabou por, praticamente, se auto-dissolver. A única coisa 

que acontecia é que, se havia uma dificuldade, podia tomar-se uma 

medida pontual. Por exemplo: uma estrada que corta a passagem de 

camiões, que têm de se ir buscar à barragem que foi atacada. Nessa 

altura era viável dar uma ordem e obter um salvo-conduto. Mas eram 

só coisas deste tipo […]. E era preciso que fosse o Almendra, porque 

o Almendra é que era a pessoa… 

Intervenção imperceptível do brigadeiro Passos Ramos. 
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Vasco Vieira de Almeida: Em Luanda, houve uma coisa que me 

impressionou sempre muito: a total incapacidade de decisão política. 

O que se minou, de facto, foi a intervenção da tropa portuguesa de 

uma forma impressionante. Era impossível fazer fosse o que fosse 

porque tudo era boicotado. E aí foi a desmotivação completa da tropa 

lá, a acrescentar à própria… 

Brigadeiro Passos Ramos: Eu não tinha nada a ver com isso, mas 

às vezes ia, em reforço, a pedido do Presidente da República. Íamos 

até Santa Margarida convencer um batalhão a embarcar. Enquanto 

estavam cá pessoas da Coordenadora de Angola, do Exército, como o 

Simões… Lembra-se? O Asterix… Vinha cá, era um homem combativo 

e vinha chamar-lhes cobardes e tudo – aos tenentes-coronéis, não 

era aos soldados [e dizer-lhes] que todos eles tinham de ir fazer a 

paz. E convencíamo-los a embarcar. Entretanto, os que estavam lá à 

espera de ser rendidos, começavam a deteriorar-se moralmente, 

foram-se deteriorando… Quer dizer: inicialmente, não; depois 

começaram a deteriorar-se. A seguir foi aquela cena dos fuzileiros em 

Sazaire, foi uma coisa desgraçada. Uma coisa que se passou também 

em Cabo Verde. […] Depois eram os médicos que não iam render os 

médicos de lá: estavam todos a fazer aqui a Dinamização Cultural… 

Descobriram a sua vocação era… Bragança, o interior, as chamadas 

zonas deprimidas. E por acaso estavam todos na escala para 

marchar. Os de lá berravam como castrados; queriam vir, já tinha 

passado o tempo. Tirando ali os batalhões da rede à volta de Luanda, 

os batalhões do Leste, ainda moralizados, os pára-quedistas e alguns 

os homens da PM do Moreira Dias, que era um homem de excepção… 

Intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Passos Ramos: O Moreira Dias é o único oficial que foi, 

por indicação minha, promovido por distinção em cenário de guerra. 

A outra proposta era para o Almendra que pediu por favor que não o 

promovessem porque senão a Arma dele, Cavalaria, nunca mais lhe 
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perdoaria. E então general o Costa Gomes não deu andamento à 

proposta de promoção do alto-comissário e ele foi mais tarde 

promovido normalmente (isto é, através do Conselho Superior do 

Exército). 

Intervenção imperceptível. 

Vasco Vieira de Almeida: Sim, havia, ao mesmo tempo, momentos 

desportivos, no meio da confusão dos tiros… Havia a guerra, mas 

depois ia almoçar às tascas junto ao mar onde estavam também a 

comer os guerrilheiros, que faziam uma pausa e a seguir, da parte da 

tarde, continuava a guerra. Um dos acontecimentos principais foi o 

ataque a Vila Alice. Eram quarenta, cinquenta homens (não eram 

mais), soldados portugueses. A casa estava cheia. Aquilo lembrava-

me uma máquina de fazer puré. Os pára-quedistas, entravam pelo 

rés-do-chão e pelo primeiro andar saltavam dezenas de soldados 

negros. O Almendra dizia: «Se vocês querem resolver os problemas 

dêem-me a ordem, eu resolvo. Mas é preciso é que eu tenha uma 

ordem claramente dada.» Existiu uma incapacidade prática de utilizar 

os elementos, forças e alavancas que havia. 

[…] 

Brigadeiro Passos Ramos: Na parte final, nos últimos 69 dias do 

almirante Leonel Cardoso, foi-lhe prometido um reforço – nome de 

código BIGORNA – que era para fazer a descolagem. A verdade é que 

aqui, na metrópole, o que era importante era o eixo Ralis-PM e o eixo 

Comandos. As outras unidades pararam até 25 de Novembro. De 

maneira que não marchava ninguém. Conseguiu-se a certa altura 

nomear o Dinis de Almeida (RALIS) para ir comandar quatro 

companhias que iam para Cabinda e que nunca foram. O Dinis de 

Almeida era todo ligado à UDP, como toda a gente sabe. Era para ver 

se se resolvia o problema do RALIS, etc. De maneira que, a certa 
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altura, o próprio Leonel Cardoso diz-me assim: «Ó “Papa Romeo6 

pequenino”, espera aí.» Porque existia o outro “Papa Romeo” (P.R.), 

que era o Presidente da República; eu, ao telefone, era o “Papa 

Romeo pequenino”.) «Já não quero nada! Vou fazer a retracção do 

dispositivo. E portanto vou ficar aqui com uns pára-quedistas e com 

uns PMs, e mais os batalhões da rede, que eram dois batalhões: o do 

[tenente-coronel] Vinhas, que já morreu, e o do [tenente-coronel] 

Granjo de Matos, que só numa noite… Só para não se pensar que não 

houve acção da tropa portuguesa, quando veio aquela gente ao 

assalto (Junho de 1975), o MPLA estava apavorado e a UNITA… nem 

se fala… Vinham lá dos musseques, todos à conquista do asfalto 

(cidade). Sabe quantos mortos causaram os nossos batalhões? 1200. 

E eles (MPLA e UNITA) agradeceram. Ninguém se queixou, ao passo 

que a Vila Alice deu brado por todo o lado. Ali ninguém se queixou 

porque ninguém sabia o que era. O MPLA não sabia. Eram os tais 

Comités de Acção Clandestina, descontrolados. Eu tinha lá parentes, 

que viviam nos limites dos musseques da Cuca mas na parte ainda do 

asfalto… Os sobrinhos da minha mulher foram lá buscar o pai, 

julgavam que o pai estava lá porque resolveu ficar a defender a casa, 

e viram indivíduos, no meio do tiroteio, gordos, anafados, tipo 

mercenários, brancos e loiros, que vinham ao saque de Luanda. Isto 

passa-se… ora bem, Maio foi aquela cena desgraçada… é Junho. É 

que eu fui várias vezes, já me perco… nessa altura vou ao Centro, 

perto do Huambo, falar com o Savimbi. São 1200 mortos causados 

pelos batalhões de serviço à rede de Luanda. Portanto, ali em Luanda 

havia a força – fora não. O que acontecia é que os militares eram 

dominados por quem estava lá. Os chamados “batalhões da paz”, se 

estavam cercados por indivíduos do MPLA, eram o MPLA; se estavam 

cercados pela FNLA, colaboravam com a FNLA; se era a UNITA, era a 

UNITA. A certa altura, onze indivíduos do FNLA foram lá refugiar-se 

ao Batalhão de Artilharia. E o MPLA exigiu que o comando os 
                                                           

6 Papá Romeo/P.R./ Passos Ramos. 



51 

 

entregasse. E aquela gente reuniu-se em plenário e decidiu: «Vamos 

entregar», incluindo o segundo comandante (o segundo comandante 

era do quadro). Foram exigir ao comandante do sector e ao 

comandante do batalhão que entregassem os indivíduos. Eles 

opuseram-se e disseram: «Entregá-los é entregá-los à morte. Isso 

não é admissível. Custe o que custar.» O trabalhão que teve o 

comandante do sector… Depois tiveram de ir indivíduos da 

Coordenadora de Angola, do MFA, que foram lá dar no coco àquela 

gente. Já não me recordo de quem era. Um deles foi o capitão 

Simões, que era combativo… não sei se sabe… pequenino e 

combativo. E realmente não os entregaram e seria inadmissível 

entregá-los à morte. Mas por exemplo: vinha uma companhia 

inteira… vinha um batalhão, um batalhão de Cavalaria a sair de Nova 

Lisboa, com bagagem militar, pessoal, do aquartelamento, coisas 

várias, não interessa, a caminho de Lobito. Aparecia um bando de 

maltrapilhos e dizia: «Dá cá isso tudo!» E eles davam («Esta guerra 

não é minha», como disse o sr. dr. há bocado)! Às vezes resistiam, 

paravam, lá vinha o Almendra, que num jipe e com um condutor, 

desarmado, mandava dizer: «Vai dizer que está aqui o major 

Almendra e que quer passar.» E passava o major Almendra com o 

jipe à frente e vinha o batalhão todo atrás e chegavam ao destino. 

Vasco Vieira de Almeida: Um retrato do que era o colonialismo 

português: estava tudo em guerra, tudo aos tiros, e eu andava de 

carro com o meu motorista… Era um tipo da Beira: quando 

passávamos pela zona controlada pelo MPLA, dizia «Bom dia, 

Camarada.» Quando atravessávamos a área da UNITA, dizia: «Bom 

dia, irmão.» Íamos para todo o lado.  

O resto deste relato está imperceptível devido ao mau estado da 

gravação. Seguem-se outras intervenções de outros participantes 

também imperceptíveis. 
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Vasco Vieira de Almeida: Acho que em Angola havia dois grupos 

completamente diferentes, em termos de lobby e capacidade de 

intervenção política por parte dos agentes económicos. Um, era 

constituído pelas grandes empresas e pelos grandes grupos, bancos, 

companhias de seguros, empresas mineiras e petrolíferas – a defesa 

dos seus interesses não passava por Angola; era feita em Lisboa e às 

vezes nem em Lisboa mas em Nova Iorque ou noutros lados. Eram 

grupos internacionais, com grande capacidade de manobra e que em 

Angola, em 1975, tinham a posição de aguardar, defender os seus 

interesses na medida do possível. Dentro do esquema da Guerra Fria 

existente na altura, não tinham interesse em tocar em pontos 

sensíveis como era o caso da exploração de petróleo. A grande 

excepção foi, como disse há pouco, a Companhia Mineira do Lobito, 

que estava tecnicamente falida havia bastante tempo e que precisava 

de uma profunda operação de salvamento. Por outro lado, os 

pequenos comerciantes e os pequenos empresários que estavam 

situados nas cidades, e tinham a mentalidade típica do pequeno 

comerciante e do pequeno empresário numa situação de convulsão 

social, uma mentalidade pequeno-burguesa, de tentar adaptar-se de 

qualquer maneira às novas fórmulas. E havia uma terceira [espécie], 

que era gente dispersa, que não constituía propriamente um grupo 

de pressão e que eram os agricultores e os comerciantes do mato. 

Em relação aos primeiros, naquela altura estavam numa fase de 

expectativa. Lembro-me, por exemplo, de que logo nessa altura 

começaram a falar, com grande entusiasmo, do interesse económico 

de países que eram considerados como não sendo perigosos. Recordo 

que o exemplo sempre citado era o da Itália (mais do que a 

Espanha), uma potência de dimensão média sem intuitos 

imperialistas, etc. Toda a gente andava atrás deles. Lembro-me de 

vários jantares na Embaixada de Itália. Comecei a chamar ao 

embaixador de Itália o “abaixador de Itália”, porque, para evitar tiros, 

tínhamos de ir de gatas para a mesa… Foi o primeiro delegado 
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estrangeiro que lá apareceu. Os grupos internacionais jogavam no 

exterior, não tinham nenhuma acção directa, nenhuma posição 

ideológica, nenhuma posição face à descolonização […]. Os 

comerciantes e os pequenos e médios empresários das cidades 

estavam claramente, naquela altura, à procura de saber de que lado 

caía o poder ou de que lado poderia vir um poder que os aceitasse e 

os protegesse. E, perante a linguagem dos vários movimentos, 

aquele que lhes aparecia como «podendo tolerar, suportar ou 

aceitar» era a UNITA. Como há bocado disse, a UNITA não era um 

movimento multirracial, era um movimento racial, mas que dava um 

lugar à comunidade branca. Esse grupo estava unido à volta do 

Grémio dos Armazenistas do Vinho, da Associação Industrial da 

Angola, etc. 

