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Resumo 

 

O objetivo geral da presente pesquisa visou analisar as linhas da política externa 

portuguesa para a África em geral, e para a RDC/Zaire e Zâmbia, em particular, no sentido de 

estudar a forma como Lisboa procurou desencorajar esses jovens Estados africanos a apoiar 

os Movimentos de Libertação angolanos. Pretende-se estabelecer padrões de políticas de 

Portugal relativamente aos novos Estados africanos.  

A independência da RDC em Junho de 1960 preocupou Portugal que, aliando-se a 

algumas potências ocidentais, apoiou a secessão do Catanga, sob a égide de Moisés Tshombé. 

Todavia, as autoridades congolesas continuaram a apoiar os Movimentos angolanos, salvo no 

governo de salvação nacional liderado por Tshombé entre 1964 e 1965. Nesse ano, Mobutu 

Sese Seko apoderou-se do poder em Léopoldville e, no ano a seguir, a Embaixada de Portugal 

nessa cidade, batizada agora de Kinshasa, foi vandalizada e não se sabia do paradeiro do 

pessoal da mesma. Como reação, Portugal bloqueou o Caminho de Ferro de Benguela e a 

pequena parcela de terra que dá à RDC acesso ao mar, além de apresentar protestos junto do 

Conselho de Segurança da ONU. 

 Tal como a RDC, também a Zâmbia decidiu abrigar Movimentos de Libertação 

angolanos, com destaque para o MPLA, que aí abriu a sua frente leste. Acolheu também a 

UNITA nos primeiros anos da sua fundação e alguns representantes da FNLA. Como 

retaliação, Portugal pressionava a Zâmbia para mudar de posição, pois que essa dependia das 

vias de comunicação sob controlo de Lisboa para importar e exportar produtos, mormente o 

cobre, a sua principal fonte de receitas. Lisboa aliou-se também com a África do Sul, a 

Rodésia e o Malawi, no sentido de prevenir qualquer ataque às suas colónias em África. 

 

Palavras-chave: Movimentos de Libertação angolanos; política externa de Portugal; RDC; 

Zâmbia. 
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Abstract 

 

The main objective of this work is to analyze the Portuguese foreign policy 

towards Africa in general and to the DRC/Zaire and Zambia in particular, to study how 

Lisbon had done to discourage these young African States to support Angolan Liberation 

Movements. It aims to set standards of Portugal policy for the new African States. 

 

The independence of the DRC in June 1960 had worried Portugal, and Lisbon had 

decided to support the secession of Katanga commanded by Moisés Tshombé, with help of 

some Western States. However, the Congolese authorities had continued to support the 

Angolan Movements, except during the national salvation government led by Tshombé 

between 1964 and 1965. In this year, Mobutu Sese Seko gave a coup d’etat in Léopoldville 

and one year after, the Embassy of Portugal in this town, now named Kinshasa, was 

vandalized and Lisbon did not know the whereabouts of the staff of the Embassy. In response, 

Portugal blocked the Railway Track of Benguela and small body of land that gives RDC 

access to the sea, and present protests to the UN Security Council. 

 

 Just like the DRC, Zambia also decided to host Angolan Liberation Movements, 

especially the MPLA, opening its Eastern front. Also hosted the UNITA in the early years of 

its foundation and some representatives of the FNLA. In retaliation, Portugal had pressured 

Zambia to change its position, because of the fact that Lusaka has depended on the roads and 

railways track under the control of Portugal to import and export products, especially copper, 

its main source of revenue. Lisbon also had strengthened its ties with South Africa, Rhodesia 

and Malawi, to prevent any attack on its colonies in Africa. 

 

Keywords: Angolan Liberation Movements; Portugal Foreign Policy; DRC; Zambia. 
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Introdução 

 

Justificativa e importância do tema 

A presente pesquisa tem como título “a Política Externa Portuguesa face aos 

apoios dos Movimentos de Libertação Angolanos – os casos da República Democrática do 

Congo/Zaire e da Zâmbia” e foi desenvolvida no sentido da obtenção do Grau de Mestre em 

História, Relações Internacionais e Cooperação, 2º ciclo de estudos ministrado na Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto. A dissertação foi construída sob orientação do Professor 

Doutor José Maciel Honrado Morais Santos. 

A pesquisa centrou-se na política externa de uma potência colonial, Portugal, que 

tinha construído, por séculos, um dos maiores impérios além-mar, que ia “do Minho a 

Timor”, definida e direcionada para dois novos países africanos, que acabavam de deixar de 

ser colónias para figurarem como Estados soberanos, que são a República Democrática do 

Congo (RDC)/Zaire e a Zâmbia. 

A escolha da RDC e da Zâmbia justifica-se por serem os únicos Estados 

fronteiriços de Angola, a par do Congo-Brazzaville, que não colaboravam com as autoridades 

portuguesas no sentido de combater os Movimentos de Libertação angolanos. Pelo contrário, 

deram-lhes guarida e apoio no sentido de lutar por uma Angola independente.  

A elaboração do trabalho justifica-se por ser uma questão que muito preocupou as 

autoridades portuguesas, pois que a fronteira da RDC e da Zâmbia com Angola constituíam 

focos de instabilidade para Lisboa, uma vez que era a partir daqueles Estados que os 

Movimentos de Libertação angolanos reuniam forças para lutar pela independência de seu 

país.  

A importância do tema assenta na intenção de suprir a lacuna de conhecimento 

existente sobre as relações entre Portugal com o Congo Léopoldville e a Zâmbia, num período 

marcado pelo início do desmoronamento e combate ao domínio português além-mar.  

Objetivos da pesquisa 

O objetivo geral da presente pesquisa visou analisar as linhas da política externa 

portuguesa para a África em geral, e para a RDC/Zaire e Zâmbia, em particular, no sentido de 

estudar a forma como Lisboa procurou desencorajar esses jovens Estados africanos a apoiar 
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os Movimentos de Libertação angolanos. Os objetivos específicos são: contextualizar a 

readaptação da política externa portuguesa depois do início da guerra colonial em Angola; 

identificar os traços mais marcantes da política externa portuguesa no sentido de pressionar a 

RDC/Zaire e a Zâmbia a cumprirem com o princípio da boa vizinhança proposto por Portugal; 

estudar as medidas de pressão e os trunfos que Portugal detinha para forçar a Zâmbia e a 

RDC/Zaire a não perturbarem a integridade do ultramar português em África. 

O mundo construído depois da Segunda Guerra Mundial (IIGM) pretendia 

modificar a relação de força entre povos colonizadores e colonizados e a Carta da 

Organização das Nações Unidas (ONU) recomendou a transição pacífica de todas as colónias 

a Estados soberanos. No continente africano, depois do Gana em 1957, seguiram-se 

independências de ex-colónias francesas e britânicas, depois de 1960, enquanto Portugal 

optou por conservar sob seu domínio os territórios ultramarinos.  

Todavia, formaram-se nos anos 50 do séc. XX Movimentos de Libertação 

angolanos cuja intenção era arrancar de Portugal, pela força inclusive, a independência de 

seus territórios. Tratam-se do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), fundado 

em 1956 e dirigido por Agostinho Neto depois de 1962, da Frente Nacional de Libertação de 

Angola (FNLA, surgida como União dos Povos do Norte de Angola – UPNA – em 1958 e 

transformada posteriormente em União dos Povos de Angola – UPA, e FNLA depois de 

1962), sob a égide de Holden Roberto e a União Nacional para a Independência Total de 

Angola (UNITA), dirigida por Jonas Savimbi desde a sua fundação, em 1966. 

A FNLA tinha como sede a RDC enquanto o MPLA tinha instalado, primeiro, as 

suas bases em Conacri, para depois transferir-se também para o Congo. A 4 de Fevereiro de 

1961, foram atacadas em Luanda várias instituições das autoridades portuguesas, por 

elementos ligados ao MPLA. A 15 de Março do mesmo ano, a UPA desencadeia um conjunto 

de ataques a fazendeiros portugueses no Norte de Angola, dando início, assim, à guerra 

anticolonial. Portugal reagiu tanto no plano interno como no externo, pois foi nesse mesmo 

ano que o paquete Santa Maria foi capturado por Henrique Galvão e foi abortada uma 

tentativa de golpe de Estado, liderada por Botelho Moniz, com apadrinhamento dos Estados 

Unidos da América (EUA). A partir desse ano, Portugal enfrenta também na ONU várias 

condenações do seu sistema colonial por pressão do bloco afro-asiático.  

Depois do início da guerra em Angola, Portugal reformulou a sua política externa 

e a questão de suas colónias africanas tinha ocupado o lugar cimeiro. Para Rodrigues, «a 



10 

 

preservação do império colonial era uma questão fundamental, talvez o objetivo principal da 

política externa salazarista desde a Segunda Guerra Mundial»
1
. Enquanto nos primeiros anos 

da Administração Kennedy tornam-se frias as relações com os EUA, devido à ação de Moniz, 

mas também ao apoio aberto à UPA de Roberto, Portugal vai ensaiar uma maior autonomia na 

sua política externa, ligando-se mais à França e a República Federal Alemã, enquanto 

reorienta toda a sua política externa. Essa revisão não cabe apenas ao Presidente do Conselho 

do Governo português, mas também a Assembleia Nacional portuguesa.  

Depois de um discurso de Salazar, a 3 de Janeiro de 1962, a Assembleia de 

Portugal formulou, a 12 de Janeiro de 1962, um conjunto, bastante objetivo, de princípios a 

ter em conta na reformulação da política externa portuguesa, entre os quais a redução da 

dependência das alianças tradicionais, o reforço dos laços com o Brasil e a qualificação da 

participação portuguesa na ONU
2
. Entre as alianças tradicionais, importa referir que um dos 

pilares da política externa portuguesa é a ligação à potência marítima dominante que, durante 

muito tempo, foi a Grã-Bretanha e, depois de 1945, os EUA. 

Enumerava, assim, a Assembleia Nacional portuguesa, os princípios a ter em 

conta na reformulação da política externa portuguesa, depois de fazer uma radiografia da 

situação do país na arena internacional: 

- os factos recentes indicavam que o atual isolamento internacional de Portugal 

não é imputável à sua ação diplomática, mas a não encontrar aceitação nem compreensão no 

plano mundial, a sua política ultramarina. Assim, não parecia ser possível obter, na 

imutabilidade de tal política, maior apoio internacional. Não se afigurava, portanto, eficaz, 

uma revisão da política externa que não fosse acompanhada por uma readaptação da política 

ultramarina;  

- as bases da política ultramarina portuguesa, ainda que lógicas nos seus 

princípios, e coerentes com a lição da história, não se coadunavam com o Mundo Ocidental 

em que Portugal era obrigado a viver. Assim, não eram internacionalmente aceites, nem 

parecia o viessem a ser nos tempos mais próximos, período em que sem dúvida se decidiria a 

sorte de Portugal e do Ultramar Português; 

- a história constitucional dos EUA e a observação da situação atual da opinião 

pública dos Estados Unidos levavam a crer que a administração da altura se manteria no poder 

                                                           
1
 RODRIGUES, 2002: 70. 

2
 Cfr. ANTT – AOS/CO/NE-30B, pt 5. 
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até fim de 1968. Assim, mesmo que se agravasse a Guerra Fria, a pressão dos EUA, ainda que 

pudesse atenuar-se, não deixará de se exercer no sentido do anticolonialismo. Em caso algum 

era de prever uma coincidência com a atual posição portuguesa;  

- tão pouco era de prever que a ONU, mesmo que viesse a ser objeto de reformas, 

cessaria de servir como elemento aglutinador de hostilidade, no plano multilateral, à política 

ultramarina portuguesa e, nessa medida, continuaria a afetar as relações bilaterais de Portugal. 

A convicção dos centros de decisão do movimento anticolonialista mundial da existência de 

ressentimento provocado na população portuguesa pela ofensiva internacional contra Portugal 

(votações na ONU, perda de Goa) de mal estar provocado pelos sacrifícios impostos no plano 

militar e económico, e certos elementos endémicos de insatisfação, poderiam levar o 

movimento anticolonialista a acentuar a sua ação, na esperança de levar a uma alteração da 

política em Portugal. Em poucas palavras, o objetivo imediato da pressão anticolonialista não 

era uma vitória militar, ao menos em Angola e em Moçambique, mas a queda do regime; 

- Portugal não dispunha dos meios políticos, económicos e militares para conduzir 

a sua política de isolamento, e muito menos enquanto esta política tiver de abranger regiões 

distantes e executar-se em vários continentes. A tentativa de realizar simultaneamente uma 

política de guerra e uma política de desenvolvimento económico não parecia exequível com 

os meios disponíveis, e traduzir-se-ia ou no sacrifício de uma delas, ou na insuficiência de 

ambas, pois que existiam meios externos de pressão económica e financeira sobre Portugal; 

- assim, para remodelar a política haveria que criar órgãos de decisão apropriados 

que permitissem uma ação rápida, coordenada e harmónica da totalidade dos meios 

disponíveis. Era preciso abandonar a ótica unificadora e procurar soluções individuais para 

cada território ultramarino. No caso português, se se aplicar indiscriminadamente os mesmos 

princípios políticos para todos os territórios, era de recear que se tivesse que ir finalmente 

para a aplicação a todos do princípio da autodeterminação das Nações Unidas, sendo esta 

solução inaceitável. Angola e Moçambique caminhavam irreversivelmente para formas de 

autonomia, que podiam levar à independência, que convinha já prever de forma a evitar uma 

rutura que levasse à perda definitiva e total desses territórios; 

- a readaptação da política ultramarina portuguesa poderia levar a novas 

possibilidades de acesso a vários grupos e abrir novas perspetivas à ação diplomática, e 

possivelmente facilitar uma menor hostilidade da política dos Estados Unidos. Não haveria 
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um abrandamento do esforço militar e do concomitante esforço financeiro, ao longo destes 

processos que deveriam ser morosos e difíceis
3
. 

Destarte, como se verá nos pontos seguintes, no sentido de salvaguardar a 

integridade do território ultramarino português, Portugal iria procurar explorar a readaptação 

da sua política externa para a RDC/Zaire e Zâmbia, no sentido de pressioná-las para não 

apoiarem os Movimentos de Libertação angolanos, usando, para tal, principalmente, as vias 

de comunicação de exportação mineira desses dois jovens Estados, o controlo do rio Zaire, e a 

aliança a Estados com os quais partilhava de certo isolamento internacional, como a Rodésia 

do Sul, onde Ian Smith instaurou um regime de minoria branca a partir de 1965 e a África do 

Sul, que funcionava de acordo com os princípios do apartheid, oficialmente adotados em 

1948, mas também de Estados africanos que dependiam muito das linhas de comunicação das 

colónias portuguesas para importação e exportação de produtos, como é o caso do Malawi.  

O principal objetivo desta pesquisa não é, nem poderia ser no âmbito de uma 

dissertação de Mestrado, o de esgotar a recolha e análise da documentação diplomática entre 

Portugal e a RDC/Zaire e a Zâmbia. Pretende, sim, conseguir o estabelecimento de padrões da 

diplomacia portuguesa direcionada para os novos Estados africanos, que poderão funcionar 

como eixos de comparação a testar empiricamente com outros casos de estudo (Senegal, 

Guiné-Conacri, Nigéria, Tanzânia, por exemplo). Estes padrões parecem assentar na 

exploração de características estruturais dos novos Estados africanos – como o da falta de 

eixos viários alternativos ou o de aparelhos de Estado unitário não bem consolidados na fase 

pós-independência. Neste quadro de referências, a utilização dos casos de estudo da 

RDC/Zaire e da Zâmbia pareceram-nos indicados para este primeiro passo, isto é, o de uma 

contribuição para a modelização da política externa portuguesa relativamente aos novos 

Estados africanos. Note-se que, para além da importância intrínseca destes dois países para o 

conhecimento direto dos condicionalismos que envolveram os Movimentos Nacionalistas 

angolanos, a respetiva política externa – e interna - incluía, como elemento contraditório e 

fragilizador, a dependência logística (no caso da Zâmbia, associada a uma quase 

monoexportação) e a secessão territorial (intermitente na RDC/Zaire a partir do próprio ano 

da independência). 

 

                                                           
3
 Cfr. ANTT – AOS/CO/NE-30B, pt 5. 
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Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação está estruturada em quatro capítulos. No primeiro, cuidam-

se das linhas gerais da política externa portuguesa depois de 1945, assim como os primeiros 

momentos do desmoronamento do império português, iniciado com a perda da Índia 

portuguesa. Depois de fazer um panorama geral da política externa do Estado novo, passa-se a 

analisar como a mesma atuou no continente africano, já no segundo capítulo. A independência 

de muitos Estados africanos, reforçada com a criação da Organização da Unidade Africana 

(OUA) a 25 de Maio de 1963, reforçou a posição de África contra a política colonial 

portuguesa, levando Lisboa a procurar estratégias para manter o statu quo das suas possessões 

ultramarinas. Da política externa africana no geral, passa-se à análise de dois estudos de caso: 

a política externa portuguesa relativamente à RDC/Zaire, no terceiro capítulo, e à Zâmbia, no 

quarto. 

A RDC/Zaire e a Zâmbia fazem fronteira com Angola, aquela no Norte e 

Nordeste e essa no Leste. Como acima se refere, o principal aspecto na escolha dessas jovens 

repúblicas africanas é a sua determinação em acolher os Movimentos de Libertação 

angolanos, e garantido apoio internacional aos mesmos através de seus territórios, com a 

cedência, inclusive, de campos de treino militar, um ousado desafio contra Portugal, uma 

potência marítima colonial, com centenas de anos nos oceanos mundiais e membro da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). 

Metodologia 

A pesquisa é do tipo qualitativo e baseia-se na análise documental e abordagem 

sócio-histórica do problema estudado. 

As fontes primárias que serviram para a construção da presente pesquisa 

encontram-se no Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério português dos Negócios 

Estrangeiros e no Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Lisboa, inclusive o Arquivo de 

Oliveira Salazar. Essas fontes foram escolhidas devido ao objeto de estudo da presente 

pesquisa, que se centrou na política externa portuguesa. Foram privilegiados relatórios 

produzidos quer em Angola quer em Lisboa, bem como toda a informação sobre a forma 

como Portugal procurou lidar com o apoio aos Movimentos de Libertação angolanos que 

recebiam da Zâmbia e da RDC/Zaire. 
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Este trabalho beneficiou da desclassificação recente de que a documentação citada 

foi objeto no ANTT.  

As fontes dos Arquivos de Léopoldville/Kinshasa e de Lusaka não foram 

consultadas, o que se procurará realizar numa fase mais adiantada desta investigação. 

Não se recorreu igualmente a fontes orais. A recolha de testemunhos dos 

principais intervenientes africanos e portugueses, bem como a constituição de arquivos orais 

da diplomacia relativa a estes tópicos é uma tarefa urgente para que pretendemos também 

contribuir futuramente.  