Intervenção imperceptível. 

Vasco Vieira de Almeida: O Falcão era o presidente da Associação 

Industrial de Angola. E essa gente defendia a teoria de que estavam 

dispostos a colaborar, a continuar a investir, a não levantar depósitos 

bancários, etc., desde que lhes fosse garantida a permanência em 

Angola com total sujeição a qualquer poder angolano que viesse a ser 

estabelecido; mas queriam ao mesmo tempo ter uma voz activa. 

Quer dizer, não estavam passivamente só à procura de protecção, 

mas dispostos a colaborar activamente. E é por isso que aparecem 

papéis, panfletos e manifestações de apoio à UNITA, feitos por esse 

grupo. Os comerciantes do interior estavam na mesma situação da 

maioria da população angolana, ou seja, longe de tudo, continuavam 

a sua vida exactamente da mesma maneira, a trocar os seus 

produtos, e não tinham qualquer acção política relevante. Isto fez 

com que, como não aderiam ao MPLA, nem a nenhuma das suas 

posições estatizantes; como toda a gente descartava a FNLA como 

um bando inaceitável, a voz que lhes pareceu publicamente e 

politicamente como a voz da maioria dos interesses brancos em 
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Angola foi a UNITA. Este facto não tem nenhuma [equivalência] em 

nenhum dos outros Movimentos e, nomeadamente no caso do MPLA, 

aquilo a que assistimos foi ao silêncio total dos empresários; e, da 

parte deste, a tentativas de criar confiança, que de resto se esvaíram 

rapidamente. Em consequência, a única entidade relativamente à 

qual a população branca tomou uma posição foi à volta da UNITA, 

através do Falcão e através das pessoas que o apoiavam. De resto, 

mesmo no caso da Associação Industrial de Angola, o Falcão 

transformou-se pouco a pouco numa espécie de político, já não era 

só um representante de interesses. O resto estava calado e ia para 

onde ele mandava. Era uma época onde o sheik aparecia num cavalo 

e ia tudo atrás. […] 

Intervenção de Luís Salgado de Matos, pedindo esclarecimentos 

quanto à posição dos republicanos, da Igreja e da Maçonaria e 

afirmando, a certa altura, que havia colonos que apoiavam a UNITA 

porque achavam que o MPLA era comunista. 

Vasco Vieira de Almeida: Quanto ao primeiro ponto, isso é 

verdade. Não só tinha havido uma emigração de gente, de formação 

republicana ou próxima, como até acontece que houve, antes do 25 

de Abril, por parte dos brancos em Angola, tentativas de organização 

de partidos políticos anti-salazaristas. Numa segunda fase, 

transformaram-se em partidos autonomistas ou mesmo 

independentistas, de independência branca. Isto significa que essa 

oposição – eu conheci alguma - era um pouco a mesma oposição 

republicana em Portugal face ao Salazar. Lembro-me, por exemplo, 

da campanha do Delgado. Eu não o apoiei, fiz campanha pelo Arlindo 

Vicente, porque aquilo que muitas vezes vi nas pessoas que seguiam 

o Delgado era isto: vamos derrubar o Salazar mas não vamos fazer 

uma revolução. Eram posições completamente diferentes. Lembro-me 

de uma vez, numa das várias tentativas de revolução que houve, um 

senhor muito conhecido, fez uma reunião em casa e tinha-me 
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convocado (eu era muito novo mas tinha-me convocado) 

considerando-me como representante da extrema-esquerda e disse: 

«Vamos fazer um golpe de Estado contra o senhor doutor Oliveira 

Salazar (mesmo quando se fazia um golpe de Estado contra o Salazar 

tinha-se de se lhe chamar senhor doutor não fosse o diabo tecê-las), 

e o golpe é muito simples: mandamos o dr. Salazar para o exílio na 

Suíça e o resto mantém-se tudo.» E eu disse: «Olhe, eu como 

“representante” da extrema-esquerda, devo dizer-lhe que não farei 

parte desta revolução, porque a minha posição é a oposta. Se é para 

fazer uma revolução a sério para mudar a sociedade portuguesa, mas 

deixar o Salazar ir embora, muito bem; agora mandar o Salazar para 

o exílio mas ficar tudo igual, não vale a pena a gente matar-se a 

trabalhar.» E em Angola passava-se isso também. Quer dizer: as 

pessoas estavam dispostas a fazer modificações e eram anti-

totalitárias em Portugal mas queriam em Angola uma sociedade 

conservadora de dominação branca, com liberdades, provavelmente 

com preocupações sociais e de promoção das populações angolanas, 

mas não mais do que isso. O que significa que quando vem o 25 de 

Abril, a reacção de muita gente que tinha sido favorável a uma 

modificação toma o golpe como a abertura de um novo período em 

que finalmente houvesse liberdade em Angola e se construísse um 

país novo. As pessoas estavam cheias de entusiasmo; [mas] quando 

pensaram que afinal isso significava uma alteração profunda das 

relações de força, uma perda de capacidade de intervenção política, 

uma perda de privilégios, reagiram com medo do MPLA, porque «vem 

aí o comunismo» e passaram a ter exactamente o mesmo tipo de 

reacção que tiveram aqui em Portugal. Nesse sentido, essa população 

era liberal, mas não era reformadora no sentido verdadeiro da 

palavra, … 

Intervenção imperceptível. 



56 

 

Manuel de Lucena: Deu por alguma ligação entre essa gente e 

alguma coisa de 1961, das reformas do Adriano Moreira. Vou dizer-

lhe porquê: o Adriano Moreira, desde o fim dos anos 40, quando fala 

justamente nos degredados para Angola, ele diz (é muito curioso): 

para Angola não se devem mandar criminosos; devem-se mandar os 

liberais, os políticos liberais, os políticos que não ponham em causa o 

Código Civil, ou seja, que não ponham em causa a propriedade 

privada, os políticos não-comunistas. Esses não devem ficar presos, 

são pessoas de bem, podem dar bons exemplos aos pretos, e devem 

ir para a África. E ele é influente na reforma prisional do Sarmento 

Rodrigues, no princípio dos anos 50. E é uma das coisas em ligação, 

muito, com o Bispo da Beira e outras coisas dele. As reformas que ele 

tenta fazer em 1961 – que são [o fim do] trabalho compelido e das 

culturas obrigatórias, a melhoria das leis do trabalho, os direitos 

políticos e uma certa autonomia. A autonomia já não interessa aos 

pretos, interessa fundamentalmente aos brancos. Já agora pergunto 

aos dois [Vasco Vieira de Almeida e brigadeiro Passos Ramos]: 

nesses partidos que aparecem e nessas ideias que florescem depois 

do 25 de Abril e que depois reentram, aparece alguma ligação a 

essas histórias de possível reformismo colonial dos anos 60? 

Vasco Vieira de Almeida: Julgo que não, creio que quando há as 

eleições do Delgado em 1958 é muito clara essa ideia de que há 

grupos da chamada oposição democrática, que apoiam algum tipo de 

reformas em Angola… 

Intervenção imperceptível do brigadeiro Passos Ramos. 

Brigadeiro Passos Ramos: O MPLA, que na altura se chama MPA 

ou coisa que o valha, que tem uma ligação muito grande com a FUA 

[Frente de Unidade Angolana], etc. Eles estavam muito unidos contra 

[a situação]… até 1961. Até o 4 de Fevereiro está ligado ao assalto ao 

Santa Maria. O 4 de Fevereiro, o Santa Maria, tudo isso está 

integrado na luta contra o poder instituído, colonialismo é igual a 
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salazarismo, é muito mais uma oposição… aquilo que disse há 

bocado: os europóides. É uma palavra engraçada que eu não 

conhecia. Eram muito europóides. E havia uma grande simpatia, não 

só dos mais velhos mas também dos mais novos pelo MPLA. Isso 

quando se dá o [25 de Abril de] 1974, vai-se dissipando. Há 

realmente ligações que se fazem entre a mestiçagem. Quando digo 

mestiçagem, digo branco, preto e mestiço das escolas industriais, 

[que] são o pólo mais politizado de Angola, nomeadamente de 

Luanda, e os da universidade – já não são os Estudos Gerais mas sim 

as Universidades, portanto, os homens da Casa dos Estudantes do 

Império. Isto passa-se depois do Maio de 68, com todas os matizes 

que há da extrema-esquerda, de tudo aquilo que aparece de novo 

que complica muito. Portanto, esbate-se aquela ligação tradicional. 

Vasco Vieira de Almeida: Há factos nesse sentido, que a meu ver 

têm algum interesse. Havia dezenas de estudantes na Casa dos 

Estudantes do Império, que era um dos focos de organização do 

movimento anti-colonialista em Portugal, onde estiveram 

praticamente todos os dirigentes dos movimentos africanos. […] 

Houve dinheiro dado como contribuição política a acções da Casa dos 

Estudantes do Império precisamente por parte de pessoas, que, no 

fundo, eram uma versão moderna do Cunha Leal… Batiam-se contra 

o salazarismo mas eram profundamente conservadoras em termos de 

acção nas colónias e viam-se como classe dirigente numa possível 

democracia. Isso não resulta tanto do facto de serem republicanos, 

mas fundamentalmente das restrições às relações económicas, que 

durante muito tempo impediram o desenvolvimento de Angola. Quer 

dizer: sentiam que tinham uma força económica enorme e que a 

política do salazarismo os obrigava a travar. Só depois [com] a 

guerra, a partir de 1961, … 

[…] 
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Brigadeiro Passos Ramos: Havia duas partes diferentes: havia o 

Sul, Sá da Bandeira, Huíla, Huambo, Benguela, Lobito, [com] o velho 

movimento que visava unir-se à África do Sul e [que] foi perseguido. 

Digo isto porque tive um tio que andou perseguido e era militar, 

andou metido nisso. Aquilo foi-se esbatendo e desapareceu. Mas ficou 

sempre aquela ideia de uma Angola branca, do Sul, uma Angola 

muito ligada à África do Sul. 

Diálogo imperceptível. 

Brigadeiro Passos Ramos: Nos anos 60, ó sr. dr., no tempo do 

Silvino Silvério Marques, ele foi lá acabar com o monopólio [da 

Diamang]… No tempo dele era assim: por cada branco que se 

empregava tinha de se empregar um preto. E havia o “corte de 

cabelo à Silvino Silvério Marques”: corta-se o branco e deixa-se o 

preto. […] E é quando ele acaba com o monopólio da Diamang. A 

Diamang não permitia ninguém na área, que era toda a Lunda 

praticamente, o Cuando-Cubango, o Dundo, a zona dos diamantes. 

Todos os comerciantes eram empregados da Diamang. A partir de 

1966 aquilo abre-se tudo; só ficam áreas muito restritas. Onde tinha 

havido uma cantina controlada pela Diamang chega a haver 42 

cantinas, onde se vendiam televisores a cores e telefones. Não havia 

preto que não tivesse um telefone na cubata. Ligado a nada, não é? E 

televisores a cores. Aquilo era trocado por garrafas de litro e meio de 

diamantes. Entretanto, o governador Silvério Marques também dá 

uma volta no caminho-de-ferro de Angola. Ele é contra todos os 

monopólios. É um homem que realmente tem uma ideia de 

integração, era um integracionista, mas quer fazer subir o pessoal 

negro o mais depressa possível no funcionalismo, rapidamente, dos 

pequenos, aos médios até aos altos funcionários. Ele quer 

rapidamente começar a guarnecer com negros os quadros de Angola. 

Era um idealista naquela coisa! Isso até cria entre a população branca 

um sentimento anti-Silvino Silvério Marques, que veio depois a 
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manifestar-se quando ele aparece governador em 1975 (para além 

de outras razões óbvias como o seu passado de integracionista). 

O que eu queria dizer é que realmente há uma sociedade negra, de 

que quase nunca se fala, que tem mais de 150 anos de existência. 

Chama aos outros «os pretos», «os negros», e predomina desde 

Luanda até Benguela e ao Lobito. Tinham as suas raízes de 150 anos, 

180 anos, e não se misturam com os outros. E essa gente 

efectivamente é a que mais se identifica com o MPLA, que aparece 

em 1974. 

Intervenção imperceptível. 

A UNITA chama-lhes os estrangeirados, muitos deles adoptaram 

nomes género Wilson, Van-Dunen, não sei o quê, e eles chamam-lhe 

os “estrangeirados”. Há Van-Dunen em todos os lados menos na 

UNITA: há no MPLA, há na FNLA e há nos portugueses de Luanda e 

do Centro de Angola. 

Só para dizer que esse grupo, eu sei, nomeadamente por pessoas de 

família (tinha lá muitas), os meus sobrinhos, os meus familiares mais 

novos, eram simpatizante do MPLA. Só que, quando o MPLA surge, 

aquele MPLA, eles chamam-lhe o MPLA do “segundo testamento”. E 

não o reconhecem com aquele seu radicalismo, com aquela sua 

preocupação de vanguardismo e assustam-se. […] A certa altura 

começam a ter receio e não se revêem no novo MPLA. Pretos e 

brancos que estão a viver lá não se reconhecem neste MPLA, 

principalmente aquela sociedade negra com status. 

Pergunta imperceptível de Luís Salgado de Matos e resposta também 

imperceptível de Vasco Vieira de Almeida. 

Luís Salgado de Matos: Uma outra pergunta: aparentemente, o 

professor Marcello Caetano começou a executar um plano de 

independência branca em Angola. Intelectualmente teve a percepção 

de qualquer coisa desse género? 
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Vasco Vieira de Almeida: Percepção quando? 

Luís Salgado de Matos: Nesse tempo. 

Vasco Vieira de Almeida: Não. Só tinha informações indirectas, 

através de gente do MPLA em Lisboa; e a ideia que tenho é a de que 

se tratava de uma tentativa que nem sequer era considerada como 

valendo a pena examinar. Em Angola, em 1974, claramente não 

havia restos dessa ideia. 

Intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Passos Ramos: Na Guiné, foram uma grande surpresa o 

ano passado, há dois anos, aquelas declarações do Rui Patrício, 

surpresa para toda a gente. Depois o PAIGC confirmou que 

efectivamente os encontros em Londres com representantes de 

Portugal credenciados em Janeiro de 1974. 

Intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas o PAIGC confirmou. Confirmou. E 

para nós foi uma surpresa ele, Marcello Caetano, ter negado depois 

todos os [planos] loucos ou não loucos, errados ou não errados, do 

Spínola. Ele, Marcelo, aceitaria uma independência unilateral, 

incondicional, para a Guiné. E isso acontece no ano de 1974. Ao 

passo que em Angola também há referências a que estaria em 

marcha qualquer coisa… A gente tentou (lembra-se?) junto do Soares 

Carneiro se ele sabia, se existiu algo na cabeça do Santos e Castro e 

do Marcello… De resto, eu nunca, nunca, nunca por nunca me 

apercebi. E lidava com a DGS, era seu comandante na parte das 

informações, porque aqueles homens estavam ali debaixo do 

Comando da Zona Militar Leste e depois, após o 25 de Abril, fui para 

Luanda e assumi as funções da Polícia de Informação Militar (PIM). 

Aqueles mais velhos tinham ido para a reforma com o Soares 

Carneiro e os mais novos eram meus capitães, tinham vindo capitães, 

nunca passaram por cá, eram homens que me eram leais, afectos. 
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Era através deles que prendia os outros. O grupo do Humberto 

Delgado, dois indivíduos que estavam lá em Angola foram presos por 

dois ex-inspectores da DGS, que eu mandei prender. […] Eram-me 

leais. […] Foram leais porque acima de tudo tinham a marca militar. 

Da mesma maneira que houve um outro que se queimou muito ligado 

ao Spínola, um Alas. Queimou-se por ser o elo do Spínola contra os 

americanos… Mas nunca eu soube por eles. E até depois daquela 

conversa, falei com dois ou três, que estavam mais no topo [e 

perguntei-lhes] se alguma vez toparam alguma coisa, e nunca, 

nunca, nunca… 

Vasco Vieira de Almeida: Devo dizer que não acredito que tenha 

havido uma tentativa real do Marcello de tentar uma independência 

porque em Portugal tinha condições muito difíceis e por razões que, 

muitas vezes, resultavam da sua incapacidade de jogar politicamente. 

Não foi capaz de adoptar políticas que teriam tido apoio. O Melo e 

Castro disse-me uma vez que tinha sido impossível convencer o 

Marcello sequer a fazer, de facto, eleições livres. Porque as próprias 

eleições de 1969, como sabem… 

Diálogo imperceptível. 

Vasco Vieira de Almeida: Pois, mas mesmo aqui, em condições em 

que poderia ter tido apoio, nunca arriscou. 

Intervenção imperceptível. 

Luís Salgado de Matos: Só uma pergunta. O Marcello diz-lhe [a 

Santos e Castro]: você vai para Angola promover agitação entre os 

brancos [?] para se estabelecer lá a independência. […] É a seguir ao 

16 de Março. Para aí a 20 de Março de 1974. Portanto, este plano 

pode nem sequer ter tido começo de execução. Pessoas amigas do 

Santos e Castro […] dizem que o Santos e Castro não tinha nenhuma 

ideia. Ele era amigo dele [de Marcello], não era confessor dele. […] 

Agora, que o Marcello Caetano teve esta conversa […], eu acredito 
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nele. A lógica era: ninguém sabia (isto era propaganda negra, não 

era nem branca nem cinzenta, era negra). Ele ia fazer o contrário do 

que nos teria aqui dito. 

Vasco Vieira de Almeida: Pois, em Angola não se assiste a nada 

semelhante ao 7 de Setembro. Agora se estava a ser preparado… Mas 

lá não havia, pelo menos eu não senti que houvesse, esse desejo 

entre as pessoas… 

Luís Salgado de Matos: O Marcello não tinha nada preparado. Ou, 

se tinha, eram coisas de tal modo liquefeitas que ele precisava de um 

operacional que fosse para lá fazer o que o Jardim tinha feito em 

Moçambique. 

Brigadeiro Passos Ramos: Eu acredito que sim, que ele tenha dito 

isso. Agora, ele não é isto. 

Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos. 

Brigadeiro Passos Ramos: Ó sr. dr., desculpe. Mas isso aconteceu 

em 1969. Localmente, nós tivemos uma reacção, por parte dos civis, 

numa zona que não era significativa sob o ponto de vista da 

população – o que era significativo era Luanda, era Nova Lisboa, era 

Benguela, e a Huíla era um paraíso. O resto não significava nada, 

eram 500, 600, 1000 brancos, 800 brancos no Luso. E fizeram-nos 

uma reacção tremenda: três dias tudo fechado para nós, não nos 

vendiam nada; [se] havia alguém que fornecia o pão à messe dos 

oficiais, apedrejavam a padaria; fizeram marchas de protesto a 

insultar os militares. Isso [também] aconteceu em Moçambique, na 

Beira. Foi lá o Costa Gomes, a 7 de Janeiro ou a 11 de Janeiro, foi lá 

resolver esse problema. Na messe dos oficiais da Beira, aquelas 

marchas e por aí fora… E em Vila Pery. Aí é que me poderá dizer que 

poderá ter havido alguma coisa que vem mais tarde a imbricar-se no 

7 de Setembro. Agora, o outro [caso] é em 1969. 

Intervenção imperceptível. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Há uma coisa que não sei se já disse: o 

general Bettencourt Rodrigues esteve de 1971 a 1973 no Leste de 

Angola. A Zona Militar Leste era mais de metade de Angola. E era um 

homem por quem o Costa Gomes tinha uma grande admiração. Com 

todo um planeamento, controlando aquela Zona Militar Leste com 

poderes acima dos militares, porque ele tinha controlo sobre os 

governadores do distrito, aquilo que se chamava manobra de contra-

subversão que também implicava, digamos, aldeamentos, construir 

estradas asfaltadas no Leste onde não havia povoações, tinha 

dinheiro, tinha um milhão de contos à disposição do comando militar, 

tinha um comando conjunto (força aérea, fuzileiros, etc.). Tinha 

meios de intervenção, tinha acção sobre os governadores de distrito, 

que tendencialmente nos mais afectados passaram a ser militares, 

tanto no Moxico, como na Lunda, como no Cuando-Cubango. 

Portanto, quando ele veio embora, é verdade que a Zona Militar Leste 

estava limpa. Limpa neste aspecto: a Revolta do Leste, do Chipenda, 

estava parada, ia mandando emissários a ver o que se passava (se 

quiserem eu conto mas não me quero perder nisso). O resto, eles 

atacavam as bases que ainda obedeciam ao Agostinho Neto, as 

poucas bases, atacavam do exterior para o interior, isto é, tinham de 

fazer cinquenta quilómetros para atacar as colunas militares, o que 

era muitíssimo, e depois tinham de recuar com o material pesado, 

sujeitos a serem interceptados pelos meios aéreos, etc. Portanto, já 

não estavam a maçar. Tínhamos corrido com a FNLA: tinha entrado 

um batalhão e esse batalhão saiu, levou pancada nossa, do MPLA e 

da UNITA, atravessou o rio Luau na fronteira com Teixeira de Sousa, 

20 gajos nús, desarmados, 180 feridos. A UNITA estava neutralizada 

– toda a gente sabe – por um gentlemen agreement, que era a 

“Operação Madeira”. 

Segue-se um excerto de gravação imperceptível. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Aquela gente tinha organizações 

clandestinas no Luso, naquelas pequenas povoações. Nessa altura 

começámos a passar informações para eles, para a malta que estava 

por ali, e através dos padres e dos madeireiros iam informações para 

acolá. […] No Norte, o MPLA estava reduzido a doze armas na 

Primeira Região Militar, encalacrado entre nós e a FNLA. Quantas 

vezes não foi a tropa portuguesa fazer operações de socorro ao 

MPLA… E o Mobutu estava preparado para pegar naqueles 

universitários todos […], armar 15 mil universitários que se portaram 

mal. Alistou-os, fardou-os e meteu-os na… Quando se deu o 25 de 

Abril já estavam oito mil alistados e fardados do ELNA, Exército de 

Libertação Nacional de Angola, que era da FNLA; e estavam cerca de 

100 AMX para invadir Cabinda, no sul, para pôr lá o governo 

revolucionário de Angola. A única coisa que existia de verdade era a 

FNLA, isto é, era o Zaire; pronto, era o Mobutu. Esta é a situação 

militar que em traços muito largos se estava a observar. E 

entretanto, o MPLA, que sabia da intenção de ocupar Cabinda. 