A recolha e análise da imprensa (escrita e falada), por ser um campo demasiado 

vasto e por vezes difícil de selecionar, não se coadunava com o tempo limitado de preparação 

desta dissertação. Há questões heurísticas de dificuldade elevada, como sejam o da consulta 

de periódicos africanos, muitas vezes ausentes das bibliotecas centrais europeias. Há ainda a 

não realizada tarefa de seleção e pesquisa de material radiofónico, nomeadamente das 

emissões dos Movimentos a partir da RDC e da Zâmbia, bem como de outras capitais que 

suportavam os movimentos nacionalistas. Foi também adiada pesquisa desta secção 

fundamental da documentação 

Aproveitando a coincidência da frequência curricular deste 2º ciclo, privilegiou-

se, portanto, neste trabalho experimental, a vasta documentação produzida por Portugal. 

Todavia, esperamos que isso não tire o caráter de originalidade do presente trabalho. 

Como também já se referiu, a presente pesquisa não esgota tudo o que existe nas 

relações entre Lisboa e Léopoldville/Kinshasa e Lusaka, pelo que poderá servir como base 

para investigações futuras.  
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Capítulo I – Política Externa do Estado Novo depois de 1945 

Antes de abordar a política externa portuguesa para a África no geral, e para a 

RDC e a Zâmbia em particular, importa tecer algumas considerações sobre as linhas gerais da 

política externa portuguesa depois de 1945. 

Portugal manteve a sua neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial, atitude 

adotada para salvaguardar o território continental, mas também o imenso espaço sob seu 

domínio além-mar. Embora tenha mantido relações com os regimes de Mussolini e de Hitler, 

Salazar preservou a sua inclinação aos Aliados, mormente devido à secular aliança com a 

Grã-Bretanha
4
. 

Todavia, o fim da IIGM vai trazer consigo alterações profundas na política 

externa portuguesa, com os Estados Unidos da América (EUA) a substituírem o Reino Unido 

como a maior potência marítima mundial e principais aliados de Lisboa, aliança algumas 

vezes abalada devido ao início na guerra colonial em Angola a partir de 1961, mas também às 

ingerências de Washington nos assuntos internos do Portugal continental, onde estavam 

inclusive rotulados com apoios a tentativas de golpe de Estado.  

1.1 – O fim da Segunda Guerra Mundial e a reformulação da política externa do Estado 

Novo 

Quando terminou a Segunda Guerra Mundial (IIGM), a política externa 

portuguesa teve de enfrentar novas realidades, sendo as principais a ascensão dos EUA, com 

os quais Lisboa nunca teve simpatia antes, e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), que Portugal hostilizava sobretudo a partir da Guerra Civil Espanhola
5
, como os 

                                                           
4
 A Aliança Luso-Britânica é uma das estratégias da política externa portuguesa que consiste no alinhamento à 

potência marítima dominante. Para Ives Léonard (1998: 142), «a primeira dessas alianças, verdadeira pedra 

basilar de toda a política estrangeira portuguesa desde há séculos, é a aliança com a Grã-Bretanha aquando do 

Tratado de Windsor (1373) vindo a ser completada no século XVII através das implicações económicas e 

comerciais do Tratado de Methwen (1703)». Depois da Segundo Guerra Mundial, a aliança à potência marítima 

dominante vai continuar, mas já com os EUA. 

5
 A URSS interveio na Guerra Civil Espanhola, iniciada em Julho de 1936, apoiando os partidários dos 

Movimentos Comunistas aí criados, ameaçando a soberania e a independência de Portugal. Salazar decide então 

apoiar a ala ligada ao General Francisco Franco, contra os movimentos comunistas. Matos Gomes, na sua obra 

“Política Externa de Salazar” (1953: 69), chama a Guerra Civil Espanhola de “Guerra Soviética de Espanha” e 

que com a mesma «desenhou-se no horizonte internacional a ameaça concreta à independência e à soberania de 

Portugal como unidade política. O iberismo ressurgiu uma vez mais agora integrado no plano da revolução 

mundial com a união das repúblicas soviéticas da Ibéria de que o nosso país havia de fazer parte (...)». O apoio 

de Salazar a Francos garantiu a vitória deste na Guerra Civil Espanhola, mas era também um esforço de 

contenção à expansão do comunismo no plano internacional, contra a qual pugnavam todos os regimes fascistas 

da Europa. Na Guerra Espanhola, Salazar mobilizou e enviou, segundo Ives Léonard (op. cit.: 92), a Legião 
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principais atores do sistema internacional, bem como a criação de uma nova ordem mundial 

sob os auspícios da Organização das Nações Unidas (ONU). 

A IIGM lançou os EUA como superpotência mundial líder do Ocidente, com os 

quais as nações europeias, mormente ocidentais, procuravam aliar-se. Porém, Portugal não via 

com bons olhos os estado-unidenses e em Lisboa havia um forte movimento antiamericano. 

De facto, «a partir do Verão de 1940, que o antiamericanismo de uma grande parte da opinião 

pública e das classes dirigentes portuguesas continua a mostrar-se virulenta. À semelhança de 

um Salazar que encara os Estados Unidos com desprezo absoluto, os círculos do poder em 

Lisboa, (...), denunciam esta nova potência mundial como o país nos negócios escuros, 

gansgsters e vida dissoluta das estrelas de Hollywood»
6
. Para o recrudescimento do 

antiamericanismo nas elites portuguesas, jogou um papel importante o jornal Diário de 

Notícias e os serviços de propaganda portugueses, demonstrando os riscos e males da cultura 

popular americana, rotulando, inclusive, o Presidente Franklin D. Roosevelt de milionário 

anticolonialista e reformista
7
. 

Para Salazar, os EUA eram inimigos da Europa, pois que, enquanto esta era 

conservadora, autoritária e colonialista, aqueles eram imperialistas e reformistas. Mesmo 

quando Lisboa decidiu, devido à conjuntura internacional do pós-guerra, aliar-se a 

Washington, ainda tinha como prioridade afastar os estado-unidenses e mantê-los tão longe 

quanto possível de Portugal
8
. 

O antiamericanismo ficou enfraquecido quando Portugal teve de decidir se de que 

lado poderia ficar num mundo bipolar quanto à distribuição do poder mundial. Embora com 

os receios de sempre, Lisboa optou por estar ao lado dos EUA. Além da concessão dos 

Açores para instalação do posto avançado ocidental liderado pelos estado-unidenses, Portugal, 

depois de ser convidado a aderir ao Plano Marshall de recuperação económica da Europa em 

Julho de 1947, apenas aceitou essa ajuda no final de 1948
9
. 

                                                                                                                                                                                     
Portuguesa com um contingente de cerca 20 mil homens. O objetivo principal era a eliminação da ameaça 

comunista que pairava na Península Ibérica e, à qual, quer Salazar quer Franco se opunham. Para Loff (2008: 

187), «de facto, o objeto prioritário do ódio das duas ditaduras não seria o liberalismo, mas sim a ideologia que 

constituía aos olhos de Franco “um peligro universal”, aos olhos de Salazar “o maior problema humano de todos 

os tempos”: o Comunismo». 
6
 LÉONARD, 1998: 152. 

7
 Cfr. Ibidem: 152-153. 

8
 Cfr. PEREIRA, 2012: 261. 

9
 Cfr. RODRIGUES, op. cit.: 22. 
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Ainda no âmbito da aproximação de Lisboa a Washigton, Portugal aceitou aderir 

à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), tornando-se membro fundador da 

mesma, a 4 de Abril de 1949. Esta adesão de Portugal a OTAN «abriu caminho para a 

assinatura em 1951 de dois acordos das relações bilaterais luso-americanas: o Acordo de 

Auxílio Mútuo para a Defesa, assinado a 5 de Janeiro de 1951, e o Acordo de Defesa entre 

Portugal e os Estados Unidos, assinado a 6 de Setembro de 1951»
10

, consolidando a aliança 

de Lisboa à nova potência marítima dominante. 

Porém, a aliança luso-estado-unidense vai ser abalada durante a Administração 

Kennedy, com os casos da perda da Índia portuguesa e da Operação Dulcineia, onde os EUA 

não ajudaram Portugal, bem como os casos da guerra colonial onde Lisboa usou material letal 

proveniente de Washington e da tentativa de golpe de Estado liderado por Botelho Moniz, 

conhecida como “a Abrilada”. 

O relacionamento de Portugal com a ONU estará na agenda das autoridades de 

Lisboa. Os ocidentais queriam aumentar os seus aliados na organização universal, por isso 

vão pressionar Salazar para apresentar a candidatura do seu país a membro da organização. 

Destarte, «a candidatura portuguesa foi apresentada a 2 de Agosto de 1946, juntamente com a 

irlandesa e a sueca. Apenas esta última foi aprovada. A votação teve lugar no dia 30 de 

Agosto. No caso de Portugal e da Irlanda, a União Soviética opôs-se com o argumento de que 

não tinha relações diplomáticas com esses países»
11

. A primeira candidatura tinha sido 

apresentada em 1945, sob pressão dos países ocidentais, mas apenas em 1955, com um acordo 

entre os EUA e a URSS, é que Portugal se torna membro das Nações Unidas. Mongiardim diz 

que «após duas tentativas diplomáticas falhadas, em 1945 e 1946, Portugal torna-se, por fim, 

membro da ONU, não tanto por mérito próprio, mas para reforço do bloco ocidental»
12

. 

Quando o desmoronamento do ultramar português se inicia, perguntam-se as autoridades 

portuguesas a razão de ter aderido às Nações Unidas. 

Na Europa, surgiam movimentos que estreitavam os laços entre os Estados, tais 

como a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) em 1951, a 

Comunidade Económica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia de Energia Atómica 

(EURATOM), estas duas últimas em 1957. Essa tendência de mercado comum e de 

integração não interessava muito ao Presidente do Conselho do Governo português. Segundo 

                                                           
10

 RODRIGUES, op.cit.: 24-25. 
11

 PEREIRA, op. cit.: 472. 
12

 MONGIARDIM, 2007: 497. 
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Franco Nogueira, «para Salazar, o Mercado Comum e a integração europeia aparecem como 

mitos, construções efémeras de movimentos que surgem e morrem em torno de frases 

literárias, de impulsos sentimentais que se esgotam, de expedientes políticos de ocasião. Não 

convém a Portugal, portanto, empenhar-se nesse sentido, e envolver-se numa política da 

Europa Central, ao arrepio do rumo permanente da política externa portuguesa»
13

, mais 

concentrada no controlo efetivo de todo o seu território. 

Embora Portugal estivesse mais atento ao desenrolar das situações em torno de 

seu território no ultramar em detrimento do Mercado Comum e do programa de integração 

europeus, não impedia que se aproximasse de outras iniciativas surgidas na Europa ocidental, 

como a European Free Trade Association (EFTA), bem como das instituições económico-

financeiras surgidas no pós-guerra, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial (BM), instituições a que Lisboa aderiu em 1960. De facto, «a integração de Portugal 

na EFTA, em 1960, tinha tido resultados inequivocamente positivos. Funcionou como um 

poderoso estímulo à modernização e ao desenvolvimento da economia portuguesa. Tendo 

aderido ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial em 1960, não foi surpresa 

quando, nesse mesmo ano, Portugal solicitou adesão ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio 

(General Agreement on Trade and Tariffs - GATT), o que se verificou a 6 de Abril de 

1962»
14

. 

Portugal assegurou as excelentes relações com o Brasil, em nome da comunidade 

luso-brasileira e do passado comum, bem como as relações com a Santa Sé. Importa referir 

que com esta, a «7 de Maio de 1940 foram assinados no Vaticano a Concordata e o Acordo 

Missionário entre Portugal e a Santa Sé»
15

, tendo Lisboa garantido privilégios à Igreja na 

metrópole e no ultramar, mormente no que tange à saúde e à educação. 

1.2 – O início do desmantelamento do Império Português e da Guerra Colonial e a 

política externa de Portugal 

Embora tenha trazido alguns benefícios para Portugal a nova ordem mundial saída 

da IIGM, chegarão também uns outros tantos malefícios, que vão abalar as estruturas da 

política interna e externa portuguesa de há centenas de anos. Sobre os pilares em que assenta a 

política externa portuguesa, Henrique Carvalho diz que, «além da colaboração prestada à 

defesa imediata dos valores essenciais da civilização cristã e ocidental, a política externa 

                                                           
13

 NOGUEIRA, 2000a: 88. 
14

 RAMOS; SOUSA; MONTEIRO, 2012: 577. 
15

 GOMES, 1953: 114. 



19 

 

portuguesa alicerça-se transtemporalmente sobre quatro bases principais: a comunidade luso-

brasileira, a aliança inglesa, o entendimento com a Espanha e a política de boa vizinhança em 

África e no Oriente»
16

. Assim, a política externa portuguesa vai estar concentrada na diáspora 

portuguesa e seus descendentes, nos laços mais estreitos com o Brasil, no fortalecimento da 

aliança luso-britânica, na proteção do Pacto Peninsular de Março de 1939 e de Julho de 1940, 

a política de cooperação com os Estados vizinhos das possessões ultramarinas em África e na 

Ásia, bem como a salvaguarda dos interesses do Vaticano e a aproximação aos EUA. 

Todavia, alguns desses pilares vão começar a abalar e Lisboa vai reformular as 

suas estratégias para manter o statu quo, uma vez que, ao desenhar a sua política externa, «o 

Estado administra as suas relações externas visando controlar o ambiente internacional em 

que se insere, através da preservação das situações que lhe são favoráveis e da modificação 

das que lhe são desfavoráveis»
17

. Que situações serão, então, desfavoráveis e que será 

necessário alterar? 

Durante a IIGM, o território português manteve-se intacto
18

, à exceção de Timor 

Leste, que fora ocupado pelos japoneses, mas após a capitulação destes, Portugal conseguiu a 

«recuperação de Timor em Setembro de 1945»
19

, voltando a reunir o mesmo território, como 

estava definido no art. 1º da Constituição de 1933. 

A 15 de Agosto de 1947, a União Indiana conquistou a sua independência do 

Reino Unido, tornando-se República em Janeiro de 1950, com a aprovação da sua primeira 

Constituição. O seu Primeiro Ministro, Jawaharlal Nehru, lançou uma iniciativa para 

recuperar os territórios com probabilidades de historicamente pertencerem ao passado 

comum, ameaçando a Índia portuguesa.  

O primeiro sinal demonstrado pela Índia foi o encerramento da sua legação em 

Lisboa no ano de 1953, afirmando que a sua existência não era justificada
20

.  Anteviam-se 

atitudes mais agressivas por parte de Nehru. Deste modo, «no início do verão de 1954, a 

                                                           
16

 CARVALHO, 1964: 18. 
17

 MENDES; COUTINHO, 2014: 407. 
18

 De acordo com o artº. 1º da Constituição Portuguesa de 11 de Abril de 1933, faziam parte do território 

português: Na Europa: o Continente e os Arquipélagos da Madeira e dos Açores; Na África Ocidental: 

Arquipélago de Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe e suas dependências, S. João Batista de Ajudá e 

Angola, incluindo Cabinda; Na África Oriental: Moçambique; Na Ásia: Estado da Índia e Macau e respetivas 

dependências; Na Oceânia: Timor e suas dependências. 
19

 PEREIRA, op. cit.: 15. 
20

 RAMOS; SOUSA; MONTEIRO, op. cit.: 388. 



20 

 

União Indiana ocupou Dadrá e Nagar-Aveli e bloqueou Goa, Damão e Diu, no Estado da 

Índia»
21

, criando um conflito diplomático com Lisboa. 

Portugal colocou o problema no Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) da ONU, 

no sentido de resolvê-lo de modo diplomático. Além disso, Portugal recorreu aos seus aliados 

tradicionais, como o Brasil e a Espanha
22

, pedindo apoio. O problema foi também colocado na 

OTAN, no sentido de, se a resolução pacífica fracassasse no âmbito do TIJ, se pudesse 

avançar com o emprego da força. Ainda no âmbito bilateral, «Portugal procurou apoio e 

solidariedade internacional dos Estados Unidos»
23

. Toda essa frenética atividade diplomática 

de Lisboa para que a passagem aos seus territórios da Índia ficasse desbloqueada não 

encontrou muito apoio no plano internacional. Aproveitando o impasse na ONU, as tropas da 

União Indiana invadiram Goa, Damão e Diu entre 17 e 18 Dezembro de 1961
24

, aprisionando 

cerca de 4000 soldados portugueses que faziam a guarnição do arquipélago
25

.  

Como reação, Portugal procurou defender o arquipélago pela via militar, apelando 

também à solidariedade da OTAN. A Índia usava a marinha, a aviação e o exército, com total 

de efetivos avaliados em cerca de 50 mil. Lisboa dá ordens ao navio de guerra Afonso de 

Albuquerque, sob comando de Cunha Aragão, para abrir fogo, atingindo alguns navios 

indianos. Depois de 4 horas de fogo intenso, o Afonso de Albuquerque é seriamente atingido e 

Cunha Aragão, gravemente ferido, enquanto lanchas portuguesas disparavam contra aviões 

indianos
26

. Porém, a superioridade numérica das forças indianas foi determinante para a 

completa ocupação de Goa, Damão e Diu, que deixaram, definitivamente, de fazer parte do 

território português, ficando, no ultramar, apenas Timor e as possessões em África. 

Outro incidente que colocou em causa um dos pilares em que assentava a política 

externa portuguesa foi, entre 21 e 22 de Janeiro de 1961, a “Operação Dulcineia”, dirigida por 

Henrique Galvão (militar português, antigo alto funcionário colonial, ex-inspetor superior da 

Administração colonial, e entretanto exilado na Argentina) em nome do Diretório 

Revolucionário Ibérico de Libertação (DRIL), que consistiu no assalto ao melhor e maior 

paquete português, o Santa Maria, pertença da Companhia Colonial de Navegação, entre 21 e 

22 de Janeiro de 1961. O navio foi capturado na América Central por cerca de 24 membros do 

                                                           
21

 CASTILHO, 2012: 328. 
22

 Cfr. RAMOS; SOUSA; MONTEIRO, op. cit.: 390. 
23

 RODRIGUES, op. cit.: 8. 
24

 Cfr. MONGIARDIM, op. cit.: 497. 
25

 Cfr. RAMOS; SOUSA; MONTEIRO, op. cit.:  679. 
26

 Cfr. NOGUEIRA, op. cit.a:  63. 
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DRIL, entre portugueses e espanhóis. «O Santa Maria transportava cerca de 600 passageiros e 

a sua tripulação era composta por 300 pessoas»
27

 e, durante a sua captura, «um membro da 

tripulação foi morto durante o assalto e outro ferido
28

; o ferido foi deixado na ilha de Santa 

Lucia a 23 de Janeiro, onde o paradeiro do paquete foi pela primeira vez registado»
29

. 