[reuniu?] todos os restos de todos os lados, e criou um esquadrão, 

que era a nata que tinha, que foi actuar a norte de Chiluango, no 

Maiombe para se instalar naquela zona de refúgio. Os maiombes 

eram mais afectos ao MPLA e os cá de baixo eram mais afectos à 

UNITA […]. E nós levámos pancada dos dois lados. O 25 de Abril 

salva isso. E nós tínhamos informações [?]. A Maçonaria, se houvesse 

era lá nos caçadores, no clube de tiro ou qualquer coisa [assim]. 

Intervenção imperceptível de Carlos Gaspar. 

Vasco Vieira de Almeida: Quanto à primeira parte, a estabilidade 

financeira, naquele período curto em que lá estive, dependia 

exclusivamente de Angola. Não havia hipótese de qualquer forma de 

intervenção de Portugal nem antes nem depois do 11 de Março, nem 

quando os bancos ainda eram privados nem depois da sua 

nacionalização, que praticamente paralisou qualquer possibilidade de 
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contacto. Portanto, a solução era estritamente angolana. O que 

aconteceu é que havia disponibilidades importantes e sobretudo 

verbas que tinham sido cativadas do último Plano de Fomento, mas 

as obras não tinham sido feitas. E isso dava alguma margem de 

manobra de utilização de fundos que existiam à disposição do 

Tesouro do Território. Quanto à segunda parte, não havia contacto 

nenhum. A única pessoa a quem eu telefonava, mas era mais para 

chorar no ombro porque ele próprio não me podia dar soluções, era o 

Ernesto Melo Antunes. Não havia reacção da Presidência da 

República, não havia respostas do Ministério da Economia de cá, nem 

do próprio Primeiro-Ministro. O que se me dizia era que eu estava em 

Angola precisamente para resolver os problemas porque cá já havia 

suficientes. Com o Ernesto tive conversas várias, sobretudo quanto à 

maneira como eu procurava, naquele período curto, […] fazer alguma 

coisa. Mas no dia-a-dia praticamente não havia contacto. E mesmo 

lá, também não havia, porque o Alto-Comissário não tinha 

interferência nos assuntos económicos. Portanto, o que achei que 

valia a pena naquela fase era, no fundo, ir procurando o apoio – ou 

pelo menos a não-hostilidade – dos Movimentos de libertação, em 

relação a cada uma das medidas concretas. Como eles próprios não 

tinham grande ideia do caminho a seguir (estavam preocupados com 

outras coisas), fiquei em roda livre praticamente todo o tempo. 

Manuel de Lucena: Estava aqui a ver o seu projecto económico. 

Você não era a favor das nacionalizações abruptas que foram feitas 

no 11 de Março. Depois, de certo modo, considerou que se para 

Portugal isso não convinha nada do seu ponto de vista, para Angola 

não era mau. 

Vasco Vieira de Almeida: Há bocado tive ocasião de dizer isso. Em 

Portugal era a favor de uma reforma económica como um aspecto 

essencial para a transformação da sociedade portuguesa, mas era 

profundamente desconfiado em relação a soluções… 
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Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Vasco Vieira de Almeida:  que podiam ter efeitos perversos e 

contrários àquilo que se queria. Em Angola a situação era diferente 

porque o investimento estancou imediatamente; parou o 

investimento das grandes empresas e houve uma situação de 

expectativa por parte dos pequenos e médios empresários; portanto, 

não havia nenhuma espécie de actividade económica. O crédito que 

era concedido praticamente parou também, e mesmo antes de eu lá 

chegar, os bancos tinham estabelecido restrições quanto aos 

levantamentos. Mas isto não eram medidas do governo, tinham sido 

decisões do próprio sistema bancário. Ora, um país que acede à 

independência e tem de manter uma linha de desenvolvimento e de 

nacionalismo no funcionamento da economia, tem de se proteger, 

contra assaltos de capitais indesejáveis do estrangeiro… Devo dizer, 

por exemplo, que houve tentativas de ataque deste tipo: em relação 

às fábricas de açúcar, que eram do Grupo Espírito Santo, por 

exemplo. 

Intervenção imperceptível. 

Vasco Vieira de Almeida: A CADA [Companhia Angolana de 

Agricultura], exactamente. E [lembro-me] de ter recebido umas 

pessoas, já não me lembro se eram ingleses se americanos, que 

diziam estar dispostos a comprar a CADA. Vinham falar comigo como 

ministro da Economia, em vez de com os que ainda eram donos 

naquela altura (porque isto se passa ainda antes do 11 de Março), e 

queriam saber o que é que era necessário fazer para, em troca do 

auxílio a Angola de um conjunto de bancos americanos, aceitar a 

venda da CADA por um preço baixo… Como acontece sempre nestes 

casos, havia capitais que queriam obter lucros fáceis. Este género de 

operações impunha um controlo dos movimentos de capitais através 

de um Código de Investimento Estrangeiro e com regras claramente 

definidas. Isso implicava que os capitais entrassem em prazos 
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mínimos determinados; uma selecção de áreas prioritárias para o 

investimento; envolvia o estabelecimento de um partenariado entre o 

Governo (em posição minoritária, mas com alguma possibilidade de 

controlo ou de inspecção, pelo menos) e certas empresas; e [tudo] 

isto pedia uma forte acção do Estado, muito mais do que aqui. Não 

um Estado dono, um Estado patrão de empresas, mas um Estado 

fortemente regulador, até que se entrasse em velocidade de cruzeiro 

e depois se pudesse, pouco e pouco, ir desapertando esses laços. Por 

outro lado, esta era a única forma que eu via de tentar ligar o 

desenvolvimento económico… 

Intervenção imperceptível. 

Vasco Vieira de Almeida: Mas é o que estou a dizer. […]. O MPLA 

esteve de acordo de que havia a necessidade de estabelecer, em 

muitos casos, um partenariado com o Estado, que não implicava o 

controlo das empresas ou do capital estrangeiro, mas da possibilidade 

de entrar capital estrangeiro. 

Intervenção imperceptível. 

Vasco Vieira de Almeida: Ah, provavelmente. Mas aí o problema já 

não era meu. A minha preocupação era assegurar, ou tentar impedir, 

uma interferência neocolonialista, digamos assim, oportunista por 

parte de capitais que já rondavam Angola. Eu queria assegurar que o 

Estado constituía um elemento essencial para o crescimento 

económico, era um elemento regulador e dinamizador essencial. Era 

uma posição diferente daquela que tinha em relação à economia 

portuguesa. Aqui achava que, se fossem estabelecidas as regras do 

jogo e se fossem estabelecidos controlos e balizas, era fundamental 

não destruir a capacidade de intervenção da iniciativa privada, a 

única que podia assegurar o crescimento durante um período de 

transição. Lá, a situação era diferente. … Ainda cheguei a redigir um 

Código de Investimento Estrangeiro (baseado nos Códigos do 

Zimbabué, do Quénia, da Tanzânia, da África do Sul, etc.) que foi 
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aprovado pelos três Movimentos de libertação. Portanto, em relação a 

essa diferença de posições, ela traduz, quanto a mim, a diferença do 

estado de desenvolvimento e das características da economia dos 

dois países. 

Intervenção de Manuel de Lucena perguntando as diferenças entre o 

plano económico proposto por Vasco Vieira de Almeida e aquele que 

foi seguido pelo MPLA, designadamente no que se refere às grandes 

companhias, sobretudo as petrolíferas, onde este último terá sido, 

eventualmente, mais liberal. 

Vasco Vieira de Almeida: Não. Devo dizer-lhe uma coisa: o 

Agostinho disse sempre, que o plano que eu tinha feito estava a ser 

aplicado pelo MPLA… Façam a justiça de pensar que isso não foi 

exactamente assim. O que eu tinha estabelecido não tem nada a ver 

com o que veio a acontecer. Angola não teve uma estratégia política 

ou de Estado face ao investimento estrangeiro; foi antes uma 

estratégia de lucro de alguns grupos. Quer dizer: se se pensar que 

uma percentagem razoável dos lucros das companhias de petróleo 

foram para contas no exterior; se pensarmos que companhias de 

petróleo se constituíram intermediárias, (disso não tenho provas), 

nalguns casos, em negócios de compra de armas para o exército 

angolano; se se considerar que, em Angola, toda a actividade 

económica é a mais liberal que há … isto não tem nada que ver com o 

meu plano estratégico, não tem nada que ver com uma política de 

Estado, tem a ver com negócios. 

Intervenção imperceptível. 

Vasco Vieira de Almeida: Logo a seguir, o que aconteceu, nessa 

fase inicial, foi que, para poder pagar o apoio da União Soviética, 

houve várias situações em que Angola cedeu totalmente. Vou citar-

lhes não apenas a questão do petróleo, mas por exemplo a política de 

pesca: os russos mandavam centenas de barcos pescarem na costa 

angolana, toda a espécie de peixe, de Inverno e de Verão, e esse 
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peixe era pago a cerca de um décimo do preço daquele que pagavam 

outros países. Até acredito que num primeiro período isso pudesse ter 

sido considerado necessário para poder adquirir o armamento para 

conquistar o poder, mas creio que não só alguns elementos da classe 

política, mas também alguns militares, começaram a fazer [disso] um 

negócio pessoal. Portanto, isto nada tem que ver com o plano. Nesse 

aspecto, se ler o Código de Investimento Estrangeiro (o último que 

apareceu), se verificar o que foi a política, por exemplo, de 

distribuição de lucros petrolíferos… Eles estavam baseados na lei 

portuguesa. A nossa lei de exploração de petróleo, a antiga, era a 

que vigorava em Angola (o que depois foi alterado) e, quer em 

relação ao petróleo, quer em relação aos diamantes, quer em relação 

aos [outros] produtos minerais, quer em relação às pescas, quer em 

relação ao café, começou a ser tudo completamente desregulado. […]  

Intervenção e diálogo imperceptíveis. 

Pedro Aires de Oliveira: Em 1975, já depois de ter regressado de 

Angola, aqui em Lisboa, como é que viu a questão do reconhecimento 

do governo angolano após o 11 de Novembro de 1975? Como é que 

acha que o Estado português lidou com essa história? 

Vasco Vieira de Almeida: Entendo que [o Governo português] 

reagiu de uma forma desastrosa. Quer dizer: naquela altura, a única 

atitude realista era ter reconhecido o governo. Acabámos por fazê-lo 

tarde … É das tais posições que, ou se mantêm, e nessa altura 

correm-se os riscos inerentes, ou não se mantêm, tem-se o prejuízo 

e nenhuma das vantagens… 

Brigadeiro Passos Ramos: Havia quem defendesse uma posição 

pragmática, tipo Brasil, que um mês antes da independência tinha lá 

um embaixador para reconhecer fosse qual fosse o governo e assim 

comprar toda a reserva do café (havia três anos de reserva). A 

posição que venceu aqui, foi muito discutida, muito discutida… A 

maneira era não reconhecer o governo de Angola, mas reconhecer o 
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Estado de Angola e o povo de Angola, que é era para ser a forma 

mais pobre… Era uma [Magalhães] Colaço, uma senhora, de direito 

constitucional ou internacional, que mandava ali, que tinha uma voz 

forte e tal. Eu assisti, aprendi muito, estive a assistir a isso, 

humildemente calado, como não podia deixar de ser. Estava lá o Melo 

Antunes, estava lá o presidente da República. E realmente chegou-se 

à conclusão de que, numa visão de pacificação interna, se nós 

tomássemos essa posição, estávamos a ferir os Acordos do Alvor. 

Aquela posição, que foi efectivamente contra os nossos interesses, 

porque foi efectivamente contra os nossos interesses, era na lógica 

de Alvor e de Nakuru. 

Vasco Vieira de Almeida: Julgo que foi uma intervenção explosiva 

de legalismo. Em matéria política não há nada mais perigoso do que 

uma visão exclusivamente legalista. Não levou a nada e depois foi 

pouco realista porque já era perfeitamente claro que o MPLA ia 

governar o país. E o facto é que houve Estados que fizeram o 

reconhecimento antes de nós. Depois, o esforço que Portugal tinha 

feito para manter alguma coerência em relação ao Alvor já estava 

totalmente destruído e tornou-nos a nós próprios vítimas dessa 

destruição. Não fez sentido nenhum, acho que foi um dos erros 

grandes que se cometeram. 

Brigadeiro Passos Ramos [início da intervenção imperceptível]: No 

fundo, são duzentos mil retornados que estão cá. Porque, mesmo que 

tivessem vindo todos de Moçambique eram cem mil ao todo. Quando 

querem são trezentos mil. Isto depende de quem fala. E eu penso 

que a razão principal foi evitar a guerra civil; estava aqui uma série 

de indivíduos muito marcados que eram todos contra o MPLA. E foi 

essa a razão. Por outro lado, também há muita coisa que não se 

sabe: é que nós recebemos (dado pelo Carlucci, que o conseguiu) dos 

Estados Unidos 60 milhões de contos. 
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Diálogo imperceptível entre Vasco Vieira de Almeida, o brigadeiro 

Passos Ramos e Luís Salgado de Matos. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não foi um frete. Não foi uma visão 

economicista, não foi; foi uma visão política. […] 

Vasco Vieira de Almeida: Desculpe, mas o Melo Antunes não tinha 

outra solução perante a posição que eles tomaram. O Melo Antunes 

(estou convencido, não discuti isso com ele), entendia que o não 

reconhecimento era o pior dos males. A posição do Mário Soares foi 

mais forte, e esse é um dos meus pontos de discordância com ele. 

Continuo hoje a não conseguir perceber um gesto que foi 

perfeitamente agressivo, incompreensível. 

Brigadeiro Passos Ramos: Tínhamos uma antena nossa, que 

esteve até à última hora em Nairobi, em ligação, a ver se 

[conseguia]… Porque esteve tudo preparado, até ao dia 7 ou 8 de 

Novembro para que efectivamente houvesse um governo que a 

UNITA reconhecesse, que não levasse à secessão. O que nos 

permitiria a nós, portanto, reconhecer esse governo. Permitiria. Em 

relação ao [?], a única coisa que ele impunha era que entrasse 

alguém da facção Mário de Andrade. Já tinha desistido de entrar o 

Wilson. O Wilson estava numa posição… era aceite como ministro da 

UNITA, havia parte do MPLA que aceitava isso. E depois, finalmente, 

a UNITA dizia assim: «A nós basta-nos que entre a facção Mário de 

Andrade. A partir daí nós não fazemos a secessão, reconhecemos 

esse governo.» E automaticamente nós [ficaríamos] em condições de 

reconhecer o governo. À última hora há instruções daqui, porque 

havia aqui uma comunicação via rádio naval (quer a gente queira, 

quer a gente não queira, a Marinha sempre teve uma célula bem 

estruturada a nível de sargentos). Até os homens do MPLA ficaram 

surpreendidos, porque ouviram na rádio porque era mais simples 

funcionar com os aparelhos. Eram segundas linhas que estavam ali. 

Mas estavam em ligação com as respectivas direcções. De repente 
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surge este endurecimento, que eles não aceitam de maneira 

nenhuma – a linha dura do MPLA - e em quatro dias fazem isto. E nós 

estamos convencidos de que a garantia veio de cá. Isto está muito 

ligado ao 25 de Novembro. 

Diálogo imperceptível entre Vasco Vieira de Almeida, o Brigadeiro 

Passos Ramos e Luís Salgado de Matos. 

Brigadeiro Passos Ramos: O 25 de Novembro estava a ser 

preparado também com meses. Ele perdeu. [?] Ele deu a cara no 25 

de Abril. […] Eles só não avançaram mais porque tiveram muito 

receio de não terem a adesão do Partido Comunista. Eu assisti à 

chegada do alto-comissário, do Almendra e mais o comandante das 

tropas de pára-quedistas. Os pára-quedistas estiveram para 

desembarcar. Estavam lá. E os tipos do porto, os estivadores, não os 

deixaram desembarcar. E os tipos cá debaixo… […] E eles estavam ali 

e enquanto fossem gritos de pára-quedistas, não respondiam; se 

fossem gritos de política, aquela malta… Eu não tinha ninguém! Não 

venham dizer que estavam dominados pelos oficiais ou fosse por 

quem fosse. Calavam-se e era um silêncio sepulcral. E a essa altura 

não me deixaram desembarcar e aquela malta começou a mandar 

carros para a [?] e a embarcar a sua bagagem, preparados para irem 

desembarcar lá a cima ao Norte. Eu tinha dito para saírem e [?]. E 

aquele pessoal foi com guia de marcha, com licença para 

desembarcar, à ordem, apresentar-se como se apresentaram todos 

aqui em Cortegaça. Tudo, desde o soldado, aqueles homens de 

Angola, aqueles tipos do Almendra… Na altura o comandante era o 

Ramos Gonçalves, não sei se era coronel. E então toda aquela malta 

apresentou-se ali em Cortegaça. Portanto, tudo estava preparado. E a 

Força Área lá estava com todos os meios no Norte, estava com tudo. 

E eu cheguei ali, no dia 23, e disse assim ao Presidente da República: 

«Passou-se isto, isto e isto, meu general. De maneira que eu suponho 
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que dentro de dois dias vamos ter… vai saltar a castanha de algum 

lado» E ele disse-me assim: «Estou à espera disso.» 

Luís Salgado de Matos afirma que o brigadeiro Passos Ramos parece 

menosprezar o general Costa Gomes. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não, rejeito: não desprezo o Costa 

Gomes. […] E então ele disse-me: «Estou à espera disso. […] Você 

acabou de regressar de Angola. Você está muito cansado. Tire uns 

dias de licença, vá descansar.» E eu disse: «Calha bem, um amigo 

meu vai ao Norte, vai só estar lá um dia, um dia e meio, e convidou-

me para eu ir lá acima com ele de carro e eu vou.» Mal eu pensava, 

nas minhas contas dava para três dias para ir e voltar. Só que, no dia 

em parti, já apanhei as barricadas de Rio Maior […]. Ia parar para 

dormir e oiço o noticiário e eu digo: «Olha, temos que ir embora. Já 

agora é melhor eu ir apresentar-me ao Porto.» E fui ao Porto e fiquei 

em casa de um amigo. Falei com o general Costa Gomes, que me 

disse: «Apresente-se aí ao Pires Veloso que isto está aqui…» E assisti 

durante a noite à manobra toda, vários helicópteros. Depois, na 

vinda, realmente ouvi esta frase de um actual general de quatro 

estrelas, o Loureiro dos Santos, que já está na reserva […] e é uma 

grande cabeça: «Isto que está aqui a acontecer (o 25 de Novembro) 

é tudo exclusivamente… Podem aparecer os que quiserem: comandos 

operacionais, Eanes, Jaimes Neves e companhia, toda a manobra 

estratégica foi ele [Costa Gomes] que a preparou. 

Diálogo imperceptível. 

Brigadeiro Passos Ramos: Ao Rosa Coutinho deu-lhe ordem para ir 

para casa da mãe, mandou-o para casa da mãe. 

Diálogo imperceptível. 

Brigadeiro Passos Ramos: O Costa Gomes disse-lhe assim: «O 

menino Rosa Coutinho vá visitar a sua mamã, que é lá no Alentejo, 

deixe-se de coisinhas e vá embora.» E entretanto só aparece isto: é 
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interceptado na Rádio em Belém, já ele se estava a deslocar, ele não 

foi logo (isto passa-se a vinte e…). […] Está a haver qualquer coisa. 

[…] 

Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos. 

Brigadeiro Passos Ramos: Se eu sei o que se passou no 25 de 

Novembro?! Os fuzileiros estavam sempre a ver para onde é que as 

coisas caiam, como é costume.  

Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos. 

Brigadeiro Passos Ramos: É verdade, sr. dr., desculpe lá, é 

verdade. Eles estavam no Vale do Zebro, estavam a dominar a base 

do Montijo onde estavam os helicópteros. Eu sei o que se passou. E 

sei porque ouvi. Os oficiais da Força Aérea foram devagarinho, eles 

[fuzileiros] fingiram que não viram, os pilotos chegaram, meteram-se 

nos helicópteros e foram para o Norte. E os fuzileiros fizeram de 

conta que não viram, os que estavam de guarda lá no Montijo e no 

Vale do Zebro. 

Diálogo imperceptível. 

Manuel de Lucena: Nós todos conspirávamos naquele ano de 1975. 

Lembro-me de que encontrei o dr. Carlos Gaspar no Estado-Maior do 

Exército, e e encontrei depois o sr. brigadeiro. E mesmo quando não 

fazíamos conspirações (aquele tipo de conspirações em que nos 

sentávamos para conspirar), [havia] afinidades, coisas que apareciam 

no decurso das acções. Quando penso em toda a sua exposição, que 

é lógica, levando a lógica a um certo limite, você tinha de conspirar 

com algum MPLA. Não é conspirar no sentido de dizer: vamos fazer 

um golpe de Estado para... Não. Quando você olha para o MPLA, você 

precisa de um certo MPLA e tem o MPLA dividido. Não estou já a falar 

do Chipenda, da Revolta de Leste – estou a falar um bocadinho mais 

na Revolta Activa, um bocadinho mais nos Pinto de Andrade; e, 

depois, dentro daquele MPLA que tem à cabeça, formalmente, o Neto, 
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aparecem outras pessoas, outras tendências. Há o Nito Alves… (Já 

nos disse o que é que pensa [dele].) Você esperou alguma 

reestruturação, alguma redefinição do MPLA para o fazer entrar 

dentro de um certo juízo que você fazia da situação? E com quem é 

que achava possíveis as coisas? Com que Lopo? Com que Lúcio? Se 

houvesse aí alguma possibilidade de vermos como é que você estava, 

concretamente, lá. 

Vasco Vieira de Almeida: Havia duas situações diferentes. Uma era 

que me parecia que muitas das posições da Revolta Activa faziam 

sentido a prazo. Isto é: a Revolta Activa não tinha peso político e 

capacidade no terreno, não tinha capacidade de actuação, mas 

muitas das suas ideias fariam sentido a prazo num MPLA 

reestruturado e com preocupações sociais, nacionalista, procurando 

evitar influências neocolonialistas. Tentei apoiar-me, claramente 

primeiro, no Agostinho que era “o mais velho” e presidente e que 

tinha, apesar de tudo, uma experiência grande. E procurei apoiar-me, 

no dia-a-dia, no Lopo do Nascimento e no grupo que o rodeava. 

Penso que a crise actual em Angola é tão grave como a que houve 

entre a UNITA e o MPLA, e vai ser mais grave a crise dentro do MPLA 

quando o José Eduardo dos Santos sair, e é provável que ele saia 

mais cedo do que as pessoas pensam. Nessa altura vai levantar-se 

um problema difícil de sucessão. Não só de sucessão mas da linha de 

actuação. O Lopo tinha uma grande capacidade de adaptação porque 

era, digamos, o operacional no terreno nas decisões políticas. Era um 

homem que tinha então um apoio grande dos militares. Aliás, esse 

apoio acabou por levar a que o mandassem para Adis Abeba como 

delegado à OUA. 

Brigadeiro Passos Ramos: Militares deles? 