Henrique Galvão afirmara estar sob as ordens de Humberto Delgado, exilado no Brasil, e que 

a intenção era a de zarpar para a costa africana do Atlântico, onde ocuparia a ilha de Fernando 

Pó da Guiné espanhola, partindo daí, momentos depois para um assalto a Luanda
30

. 

Tomando conhecimento da captura do paquete, Lisboa acusou os assaltantes de 

pirataria, exigindo a reconquista do navio. Para tal, recorre aos seus aliados. De facto, «assim 

que as notícias da captura do navio chegaram a Lisboa, o Governo português decidiu solicitar 

o auxílio dos governos americano e inglês para que, com os seus recursos de que dispunham 

na zona, pudessem ajudar as autoridades portuguesas a recuperar o navio»
31

. Londres e 

Washington aceitam o pedido de Lisboa no sentido de localizar e recapturar o navio. Todavia, 

Henriques Galvão, com a sua declaração de que era um combatente e que o DRIL era uma 

oposição política a Salazar e a Franco, os EUA alteraram a sua postura, optando, somente, por 

acompanhar e estabelecer comunicação com o paquete. Navegando nas águas do Atlântico, «a 

25 de Janeiro o Santa Maria, agora rebatizado Santa Liberdade, foi detetado por um avião 

americano, cuja tripulação estabeleceu contato com o paquete e convidou Galvão a dirigir-se 

com o navio para Porto Rico, pelo que Galvão declinou»
32

. A intenção dos EUA era a de 

apenas salvaguardar a vida dos 600 passageiros. Assim, «nos dias seguintes, a troca de 

mensagens entre a marinha dos Estados Unidos e o navio foi intensa. Os americanos 

procuravam, acima de tudo, convencer Galvão a libertar os passageiros antes de seguir para o 

destino na costa oriental africana»
33

. Por sua vez, Londres também se negou a perseguir o 

navio, com a nova denominação de Santa Liberdade. 

O Santa Maria atracou no Recife, tendo também chegado um contratorpedo 

estado-unidense sob comando do almirante Allen Smith, que conversou com Galvão, 

considerando este como um reconhecimento político do seu movimento. O navio não mais 

saiu do Brasil, tendo este concedido asilo aos membros do DRIL que saíram do paquete. 
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O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Portugal ligou o 

acontecimento do Santa Maria às ações da União dos Povos de Angola (UPA). Um jornalista 

ligado ao DRIL, de nome Urbano Rodrigues, tinha visitado várias capitais africanas, 

informando sobre a causa do seu movimento. Havia outrossim um industrial, Machado 

Saldanha, com ligações a Galvão, que quis também mediar a solução do conflito entre Lisboa 

e a UPA
34

. Esses factos fizeram com que o Gabinete dos Negócios Políticos do MNE 

deduzisse que «a conjugação de todos esses factos permite supor que os dois organismos ou 

os seus dirigentes se teriam entendido na organização do plano, e a simples consideração 

deste facto aconselharia – a nosso ver – que os elementos mais afectos (sic!) a Henrique 

Galvão e que se encontram na província fossem estreitamente vigiados»
35

. Essas suspeitas não 

foram posteriormente confirmadas. 

O apelo de Lisboa aos seus aliados para recuperar o paquete não surtiu efeito, 

afetando as bases a que estavam fundadas os princípios da política externa portuguesa. Nem 

Londres, que cedo desistiu da corrida ao navio, muito menos Washington, e mais tarde 

Brasília, demonstraram solidariedade a Portugal. Segundo Rosas, «para surpresa do Governo 

de Lisboa, apesar das pressões exercidas, as autoridades americanas lidam com Galvão como 

um freedom fighter e não como um pirata internacional, o mesmo acontecendo com o novo 

Governo brasileiro, que dá asilo político aos ocupantes do Santa Liberdade, como fora depois 

crismado o navio»
36

. Embora o paquete tivesse atracado no Brasil, o comunicado de Galvão 

de que a intenção seria a de atacar Luanda, dirigiu para esta cidade muitos jornalistas, que, ao 

invés de assistirem à chegada do Santa Liberdade, acabaram por presenciar o primeiro desafio 

em África à autoridade portuguesa. 

Embora a tradição de guerras coloniais entre africanos e portugueses fosse longa, 

Lisboa via agora, pela primeira vez na segunda metade do séc. XX, o seu poder a ser 

desafiado em Luanda, Praia, Bissau ou Lourenço Marques. 

Na madrugada de 4 de Fevereiro de 1961, foram atacados em Luanda o Quartel da 

Companhia Móvel da Polícia de Segurança Pública, a Cadeia Civil de Luanda e a Casa de 

Reclusão Militar, por militantes ligados ao Movimento Popular de Libertação de Angola 

(MPLA). Para Cádima, «dos primeiros acontecimentos de Luanda, de 4 de Fevereiro de 1961, 
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data do desencadeamento da guerra de libertação»
37

, a autoridade portuguesa foi desafiada 

pela primeira vez em África e dava-se início à guerra anticolonial para os Movimentos de 

Libertação da África Portuguesa, e guerra colonial para Lisboa. 

Os militantes do MPLA muniam-se de catanas e outros objetos contundentes, mas 

também eram «portadores de pistolas e metralhadoras ligeiras; os assaltantes atacam com 

grande violência. Acorrem forças portuguesas, e dominam a situação; mas sofrem sete 

mortos. Parecia restabelecida a calma. Mas ao outro dia, aquando do enterro das vítimas, são 

alvejadas pessoas que participam nos funerais»
38

. No fim da ação, são contabilizados 24 

mortos entre agentes da ordem e atacantes. As populações portuguesas iniciam a fazer justiças 

por mãos próprias. 

A 15 de Março do mesmo ano, nas plantações do Norte de Angola, a União dos 

Povos de Angola (UPA) atacou os fazendeiros portugueses que aí residiam. Como a região 

não estava bem protegida pelos militares portugueses embora fosse habitada por muitos 

agricultores lusos, verificou-se aí um massacre, com consequências superiores aos 

acontecimentos de Luanda. Efetivamente, «foi aí, nas plantações de café de Angola, que 

começaram as guerras coloniais e não restam dúvidas de que as forças portuguesas que 

controlavam esta vasta região não estavam minimamente preparadas para a tarefa, deixando a 

população civil à mercê de combatentes ligados à União dos Povos de Angola (UPA)»
39

. 

Os acontecimentos de Luanda e do Norte de Angola vão dar início a uma longa e 

desgastante guerra de Lisboa contra os Movimentos de Libertação angolanos, mas também 

vão dar início a uma série de campanhas na arena internacional contra a política colonial 

portuguesa. Portugal sentiu seu poder a ser posto em causa pelo MPLA e pela UPA, que vão 

servir para mobilizar a nação portuguesa. Segundo Castilho, «eclode a revolta em Angola, 

com a tentativa de assalto, por elementos do Movimento Popular para a Libertação de Angola 

(MPLA), de instalações prisionais, quartel da polícia e emissora oficial, em Luanda, que seria 

agravada, em Março, com a insurreição liderada pela União dos Povos de Angola (UPA), de 

Olden (sic!) Roberto, da qual resulta a chacina de várias dezenas de europeus – homens, 
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mulheres e crianças – que provocara uma profunda emoção no país»
40

, que reage exigindo 

que haja uma resposta de Lisboa. 

Além da justiça por mãos próprias, as autoridades portuguesas desencadearam um 

contra-ataque brutal que vitimou milhares de angolanos. Deste modo, «John Marcum concluiu 

que talvez tenham perecido cerca de 250 civis portugueses durante os primeiros dias após os 

tumultos; este número talvez tenha atingido os 750 ao cabo de três meses. Os ataques, 

extremamente violentos e tão inesperados, abalaram profundamente o colonialismo português, 

mas mais feroz ainda foi a retaliação portuguesa, que se calcula ter causado cerca de 20 000 

mortes entre os africanos»
41

, que fugiam às caças às bruxas.  

Enquanto iniciava uma guerra colonial, em Lisboa o poder de Salazar estava a ser 

ameaçado sob as ordens da Embaixada estado-unidense acreditada em Portugal. Conhecida 

como a “Abrilada”, colocou em causa as bases do fortalecimento das relações com os EUA. 

Segundo Rodrigues, este episódio, «que acabou por ter consequências importantes nas 

relações luso-americanas nestes primeiros meses de 1961 foi a tentativa de golpe de Estado 

liderada pelo ministro da Defesa, general Júlio Botelho Moniz. Os responsáveis políticos 

portugueses encontraram aqui sinais de evidente envolvimento dos Estados Unidos, 

nomeadamente do seu embaixador em Lisboa, Charles Burk Elbrick, tendo chegado a 

considerar que a Abrilada (designação por que ficou conhecido o episódio) consistira numa 

conspiração urdida pela CIA e pela Embaixada americana para derrubar o Governo de 

Oliveira Salazar»
42

. Este, antecipando-se, exonera Botelho Moniz, assume a pasta da Defesa, 

e afasta toda a elite castrense que apoiava Moniz, suscitando dúvidas na confiança depositada 

na nova relação com Washington. 

No continente africano, Portugal, em Agosto de 1961, perde a posse de São João 

Batista de Ajudá, após invasão das forças de Daomé, atual Benin. A Fortaleza foi, então, 

incendiada pelos últimos militares portugueses que aí residiam, sob as ordens de Oliveira 

Salazar. Ainda na década de 1960, iniciam-se as guerras anticoloniais na Guiné-Bissau e em 

Moçambique, sob liderança do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde 

(PAIGC) e da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), respetivamente.  
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Depois que estes acontecimentos ocorreram, a política externa portuguesa terá 

como prioridade a manutenção do império colonial. Outrossim, Portugal vai ensaiar um maior 

grau de autonomia na execução da sua política externa e na relação com o sistema 

internacional. De facto, «para o Estado Novo, como é sabido, a preservação do império 

colonial era uma questão fundamental, talvez o objectivo primordial da política externa 

salazarista desde a Segunda Guerra Mundial
43

», e todos os elementos que tentassem abalar 

essa posição, eram considerados inimigos número um do Governo de Lisboa. Deste modo, os 

EUA, ao contrário do que se pensava – isto é, que seriam uma excelente aliança para Salazar 

– estavam, aparentemente, a tornar-se o mais perigoso Estado com que se podia relacionar no 

pós-guerra. 

1.3 – A pressão americana e o fortalecimento das relações com a França e a Alemanha 

Federal 

Depois que a guerra anticolonial eclodiu em Angola, vai se instalar uma crise 

entre Lisboa e Washington, sendo que aquela vai ensaiar uma maior autonomia na sua política 

externa, com aproximações a Paris e Bona, sem pôr em causa o princípio geral de estar 

sempre ligada à potência marítima dominante. 

Em 1961, John Kennedy toma posse como o 35º presidente dos EUA. Democrata 

e liberal, decide iniciar uma incursão em África, onde a URSS já vinha criando bases de 

apoio. De acordo com Patrício, «antecipando-se a John Kennedy, recém eleito presidente dos 

Estados Unidos, Nikita Khruschev deu instruções ao KGB para se instalar nos países do 

Terceiro Mundo e analisar a possibilidade de expandir a influência da URSS, especialmente 

nos países africanos, ainda colonizados»
44

. Todavia, as potências colonizadoras eram aliadas 

dos EUA em vários campos, sobretudo na OTAN e essa nova política poderia afetar os 

interesses estratégicos de Washington. Mas Kennedy arrisca-se e «decidem os Estados 

Unidos, a partir desta altura, adoptar (sic!) uma política anticolonialista e abraçar a causa da 

autodeterminação e da independência dos povos africanos, para assim evitar o aumento da 

influência soviética no continente africano. Por outro lado, a chegada ao poder do Partido 

Democrático e da jovem e dinâmica Administração Kennedy sugeria também um 

posicionamento político mais liberal e uma natural incomodidade perante as relações de 
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proximidade com regimes ditatoriais, tal como o Estado Novo português»
45

, não prevendo 

quais seriam as possíveis reações deste. 

Embora Kennedy fosse o presidente, ele não trabalharia sozinho e os que rodeiam 

o chefe de Estado podem ter alguma – ou mesmo muita – influência sobre ele. Assim, dentro 

do Departamento de Estado dos EUA, nem todos estavam contentes com a nova visão do 

líder, mormente quanto à preservação das boas relações com Lisboa.  

Havia nos meandros da formulação da política externa da Administração Kennedy 

os que eram mais favoráveis ao apoio à descolonização de África, contra Portugal e demais 

potências colonizadoras. Desse lado estavam os “africanistas”. Outros defendiam uma maior 

solidificação das relações com os Estados europeus, Portugal inclusive, e a cessação de 

qualquer tipo de hostilidade entre os dois lados do Atlântico. Eram os “europeias”. Segundo 

Rodrigues, «pode dizer-se que no seio do Departamento de Estado existiam, à partida, duas 

posições que condicionam o debate em torno da questão de Angola e da questão portuguesa 

em geral. Por um lado, os chamados “africanistas”, que, agrupados no Bureau de Assuntos 

Africanos e liderados pelo Subsecretário de Estado G. Mennen Williams, defendiam uma 

política de intransigência em relação à Portugal, achando que os Estados Unidos se deviam 

colocar decididamente numa posição de apoio à autodeterminação e até à independência das 

colónias portuguesas. Por outro lado, os “europeístas”, do Bureau para os Assuntos Europeus, 

chefiado por Foy Kohler, que, embora defendendo a necessidade de reformas nas colónias 

portuguesas, achavam, acima de tudo, que os Estados Unidos não deviam afrontar diretamente 

Portugal e criar embaraços nas relações entre os dois países»
46

. Além disso, Washington não 

contava com a possível resposta de Lisboa. 

Um dos aspectos que os EUA levantaram era a proibição de Portugal usar o 

material de guerra de origem estado-unidense na guerra colonial. Acontece que fontes haviam 

informado que aviões e bombas fornecidos por Washington no âmbito dos acordos assinados 

com Lisboa estavam a ser usados em África, napalm inclusive. 

Enquanto Estado soberano, Portugal havia afirmado que tinha o direito de usar o 

material bélico que dispunha onde bem quisesse. Embora os EUA afirmassem que assim não 

podiam as coisas acontecer, havia, de facto, autorização secreta para usar material de guerra 

de origem estado-unidense em qualquer parte do território colonial português. Rodrigues fala 
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sobre um anexo secreto ao Mutual Defense Assistance Act de 5 de Janeiro de 1951, onde bem 

espelha que para o uso do material bélico de origem estado-unidense por Lisboa é preciso, em 

princípio, consentimento de Washington, mas este consentimento seria dado prontamente para 

que o armamento fosse transferido para as colónias portuguesas
47

. Mas a administração 

Kennedy insistia na proibição. 

Outra coisa que Lisboa não pensava que viria de um aliado é o contacto direto 

com líderes dos Movimentos de Libertação angolanos. Washington conversava regularmente 

com Holden Roberto, líder da UPA. De acordo com Patrício, «Holden Roberto, líder fundador 

da UPA, tinha já ligações aos Estados Unidos e recebeu o maior impulso após um encontro de 

duas horas, em Washington, a 20 de Janeiro de 1961, com o recém empossado presidente 

democrata»
48

, John Kennedy. 

Como reagiu Portugal a esta atitude dos EUA? O primeiro plano foi a mobilização 

geral dos portugueses contra a atitude dos estado-unidenses. As manifestações tiveram lugar 

em Luanda e em Lisboa. Efetivamente, «a partir do dia 15 de Março, com a votação no 

Conselho de Segurança e o início dos ataques da UPA, as críticas aos Estados Unidos 

sucederam-se. Aos olhos dos portugueses, lembrava Elbrick, os Estados Unidos tinham 

mudado “repentinamente” de “amigo e aliado” para a posição de “inimigo público número 

um”. A 22 de Março ocorreu um novo incidente, desta vez junto ao Consulado americano em 

Luanda. Uma multidão considerável concentrou-se defronte do edifício consular, exigindo a 

presença do cônsul William Gibson e gritando palavras de ordem “antiamericanas”»
49

. A 

multidão enfurecida acabou por empurrar o carro do cônsul para a baia de Luanda
50

. 

A 27 de Março de 1961, é organizada, diante da Embaixada dos EUA em Lisboa, 

uma enorme manifestação, com uma moldura humana entre 15 mil e 20 mil, que protestou por 

mais de uma hora contra a atitude não esperada de um aliado, com algumas janelas no edifício 

vandalizadas
51

. 

Enquanto as relações entre Lisboa e Washington esfriam, aquela vai aproveitar 

reforçar seus laços com Estados europeus, nomeadamente a França e a Alemanha Federal. O 

principal apoio que Portugal vai precisar será material letal a usar na guerra colonial, uma vez 
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que os EUA pressionavam para Portugal não levar armamento de origem estado-unidense em 

África. De facto, «durante os tempos difíceis do relacionamento luso-americano em 1961, 

Portugal pôde continuar a contar com o apoio político e diplomático, com ajuda financeira e 

com equipamento militar proveniente de países como a Inglaterra, a França e a República 

Federal da Alemanha»
52

. Da França, Portugal recebia navios de guerra, helicópteros e 

camiões, a troco de instalação de uma base na ilha de Flores, nos Açores
53

. Da República 

Federal da Alemanha, Portugal recebeu vários equipamentos militares, também com garantias 

de concessão de facilidades na Base de Beja, no Alentejo. 

Todas essas alianças eram importantes para que Lisboa reduzisse o seu isolamento 

no plano internacional depois dos acontecimentos de 1961. Para Ana Fonseca, «a partir de 

1961, Oliveira Salazar foi confrontado com o distanciamento dos seus principais aliados – 

Estados Unidos e Inglaterra – e viu-se obrigado a encetar uma “verdadeira inversão de 

alianças”, aproximando-se da França e da República Federal da Alemanha, que lhe 

concederam apoio político e militar»
54

. Da Alemanha, Portugal precisava, sobretudo, de 

armamento militar para levar a cabo a guerra colonial. A espingarda automática G-3, modelo 

alemão, foi a principal arma usada nas guerras coloniais. Em 1961, Lisboa encomendou a 

Bona 50 mil armas desse calibre. Os aviões Dornier DO-27 e Harvard T-6, fornecidos a 

Portugal pela Alemanha Federal, foram os mais usados pelas Forças Armadas Portuguesas 

nas guerras coloniais
55

. 

Enquanto os EUA, depois que a Administração Kennedy tomou posse, alinhavam, 

em princípio, com o bloco afro-asiático contra Portugal na ONU – este alinhamento era 

apenas intermitente, pois que, momentos posteriores, a questão colonial deixa de ser 

prioridade para a política externa estado-unidense; Schneidman, por exemplo, diz que «uma 

das razões porque a administração Kennedy permitiu que a questão do colonialismo deixasse 

de ser prioridade na lista da política externa americana, foi a nova medida do regime de 

Salazar de aparente estabilidade em Portugal e nas suas colónias. Portugal não tinha de lidar 

com conspiradores no seio da sua administração e o conflito em Angola tinha abrandado de 

intensidade»
56

, – a França vai surgir com seu apoio a Salazar naquela organização universal. 