Vasco Vieira de Almeida: Militares deles. Estou só a falar dos 

militares deles: o Iko e outros. O Iko seguia uma perspectiva 

jugoslova, whatever that means, que era não alinhada. Depois, havia 
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a linha russa, a linha chinesa, que era a do Lúcio, e havia os 

desalinhados, que era [o caso do] Nito. 

O apoio é dado ao famoso plano de que temos estado falar, por 

influência do Lopo, porque para o Agostinho era um documento 

esotérico. Não lhe dava muita importância. A pessoa que tinha 

melhores relações, e a quem mesmo muita gente portuguesa se 

dirigia, porque, instintivamente, sentia que poderia por ali ter alguma 

colaboração, era o Lopo do Nascimento e o grupo que ele 

representava. Não tinha muito mais gente àquele nível. E havia 

algum apoio, alguma cautela, por parte do grupo do Lúcio Lara, não 

tanto porque estivesse de acordo, mas porque queria combater a 

influência pró-soviética. Com o Lúcio tive muitos contactos. Portanto, 

na medida do possível procurei essa linha dentro do MPLA, encontrei, 

como totalmente composto e unido o grupo do Nito Alves, 

fundamentalmente. E paradoxalmente, o Saidy Mingas, que eu tinha 

julgado inicialmente estar próximo do Lopo, era muito mais radical e 

muito menos realista do que eu supunha, mas era ignorante […]. 

Percebi que havia naquela altura uma grande actuação no terreno de 

membros do Partido Comunista (alguns dos quais eu conhecia daqui) 

que tentaram, junto do Agostinho (como me disse), evitar qualquer 

tentativa de plano ou orientação mais conciliadora; achavam que 

devia tomar-se [uma via] claramente radical. O Agostinho, por 

natureza, não teria interesse nesse caminho e julgo que também não 

o terá feito porque seria difícil para ele contrariar claramente as 

pessoas que estavam no governo, a ter de tomar decisões diárias. 

Intervenção imperceptível. 

Vasco Vieira de Almeida: Fui procurado, nessa altura, não pelo 

Mário Pinto de Andrade, porque tinha ido foi para a Guiné, não estava 

mesmo em Angola, mas pelo Gentil Viana. O Gentil Viana, tinha uma 

posição claramente anti-MPLA tal como ele existia, mas penso que, se 

interpretei bem (pode ser que tenha interpretado mal), de alguma 
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maneira ele me dava o recado para eu transmitir ao Agostinho de que 

havia a possibilidade de uma conversa entre as duas facções. É 

verdade que a posição da Revolta Activa, naquele contexto, era um 

bocado lírica. Isto é: faziam declarações de princípio, que tinham 

sentido mas estavam completamente ultrapassadas pelo que se 

passava no terreno. Fora disso, quando voltei a falar com o Mário 

Pinto de Andrade foi muito depois. O Mário tinha, quanto a mim, 

alguma culpa, porque ele teve nas mãos a presidência do MPLA e não 

a quis, não foi capaz de ir para a cabeça do touro, como ele dizia. […] 

Reconheço que naquela altura tentar meter uma farpa de 

racionalidade governativa ou económica não tinha nada a ver com o 

que se estava a passar. Mas o que entendia é que se isso fosse feito, 

apesar de tudo, era possível que o MPLA não tivesse descarrilado 

como depois descarrilou. 

Brigadeiro Passos Ramos: Aquelas mudanças que eu senti que se 

estava quase a conseguir uma solução que admitia à facção, a 

entrada, era a face moderada que estava a caminhar, e de repente 

desapareceu essa hipótese de evitar a secessão de Angola. 

Estávamos aqui também um bocado com egoísmo… Portanto, 

podíamos reconhecer… Já que não salvámos… 

Vasco Vieira de Almeida: E, depois, a força dessa ala, que tinha 

estado a combater, foi tal que dizimou indistintamente aquela gente 

toda no 27 de Maio: foram mortas cinco ou dez mil pessoas de nível 

médio ou superior dentro do MPLA, foram assassinados a sangue frio, 

caçados como coelhos na mata. Foi o lavar da tentativa 

revolucionária. […]. Foi o liquidar essa ala toda do partido. E é aí que 

se instala o conservadorismo total dentro do MPLA, que a certa altura 

perde qualquer referência ideológica. 

Brigadeiro Passos Ramos: Posso dar uma informação, daquilo que 

eu observei junto desses coronéis, nomeadamente junto do mais 

interessante, o Lopo do Nascimento tem um grande prestígio junto 
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das forças armadas de Angola, que não têm nada a ver com as 

FAPLAS (Forças Armadas Populares de Libertação de Angola). Tem 

um grande prestígio e eles olham com muita atenção para o Lopo do 

Nascimento. 

Vasco Vieira de Almeida: Eu não sei o que vai passar-se porque os 

militares têm uma força própria. Neste momento, o que disserem é o 

que se faz. O que admito é que os Estados Unidos não estejam 

interessados na existência de um regime militar em Angola. E 

portanto haverá com certeza um líder civil ou um grupo de civis … 

Intervenção imperceptível do brigadeiro Passos Ramos. 

Vasco Vieira de Almeida: Admito que sim, se tudo correr bem. 

Também espero que sim. Mas aí o problema é saber se os militares, 

quando chegar a hora, o apoiam ou não apoiam. O Lopo, como sabe, 

criou também alguns anticorpos. Penso que ele seria naturalmente o 

líder, neste momento, mais interessante para Angola. Só tenho 

dúvidas é que seja possível estabelecer um regime militar por 

interposta pessoa. 

Intervenção imperceptível do brigadeiro Passos Ramos. 

Vasco Vieira de Almeida: Depende da evolução do resto. Depende 

da estabilidade do Zaire, depende de tudo o que se passar… 

Brigadeiro Passos Ramos: Eu já ouvi conversas entre eles [os 

coronéis], a dizer assim: «Eh pá, se o Eduardo dos Santos continua a 

fazer as asneiras que está a fazer não leva o meu voto.» Coisas que 

não eram concebíveis de dizer há… 

Vasco Vieira de Almeida: Isso é verdade, mas também não se 

esqueça de que a corrupção continua a ser um problema muito 

grave. 

Luís Salgado de Matos: […] para evitar que depois de amanhã a 

África do Sul mande tropas para Angola para tratar daquilo. 
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Vasco Vieira de Almeida: Eu acho que a África do Sul agora está 

em pior situação depois da intervenção desastrada no Lesoto. Aquilo 

saiu tudo ao contrário. Será muito difícil neste momento a 

intervenção [em Angola]. 

Diálogo imperceptível. 

Manuel de Lucena: Vamos entrar na fase final e o senhor brigadeiro 

foi um pouco prejudicado, embora já tenhamos tido uma conversa 

muito longa. Mas, sobre este período, ainda não tivemos nada de 

sistemático consigo e por isso só lhe posso pedir […], que faça uma 

intervenção integrando as lacunas que tenham ficado, aquelas coisas 

mais importantes que nos queira dizer do período de transição até à 

independência, até ao 11 de Novembro. 

Brigadeiro Passos Ramos: Hoje aprendi alguma coisa do que disse 

o dr. Vieira de Almeida, porque é claro e que dadas as ligações que 

ele tinha, mais privilegiadas, na perspectiva de ministro e, por outro 

lado, as ligações com o MPLA, percebi, na parte que era mais 

importante, que era a nossa a saída difícil para a independência. 

Percebi porque é que houve estas mudanças todas e, quanto mim, 

ninguém me tira que a ordem de endurecer partiu de cá. Quer dizer: 

foram promessas de cá. E eu fiquei com a impressão de que 

efectivamente havia um plano, que se chamou aqui 25 de Novembro 

(perderam), que se ligava [a tudo isto] e que explica aquela posição 

de dureza que não permitiu arranjar um governo aceitável para nós, 

portugueses, que Portugal pudesse reconhecer. Para mim, o mais 

importante foi confirmar isso. E hoje compreendo, mas fico 

desconfiado quanto ao que se passou, que foi realmente a ligação 

estreita com a conduta que pensavam lançar aqui, o fugir para a 

frente aqui, em Portugal, associada com a fuga para a frente do MPLA 

duro, sozinho, monopolista, fora da realidade, como o tempo 

sobejamente provou e vai provando. 

Intervenção imperceptível de Vasco Vieira de Almeida. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Sim, sr. dr. Mas não é bem assim. Uma 

população que sofre, uma guerra a que se não vê o fim, que 

preocupa a eles todos, também. O Savimbi não é eterno, não é? Ele 

tem demonstrado que tem uma capacidade muito grande de escapar 

a tudo e a mais alguma coisa e de manter o poder. Mas já estou a 

fugir da questão… 

Intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas não fazia parte da Comissão de 

Descolonização. Assisti a algumas [reuniões]. E às vezes ia lá. 

Intervenção imperceptível. 

Carlos Gaspar: Em relação às intervenções externas, em Belém, na 

Comissão de Descolonização. […] Qual é que era a avaliação? 

Falha na gravação devida à mudança de cassete. 

Brigadeiro Passos Ramos:… já estava no Huambo, em Nova 

Lisboa. Já não havia ninguém da UNITA em Luanda e da FNLA ficou 

somente [?]. Ainda fomos ao Ambriz falar com o Holden, com o 

almirante [Vítor] Crespo, penso que era cá o ministro da Cooperação. 

Acompanhei-o mais o comandante Gomes Mota. Fomos lá e 

entretanto… Fomos lá abaixo, não estava o Savimbi, estava fora. Mas 

estava o Nzau Puma que nos recebeu. Senti-me a acompanhar o 

ministro do Ultramar, e estava ele a receber com o bispo ao lado, o 

bispo da UNITA, do Huambo. Parecia que estava a chegar ao 

aeroporto, que eram governantes que estavam a chegar, gente 

armada, guarda de honra, etc. E a nossa ida lá abaixo [?]. E foi por 

outro lado também [para recuperar aviões] nacionais retidos, 

nomeadamente um DC6 em poder da UNITA e um Noratlas que 

estava em Gago Coutinho. De maneira que foi necessário fazer uma 

diligência. E saiu um avião nosso com um emissário com uma carta 

do Nzau Puna, que era lá o secretário-geral da UNITA. E o avião veio, 

o DC6. A certa altura uns oficiais foram a Gago Coutinho buscar uns 
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quantos milicianos. [?] Estávamos lá com sete pretos. […] A 

finalidade foi impedir, a pedido do Samora Machel … ele queria saber 

o que se estava a passar em Angola na realidade. E portanto eu fui 

de mapa de Angola em punho, com as posições reais [dos 

movimentos] e tive um briefing de meia hora com o Samora. […] E o 

Samora interessava-se muito pela situação em Angola porque ele 

dizia que era muito importante para a África do Sul, para a África 

Austral; o que se passasse em Angola era importante […]. Eu disse-

lhe o que se passava, o Samora tinha uma informação 

“desinformada” via MPLA, diziam o que queriam, minimizavam a 

importância da UNITA, em termos não digo da ocupação do terreno, 

mas das populações. E ele disse: «Vejo que tem andado muito bem 

informado.» […] E prometeu ter uma posição junto da OUA no 

sentido de pressionar… aquilo que se pretendia na altura era 

efectivamente encontrar um governo para assumir a independência 

que fosse aceitável para Portugal reconhecer e [assim] cumprir os 

Acordos do Alvor, [com o apoio] dos três [movimentos ou pelo] 

menos de dois. 