Marcos diz que «a França tornou-se um dos baluartes de apoio da diplomacia portuguesa na 
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ONU, palco de violentas batalhas contra a política colonial portuguesa, e na cena 

internacional em geral»
57

. Como a França gozava de uma simpatia no bloco africano, 

mormente nas suas ex-colónias, vai procurar usar essa influência para se solidarizar com 

Portugal. Esse apoio era aproveitado por Paris depois do afastamento de Washington e era 

bem gerido pelo General Charles de Gaulle. 

Ainda durante a IIGM, os Aliados já haviam percebido a importância da 

localização geoestratégica do arquipélago português dos Açores. Lisboa assinou com os EUA 

e o Reino Unido acordos para utilização militar do arquipélago, apesar de declarar a sua 

neutralidade durante o período em que decorreu o conflito. 

Como os acordos não eram eternos, Salazar vai conseguir usar como arma para 

exigir mudança de comportamento do seu aliado. Lisboa deu a entender que o acordo para o 

uso da base das Lajes não seria renovado. De facto, focando-se em Abril de 1962, «em finais 

do mês António de Oliveira Salazar concede uma entrevista à jornalista do Washington 

Evening Star, Constantine Brown, em que afirma não concordar com a renovação do Acordo 

das Lajes»
58

. Em Agosto do mesmo ano, o Governo português apresenta à Administração 

Kennedy uma lista dos principais problemas bilaterais pendentes, e que se não forem 

resolvidos, não teriam início as negociações sobre a renovação do acordo da base dos 

Açores
59

. Destacava-se na lista o apoio ao nacionalista angolano Holden Roberto, algumas 

poucas tentativas de aproximação ao MPLA e a pressão para a não utilização do material 

bélico de origem estado-unidense na guerra colonial. Pode-se ainda acrescentar, 

fundamentalmente, algumas posições antiportuguesas adotadas por Washington na 

Assembleia Geral e no Conselho de Segurança da ONU. 

Sabendo os EUA da importância da base das Lajes como posto avançado de 

defesa dos EUA e do Ocidente, Kennedy vai fazer um recuo na pressão a Lisboa. Como esta 

resistia e não queria renovar o acordo, Washington iniciou a alterar o seu comportamento. 

Kennedy fez saber ao Departamento de Estado que não deviam provocar mais 

Portugal, nem na ONU e proibiu os contactos diretos com Holden Roberto. Foi também 

reautorizado o abastecimento de material de guerra a Portugal. Washington insistia que 
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Portugal deveria reformar a sua política colonial, mas afastou-se um pouco do bloco afro-

asiático. 

1.4 – A questão colonial portuguesa na ONU depois de 1961 

Depois de 1961, com o eclodir da guerra em Angola, Portugal tornou-se um dos 

alvos a abater na ONU. Após a IIGM, muitos países da Ásia, a iniciar pela Índia, e da África, 

desde 1957 com o Gana, tornaram-se independentes e membros da ONU. Procuravam agir 

segundo alguns princípios, como o anticolonialismo e o não-alinhamento, firmados na 

Conferência de Bandung, em Java, na Indonésia, em 1955. Esse grupo de novos Estados 

tornou-se a maioria na Asssembleia Geral (AG) da ONU e formaram o bloco afro-asiático. 

Apoiando o seu compromisso com o anticolonialismo, a AG da ONU, sob 

iniciativa e pressão dos afro-asiáticos, aprovou, em Dezembro de 1960, a Resolução 1514, 

que condenava todas as formas de colonialismo e apoiava o direito imediato à 

autodeterminação de todos os povos colonizados. Com a aprovação das Resoluções 1541 e a 

1542, em 1961, todas as colónias portuguesas são declaradas territórios não autónomos, sendo 

o Governo português obrigado a prestar informações sobre as mesmas à ONU. 

Lisboa reagiu afirmando que os assuntos das suas colónias, agora transformadas 

em “províncias ultramarinas”, eram da sua jurisdição interna e que a ONU não tinha nada a 

ver com aquilo. Para Franco Nogueira, «não pode o Governo de Lisboa aceitar a impugnação 

de uma atitude soberana, e rejeitará qualquer interferência em assunto que, segundo a 

interpretação da Carta sempre acatada até agora pela ONU, constitui matéria de jurisdição 

interna»
60

. Lisboa argumentou que os seus direitos sobre suas províncias ultramarinas são 

inalienáveis, sua pertença resistiu às marcas do tempo e que a sua defesa deveria ser 

implacável.  

A pressão era tanta que já circulava nos bastidores da ONU a seguinte pergunta: 

«Portugal abandonará as Nações Unidas, ou não?»
61

. Lisboa começou a notar que a sua 

presença na ONU era inoportuna e prejudicial, e «em Nova Iorque é pedida a expulsão de 

Portugal de conferências promovidas pela ONU, ou das suas agências especializadas»
62

. Um 

cidadão estado-unidense, John Scott Swart, escreveu, a 4 de Janeiro de 1962, para o 

Presidente do Conselho do Governo português, com conhecimentos para representantes 
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permanentes na ONU de Portugal (Dr. Vasco Vieira Garin), de Espanha (Don Jose Felix 

Lequerica), de França (Mr. Armand Berard), da China (Dr. Tingfu S. Tsiang), da África do 

Sul (Mr. Bernardus Fourie) e dos Estados Unidos (Mr. Adlai E. Stevenson). Na missiva, 

afirmava que tomou conhecimento pela imprensa da possível saída de Portugal da ONU e 

temia que Lisboa tomasse uma decisão a respeito tão tardiamente que não valeria pena. 

Outrossim, aconselha Salazar a, se quiser abandonar a ONU, fazê-lo em bloco, juntamente 

com vizinhos europeus como a Espanha e a França, e outros aliados nos outros continentes, 

como a África do Sul e a China. A se concretizar, essa saída massiva provocaria o início da 

destruição da ONU, que a considerava organização comunista e cavalo de Troia da época
63

. 

Todavia, Portugal consegue manter-se na ONU, com o apoio da França, da 

Alemanha Federal e com a retomada do apoio de Washington. Conta ainda com apoio da 

África do Sul e do Malawi na África Austral e com o apoio do Brasil, bem como de outras 

nações ocidentais, mas também aguentando a oposição de um pesado bloco afro-asiático. 

Portanto, o fim da IIGM provocou uma alteração radical da política externa 

portuguesa, pois teve que lidar com os riscos reais do desmantelamento do Império, sendo 

obrigada a adotar todas as medidas para manter o status quo. O apoio da administração 

Kennedy, nos primeiros momentos da sua execução, ao bloco afro-asiático contra Portugal na 

ONU, bem como os contactos com Holden Roberto, com Henrique Galvão e com Botelho 

Moniz, fizeram Portugal ensaiar novas alianças na sua política externa, com destaque para a 

França e a República Federal da Alemanha, mas também, e mais importante ainda, com a 

África do Sul, o Malawi e a Rodésia do Sul, devido à política africana antiportuguesa na OUA 

e na ONU. 

Por conseguinte, uma vez analisada as linhas gerais da política externa 

portuguesa, importa abordar, também, o aspecto particular de África, direcionada no sentido 

de impedir a perda das possessões ultramarinas sob seu domínio, para depois se estudar os 

casos particulares da RDC/Zaire e da Zâmbia. 
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Capítulo II – Portugal e as independências africanas 

Após analisar os principais pontos da política externa portuguesa depois do 

término da IIGM, importa abordá-la na sua direção à África. 

Como o foco principal do presente capítulo recai sobre as tentativas de 

independência das colónias portuguesas, estando todas na África a Sul do Sara, é esta parte do 

continente berço que vai estar no cerne do presente capítulo. As independências africanas 

ganham um novo impulso depois que o Gana surge como Estado independente em 1957. Com 

a vaga de independências em 1960 e a criação da Organização da Unidade Africana (OUA) 

em 1963, a pressão para a descolonização será maior para Portugal, tanto em África como na 

ONU. Como Portugal vai reagir diante desta nova realidade? 

2.1 – Fatores subjacentes às independências dos Estados africanos 

A Segunda Guerra Mundial é um dos fatores mais importantes na descolonização 

da Ásia e de África. O mundo que se pretendeu desenhar para o pós-guerra seria um mundo 

sem colónias. A Carta da ONU reservou três capítulos – os capítulos XI, XII e XIII – para 

regular o processo de transição às independências.  

Durante a IIGM, muitos cidadãos dos territórios colonizados combateram nas 

fileiras das potências colonizadoras. Segundo Ki-Zerbo, «centenas de milhares de negros 

participaram nela em teatro de operações tão variados como a Líbia, a Itália, a Normandia, a 

Alemanha, o Médio Oriente, a Indochina, a Birmânia, etc»
64

. O mesmo autor acrescenta que 

«em 1940 havia 127 320 atiradores da África Ocidental Francesa, 15 500 da África Equatorial 

Francesa e 34 000 de Madagáscar»
65

. Essa participação direta no conflito mundial deu aos 

africanos uma experiência no campo da defesa dos seus direitos e terá sido um dos fatores 

subjacentes ao início das independências.  

Um outro fator relevante para as independências africanas é a ação das duas 

superpotências surgidas no pós-guerra, nomeadamente os EUA e a URSS. Surgida a Guerra 

Fria, as duas superpotências vão pugnar pela conquista do espaço que estava a ser deixado 

pelas potências colonizadoras. Todavia, o papel da URSS vai ser mais evidente devido, 

primeiro, à relação privilegiada dos EUA com as potências colonizadoras, mormente no 

âmbito da OTAN, como Portugal e, segundo, o facto de a URSS manter uma posição de 
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expetativa relativamente a algumas metrópoles coloniais europeias, como a França ou a Itália, 

pelo menos numa fase de indefinição política destas. 

 A ONU, sobretudo depois das independências asiáticas (1947-48) e das primeiras 

africanas (1957-1960) também exerceu um papel importante no processo de independência 

africano, classificando todas as colónias como territórios que deviam ser ajudados na sua 

autodeterminação. Um dos principais aspectos a reter neste particular foi a pressão do bloco 

afro-asiático na Assembleia Geral da ONU, quer por meio de boicotes quer por meio de 

aprovação de resoluções que condenavam a existência de territórios não emancipados. 

Boniface afirma que, «no fim dos anos 50 do século XX, os países saídos da descolonização 

tornaram-se maioritários na Assembleia Geral das Nações Unidas. Vão servir-se desta como 

uma tribuna para assegurar uma segunda vaga de descolonização, que atinge essencialmente 

África. A resolução 1541 (xv) proclama em 1960 o direito à descolonização imediata e 

incondicional»
66

. O Reino Unido e a França seguem com as independências de suas colónias, 

sobretudo entre 1957 e 1966, enquanto Portugal, tal como a França relativamente à Argélia 

até 1962, permaneceu em África, mesmo com a pressão do bloco afro-asiático na AG e nas 

comissões da ONU.  

O bloco afro-asiático compunha-se fundamentalmente pelo Movimento dos Não 

Alinhados. Este movimento foi uma resposta dada à divisão Leste-Oeste do mundo durante a 

Guerra Fria e os principais impulsionadores do Movimento foram os líderes do Egipto, Abdel 

Nasser, da Jugoslávia, Tito, e da Índia, Nehru. O objetivo era o de criar uma terceira via, a do 

Não Alinhamento, que, por englobar, sobretudo, países em desenvolvimento ficaria 

mediaticamente popularizada pela expressão “Terceiro Mundo”. As primeiras ideias foram 

debatidas na Conferência de Bandung na Indonésia em 1955, mas a primeira conferência teve 

lugar em Belgrado em 1961. Para Boniface, «em 1961, foi lançado o movimento dos países 

não alinhados, que é um pouco o prolongamento de Bandung. Contudo, muito rapidamente, 

os não alinhados dividem-se em três tendências: aqueles que o são verdadeiramente, os pró-

Ocidentais e os pró-Soviéticos»
67

. Este grupo esteve na linha da frente no sentido de fazer de 

África um continente independente. 

Para a independência dos Estados africanos foram decisivas as transformações 

sociais, entretanto ocorridas nos territórios colonizados, nomeadamente a emergência de uma 
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população assalariada – urbana e rural, mas em muitos casos sindicalizada, envolvendo 

milhares de efetivos – de um campesinato também diferenciado e organizado, bem como de 

uma pequena burguesia intelectual, compreendendo profissionais liberais e quadros médios da 

administração. Algumas organizações africanas emergentes, assim como parte dos intelectuais 

que, tendo feito uma sólida formação na metrópole, tinham uma visão mais clara da 

emancipação e estavam já enquadrados por ideologias anticoloniais, mormente as de 

tendência comunista. De facto, «enquanto os empregados e operários africanos alcançavam a 

consciência nacionalista em grande parte através da dura experiência das relações de trabalho, 

os intelectuais chegavam lá também pela experiência da alienação cultural»
68

. Os intelectuais 

exprimiam suas ideias por meio de artigos em jornais e em revistas, mas também por meio da 

poesia, como, no caso de Angola, Agostinho Neto. Ainda em Angola, Viriato da Cruz, do 

MPLA, tinha criado o movimento “Vamos Descobrir Angola”, além do lançamento da revista 

“Mensagem”, por meio dos quais os intelectuais angolanos exprimiam a sua vontade de 

liberdade. 

Importa ainda salientar as associações de estudantes, onde os africanos, muitos 

deles futuros líderes, se reuniam para debater a forma mais célere de se aplicar o princípio da 

autodeterminação, como a Casa dos Estudantes do Império (CEI) em Lisboa, onde terão 

passado Agostinho Neto, Amílcar Cabral, Marcelino dos Santos e outros. 

As igrejas de interpretação africana também jogaram um papel importante na 

afirmação de uma África independente. Em Angola, por exemplo, jogaram um papel 

importante o messianismo africano de Simão Toco e de Simão Kimbangu, bem como a Igreja 

Metodista. Estas vão tornar-se alvos de hostilidade das autoridades portuguesas. 

Os principais líderes dos Movimentos de Libertação angolanos tinham sido 

formados pelas Igrejas Protestantes, sendo a Metodista e a Batista as mais destacadas. 

Agostinho Neto estudou Medicina em Coimbra e em Lisboa com uma bolsa de estudo da 

Igreja Metodista. Esta foi perseguida pelas autoridades portuguesas, tendo muito dos seus 

membros desaparecidos, outros proibidos de entrar em Angola. Efetivamente, «de acordo com 

as palavras do bispo Ralph Dodge, responsável máximo pela Igreja Metodista em Angola e 

Moçambique, entre Setembro de 1960 e Abril de 1961, as autoridades portuguesas 

assassinaram oito missionários metodistas e prenderam cerca de oitenta»
69

. Porém, não 
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significa que os católicos não estivessem envolvidos, embora em menor profundidade, na 

causa da autodeterminação de África. Em Angola, por exemplo, um dos impulsionadores dos 

ataques de 4 de Fevereiro de 1961 em Luanda foi o Cónego Manuel das Neves, então Vigário 

Geral da Arquidiocese e Pároco da Sé Catedral de Luanda. É exemplo vivo também o 

contributo do padre Joaquim Pinto de Andrade, irmão de um dos fundadores do MPLA, 

Mário Pinto de Andrade. 

O papel de destaque ocuparam os partidos políticos/Movimentos de Libertação, 

por meio dos quais o apoio externo era canalizado na luta pela independência.  Foi sobretudo 

graças a esses Movimentos que os países africanos tiveram a sua independência, a partir de 

1957, com o Gana. Um bom número de Estados africanos nasceu em 1960, considerado o 

“Ano de África”. 

2.2 – A Organização da Unidade Africana e Portugal 

Os Estados africanos independentes até 1963 decidiram criar uma frente comum 

no sentido de combater o colonialismo e seus resquícios, bem como estudar estratégias para 

tirar o continente do subdesenvolvimento. De pendor mais político, e sobretudo de 

solidariedade, a organização visava dar uma única voz a todo o continente africano. 

A questão da unidade africana foi defendida em todos os Congressos 

Panafricanos, inspirados por William Dubois, mormente os realizados em 1957 e 1958, no 

Gana, concentrados na valorização do africano e na sua independência. Kamabaya diz que 

«no campo estritamente ideológico, o Panafricanismo significa que os africanos lutavam por 

um mundo em que cada povo, parte da nossa humanidade, tem direito de se governar a si 

mesmo»
70

. Assim, a ideia de criar uma organização de Estados africanos representava o 

coroar de todo o movimento Panafricano. Paradoxalmente, o Panafricanismo teria o seu ponto 

de influência ideológica imediatamente antes das independências, que vieram consolidar a 

balcanização nacionalista de África. 

A Organização da Unidade Africana (OUA) foi formalmente criada a 25 de Maio 

de 1963, em Adis Abeba, na Etiópia, por cerca de 31 Estados africanos independentes. 

Os objetivos da OUA plasmados na sua Carta foram os seguintes:  

- Promover a unidade e solidariedade entre os Estados africanos; 
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- Coordenar e intensificar a cooperação entre Estados africanos, no sentido de 

atingir uma vida melhor para os povos de África; 

- Defender a soberania, integridade territorial e independência dos Estados 

Africanos; 

- Erradicar todas as formas de colonialismo da África; 

- Promover a cooperação internacional, respeitando a Carta das Nações Unidas e a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

- Coordenar e harmonizar as políticas dos Estados membros nas esferas política, 

diplomática, económica, educacional, cultural, da saúde, bem estar, ciência, técnica e de 

defesa; 

- Combater para luta pela liberdade. 

Os principais órgãos da OUA eram: 

- a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo; 

- o Conselho de Ministros; 

- O Secretariado Geral; 

- a Comissão de Mediação, de Conciliação e de Arbitragem; 

Não foi consensual a forma como a OUA deveria cuidar dos problemas africanos. 

Surgiram duas tendências: uma maximalista e outra minimalista.  

A maximalista, defendida fortemente por Kwame Nkrumah do Gana, advogava a 

unidade total do continente africano numa espécie de federação. Para Kamabaya, «Nkrumah 

tinha como objectivo (sic!) primordial e imediato a libertação completa do continente africano 

a fim de atingirmos a cidadela da economia que é a verdadeira conquista do poder político 

real de um Estado»
71

. Isso implicava a negação da soberania duramente conquistada 

individualmente por cada Estado africano, a favor da federação, uma espécie de Estados 

Unidos de África. Essa tendência não foi consensual e era a visão dos grupos radicais. 

A minimalista concordou com a primeira, não na sua aplicação imediata, mas 

gradual, por meio da criação de organizações sub-regionais. Essa tendência congregava os 

Estados que defendiam a sua soberania, mas também o uso da proximidade geográfica para a 

criação de organizações de caráter político e económico. Foi essa a tese que vincou.  
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Um conjunto de princípios foi preservado na Carta da OUA. Kamabaya afirma 

que «a Carta da Organização da Unidade Africana contém os princípios da igualdade 

soberana de todos os países membros, a resolução pacífica dos conflitos, a não ingerência nos 

assuntos internos dos Estados e o não alinhamento»
72

, que caraterizam também os princípios 

do Movimento dos Não Alinhados. 