Manuel de Lucena: Quando parte de Angola uma missão de alto 

nível para ir falar com o Samora Machel (por causa de Angola e não 

de Moçambique), o que é que espera do Samora? Não foi só para 

informar o Samora de que estava muito preocupado… 

Brigadeiro Passos Ramos: O que se espera do Samora é que ele 

faça pressão directa… Eu apercebi-me depois, porque não sabia [na 

altura], de que o Agostinho Neto não gostava muito da actuação do 

Samora porque se calhar o Samora realmente cumpriu o que 

prometeu e aconselhou prudência, «vê lá o que é que fazes», 

qualquer coisa do género, fez qualquer pressão junto da OUA. No 

fundo era para que ele, junto da OUA, actuasse, agisse e, se possível, 

junto de Angola, mostrasse a sua preocupação no sentido de criar um 

governo mínimo… Já era uma sequência daquelas tentativas do 
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[Congo?] ou que a UNITA achasse aceitável. Encontrámos a posição 

que a UNITA achava aceitável. A UNITA, naquela altura, achava 

aceitável se tivesse um ministro nesse governo, que era o Wilson, 

que era aceite pela maior parte dos indivíduos do MPLA, gostavam 

dele. E era realmente um tipo bem formado, um tipo que tinha 

categoria, distinguia-se no meio daqueles indivíduos da UNITA que 

eram realmente… 

Manuel de Lucena: A UNITA aceitaria um só ministro? 

Brigadeiro Passos Ramos: A UNITA aceitaria, de acordo com 

informações fidedignas [fornecidas] ao Presidente da República, 

aceitaria mesmo um governo que tivesse uma composição já não de 

50% mas de 30% ou 20% da facção Mário de Andrade. Até aceitaria 

não ter nenhum ministro, mas queria um indivíduo que não fosse da 

facção unicamente… 

Intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Passos Ramos: O que aconteceu foi que ficou um 

governo do MPLA e ficou um governo da UNITA, os dois em Angola. 

Apesar de Lusaca, apesar de tudo, têm a situação que têm. Não está 

é tão acesa, não está em guerra… 

Diálogo imperceptível entre Luís Salgado de Matos e o brigadeiro 

Passos Ramos. 

Brigadeiro Passos Ramos: O que ele [Savimbi] quer é que haja 

eleições. O que ele quer é que haja uma luta pelo poder e que haja 

um governo que ele possa continuar a… Não vai largar a sua área. 

Aquilo não é uma tribo; são várias tribos, muitas tribos. É um grupo 

étnico-linguístico grande, que a gente convencionou chamar 

umbundo ou ovimbundo, mas não é só, não é só esse grupo. 

Ovimbundo é um grupo étnico; umbundo é uma linguagem, uma 

língua. Muitos falam umbundo. Cá em cima fala-se o quimbundo; 
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para Sul fala-se umbundo. Mas falando umbundo fala-se o chocué, 

fala-se... Há outro grupo étnico-linguístico que é o lunda quioco… 

Interveniente não identificável: Que ele domina. 

Brigadeiro Passos Ramos: Que ele domina! […] Depois de ter 

estado na FNLA, onde foi ministro dos negócios estrangeiros, de onde 

sai porque verifica que existe um tribalismo terrível na FNLA, o 

Savimbi vai oferecer os seus préstimos ao MPLA, que não os aceita. 

Nessa altura desloca-se para o Zaire, […] e lá (ele tinha amigos, tinha 

vários amigos) ele vai a uma associação poderosa que atravessa 

fronteiras chamada ADCAR, que era a Associação de Chocués do 

Congo, de Angola e da Rodésia. Se quiser pôr o um nome mais 

moderno terá de chamar-se ADZAR [porque] na altura ainda não era 

Zimbabué; era Zâmbia, Angola e Rodésia (Rodésia do Sul). Hoje 

chamar-se-ia ADZAZ, porque é Zimbabué. [Aí] o imperador Lunda, 

que é eleito mas que tem o domínio Lunda, tanto da Lunda do 

Katanga como da Lunda de Angola […]. Portanto, [o Savimbi], com 

auxílio deles e com o grupo, chamemos-lhe, angolano, cria a 

AMANGOLA, que quer dizer Amigos de Angola. É a primeira coisa que 

ele cria antes de 1966. E a partir de 1966 cria então, a partir da 

AMANGOLA, a UNITA que é a União Nacional para a Independência 

Total de Angola. Nunca fugiu disso. 

Manuel de Lucena refere-se ao apoio dos ovimbundos a Savimbi 

sendo esclarecido pelo brigadeiro Passos Ramos que este apoio se 

deve ao facto deste dirigente angolano ser de lá. 

Brigadeiro Passos Ramos: A todo o homem do Sul que vai 

trabalhar para o Norte, convencionou-se chamar bailundo. Mas não 

são bailundos; são homens do grupo linguístico umbundo. […] O 

homem do Norte não trabalha. Então vai-se buscar pessoas lá de 

baixo, contratados para trabalhar nas roças do café e chama-se-lhes 

bailundos. Mas chamam-se bailundos ilicitamente, não é? O grupo 
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étnico-linguístico é o umbundo. Embora aquilo seja constituído por 

várias etnias. São muitos. […] 

Portanto a partir daí [o Savimbi] tem uma penetração garantida. E 

faz a primeira manifestação de força quando ataca Teixeira de Sousa, 

na madrugada do dia de Natal e na passagem de ano de 1965/66. E 

é uma acção armada de vulto. Tinha havido umas acções de arco e 

flecha, [?] um furriel ficou com o pescoço atravessado por uma seta. 

E vários comerciantes [?] Era uma arma de caça. Armas 

confeccionadas com frutos, cascos, etc. É assim que ele começa. 

Entretanto [trabalha] com cinco comissários políticos que foram 

formados na China, que, à excepção de um foram todos capturados 

pela DGS. E depois, curiosamente, esses homem capturados eram 

interpretes, trabalhavam para a DGS, trabalhavam nos musseques 

dos bailundos do Sul, na acção clandestina. Levavam a UNITA para o 

Norte, pronto! Foram fazendo o seu trabalho, iam lá todos os dias 

apresentar-se à DGS, faziam as traduções que havia para fazer, 

interrogatórios, juntavam comentários e depois faziam propaganda. 

Sempre ligados à UNITA, sempre, praticamente. Já agora, en 

passant, a UNITA tinha, pelo menos ouvi dos que foram apanhados, 

esta ordem: quando forem ultrapassados pelo MPLA alistem-se nas 

milícias portuguesas e continuem a combater o inimigo; alistem-se 

nos GEs, nos grupos especiais militares; alistem-se nos Flechas e 

fiquem também a combater o inimigo. Quantos não houve que eu 

chegava ali a Gago Coutinho e perguntava [a um GE]: «Olha lá, qual 

é o movimento da tua preferência?» E ele [respondia] assim: «Saiba 

V. Exa., meu major, que é a UNITA!» Isto passa-se em 1971, se não 

estou em erro! E fazia assim um sorriso de 64 dentes, de orelha a 

orelha! Como eu costumo dizer, um sorriso de orelha a orelha tem o 

dobro [dos dentes] – 64. […] Eles faziam isto religiosamente e 

continuavam a combater. O MPLA vem na passada, tudo aquilo que 

apreende… No fim de 1966, tem 80 por cento dos sobas, do Moxico e 
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Cuando-Cubango, estão subvertidos e são substituídos por outros 

sobas, que não são mortos, nem presos, nem nada (porque isso seria 

o fim), mas põem outros sobas, o tal soba português, o soba 

português é que leva a medalha… Claro que o soba continua a ser o 

antigo; aquele é o que aparece quando vai lá alguém visitar, mas o 

verdadeiro soba continua a ser o antigo. [?] Portanto, são esses 

homens que dão suporte… Só que o MPLA vem na peugada e onde há 

trabalho começa a raptar tudo dos sobas (desde mulheres, nos casos 

de matriarcado, a homens), começa a levá-los para os doutrinar. [?] 

E depois foram introduzidos na guerrilha, alguns como comissários 

políticos, os que davam mais seguiram um curso, os que davam 

menos iam para a guerrilha. Sobas e tipos importantes. Na peugada 

da UNITA, não é? Quer dizer: a UNITA começou o trabalho de 

subversão primeiro. Eles não só perseguiam a UNITA como iam 

raptando. Entretanto a nossa reacção aqui era muito mais atrasada. 

Isto está a passar-se em 1966, ao longo de 1966. 

Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos relacionada com 

a Igreja. 

Brigadeiro Passos Ramos: É um tipo de perguntas que me põe 

embaraçado. Realmente nunca me preocupei muito com isso. Eu sei 

que realmente ali… A pergunta… Olhe, em relação à UNITA dava-se 

bem, sr. dr.  

Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos. 

Brigadeiro Passos Ramos: Dava-se bem, claro.  

Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos. 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas dava-se muito bem com eles todos. 

Intervenção imperceptível de Luís Salgado de Matos. 

Brigadeiro Passos Ramos: Mas tratavam-se muito bem porque o 

nosso elemento de ligação directa com o Savimbi, por exemplo, era 

um padre, o padre Oliveira. O Bispo, quando foi morto, foi morto não 
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pela UNITA [mas] pelo MPLA. [Isto já] na guerra, já depois de nós 

sairmos, um bispo branco, foi no Luso, já depois de 1974, quis ficar... 

Mas os padres, de uma forma geral, davam-se bem com eles todos. 

Com eles todos quer dizer: com a UNITA e com o MPLA, dependendo 

da área onde estavam. Lembro-me muito bem porque houve um 

padre que foi raptado, o padre Esteva, foi daqueles que passou pelo 

acampamento do Iko Carreira, ia de batina e cueca, disse que a 

batina era muito incómoda, deu-lhe um par de calças para ele fazer 

aqueles quinhentos quilómetros até à fronteira porque queriam exibi-

lo. E eu por acaso montei uma operação e calculei o dia em que ele ia 

passar por um determinado sítio. [?] E entretanto foram lá com 

fuzileiros […]. É que o meu filho é capitão-tenente na Marinha. 

Intervenção imperceptível de Luís Filipe Salgado de Matos. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não tenho nada contra a Marinha, pelo 

contrário. Mas eles entretanto… Chegámos de véspera, de madrugada 

aparecemos e aparece um indivíduo: «Sou padre, sou padre.» E dizia 

o meu comandante: «Tu és bruxo, estás feito com eles.» E eu calculei 

que eles andavam perdidos já junto da fronteira. [?] Ele disse que foi 

muito bem tratado. Deram-lhe sempre a melhor comida. […] Não 

vejo ali uma diferença da Igreja Católica [relativamente à sua posição 

quantos aos movimentos de libertação]. A Igreja católica teve uma 

interferência muito maior – eu senti o peso naquela altura - foi 

quando o Papa Paulo VI recebeu os movimentos. Isso é que teve uma 

grande influência. […] Agora, externamente foi terrível: recebeu o 

MPLA, recebeu o PAIGC, recebeu a Frelimo – os três. Foi uma coisa 

muito pesada. E realmente o MPLA recebia a parte de leão da Suécia, 

em termos de dinheiro. Dinheiro, armamento, etc., era o MPLA que 

recebia a maior quantidade. Até porque dinheiro da União Soviética 

não havia; havia armamento. Assim como, por exemplo, a certa 

altura, quando a China começou a interessar-se, a China começou a 

apoiar a FNLA, via Coreia do Norte, com instrutores e com 
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armamento de fabrico chinês […]. A partir daquela célebre altura em 

que o Partido Comunista angolano, em 1971, em Luanda, dá-se uma 

satelização do MPLA [em torno] do Partido Comunista Soviético, a 

partir daquele célebre congresso de que falei há pouco, cuja direcção 

deu origem à Revolta Activa. Separaram-se os grupos: o Grupo 

Andrade, o Grupo Vilhena, etc. Tinha havido já a separação do Viriato 

da Cruz, que era também pró-chinês, maoísta. Mas ali, a partir 

daquele momento, vão centenas de angolanos para a União Soviética 

tirar cursos de comandantes, de pilotos, etc., todos eles com muita 

formação política […]. Portanto, até àquela data, até 1971, havia a 

preocupação de pô-los em países não-alinhados [como] a 

Jugoslávia… Por exemplo, andámos atrás da rede de comunicações 

rádio do MPLA. Calculámos que fosse soviética, búlgara, fosse 

qualquer coisa [assim]. Não era, era da Alemanha Federal. O material 

era da Alemanha Federal. Os cursos tinham sido tirados na República 

da Alemanha Federal. E nós andávamos a procurar em… 

A primeira vez que o Iko me disse a mim que foi à União Soviética foi 

depois do 25 de Abril. Ainda há pouco ouvi dizer ao Vieira de Almeida 

que o Iko era da linha jugoslava, quer dizer, dos não-alinhados, anti-

soviéticos. Como toda a gente sabe, no tempo do Tito, a defesa 

[jugoslava] não estava [virada] para a Europa, para o Ocidente, 

estava toda [virada] para Leste, nomeadamente para a Bulgária. 