Decidiu-se em Dakar, Senegal, que a sede permanente da organização regional 

fosse Adis Abeba, embora tivesse lugar no Cairo a primeira sessão da Assembleia de Chefes 

de Estado e de Governo, a 21 de Julho de 1964. 

Quando se criou a OUA, os líderes africanos presentes aprovaram a legitimidade 

de dar assistência aos Movimentos africanos de Libertação Nacional. Foi, então, criado o 

Comité de Libertação Africano, com o objetivo de coordenar todo o apoio à causa do 

anticolonialismo. Os principais visados eram a África do Sul, a Rodésia do Sul e Portugal. 

Numa atitude visível para combater Portugal, a OUA reconheceu, inicialmente, a 

FNLA/GRAE e, posteriormente, o MPLA como os legítimos representantes do povo 

angolano. O reconhecimento do GRAE e do MPLA remete-os à questão do reconhecimento 

internacional, fator indispensável para a receção de ajuda externa. Segundo Sousa e Mendes, 

um Movimento de Libertação Nacional é um «sujeito de Direito Internacional que consiste 

numa entidade a quem é reconhecida a representação de um povo que aspira à 

autodeterminação»
73

. Graças ao reconhecimento que adquire junto de Estados soberanos e de 

Organizações Internacionais, o Movimento consegue ser ator das Relações Internacionais. 

Cunha e Pereira afirmam que «os movimentos de rebelião contra o Governo de um Estado 

adquirem um estatuto especial se decorrem num território em situação colonial, contra o 

Estado que exerce soberania sobre o território com vista à conquista da independência. Tal 

estatuto, formado sob influência do movimento anticolonialista posterior à II Guerra Mundial, 

foi definido por ação da ONU e aos movimentos que dele beneficiam dá-se o nome de 

Movimento de Libertação Nacional»
74

. Estes recebem o apoio internacional no sentido de 

«assegurar aos povos prestes a acederem à independência uma capacidade jurídica 

internacional susceptível de acelerar o processo»
75

. Foi a esse título que alguns Movimentos 
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de Libertação africanos, que não eram governos, participaram na Cimeira de Bandung e em 

outras do Movimento afro-asiático. 

Devido a esse reconhecimento do GRAE e do MPLA, Portugal tornou-se num dos 

visados da OUA. Num discurso durante a criação da OUA, Ahmed Ben Bella, político e líder 

da luta de independência da Argélia, havia afirmado: «falamos de um banco de 

desenvolvimento. Porque não falamos da criação de um banco de sangue? Um banco de 

sangue para irmos em auxílio daqueles que se batem em Angola e um pouco por toda a parte 

em África ... Assim, para que sejam libertados os povos ainda sob dominação colonial, 

aceitemos todos morrer um pouco ou morrer por completo, a fim de que a unidade africana 

não seja uma palavra vã»
76

. Estavam assim lançados os ataques contra o sistema colonial 

português. 

2.3 – Início da luta armada nas colónias portuguesas em África 

O início da guerra colonial foi a 4 de Fevereiro e a 15 de Março de 1961, quando 

as autoridades portuguesas foram pela primeira vez seriamente desafiadas e atacadas em 

Angola. A ação foi levada a cabo pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) 

e pela União dos Povos de Angola (UPA), mais tarde denominada Frente Nacional de 

Libertação de Angola (FNLA). 

O nascimento da FNLA remonta à criação da União dos Povos do Norte de 

Angola (UPNA) em 1957 em Léopoldville. Transformada em União dos Povos de Angola 

(UPA) em 1958, juntou-se ao Partido Democrático Angolano (PDA) para formar a FNLA em 

Maio de 1962, sob liderança de Álvaro de Holden Roberto. Composta principalmente por 

Bakongo, a FNLA tinha decidido se alinhar para o Ocidente, embora recebesse também apoio 

da República Popular da China. 

Os Estatutos da FNLA foram criados a 10 de Julho de 1964 em Léopoldville. 

Segundo os mesmos, são objetivos da FNLA os seguintes: 

1º - Acelerar a libertação territorial de Angola; 

2º - Promover a compreensão e a unidade entre todos os angolanos; 

3º - Lutar com todas as Organizações Nacionalistas Angolanas, numa vasta União 

Popular, para a liquidação do regime colonial português e suas afinidades imperialistas, em 

Angola, para a sua Independência Nacional imediata e completa; 
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4º - Informar a opinião mundial a favor da libertação de Angola e obter, 

incondicionalmente, toda a ajuda moral e material, que a luta de libertação exige; 

5º - Defender e realizar as reivindicações das massas camponesas e operárias, pela 

instalação, em Angola, de um regime democrático baseado na justiça social; 

6º - Cooperar com todas as Organizações Africanas que lutam pela emancipação 

dos povos sob dominação colonial
77

. 

Desde a sua fundação, a FNLA teve a sua sede em Léopoldville e uma base 

militar em Kinkuzu, embora pudesse operar também no Leste de Angola depois da 

independência da Zâmbia. Foi apoiado pela China Popular, mas principalmente pelos Estados 

Unidos, apoio este que ficou bastante reduzido devido à pressão de Portugal sobre as 

Administrações estado-unidenses.  

Devido à sua ação iniciada a 15 de Março de 1961 e por apoio de alguns líderes 

africanos, como Nkrumah, a FNLA foi reconhecida pela OUA e apoiada política e 

financeiramente por esta. 

O MPLA surgiu a 10 de Dezembro de 1956, fruto da união do Partido Comunista 

Angolano (PCA), com o Partido de Luta Unida dos Africanos de Angola (PLUAA) e o 

Movimento de Independência Nacional de Angola (MINA). Juntaram-se ao MPLA muitos 

intelectuais e mestiços, sendo um movimento essencialmente urbano. Para Nogueira, o MPLA 

estava melhor organizado que a FNLA «e os seus quadros, bem mais valiosos do que os da 

UPA, recrutam-se entre mestiços, intelectuais, homens evoluídos e de cultura, e já 

destribalizados. Mas o MPLA, para além de algumas cidades, não tem expansão territorial»
78

, 

no início da sua ação. 

A data da Fundação do MPLA tem sido objeto de vários debates e estudos. 

Embora se afirme a sua existência a partir de 10 de Dezembro de 1956, existem 

posicionamentos divergentes a respeito dessa data
79

. 

Dirigido primeiro por Mário Pinto de Andrade, Viriato da Cruz, Ilídio Machado e 

Lúcio Lara, em 1962 a liderança passou a Agostinho Neto num encontro em Léopoldville, 

médico formado em Coimbra e em Lisboa, que escapou do controlo das autoridades 
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portuguesas com apoio do Partido Comunista Português (PCP). Por influência deste, o MPLA 

vai estabelecer, desde a sua criação, laços com o Bloco de Leste, mormente com a URSS e 

Cuba. Do ponto de vista dos seus objetivos, o MPLA «trabalhava para construir uma base 

social de apoio junto das populações urbanas, negros, mestiços e brancos radicais. Havia 

também populações de língua Kimbundu das zonas rurais nas suas fileiras e, em 1961, 

mantinha uma presença militar perto de Nambuangongo, ao Norte de Luanda, na floresta dos 

Dembos»
80

. Tendo a sua principal sede no exterior na Guiné-Conacri, o MPLA muda-se, a 

partir de 1961, para Léopoldville, donde foi expulso para Brazzaville pelo Governo de Adoula 

em Dezembro de 1963. 

Devido a uma grave crise de dissidência na base de Kinkuzu da FNLA, pois 

Holden Roberto «esteve virado durante a luta para intrigas e traições. Em Julho de 1964, 

Jonas Malheiro Savimbi deserta e leva consigo o general José Calundungo, na altura chefe do 

Estado Maior do ELNA, Jorge Valentim, que era Director (sic!) do Gabinete de Holden 

Roberto, Ernesto Mulato, Tony da Costa Fernandes, Nzau Puna e tantos outros dirigentes, 

para além de ter levado também um terço de militares estacionados na base militar de 

Kinkuzo» 
81

. Essa rutura fez nascer um novo Movimento de Libertação angolano, a União 

Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), em Março de 1966, sob liderança 

de Jonas Savimbi. Este apoiado pelas tropas portuguesas, ajudava no combate de Lisboa ao 

MPLA, embora fizesse também alguns ataques ao Caminho de Ferro de Benguela, que o 

levou a ser expulso de Lusaka, dada a dependência deste país relativamente às exportações 

que transitavam por aquela via. Mais tarde, e devido à insuficiência logística, a UNITA ficaria 

acantonada pelas tropas portuguesas, havendo mesmo um entendimento tácito com os altos 

comandos militares para uma agressão em troca da paralisação da sua atividade. De facto, 

«depois de um ano no Cairo, Savimbi volta a Angola clandestinamente através da Zâmbia, 

insuflando nova vida à UNITA no leste do território e colaborou com os serviços de 

segurança militar portugueses. A UNITA atacava com regularidade o MPLA que operava no 

leste da colónia. Esta organização continuou a servir de braço armado das tropas portuguesas 

na retaguarda, com a especial missão de molestar as forças do MPLA nas terras do leste e do 

centro do país até 1974»
82

. 
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O MPLA e a FNLA experimentaram algumas tentativas de unificação, mas foram 

frustradas. O jornal de Frankfurt “Suddeutsche Zeitung”, na sua edição de 16 de Junho de 

1973, citando Samuel Abrigada, Ministro da Saúde do GRAE, havia publicado que os dois 

maiores Movimentos de Libertação angolanos, o MPLA e a FNLA, conduziriam em comum a 

guerra contra a potência colonial portuguesa. Informou ainda que a decisão foi tomada em 

Kinshasa e que se previa a criação do “Conselho Supremo para a Libertação de Angola, com 

Holden Roberto como presidente e Agostinho Neto como vice-presidente”
83

. A mesma 

informação já havia saído no jornal do Zaire “Elima” de 14 de Setembro de 1972, destacando 

ainda a pressão de Mobutu para que o GRAE e o MPLA se unissem e formassem uma frente 

comum. As autoridades portuguesas sabiam desses encontros. 

 Todavia, não foi possível a formação de uma frente comum contra Portugal. 

Além das hostilidades e escaramuças que existiam constantemente entre o MPLA e a FNLA, 

Holden Roberto semeava, com ajuda de Mobutu, divisões no seu do MPLA. Viriato da Cruz, 

fundador do MPLA, desentendeu-se com Agostinho Neto e juntou-se a FNLA, tendo o 

mesmo acontecido com Daniel Chipenda.  

Depois de Angola em 1961, foi a vez da Guiné-Bissau iniciar um ataque contra 

Portugal, feito fundamentalmente pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e 

Cabo Verde (PAIGC). Este resultaria de uma fusão entre pequenos movimentos e na sua 

fundação, em Setembro de 1956, havia, sobretudo, a influência de um jovem engenheiro 

agrónomo, Amílcar Cabral. 

Apoiado pelo Senegal e, sobretudo, pela Guiné-Conacri, o PAIGC ataca interesses 

portugueses em Janeiro de 1963
84

. Foi atacado um aquartelamento português na zona de Tite, 

a Sul de Bissau. 

Em Moçambique, o primeiro ataque contra a presença portuguesa registou-se em 

Setembro de 1964, sob comando da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), onde 

interesses portugueses no Norte foram afetados
85

. A FRELIMO foi fundada em 1962, por 

pressão de Julius Nyerere da Tanzânia e de Nkrumah do Gana. A FRELIMO é fruto da 

unificação entre da União Nacional Maconde (MANU) apoiada pela etnia Maconde no Norte, 

a União Democrática Nacional de Moçambique (UDENAMO), que tinha apoio no Sul, e a 
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União Nacional Africana de Moçambique Independente (UNAMI)
86

. A presidência da 

FRELIMO esteve a cargo de Eduardo Mondlane, formado nos EUA e funcionário da ONU. O 

primeiro ataque da FRELIMO foi contra um posto administrativo no distrito de Cabo 

Delgado, habitado principalmente pelo povo Maconde. 

Alguns Movimentos de Libertação das colónias portuguesas procuraram 

solidarizar-se entre si, criando uma aliança entre o MPLA, o PAIGC e a FRELIMO, reunidas 

no Movimento Anti Colonial (MAC), mas também com a criação da Conferência das 

Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP).  

O CONCP se reuniu, entre 27 e 31 de Agosto de 1966 em Brazzaville, com a 

presença de Agostinho Neto, Presidente do MPLA; Amílcar Cabral, Secretário-Geral do 

PAIGC; Marcelino dos Santos, Secretário das Relações Exteriores da FRELIMO; Tomás 

Medeiros, do Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe (CLSTP); Mário Pinto de 

Andrade, antigo Presidente do MPLA e membro do secretariado da CONCP e Maria Amália 

Fonseca, membro do secretariado da CONCP e da Comissão Central do PAIGC. Durante o 

encontro, reconheceram a solidariedade do Congo Brazzaville, tendo tratado da luta armada 

em África, da derrota do Estado-Maior português e a reconstrução pelos Movimentos 

Nacionalistas das zonas que controlam. Condenaram os países africanos que se recusam a 

deixar de apoiar Portugal assim como o auxílio a Lisboa dado pela OTAN, mormente pelos 

EUA e a Alemanha Federal, as violações por Portugal das fronteiras da Guiné-Conacri, do 

Senegal, dos dois Congos e da Zâmbia e a guerra do Vietname. Ficou ainda selada a 

solidariedade entre os Movimentos presentes no encontro
87

. 

Todos os Movimentos de Libertação das colónias portuguesas, para terem 

sucesso, tinham de ter reconhecimento internacional, sobretudo junto da OUA, mas também 

um forte apoio de outros Estados, EUA e URSS inclusive. Todavia, o mais importante era 

mesmo ter um ou mais Estados independentes vizinhos da colónia, com a qual fizesse 

fronteira, donde partiriam os ataques e serviriam de refúgio e retaguarda. Foi assim que o 

MPLA se serviu de Léopoldville, Brazzaville e Lusaka para conseguir guarida e estratégias de 

ataque; a UNITA e a FNLA, do Congo Léopoldville e da Zâmbia. No caso da Guiné-Bissau, 

o PAIGC tinha montado quartéis na Guiné-Conacri e no Senegal e a FRELIMO, na Tanzânia 

e na Zâmbia. Como reagiria Portugal a este apoio africano contra si e sua autoridade, uma vez 
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que no âmbito da sua política externa para África, defendia sempre o princípio da boa 

vizinhança? Franco Nogueira, numa carta enviada ao Presidente Maurice Yameogo do 

Burkina Faso, na qualidade de Presidente da União Africana e Malgache, de 22 de Julho de 

1963, afirma que são «desejos do Governo português de cooperar com os países africanos, e 

sobretudo com os que são vizinhos das províncias portuguesas, na solução dos problemas 

económicos, sociais, políticos e de educação que afectam (sic!) as populações respectivas 

(sic!)»
88

, ao mesmo tempo que convida os líderes africanos a visitarem as mesmas províncias 

e a se inteirarem da situação em que nelas se vive
89

. Mas o sentimento que a maioria dos 

Estados africanos tinha de Portugal era completamente outro. 

2.4 – Apoio africano aos Movimentos de Libertação Angolanos e a posição da política 

externa portuguesa 

Portugal respondeu ao apoio aos Movimentos de Libertação, no plano interno e 

internacional, com ações de violência e de hostilidade, mas também com pequenas iniciativas 

pacíficas. 

No plano interno, Portugal mobilizou as suas forças armadas para reprimir e 

acabar com a ação dos Movimentos de Libertação. Com o recrudescimento da guerra em 

Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, o Secretariado-Geral da Defesa Nacional da 

Presidência do Conselho do Governo português exarou um Despacho, datado Outubro de 

1967 e assinado pelos Ministros da Defesa e do Ultramar, para regular toda a atividade de 

contrassubversão, composto por 8 princípios fundamentais, que podem ser resumidos da 

seguinte forma: 

1º - O reconhecimento do estado de subversão, que punha em causa a soberania de 

Portugal, violando a aceitação voluntária do poder constituído e a obediência às leis e à ordem 

estabelecidas. Esse reconhecimento leva à necessidade do rápido restabelecimento da ordem, 

sendo a contrassubversão responsabilidade e obra da administração pública e das forças que a 

apoiam; 

2º - A contrassubversão não é uma tarefa nova da Administração Pública e deve 

ser sua atividade normal no sentido de manter ou reconquistar as condições indispensáveis ao 

regular exercício das suas funções, a que a subversão se procura opor. Assim, a 

contrassubversão passou a ser tarefa de todos; 
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3º - A contrassubversão dirige-se às populações, para preservá-las das doutrinas 

contrárias ao interesse público e protegê-las da violência que sobre ela se procura exercer ou 

reconquistá-las quando tenha já sido dominadas pelos Movimentos de Libertação; 

4º - A unidade na contrassubversão vai ser garantida pela união dos poderes civil 

e militar ou da corresponsabilidade de ambos na direção e coordenação permanentes no 

campo de ação; 

5º - Todos os meios de contrassubversão são importantes: a informação, a ação 

psicológica, o controlo das populações, a autodefesa, o uso de milícias, a segurança das 

atividades económicas, o desenvolvimento educacional, as atividades militares de prevenção e 

punição, ...; 

6º - Os aspetos da contrassubversão dizem respeito a várias áreas de atividade. 

Quando uma mesma missão interessa vários campos de atividade, é indispensável que os seus 

responsáveis planifiquem em conjunto o trabalho a desenvolver e as medidas de controlo a 

considerar para garantir a perfeita coordenação entre eles, essencial à unidade da ação; 

7º - Não havendo sempre disponibilidade total dos elementos e estruturas 

indispensáveis para cumprir missões que são indispensáveis, devem as deficiências ser 

rapidamente corrigidas, sendo assim necessário os elementos de uma outra rede fazerem o 

trabalho, embora o serviço especializado a quem competiria a execução mantenha a sua 

responsabilidade; 

8º - Nos locais onde a guerrilha está instalada e todas as populações, fora dos 

locais protegidos, se encontram sujeitas aos Movimentos de Libertação, o poder civil não 

pode ser exercido pelas autoridades competentes e os serviços não devem ser feitos sem o 

apoio e proteção das forças militares
90

. 

O ato de contrassublevação fez deslocar para o continente africano cerca de 150 

mil militares portugueses, distribuídos por Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, embora os 

Movimentos de Libertação não tivessem, de início, capacidade militar para uma verdadeira 

guerra de guerrilha. Segundo Wright, «a presença militar em África ascendia já a 50 000 

homens (depois de ter começado a guerrilha na Guiné portuguesa em 1963 e em Moçambique 

em 1964, Portugal mantinha um contingente de 135 000 militares nestas três colónias)»
91

. 

Eram muitos militares para combater a guerrilha, apoiados que estavam pela aviação e por 

armamentos cedidos por membros da OTAN. Apenas em Bissau é que a guerrilha saiu do 

                                                           
90

 Cfr. ANTT – AOS/CO/UL-30G, pt 5. 
91

 WRIGHT, op. cit.: p. 42. 



45 

 

controlo português, com o apoio da URSS, do Senegal e da Guiné-Conacri. De resto, Portugal 

não perdeu muitos soldados no processo de contrassubversão. Macqueen, por exemplo, diz 

que «durante os 13 anos de guerra morreram em Angola 3455 militares portugueses, dos 

quais apenas 1369 em combate»
92

. 

No plano internacional, Portugal vira as suas estratégias para preservar a 

intangibilidade das fronteiras do seu território em África. Todavia, os Movimentos de 

Libertação estavam sediados em Estados independentes circunvizinhos, sendo Lisboa 

obrigada a tentar reverter essa situação. Os Estados africanos preparavam uma ação para 

obrigar Portugal a se retirar de África. 

Em Fevereiro de 1962, em Acra, Gana, estava a ser construído um plano africano 

de ataque às colónias portuguesas em África, a iniciar na Guiné-Bissau. O plano, chamado 

“Khatib” – em homenagem ao Ministro marroquino dos Negócios Africanos –  seria aplicado 

caso Portugal não respeitasse o calendário proposto para a autodeterminação. Deste modo, 

seria criada uma força africana comandada pelas potências de Casablanca (Guiné-Conacri, 

Gana, Mali, Marrocos, Egito e o Governo provisório da Argélia) para apoiar os Movimentos 

de Libertação contra o colonialismo português
93

. 

Ainda no ano de 1962, teve lugar a “Conferência Sindical de Dakar”, que aprovou 

as seguintes medidas a tomar contra Portugal: 

- A rutura das relações diplomáticas com Portugal; 

- Interdição aos aviões e navios portugueses de sobrevoarem ou penetrarem nas 

águas territoriais dos Estados africanos independentes; 

- A criação de um Fundo africano de apoio aos nacionalistas angolanos, 

alimentado por uma contribuição de 0,1% do orçamento nacional de cada Estado com vista a: 

fornecer armas e munições aos nacionalistas angolanos; manutenção e treino dos seus 

combatentes; ajuda aos refugiados angolanos; exigir da OTAN pressão contra a política 

colonial portuguesa; e, no caso de a OTAN recusar, os Estados africanos devem reconsiderar 

a sua aliança com ela
94

. 

Portugal tinha conhecimento desses movimentos que contra si eram planeados, 

sendo que alguns iniciaram já a ser implementados. Estados africanos, como o Gana, Senegal, 
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Egito e o Congo Brazzaville cortaram as relações diplomáticas com Lisboa. As políticas de 

reação portuguesa foram basicamente duas: 1) as ofensivas político-militares, envolvendo 

ações “legais” (militares) e ilegais (terrorismo); 2) a contrainformação e as políticas 

divisionistas, visando criar cisões e negociações parcelares com o intuito de enfraquecer os 

Movimentos.  

1) A primeira destas opções foi naturalmente a mais visível e era aquela na qual o 

regime português melhor se afirmava ideologicamente. Em certas circunstâncias político-

militares julgadas oportunas, como foi no caso de uma forte ofensiva contra o PAIGC, o 

Governo português chegou mesmo a reagir com ataques, geralmente secretos, contra Estados 

limítrofes das colónias. 

Um desses ataques teve lugar na Guiné-Conacri. A operação, conhecida como 

“Mar Verde”, consistia na invasão daquela e a consequente eliminação do seu líder, Ahmed 

Sekou Touré, e do líder do PAIGC, Amílcar Cabral. Consistia ainda na libertação de vários 

presos portugueses que aí se encontravam. A operação foi preparada por António Spínola, 

responsável português na Guiné-Bissau, e autorizada pelo Presidente do Conselho português, 

Marcello Caetano, e colocaria fim à guerrilha. De acordo com Macqueen, «em Dezembro de 

1970, num dos mais espetaculares incidentes da guerra, forças portuguesas invadiram a 

vizinha Guiné-Conacri com o duplo objectivo (sic!) de derrubar o regime de Sekou Touré e 

substituí-lo por outro de dissidentes mais favoráveis a Portugal e de destruir as instalações do 

PAIGC. O plano, segundo um dos mais próximos colaboradores de Spínola, Carlos Fabião, 

incluía também o assassínio tanto de Sekou Touré como de Amílcar Cabral»
95

. Preparada para 

ser secreta, os comandos portugueses invadiram a Guiné-Conacri a 17 de Novembro de 1970. 

A operação foi um fiasco, porque o único objetivo atingido foi a libertação dos presos 

portugueses. Como foram deixados vestígios, a Comunidade Internacional ficou a saber da 

operação, ficando assim conspurcada a imagem de Portugal, que não respeitou o princípio da 

soberania e da integridade territorial dos Estados, o mesmo que usava para defender as suas 

províncias ultramarinas. 

Funcionava em Lisboa uma Agência Secreta de Inteligência, a Aginter Press, que 

resultava da aglutinação de quadros coloniais e militares franceses que recusavam a 

independência argelina e organizavam atentados tanto contra o Governo de De Gaulle como 

dos novos Estados africanos. Esta organização, evidentemente não reconhecida pelo Governo 
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português, mas que beneficiava da sua cobertura, recrutava muitos mercenários e a Polícia 

Internacional de Defesa do Estado (PIDE) vai cooperar com ela para atingir os seus objetivos 

secretos em África. O conjunto das operações a executar denominou-se “Zona Leste”, 

cobrindo Senegal, Guiné-Conacri, República Democrática do Congo, República do Congo, 

Zâmbia e Tanzânia, e consistia na separação de Amílcar Cabral da estrutura do PAIGC; a 

provocação e fomento das divergências no MPLA; a defeção de Peterson da FNLA; e a 

exploração das dissensões dentro da FRELIMO
96

. 

O líder da FRELIMO, Eduardo Mondlane, morreu num atentado a bomba na 

Tanzânia, em 1969. Embora continuem as investigações sobre a morte do académico e líder 

político moçambicano, Armelle Enders afirma que a responsável pela sua morte foi a PIDE
97

. 

O Embaixador português Luís Costa Correia, ao prefaciar a obra do diplomata português José 

Manuel Duarte de Jesus, diz também que a PIDE, em colaboração com Aginter Press no 

âmbito do acordo que tinham assinado, teria sido a responsável pelo desaparecimento físico 

de Mondlane
98

. Amílcar Cabral também foi assassinado em Conacri em 1973 e, das hipóteses 

apontadas quanto aos responsáveis morais da sua morte, não se descarta um provável papel da 

PIDE. 

Lisboa também estava a preparar um golpe contra a liderança de Holden Roberto 

sobre a FNLA/GRAE. Alexandre Taty, da confiança de Roberto, seria o mentor do golpe, 

com apoio da PIDE. Na reunião da UPA de Dezembro de 1961 em Léopoldville, onde se 

“elegeu” um novo Comité Diretor do Movimento, Alexandre Taty assumiu a pasta de 2º Vice-

Presidente da UPA, enquanto Holden Roberto continuou como Presidente e Jonas Savimbi, 

futuro fundador da UNITA, ficou como Secretário-Geral
99

. Alexandre Taty foi posteriormente 

Ministro da Defesa e enviava todas as informações sobre o seu Movimento às autoridades 

portuguesas. A operação, denominada “Barbarosa”, fracassou. Segundo José de Jesus, «a 

Operação Barbarosa foi concebida pela Aginter alguns meses antes de Abril de 1965. 

Consistiu na infiltração do ministro da Defesa do (sic!) FNLA, Alexandre Taty, a fim de este 

provocar um golpe no interior do GRAE que levasse ao derrube de Holden Roberto, com 

ocupação da base militar daquele movimento e promoção da entrada em Angola dos outros 

elementos que se encontravam na base»
100

. O mesmo autor acrescenta que «Alexandre Taty 
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deixou o FNLA em 1965 e veio a refugiar-se em Cabinda, onde colaborou com os 

portugueses contra o MPLA»
101

. 

José Manuel Peterson, responsável pela abertura, a 20 de Abril de 1963, de uma 

delegação da UPA em Elizabethville, no Catanga, foi também alvo de um atentado. No caso 

de Peterson, houve uma tentativa de rapto no Catanga pela PIDE. A sua estadia nessa região 

servia também para entrar em contacto com o Presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, por 

causa da proximidade geográfica
102

. Devido a essa sua posição e por ser adjunto dos assuntos 

de segurança de Holden Roberto, 3 agentes da PIDE queriam raptá-lo em Maio de 1963. A 

operação chegou ao conhecimento do líder da região, Moisés Tshombé, que a ela se opôs, 

sendo, de seguida, abortada
103

. 

Em muitas operações secretas, Portugal contou com a aliança e ajuda da África do 

Sul, da Rodésia do Sul, assim como do Malawi. Pretória tornou-se o principal aliado do 

Lisboa na África Austral. Celebraram vários acordos, alguns secretos, no intuito de 

partilharem o isolamento a que estavam votados em África e na ONU. Numa conversa, 

classificada de “secretíssima”, de 26 de Julho de 1967, entre o Ministro Português dos 

Negócios Estrangeiros, Franco Nogueira, e o Primeiro-Ministro sul-africano John B. Vorster, 

aquele terá feito o seguinte relato da conversa: «as nossas forças estavam já habituadas, e 

mantínhamos a actividade (sic!) terrorista sob rigoroso controle. Aludi às tácticas (sic!) usadas 

no Congo, na Zâmbia, no Tanganika. Falei das bases, do armamento de várias origens; e 

mencionei o facto de nos campos de treino estarem sendo treinados nacionais negros da 

própria África do Sul»
104

, tendo o Premier sul-africano afirmado que a luta de Lisboa era 

também a luta de Pretória. 

2) Todavia, Portugal também tentou ensaiar iniciativas de resolução pacífica do 

conflito colonial, muitas vezes feitas por iniciativas dos representantes portugueses em países 

africanos. Em 1965, o diplomata português José Manuel Duarte de Jesus entrou em contacto, 

em Bona, com Eduardo Mondlane da FRELIMO, dando continuidade aos encontros iniciados 

em Marrocos. Foram acertadas negociações para resolver pacificamente o conflito, que teriam 

lugar na Tunísia. Infelizmente, o diplomata foi afastado da carreira diplomática, acusado de 

estar a conversar com terroristas e lhe foi ordenado que abandonasse Portugal num prazo de 
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24 horas, partindo para o exílio
105

. António Spínola, autoridade máxima portuguesa na Guiné-

Bissau, ensaiou também tentativas de resolução pacífica do conflito com o PAIGC, sob 

mediação do Presidente do Senegal, Léopold Senghor, em Maio de 1972. Embora secretas, 

visavam um cessar-fogo geral, com a aprovação do Governo de Lisboa e com encontros entre 

Spínola e Senghor no território senegalês, junto à fronteira com a Guiné-Bissau. De repente, 

Lisboa mudou de rumo nas conversações e ordenou Spínola a pôr termo ao processo
106

. José 

Castilho refere também de contactos com o MPLA sob orientação de Marcello Caetano, via 

Roma, onde um conselheiro de imprensa da Embaixada portuguesa na Itália, Matos e Lemos, 

contactou nacionalistas do MPLA, sob mediação da Democracia Cristã italiana
107

. 

Portanto, Portugal, no seu relacionamento com a África depois de 1961, procurou 

usar todas as suas estratégias de política externa para conservar as suas colónias africanas. 

Lisboa privilegiou mais o uso dos instrumentos violentos da política externa, em detrimento 

dos instrumentos pacíficos, e a mesma atitude vai se registar nas suas relações com a 

RDC/Zaire e a Zâmbia, a abordar nos capítulos seguintes. 
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Capítulo III – O apoio do Congo Léopoldville aos Movimentos de Libertação Angolanos 

e a reação de Portugal 

A política externa portuguesa para a República Democrática do Congo (RDC) não 

está dissociada da política externa de Lisboa para o continente africano, pelo contrário, é dela 

parte integrante. 

A história da República Democrática do Congo (RDC) é muito interessante. 

Território rico em minerais, com uma floresta tropical imensa e o segundo rio mais caudaloso 

do planeta, foi, durante a Conferência de Berlim, entregue à companhia “Associação 

Internacional do Congo” do rei belga Leopoldo II para ser administrado. Tornou-se, 

posteriormente, colónia do Reino da Bélgica. 

Deve salientar-se que os interesses portugueses no Congo Belga não eram apenas 

históricos, isto é, resultantes dos séculos de interação do comércio luso-africano no território 

que depois viria a ser colonizado pelos Belgas, nem decorriam apenas da situação da longa 

fronteira comum entre o Congo e Angola. Uma numerosa e influente comunidade portuguesa 

residia no Congo, formando o 2º maior contingente de europeus não belgas: em 1947, 

totalizava 2.846, isto é, 8% de todos os europeus residentes. Tal como os gregos (com 3.423 

efetivos), os portugueses dedicavam-se, sobretudo, ao pequeno comércio e, em conjunto, estas 

duas comunidades controlavam praticamente toda a rede da pequena distribuição 

comercial
108

. Treze anos depois, 1960, o total de portugueses tinha aumentado 75% e 

totalizavam 4.876, mantendo principalmente a sua atividade de pequenos retalhistas
109

. Como 

se verá, não sendo sempre influentes politicamente
110

 para a estratégia de Lisboa, a presença 

desta comunidade seria uma variável a ter em conta por parte do Governo português durante o 

período que se seguiu à independência. O facto de haver algumas grandes casas comerciais 

portuguesas, uma importante vida associativa (cívica e desportiva) da comunidade, periódicos 

e uma rede de contactos
111

, facilitaram certamente os contactos informais do Governo 

português com o seu homólogo congolês em períodos difíceis, mas tornaram-se igualmente 

um alvo fácil da pressão congolesa sobre Lisboa. 

Com a vaga das descolonizações, foi então preparada a independência do Congo 

Belga, concretizada a 30 de Junho de 1960, uma efeméride em que Patrice Lumumba 
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desempenhou um papel de destaque. Portugal preocupou-se com a independência da RDC 

devido à extensa fronteira que tem com o Norte e Nordeste de Angola, mas, sobretudo, pela 

possibilidade de abrigar Movimentos de Libertação angolanos. 

3. 1 – A independência do Congo Léopoldville e sua repercussão em Angola 

Nas vésperas da proclamação da sua independência, duas organizações destacam-

se como fatores dominantes do xadrez político em Léopoldville. Tratam-se da Abako, um 

movimento de reunificação do antigo Reino do Congo liderado por Joseph Kasavubu, que 

pede a independência imediata do Congo em 1956, e o Movimento Nacional Congolês 

(MNC), de Patrice Lumumba, Cirilo Adoula e outros. O movimento dividiu-se em dois em 

1959, tendo estado a sua ala mais radical associada a Lumumba.  

O Congo tornou-se independente da Bélgica em Junho de 1960. Com capital em 

Léopoldville, o poder foi conquistado por via eleitoral por Joseph Kasavuvu como Presidente 

e Lumumba, líder do MNC, como Primeiro-Ministro. Este procurou apoio ao Ocidente para 

conseguir consolidar o seu poder, mas foi-lhe negado. Recorreu, assim, a URSS no sentido de 

reforçar a sua liderança, mas foi demitido pelo Presidente Kasavubu, capturado e morto em 

1961. Primeiro Joseph Ileo e depois Cirilo Adoula substituíram-lhe como Primeiro-Ministro 

da RDC. 

Na sequência da desestabilização política que se seguiu à independência, a região 

de Catanga declara a sua secessão, tendo o Governo em Léopoldville pedido auxílio à ONU, 

que enviou seus capacetes azuis para eliminar a tentativa de separação. 

Portugal considerou muito perturbadora a independência da RDC, tendo uma 

reação muito negativa ao evento. De facto, «as autoridades portuguesas deploraram e 

deploram ainda aquilo a que elas chamam o abandono da Bélgica ou seja a outorga prematura 

da independência do Congo»
112

. Apesar de reconhecer a independência como facto 

consumado, Portugal desejava que os belgas permanecessem no Congo e que guardassem alí 

o mais longo tempo possível, senão a sua presença, pelo menos a sua influência
113

. 

A independência do Congo teve repercussões nas populações do Norte de Angola, 

que também a tinham celebrado. Segundo Henderson, «com a independência do Congo, 

concedida pela Bélgica no dia 30 de Junho de 1960 àquele país, o movimento nacionalista 
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angolano sentiu-se ainda mais encorajado, não só sob o ponto de vista psicológico, como 

também político e logístico. Aquele facto tão importante teve repercussões muito em especial 

na zona ao longo da fronteira com o Congo. Os camponeses angolanos, na bacia de Cassange, 

abateram todas as suas cabeças de gado entre Novembro e Dezembro de 1960, em sinal de 

protesto contra a imposição feita pelo Governo português que os forçava a plantar algodão 

para o venderem a um preço muito baixo»
114

. Para os Movimentos de Libertação já criados, 

acabava de surgir uma oportunidade para que o apoio estrangeiro chegasse perto das 

fronteiras de Angola. 

Alguma imprensa estrangeira também reportou sobre as possíveis consequências 

para Portugal com a independência do Congo, que o Ministério português de Ultramar 

registou. São os casos do jornal canadiano “Calgary Herald”, com um artigo intitulado 

“Portugal fears Congo may attack its colony”
115

. O jornal lisboeta “Diário de Notícias” 

também fez referência a um editorial do “Wall Street Journal” que reportava de que 

Lumumba poderia influenciar um movimento que levaria à libertação de Angola
116

. O 

embaixador de Portugal em Pretória informara outrossim o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros português de que o jornal sul-africano “Die Transvaler” noticiara que Lumumba 

poderia ser o orientador de um possível teatro de erupção do nacionalismo negro a ter lugar 

em Angola
117

. 