Portanto, é partir de 1971 que o Partido Comunista angolano passa a 

ser a vanguarda angolana. E a partir daí começa a haver muitos 

problemas. Para eles, não é? O separarem-se: o Chipenda, a Revolta 

Activa, […], e cada vez tem mais poder o grupo de Catete. O grupo 

de Catete quem são? São os familiares do Agostinho Neto, quase 

todos membros do Partido Comunista angolano, com formação 

nomeadamente para o norte do Cazongo. O Hojienda (Mendes de 

Carvalho), que era o comando-chefe do MPLA, era um homem de 

formação marxista-leninista, que controlava muito, muito, mas 
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profundamente militante. [?] E era bravo. […] O Monstro Imortal … O 

MPLA tinha aquilo divido em regiões militares. A 1.ª Região Militar era 

no Norte (onde actuava também a FNLA). Seria a parte Norte de 

Angola, incluindo [a Vila, depois cidade] Salazar. Ora Jacob Caetano 

(o Monstro Imortal) saiu para ir buscar reabastecimento e depois 

nunca mais conseguiu entrar com o reabastecimento para a 1.ª 

Região Militar. Depois a 2.ª era Cabinda, a 3.ª era Moxico. Em 

Cabinda [comandava] o [?], na 3.ª o Iko [Carreira], em acumulação 

com o comando-chefe no Leste (que era a 4.ª). A 4.ª teve vários 

comandantes – matámos quase todos. A 4.ª era a Lunda; a 5.ª era o 

Bié, que não chegou a ter comandante. […] E a 6.ª era o Cuando-

Cubango.  

Intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Passos Ramos: Estiveram ali junto ao Rio Cuando, mas 

também foram destruídos. […] Houve ali uma série de acções, mas 

acabaram por… […] Nunca percebi. Aquela zona tinha pouca 

vegetação. Nunca compreendi porque é que a cidade do Cuito era a 

zona de refúgio da UNITA. Não havia ali mato. […] Aquela zona não 

tinha vegetação nenhuma. [?]  

Intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Passos Ramos: A Jamba não corresponde à Jamba do 

nosso tempo. Não pode corresponder porque não tem condições de 

refúgio. Ou então a força aérea não ia lá. [?] 

Mesmo o próprio Cuito [?] não tinha condições. Não é o Norte de 

Angola. Não é a zona tradicional de refúgio ali a sudeste de [?], Silva 

Porto, ou se quiser, a sudoeste do Luso, onde havia caminho-de-

ferro. Aquilo é um nó montanhoso porque é um nó hidrográfico aonde 

nascem todos os afluentes da bacia do Zambeze [?] e onde nascem 

todos os afluentes do Quanza para o Atlântico. [?] Ali é uma zona 

extensa, com grande [?] de porte alto. Tanto que é uma zona de 
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madeireiros, de muito acesso e com grande capacidade de [?]. E 

depois dali em diante há um rio […] e a partir dali ainda eram mais 

longas as zonas sem vegetação. Mesmo rio, não é? Portanto, eram 

zonas muito definidas, muito fáceis. Por isso é que não tiveram 

grande êxito pelo tempo fora. Porque nós íamos lá com bosquímanos, 

que eram uns seres extraordinários, que topavam tudo isso, e 

conseguíamos interceptá-los. 

Intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não. Nós tivemos uma boa intervenção 

contra a UNITA. A UNITA depois abandona aquilo. Depois… 

Intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Passos Ramos: Não, não demos tempo. Eles [?] se 

conseguissem chegar ao rio Cuito que lhes dava acesso a Silva Porto 

[?]. Mas nós não demos tempo porque aquelas linhas do Rio Cuando-

Cubango é onde o rio apanha o Cuito e a partir daí é que começava a 

zona [?] antes de chegarem aí eles levavam. [?] Mais a norte eles 

usavam burros para levar a alimentação. E a gente recebeu a 

informação de que eram burros com as cordas vocais cortadas. E era 

verdade: para eles não zurrarem eles cortavam-lhes as cordas 

vocais. Isto é verdade porque eu perguntei ao Teles Carreira [Iko 

Carreira]. Para poderem caminhar rapidamente 600 quilómetros, com 

logísticas muito grandes. Só que à parte da informação que eu 

chefiava não interessava onde eles andavam a beber; interessavam-

nos onde eles tinham as bases. [?] E era aí que nós íamos com 

intervenção, permanentemente, a ver ser se iam recolhendo, se os 

braços se iam recolhendo, recolhendo. Na Lunda também, morreu a 

maior parte. Os comandantes iam para a Lunda reabastecer o Norte 

com uma coluna de esquadrões, lá atrás de Bomboco. Pretendiam ir, 

mas não conseguiam passar a barreira, nem nossa nem a da FNLA, 

para irem levar reabastecimentos ao Norte. O Jacob Caetano 

[Monstro Imortal] viveu obcecado e morreu por isso. Quando ele 
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adere, digamos, ao Nito Alves, a essa coisa toda, foi por uma questão 

de lealdade à sua região porque ele nunca conseguiu reabastecer. 

Não sei se querem saber mais alguma coisa, mas o que eu posso 

dizer é que essa intervenção na Região Militar [?], realmente estou 

convencido que isso ajudou, mas vou terminar dizendo que houve 

uma acção de uma força radical de esquerda mas que houve um 

encorajamento aqui de Portugal designadamente o jogo do Partido 

Comunista: «Vai para a frente, sozinho, porque aqui nós vamos 

também fazer qualquer coisa.» 

Intervenção imperceptível. 

Brigadeiro Passos Ramos: Era eu. Era eu e um alferes, chamado 

Belo. Lembra-se? Fui instalado a partir do 1.º de Março, quando eu 

disse que era impossível estar a ser simultaneamente chefe da 2.ª. 

Instalado quer dizer… Eu não podia ser simultaneamente chefe da 2.ª 

[Repartição] e andar a caminhar para Angola, para qualquer lado, 

emissário do Melo Antunes ou emissário do Presidente da República. 

[…] Angola inicialmente mas contra isso funcionou o Melo Antunes. 

Foi quando ele era ministro dos Negócios Estrangeiros. Eu estava na 

2.ª e depois abandonei. Porque eu estava como chefe da 2.ª 

[Repartição] e eu não aceitava ser chefe da 2.ª e estar fora, porque 

eu não sabia o que é que se iria fazer em meu nome. E eu não queria 

sujar o meu nome, não é?  

Eu sabia como é que a 5.ª de lá queria, a [GDE?], eu sabia o que é 

que queriam e disse não. Quando eles produziam um documento não 

era para o GDE, eles produziam de informações para o sr. chefe de 

Estado-Maior. E o chefe de Estado-Maior dava-lhes o trabalho que 

eles quisessem. Eu disse isso claramente ao… 

Intervenção imperceptível. 
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Brigadeiro Passos Ramos: Encontrei agora um documento que 

trouxe, referente a um período muito restrito, feito pela Comissão 

Coordenadora de Angola, sobre a situação em Angola. 

Diálogo imperceptível. 

Brigadeiro Passos Ramos [o inicio da intervenção não é 

perceptível]: Sempre ligado ao Presidente. Até certa altura este 

gabinete era um órgão de apoio para poder canalizar… Era mesmo 

em Belém. Quando o Melo Antunes estava lá, como ministro dos 

Negócios Estrangeiros, e era uma pessoa [...] mandou-me arranjar 

lá… arranjaram-me lá um sítio, aqueles rapazes, que não tinha nem 

telefone e era lá abaixo. Onde eles puseram a Comissão de 

Saneamento, que não tinha lá ninguém. […] Ao lado. Aquela que 

nunca funcionou. Nem nunca estava lá ninguém. Fui lá uma vez, vi 

aquilo e fui dizer ao Melo Antunes: «Olhe, se for preciso venho cá. 

[…] Assim é que não pode ser.» Então ele mandou arranjar-me uma 

instalação à beira do Gabinete Militar. Estive ali, com telefones, com 

tudo. E a certa altura quando o Vasco Gonçalves, após o V Governo, 

nomeou o Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas… Mas 

antes disso a 2.ª e 3.ª Divisões pertenciam ao comandante-chefe, ao 

comandante supremo, que era ele, eram accionadas por ele. Deixou 

ficar a 1.ª [Divisão] que não tinha nada, que era legislação sobre 

pessoal; a 4.ª que era logística, que compras que haviam de fazer 

[…]. O importante ficou com ele. E pendurou o gabinete militar dele 

em mim. Angola era dele. A certa altura, eu, sem saber, tinha o 

gabinete militar todo pendurado em mim. Ele pretendia com isto 

levar o Vasco Gonçalves a chegar à conclusão que não estava a fazer 

nada e sem esforço pedir a demissão para sair. Só que a Assembleia 

do MFA precipitou-se e disse que não aceitava. E ele a certa altura 

apanhou um susto porque era rápido demais aquele passo. E então, 

apesar de tudo, lá conseguiu equilibrar-se. Eu vi-o nessa altura em 

pânico porque achou que aquele passo era um bocado rápido. Ele 
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queria que ele saltasse. «Eu quero que ele salte como uma ervilha 

salta normalmente da casca», era como ele dizia. «Uma ervilha sai da 

casca, sai sem esforço, sem risco.» E ele ia tirando-lhe a força toda. 

E então foi para o Instituto de Alto Estudos Militares, para Pedrouços. 

Foi lá colocado o Vasco Gonçalves. Era um lugar onde não estava a 

funcionar nenhum curso de maneira que era bom. […] Mas como ele 

era de engenharia e havia obras para fazer nessa altura, ficou ali. 

Pronto. E o 25 de Novembro leva com ele no Instituto de Alto Estudos 

Militares. Conspirando, não é? Estavam lá muitos indivíduos 

colocados, que eram muito contrários a eles, conspirava-se de outra 

maneira. Em muitos sítios estava-se a conspirar de outra maneira, a 

fazer a contenção do 25, não é? Havia o 25 de Novembro do Vasco 

Gonçalves e o 25 de Novembro dos outros. Curiosamente, foi em 

Coimbra que foi feito o estudo. E devia ter sido ali também em 

Pedrouços, ao lado dele, na sala de aulas ao lado… De maneira que, a 

partir daí [?] de Angola, e ali estive com contacto permanente com o 

alto-comissário, primeiro com o Silva Cardoso e depois com outro e 

com o Gonçalves Ribeiro que na altura era o secretário.  

No actual estado da gravação, a última parte da intervenção do 

brigadeiro Passos Ramos não é audível. 

 

 