Sobre a influência da independência da RDC em Angola, o Cônsul-Geral 

português em Léopoldville, António de Siqueira Freire, enviou ao Ministro português dos 

Negócios Estrangeiros, informação da reunião que teve com o Governador Geral de Angola, 

assim como outras autoridades políticas e militares, no âmbito das estratégias políticas e 

diplomáticas a adotar diante da independência do Congo. Assim, chega a afirmar que «o 

Governador Geral é de opinião que devemos reconhecer o novo Estado e manter aqui um 

representante diplomático, mas que deveremos ao mesmo tempo evitar a nomeação dum 

cônsul congolês para Luanda, cuja acção (sic!) (como sucedeu com o cônsul indiano em Goa) 

poderia tornar-se muito incómoda. O director (sic!) da PIDE, Inspector (sic!) Aníbal Lopes, 

considera, porém, que a presença dum representante congolês em Luanda pode ser a condição 

da permanência da representação portuguesa no Congo e que nesse caso talvez fosse 

preferível aceitarmos esse risco que medidas policiais adequadas poderão em grande 
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neutralizar»
118

. No mesmo documento, já é antevista uma possível rutura das relações 

diplomáticas entre Lisboa e Léopoldville. Para prevenir essa provável medida, cogita-se a 

colaboração do Brasil. Efetivamente, O cônsul diz o seguinte: «perguntei ao Governador 

Geral se lhe parecia conveniente sugerirmos ao Itamaraty o envio dum representante 

diplomático para Léopoldville, ao qual poderíamos entregar, eventualmente, a guarda e defesa 

dos importantes interesses portugueses, no caso da situação política congolesa tornar 

inevitável o corte das relações diplomáticas entre Portugal e o Congo»
119

. O Governador 

Geral retorquiu que havia o perigo de o possível representante brasileiro vir a ser assediado 

por nacionalistas angolanos e seus apoiantes internacionais
120

. 

Com a independência do Congo, poderiam estar ameaçados os interesses 

portugueses naquele país, assim como os dos seus cidadãos, devido à saída da Bélgica. O que 

mais preocupara Lisboa era a atitude que as novas autoridades congolesas tomariam quanto 

aos Movimentos de Libertação angolanos e as medidas a tomar para que a situação do Congo 

não seja um “efeito dominó” para Angola. 

Os primeiros a instalarem-se no Congo foram os elementos da UPNA, mais tarde 

UPA/FNLA/GRAE. Devido à afinidade cultural com os naturais da RDC, aquela organização 

foi criada e desenvolveu-se no Congo. Depois da proclamação da independência desse, o 

MPLA também estabeleceu-se em Léopoldville, no sentido de aproveitar a proximidade 

geográfica para encetar atividade de guerrilha. 

3.2 – O acolhimento dos Movimentos de Libertação angolanos e a reação de Lisboa 

Os Movimentos de Libertação angolanos que se estabeleceram na RDC para dar 

seguimento à luta contra a ocupação portuguesa foram a FNLA e o MPLA. 

A FNLA é oriunda da UPNA/UPA e a maior parte da sua elite cresceu e se fez 

homem no Congo. Holden Roberto, líder da organização, embora tenha nascido em M’Banza 

Congo, Norte de Angola, passou a viver em Léopoldville aos 2 anos de idade. Estudou numa 

escola da Igreja Batista onde concluiu o Liceu. Trabalhou durante 8 anos como funcionário do 

Ministério belga das Finanças, em Léopoldville, Stanleyville e Bukavu. A mãe de Holden 

Roberto tinha laços familiares com a monarquia do Congo, o que fazia dele uma figura a 

apoiar.  
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A origem Bakongo de Roberto e por ter passado a sua infância e juventude na 

RDC, foi um motivos que vão fazer com que as novas autoridades congolesas o apoiem. 

Roberto encontrou-se com Lumumba no Congresso Panafricano de 1958 em Acra, Gana, 

aproveitando também entrar em contacto com outros futuros líderes africanos. 

Foi a partir da RDC que a UPA atacou, a 15 de Março de 1961, os interesses 

portugueses no Norte de Angola, provocando morte de alguns fazendeiros e trabalhadores 

rurais não Bakongo. 

Do Congo, a FNLA servia-se para, fundamentalmente, conseguir os benefícios 

seguintes: 

1º Receber apoio do Estrangeiro; 

2º Treinar seus militantes e militares; 

3º Fazer propaganda para a sua causa, inclusive em rádios do Congo; 

4º Dirigir ataques contra interesses portugueses em Angola.  

Quanto ao 1º ponto, a FNLA recebia apoio de muitos países, mormente dos EUA. 

Estes canalizavam apoio financeiro e político a Roberto por meio da sua Embaixada em 

Léopoldville. O principal ponto de contacto entre a UPA e os EUA era a Embaixada desses 

em Léopoldville e as autoridades portuguesas tinham conhecimento disso. Para Rodrigues «o 

ponto de contacto privilegiado entre a UPA e os Estados Unidos era, porém, a Embaixada 

norte-americana em Léopoldville, cidade onde a UPA tinha a sua sede».
121

 O mesmo autor 

acrescenta que «o problema maior para as relações luso-americanas foi o facto de os contactos 

entre Roberto e os Estados Unidos não passarem despercebidos às autoridades 

portuguesas»
122

. 

Léopoldville/Kinshasa servia de ponto de partida para as estratégias diplomáticas 

da FNLA/GRAE. Essas estratégias incluíam a aquisição de passaportes para viagens dos seus 

membros no exterior, no sentido de angariar fundos para a organização, cooperar com outros 

Movimentos de Libertação no exterior, e lutar pela causa angolana nas organizações 

internacionais, com destaque para a OUA e a ONU. Servia também para a partida de 

estudantes angolanos afetos à FNLA para estudarem no exterior. Toma-se como exemplo, o 

facto de, «no dia 30/10/71, estiveram na residência do Embaixador na União Indiana em 
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Kinshasa, 19 estudantes angolanos, entre os quais Ngola Kabangu e Afonso Vieira, 

respectivamente (sic!) ligado à “presidência” e adjunto das “relações exteriores”, do “GRAE” 

que se preparavam para partir para Nova Deli, a fim de alí seguirem durante 3 anos, cursos de 

formação militar, policial, enfermagem e outros»
123

. Os estudantes fariam sua formação com 

bolsa de estudo do Governo indiano.  

Nos anos seguintes, o apoio que a FNLA recebia do estrangeiro via Léopoldville 

continuou a incluir ajuda militar, logística e financeira vinda de várias partes do mundo. Por 

exemplo, «em 4/12/71, a embaixada da Tunísia na República do Zaire entregou um cheque de 

5. 000 zaires ao “GRAE”, como ajuda daquele país à “revolução angolana”»
124

. Importa 

outrossim destacar o apoio logístico que muitos navios descarregavam na RDC com destino 

ao GRAE, como são os casos dos navios “Delta Urguay” da “American Protection”, que em 

1971 descarregou em Matadi 1350 Kg de medicamentos para o GRAE e o “Joseph Okito”, 

que havia descarregado, no mesmo ano, 4000 Kg de mercadorias, enviados pela República 

Árabe Unida (RAU) à sua Embaixada em Kinshasa, porém se destinavam ao GRAE
125

, sendo 

esta última entregue numa cerimónia em que estavam presentes Holden Roberto e o 

Embaixador da RAU em Kinshasa, Mohamed Ibrahim Kamel. Via RDC, também a FNLA 

recebia instrutores e material de guerra provenientes de Pequim
126

 e de outros Estados. 

No que diz respeito ao 2º ponto, a principal base da UPA/FNLA no Congo estava 

em Kinkuzu, no Baixo Congo, bem próximo da fronteira de Angola. Nessa base, havia muitos 

instrutores chineses que davam treino militar aos soldados do Exército de Libertação Nacional 

de Angola (ELNA), o braço armado daquele movimento, mas também de outras 

nacionalidades. Os soldados da FNLA eram ainda treinados pelos chineses na “Escola Central 

de Treino Militar” de Kananga (onde também havia instrutores belgas), província congolesa 

do Cassai e no “Campo Militar de Tshicapa” do Cassai Ocidental
127

. Este último campo 

deveria perturbar especialmente os interesses portugueses, que tinham estabelecido na vizinha 

Lunda a maior empresa angolana, a Companhia de Diamantes de Angola. Os próprios 

militares congoleses também davam instruções e assistência aos combatentes do ELNA em 

Kinkuzu, mas também no Shaba e Bandundu
128

. Muitos militares do ELNA foram treinados 

na Índia, no Egito e na República Árabe Unida, assim como noutros países, que depois 
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regressavam para o Congo e instruíam seus compatriotas. Dá-se o exemplo de uma carta 

enviada pelo Diretor Geral do MNE para o Encarregado de Negócios português em Pretória, 

onde aquele afirma que lera no jornal “Tanganyika Standard” sobre a «chegada a 

Léopoldville de 24 guerrilheiros da UPA que teriam sido treinados em campos da FLN na 

Tunísia»
129

. 

No que concerne ao 3º ponto, Portugal estudava formas para combater a 

propaganda da emissora congolesa, mas também de outros países. De facto, para Lisboa, «a 

imprensa e a rádio congolesas, ganhesa e guineana (sic!) tentam todos os dias criar um 

ambiente desfavorável contra Portugal com inúmeras mentiras, introduzindo assim 

lamentavelmente um ambiente propício para novas revoltas, novas conspirações, com a 

adesão de muitos dos nossos ingénuos angolanos, com o acordo tácito de grande parte do 

mundo exterior»
130

. Portugal reconheceu que era um problema o programa da UPA/FNLA no 

Congo e que tinha de se adotar medidas para contrapor esse facto, que passariam por criar um 

bom «serviço de contrapropaganda em língua portuguesa e francesa»
131

, pois que deveria se 

«empregar as mesmas armas que os nossos inimigos empregam contra nós»
132

. O objetivo era 

emitir nas rádios portuguesas programas de contrapropaganda, não em língua lusófona, que 

poucos falavam nos países donde eram emitidos os programas radiofónicos e artigos de 

jornais contra Portugal, mas sim em língua francesa, inglesa ou mesmo africana. 

Ainda no que concerne ao 3º ponto, em Kinshasa, sabe-se que muito mais tarde o 

GRAE fazia passar filmes que retratavam a guerra angolana em vários cinemas, no sentido de 

chamar a atenção à causa angolana, numa estratégia de uso das metragens como propaganda. 

Por exemplo, em 1972, foi exibido o filme “Liberdade e Terra” no Zaire, da autoria de Victor 

Matondo, estudante do Instituto das Artes de Difusão de Bruxelas. A metragem foi exibida, 

fundamentalmente, para elementos da FNLA/GRAE. O filme retratou o conflito militar contra 

as autoridades portuguesas, o drama dos refugiados angolanos no Zaire. Teve a duração de 

meia hora de projeção
133

, e estava nas estratégias de influência propagandística de Holden 

Roberto. 

Quanto ao 4º ponto, foi a partir do Congo que a UPA/FNLA atacou vários 

interesses portugueses no Norte de Angola a 15 de Março de 1961, e que continuou a fazer 

                                                           
129

 AHDMNE – Proc. 940, 1 (7) I, UL 26. 
130

 ANTT - AOS/UL-38A, pt 13. 
131

 Ibidem. 
132

 ANTT - AOS/UL-38A, pt 13. 
133

 AHDMNE - PT/AHD/MU/GM/GNP/RNP/0077/00278. 



57 

 

ataques esporádicos contra interesses portugueses, embora Lisboa conseguisse controlar, com 

a ajuda de soldados africanos locais, recrutados em Angola, a ação de guerrilha da FNLA. 

Outro movimento que se tinha instalado no Congo foi o MPLA. Com bases 

iniciais em Conacri, muito distante de Angola, tinha, deste modo, pouca possibilidade de ação 

de guerrilha. Ao contrário da UPA, que se identifica mais com a etnia Bakongo, o MPLA 

agregava académicos, mestiços e elementos de todos os principais grupos étnicos de Angola. 

Com a independência da RDC, a 30 de Junho de 1960, o MPLA decidiu mudar as suas 

estratégias para lutar contra o colonialismo português a partir de uma base fronteiriça. Foi 

assim que o Movimento mudou-se para Léopoldville em Outubro de 1961, com os objetivos 

de, de acordo com uma carta do Diretor dos Negócios Políticos do MNE, endereçada para o 

Diretor da PIDE, de Novembro de 1961: 

- reunir a Assembleia para escolher um hino e uma bandeira para Angola; 

- constituir um comitê para ir a Lisboa “negociar” com o Governo português; 

- essas “negociações” seriam tentadas através da França e teriam como 

intermediário o Senhor Dadet, representante da República do Congo (Brazzaville) nas Nações 

Unidas; 

- às “negociações” deverão seguir-se eleições, nas quais só poderão participar 

negros e mulatos; 

- as tropas portuguesas deverão retirar-se e a ordem deverá ser assegurada por 

tropas brasileiras; 

- os representantes eleitos participariam depois numa mesa redonda com os 

delegados portugueses, podendo assistir também representantes brasileiros
134

. 

Em Julho de 1962, chega a Léopoldville Agostinho Neto, depois de fugir, com a 

ajuda do Partido Comunista Português (PCP), da cadeia de Polícia Internacional de Defesa do 

Estado (PIDE). Médico formado em Coimbra e em Lisboa, deu um novo fôlego ao MPLA, 

assumindo a sua liderança, embora tenha desagradado a alguns, como o cofundador Viriato da 

Cruz, que abandonou o Movimento e se foi juntar ao GRAE. 

Quando o MPLA estava em Léopoldville, já tinha criado intenção de abrir, 

outrossim, uma representação em Brazzaville. De facto, «a Embaixada de Portugal em 

Brazzaville comunicou que, segundo informações obtidas através do Embaixador de 
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Inglaterra naquela cidade, e outras colhidas directamente (sic!) em Léopoldville, os dirigentes 

do MPLA haveriam tido a intenção de estabelecer em Brazzaville uma delegação daquela 

organização subversiva»
135

. No entanto, contava-se com o apoio do Presidente português no 

sentido de se fazer diligências junto de portugueses amigos do Padre Youlou, então Presidente 

do Congo Brazzaville, no intuito de não permitir a instalação do MPLA naquela cidade
136

.  

Com a finalidade de reforçar a luta contra o colonialismo português, a OUA 

tentou fazer com que o MPLA e a FNLA fizessem uma única frente, mas foi em vão. Vários 

outros pequenos movimentos, mais ou menos manipulados por outras formações, o tentariam 

nos anos seguintes, igualmente sem êxito
137

. Em 1963, a comissão não conseguiu dar frutos e 

recomendou o reconhecimento do GRAE como único e legítimo representante do povo 

angolano. Assim, o Governo congolês mandou encerrar os escritórios do MPLA, prendeu 

Agostinho Neto e expulsou o Movimento de Léopoldville, que acabou por encontrar guarida 

em Brazzaville. 

Léopoldville, já denominada Kinshasa desde 1966, ainda serviu para, nos anos 70 

do séc. XX, liderar uma outra iniciativa para unir o MPLA e a FNLA, desta vez com Mobutu 

Sese Seko a oferecer-se como mediador. Efetivamente, em 1972, a Embaixada de Portugal em 

Kinshasa havia informado que a rádio de Brazzaville difundira que o General Mobutu havia 

proposto a Agostinho Neto, líder do MPLA, uma reconciliação com o GRAE
138

. A resposta 

de Agostinho Neto foi negativa porque, segundo o ponto de vista das autoridades portuguesas, 

Mobutu não tinha a menor intenção de cumprir sua promessa de patrocinar a reconciliação, 

não só por ter conhecimento do antagonismo entre Neto e Roberto, como também o facto de a 

união dos dois movimentos nada parecer convir ao Zaire, pois o GRAE seria absorvido pelo 

MPLA e, como consequência, verificar-se-ia a liberdade de movimentos dum exército 

comunista no território zairense e a infalível ação subversiva das células do MPLA em apoio 

aos seus aliados naturais, como o Governo zairense no exílio
139

. 

Portugal reagiu contra esse acolhimento dos Movimentos de Libertação de Angola 

pela RDC/Zaire. Este sabia que Lisboa poderia contra-atacar de diversas formas, uma vez que 
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Kinshasa tinha conhecimento de que aquela era indispensável para escoar seus mineiros via 

Caminho de Ferro de Benguela, além do facto de que a sua única saída para o mar estava 

entre duas parcelas de territórios controlados por portugueses.  

3.3 – Estratégias da política externa portuguesa face à atitude de Léopoldville/Kinshasa 

Portugal desconfiava de todas as intenções congolesas, que iam muito além do 

acolhimento e apoio dado ao MPLA e à FNLA/GRAE, inclusive uma agressão a Angola com 

apoio africano e a anexação de Cabinda, depois de um corte das relações diplomáticas. Fosse 

qual fosse o Governo de Leopolville/Kinshasa, o facto de já não poder contar com autoridades 

coloniais como vizinhas e a extensão da fronteira comum seriam constantes da atenção do 

Governo de Lisboa. Mas Portugal não temia uma possível agressão, pois que, tinha os meios 

dissuasórios suficientes para retaliar, por ter apoio de aliados de peso na Europa ocidental e na 

África Austral e ainda por ser membro da OTAN. Efetivamente, «Portugal tem forças 

suficientes nas suas províncias africanas e está seguro sobre a lealdade das tropas indígenas. 

Em caso de necessidade a África do Sul prestaria o seu apoio»
140

. 

Quanto à intenção de a RDC cortar relações diplomáticas com Portugal, resultaria 

num conjunto de estratégias de retaliação. Num comentário da conversa entre o Vice-Cônsul 

de Portugal em Léopoldville e o Ministro congolês das Obras Públicas, enviado para Lisboa a 

28 de Agosto de 1963, este havia dito àquele que não acreditava numa rutura das relações 

diplomáticas entre ambos os Estados, uma vez que uma atitude congénere resultaria em vários 

prejuízos para o Congo, devido à sua implicação nos transportes, navegação, rio e 

abastecimentos de regiões limítrofes, e que essa situação foi colocada já no Conselho de 

Ministro congolês, cuja maioria dos membros se posicionou contra a rutura das relações entre 

Léopoldville e Lisboa
141

. A se concretizar, levaria muitos portugueses a abandonar o Congo, o 

que também afetaria muitos interesses de Lisboa, situação que levaria esta a uma retaliação, 

dado o peso dos interesses portugueses no pequeno comércio português no ex-Congo Belga. 

Em 1947, os portugueses representavam cerca de 23% dos estrangeiros residentes naquela 

colónia belga
142

. 

Antes do golpe de Estado de Mobutu em 1965, Portugal conseguiu, apesar de 

tudo, manter relações amenas com a RDC. Veja-se o exemplo da emissão, em 1963, pelo 

Consulado português em Matadi, de 400 salvo-condutos que permitiram a circulação nas 
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águas portuguesas do rio Congo de vários funcionários dos serviços hidrográficos 

congoleses
143

. Depois de 1965, passada a rutura diplomática que se seguiu às acusações de 

envolvimento de Lisboa na tentativa de derrube de Mobutu em 1966 e a um ataque à 

embaixada portuguesa em Léopoldville (sendo a representação portuguesa assegurada pela 

espanhola daí em diante), pode distinguir-se um outro período de reaproximação
144

. Contudo, 

o clima rapidamente se voltou a deteriorar com os acontecimentos de 1973 (desmantelamento 

de redes de contraespionagem, fuga de prisioneiros portugueses, viragem a Leste da 

diplomacia de Mobutu no seguimento, em parte, da recusa de Caetano em colaborar na 

zairização da política angolana)
145

.  

Pode sinteticamente dizer-se que, embora existissem sinais intermitentes de 

cooperação, Portugal desconfiava sistematicamente das intenções da RDC, inclusive de uma 

provável anexação de Cabinda. Em cartas enviadas pelo Diretor Geral dos Negócios Políticos 

e da Administração Interna do MNE a partir de Lisboa, com destino ao Embaixador português 

em Brazzaville, Dr. Humberto Pinto de Lima, e ao Encarregado de Negócios da Embaixada 

portuguesa em Léopoldville, Dr. Rui Eduardo Barbosa de Medina, a 21 de Fevereiro de 1963, 

fazia-se alusão a uma informação enviada pelo Ministério do Ultramar, de que Léopoldville 

havia feito um acordo com os Movimentos de Libertação angolanos no sentido de apoiá-los 

energicamente, recebendo em troca a aceitação da anexação de Cabinda
146

. Segundo ambas as 

missivas, «alega-se que a anexação de Cabinda ao Congo (Leo) não só quadruplicaria a 

abertura marítima do país, como proporcionaria as condições óptimas (sic!) de construção dos 

portos que o actual (sic!) litoral congolês não possui, de Banana ao Iema»
147

. 

Uma das estratégias para contrapor a posição de Léopoldville foi, como se sabe e 

permanentemente, a aliança com a África do Sul e a Rodésia. Portugal e a África do Sul 

procuravam, desde 1960, criar um sistema de defesa comum, uma vez que julgavam que, mais 

cedo ou mais tarde, os Estados africanos independentes, particularmente o Congo, 

procurariam eliminar o branco ao Sul do Equador
148

. Lisboa e Pretória chegaram a celebrar 

acordos, alguns secretos, no sentido de cooperarem na defesa dos seus interesses na África 

Austral, consistindo, principalmente, na realização de exercícios militares conjuntos e na 
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realização de operações secretas em territórios dos Estados que apoiassem a causa 

nacionalista africana. 

Uma outra constante da política portuguesa para com os novos Estados africanos 

teve no Congo os seus primeiros ensaios: a ação divisionista manipulando movimentos 

oposicionistas, especialmente de base regional. Assim, Portugal procurou desde logo explorar 

relações com forças internas da RDC que configuravam a oposição ao Governo. Antevendo 

uma posição hostil do Congo depois da independência, Lisboa ensaiou uma aproximação à 

secessão do Catanga, sob a égide de Moisés Tshombé, que será melhor abordada no ponto 3.5 

do presente capítulo. 

Uma das situações que preocupou Portugal e que exigiu uma reação contra o 

Governo de Léopoldville foi a ação do governo de Kasavubu e de Adoula de reconhecer o 

GRAE como o único representante legítimo do povo angolano, em oposição a Portugal, por 

pressão da OUA. O MNE português elaborou um profundo relatório sobre a situação, datado 

de 12 de Julho de 1963, sob a orientação de Rui Medina. 

De acordo com esse relatório, o reconhecimento do GRAE por Léopoldville, 

inspirado pela OUA e pelos EUA, traria para o Congo as seguintes consequências: 

1. No plano internacional: 

a) Representava uma derrota diplomática para Léopoldville, pois na OUA não 

teve apoio de todos, inclusive da Nigéria e do Congo Brazzaville, apesar de terem sido 

contactados diretamente por Adoula; 

b) a RDC tinha receios dos ataques que o reconhecimento deu origem junto dos 

países que apoiavam o MPLA, como o Congo Brazzaville, que acusavam Léopoldville de agir 

sob pressão de Washington e de modo precipitado, uma vez que o GRAE não era 

representativo;  

c) consciência dos perigos que poderá essa atitude causar nas relações com 

Portugal e com aqueles que dentro do Congo apoiam o MPLA; 

d) clara noção de haverem demonstrado a impopularidade do GRAE entre os 

Governos africanos e até entre os próprios angolanos residentes no Congo
149

. 

2. No plano interno: 
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a) suscitou a hostilidade da população congolesa contra o GRAE, tanto mais 

facilitada quanto os angolanos não eram estimados no Congo, mormente os refugiados; 

b) encontrava a má vontade do Presidente Kasavubu e dos dirigentes da Abako, 

fieis à ideia do Reino do Congo; 

c) provocou a oposição dos partidos congoleses ligados ao MPLA, bem como os 

setores governamentais moderados, ligados a Portugal, com receios de sofrer represálias por 

parte de Lisboa; 

d) encontrou a má vontade de muitos elementos franceses e belgas, tanto 

conservadores como socialistas, que não aceitam a crescente influência americana em África e 

vinham Holden Roberto um futuro possível apoiado do atual Primeiro-Ministro congolês e ao 

expansionismo africano em Washington
150

. 

O reconhecimento do GRAE não representava muito perigo para Portugal, e o 

mesmo relatório aconselha medidas a tomar, assim como outras tantas a evitar, como 

retaliação: 

1. Medidas a tomar 

a) sem prejuízo do livre trânsito descendente de minério e ascendeste de 

sobresselentes da Union Minière Du Haut Katanga (UMHK) e petróleos (acumulados em 

zonas facilmente destrutíveis em caso de hostilidades militares), proceder-se-ia ao corte 

imediato – mas não publicamente anunciado – do trânsito de bens de consumo que, (como 

sucede com o milho, gratuitamente fornecido pelos Estados Unidos e de que crê haja cerca de 

50.000 toneladas no Lobito), deverão ser detidos por formalidades administrativas e obrigado 

a desviar para Matadi onde provocarão o sufocamento da via nacional e a pilhagem antes de 

chegarem ao seu destino, com a vantagem de eliminar a concorrência no produto similar 

angolano tradicionalmente vendido para o Congo. Esta medida tinha a ver com o CFB, que 

congestionaria o Caminho de Ferro de Matadi; 

b) estabelecimento da obrigatoriedade de um requerimento feito às autoridades 

portuguesas pelo importador e autoridades congolesas – a visar no Consulado português – 

para todo o trânsito de produtos por Angola ou aquisição de produtos angolanos. Seria criada 

uma sobretaxa a pagar pelos produtos de origem estrangeira em trânsito por Angola; a 

exigência de uma intervenção do Governo central, em caso de trânsito, bastando a do 

Governo provincial para a aquisição de produtos angolanos; 
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c) o anúncio de que o Governo português aplicaria o regime de reciprocidade 

quanto à entrada e fixação em território nacional de congoleses não documentados pelo seu 

Governo; 

d) anúncio de que o Governo português entrará em regime de retaliação por 

escalões, paralelamente aos atos postos pelo Governo congolês; apelo para o TIJ e para o 

Conselho de Segurança da ONU contra a Base de Kinkuzu, com fundamento nos desfiles 

militares dos angolanos naquela base; 

e) medidas de caráter altamente secreto, tais como: interferência nos programas da 

rádio Léopoldville elaborados pelo GRAE; enquadramento dos refugiados catangueses, bem 

como acolhimento de novos refugiados; fomento de perturbações na zona do Catanga perto da 

fonte de Lubilash ameaçando a sua provável destruição; restrições severas ao uso das águas 

territoriais portuguesas do Zaire; manutenção dos contactos com Tshombé; introdução no 

circuito financeiro do Congo de francos falsos, para acelerar o caos financeiro, atribuindo esse 

facto discretamente a manobras de elementos extremistas
151

. 

2. Medidas a evitar 

a) corte do Caminho de Ferro de Benguela (CFB), que poderia causar um prejuízo 

de 150 milhões de dólares, mas determinará a reabertura definitiva da via nacional congolesa 

(isto é, do Caminho de Ferro de Matadi) em cerca de 3 meses, graças à ação da Societé 

Generale, do grupo Lever e dos americanos, com a consequente definitiva liquidação do CFB 

e a crise económica numa zona politicamente instável como a de Benguela; privaria Portugal 

de uma arma eficacíssima em caso de hostilidades militares levadas a efeito na fronteira Leste 

de Angola. De notar que a diplomacia portuguesa insistia junto da ONU no facto de que a 

propriedade privada do CFB impedia o Governo português de condicioná-lo, o que 

evidentemente se aplicaria à ONU
152

. 

b) corte de fornecimentos angolanos ao Congo, uma vez que esses produtos são 

pagos em divisas fortes, serão facilmente substituídos no mercado congolês com pequena 

perturbação de readaptação custeada pelos americanos e belgas. A posição portuguesa seria 

completamente eliminada, até porque já era atacada por espanhóis (com peixe proveniente da 

ilha de Fernando Pó) e sul-africanos (com peixes e produtos frescos), pelo que a tendência 

seria toda para apoiar este movimento; 
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c) bloqueio de Matadi, que seria remediado ou forçado a curto prazo, pois é 

precisamente o tipo da medida de efeito precário, até pela própria constituição hidrográfica do 

caudal do Zaire, que abre facilmente canais ao lado de todas as obstruções fixas
153

.  

Essas medidas são reforçadas por outras medidas a tomar, sob orientação de Rui 

Medina, datadas de 27 de Julho de 1963, e consistiam fundamentalmente em:  

- evitar a adesão dos diversos partidos angolanos ao GRAE, procurando, além 

disso, desligar o Partido Democrático Angolano (PDA) da UPA e até, se possível, chamar à 

colaboração de elementos descontentes do MPLA, podendo-se mesmo iniciar negociações 

com esse movimento e;  

- a mesma medida poderia ser usada para evitar que o Governo de Léopoldville 

alargasse o apoio até então concedido ao GRAE. Ou seja, seriam usados os contactos com o 

MPLA, possivelmente através de elementos mestiços moderados, e incitaria a violência 

ofensiva dos partidos da oposição congolesa ao apoio prestado ao GRAE pelo Governo de 

Léopoldville e pelos norte-americanos
154

. Assim, se previa a utilização tática por parte do 

Governo português do MPLA contra o GRAE. 

Todas essas medidas visavam forçar Léopoldville a eliminar o apoio do GRAE e a 

aliar-se à vontade de Lisboa. Todavia, em 1964, Tshombé, aliado de Portugal desde a 

secessão do Catanga, foi chamado a Primeiro-Ministro da RDC, num Governo de salvação 

nacional, o que amenizou a aplicação de algumas medidas descritas no relatório supra 

descrito, mas também seria deposto por um golpe de Estado no ano a seguir. 

Em Novembro de 1965, Mobutu Sese Seko assume o poder por meio de um golpe 

de Estado, declarando-se presidente do país e tendo como Primeiro-Ministro o coronel 

Leonard Mulanda. Mudou, em 1966, o nome Léopoldville para Kinshasa. Em Outubro de 

1971, Mobutu mudou a denominação oficial do Estado, que passou de “República 

Democrática do Congo” para “República do Zaire”. Depois do golpe, Mobutu explicou que as 

relações com Lisboa seriam boas como na época de Tshombé (este terá sido chamado pelo 

presidente Kasavubu do exílio para ser Primeiro-Ministro da RDC, tendo exercido o cargo de 

1964 a 1965, ano do golpe). Depois de uma conferência de imprensa com as missões 

diplomáticas acreditadas em Léopoldville para explicar as razões do golpe de Estado, Mobutu 
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Sese Seko recebeu, a seu pedido, um dos representantes diplomáticos portugueses acreditados 

em Léopoldville, Vaz Pinto, diante de quem teceu as seguintes considerações:  

- nunca poderia esquecer o quanto Portugal ajudara o Congo, fornecendo-lhe 

aviões, fardamentos e material de guerra diverso, num momento dramático em que a rebelião 

estava em vias de assenhorear-se de todo o país; 

- pretendia manter as melhores relações de vizinhança com Portugal, seguindo a 

mesma política do Governo de Tshombé; 

- era obrigado, contudo, a fazer algumas declarações contra Portugal de forma a 

evitar-lhe a animosidade dos países africanos, não devendo tais declarações serem 

interpretadas por Lisboa como refletindo à letra as suas intenções; 

- pelas mesmas razões, não poderia tomar uma atitude francamente hostil a 

Holden Roberto, mas estava disposto a acabar com as infiltrações terroristas em Angola a 

partir do Congo; 

- tendo a rebelião retomado força em consequência da recente evolução política 

do país e sendo de esperar que viesse a receber agora maior apoio dos países africanos 

extremistas e dos países comunistas, ver-se-ia obrigado a solicitar a Portugal auxílio e desde 

já pedia a essa nação três mil fardamentos de comandos
155

. 

Embora mantivesse as relações com Mobutu, Lisboa também mantinha contactos 

com as entidades demitidas por aquele, nomeadamente Tshombé e Kasavubu. Estes pediram 

apoio financeiro a Portugal, no valor de 50 milhões de francos congoleses (mais ou menos 5 

mil contos) e 60 milhões de francos congoleses (mais ou menos 6 mil contos) respetivamente, 

no sentido de reorganizarem as suas formações políticas, nomeadamente a CONACO e a 

ABAKO. Em troca, hostilizariam os Movimentos de Libertação angolanos
156

. Na realidade, 

Mobutu sabia desse apoio e tinha em mente que Tshombé era o preferido de Lisboa, daí ter se 

tornado fortemente hostil a Portugal, apoiando fortemente a FNLA/GRAE na luta contra o 

colonialismo português. É bom lembrar que Mobutu já era comandante do Exército congolês 

quando Tshombé era Primeiro-Ministro, época em que fora abastecido com material bélico 

por Portugal. Segundo Nogueira, «o coronel Mobutu, comandante do Exército Nacional 

congolês, faz saber que apoia Tshombé na sua aproximação com Portugal. E desde logo 

apresenta um cargo de auxílio: fornecimento de armas ligeiras, munições, fardamentos, outro 
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apoio logístico. Em quase tudo, são satisfeitos os pedidos»
157

, mas como novo senhor do 

Congo, tornou-se completamente hostil a Portugal. 

Uma das provas dessa hostilidade aconteceu em finais de Setembro de 1966. A 

Embaixada de Portugal em Kinshasa foi invadida, saqueada e o Encarregado de Negócios, 

António Eduardo Ressano Garcia, foi ferido e raptado. O material da Embaixada ficou 

destruído e incendiado, o arquivo foi saqueado e roubado, e o paradeiro do restante pessoal da 

Embaixada continuava desconhecido. De acordo com Nogueira, «sabe-se, por outro lado, que 

as autoridades congolesas estão coniventes com os assaltantes; estes, na sua maioria, são 

elementos dos grupos terroristas que atacam Angola; e a polícia congolesa assistiu a tudo 

passivamente, sem esboçar intervenção»
158

. Lisboa procurou primeiro saber do paradeiro dos 

funcionários da Embaixada e garantir a sua segurança e adotar todos os meios de retaliação. 

Portugal apela ao Secretário-Geral da ONU, apresenta protestos ao representante do Congo 

nessa organização internacional, ao mesmo tempo que apresenta queixa ao Conselho de 

Segurança da mesma. À Santa Sé e à Cruz Vermelha são pedidas intervenções, por razões 

humanitárias, ao mesmo tempo que exige do Congo a libertação do pessoal da Embaixada, 

restituição do seu arquivo e demais objetos roubados e a reparação e indemnização dos danos 

provocados
159

. 

Portugal vai explorar politicamente a situação em prejuízo da RDC. Continuam os 

contactos com Moisés Tshombé para esse retomar o poder em Kinshasa, com apoio de 

Espanha e da África do Sul, e com apoio financeiro da França e da Bélgica. Além disso, «o 

Governo de Lisboa, além de proibir o tráfego de pessoas e mercadorias nos postos fronteiriços 

do Norte, corta o caminho-de-ferro (sic!) de Benguela, que constitui a grande e única via de 

penetração para leste e serve há um tempo a República do Congo (Kinshasa) e a Zâmbia»
160

. 

O Caminho de Ferro de Benguela assegurava cerca de 85% do tráfego do Congo com o 

exterior, e a atitude de Lisboa causou um pânico em Kinshasa, que se sentia asfixiada. 

Portugal intensifica as atividades de espionagem no Congo e partilha as suas 

informações com a Rodésia do Sul e a África do Sul. Estas também fazem o mesmo, no 

sentido de bloquear as ações de Mobutu, ao mesmo tempo que se vai preparando Tshombé 

para retomar o poder em Kinshasa.  
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Desaparecido Tshombé, as relações com a RDC tiveram, como se viu, um novo 

período de reaproximação. Durante esta nova entente, no início dos anos 1970, Mobutu teria 

proposto ao Governo de Lisboa um plano para afastar Holden Roberto e controlar a FNLA 

(cuja direção seria reconstruída sob controlo português). A médio prazo, este movimento seria  

legalizado em Angola e integrado num futuro governo autonómico. A recusa do Governo de 

Caetano em anuir a tudo isto – Lisboa preferiria um entendimento com Neto em vez de 

Holden – teria sido determinante para uma viragem na diplomacia do Zaire. A partir de então, 

Mobutu tentaria uma aproximação a Estados africanos até então tradicionalmente contrários a 

Kinshasa, como a Guiné-Conacri e a Zâmbia, e o apoio chinês. Para a relativa plausibilidade 

desta hipótese, não totalmente documentada, pode considerar-se que no contexto em que 

Mobutu virou a Leste, as nacionalizações dos interesses mineiros já lhe tinham suscitado a 

franca hostilidade das grandes multinacionais e a desconfiança dos EUA; em todo o caso, a 

recusa portuguesa fez com que não houvesse consequências para a situação dos movimentos 

em Angola
161

. 

Um outro elemento que Portugal explorou muito bem contra a RDC é a questão 

dos refugiados angolanos, que aí acorriam depois do início da luta armada de 1961, mormente 

no que concerne ao seu regresso a Angola. Essa questão será abordada no ponto a seguir. 

3.4 – O problema dos refugiados angolanos no Congo 

Depois que o conflito anticolonial iniciou em 1961, muitos angolanos refugiavam-

se no Congo, embora alguns de Catanga também se refugiassem em Angola. Em 1962, 

estavam avaliados em 452.750, originários dos distritos do Uíge e Zaire; em 1965, seriam 

estimados em cerca de 564.000
162

. Lisboa vai procurar explorar essa situação na sua relação 

com Léopoldville, mormente em momentos de atitudes hostis por parte desta. 

A questão fulcral colocada a Portugal era se os refugiados deveriam ou não voltar 

imediatamente para Angola e quais eram as vantagens e desvantagens das medidas a tomar 

quando ao assunto. 

Portugal considerava a presença em massa de refugiados angolanos muito 

inconveniente porque fornecia argumentos aos seus adversários para atacar a sua política 
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ultramarina, apresentando os refugiados como vítimas dos métodos portugueses de convívio 

com os nativos e do modo como foi conduzida a repressão à luta anticolonial; permitia à UPA 

e ao MPLA dispor de uma massa de recrutamento para as suas fileiras; dificultava a 

normalização da vida social nos distritos de onde os refugiados eram oriundos, reduzindo 

drasticamente o aproveitamento dos recursos económicos e impedia o funcionamento normal 

das instituições sociais nativas. Esses fatores aconselharam Portugal a promover o regresso 

dos refugiados a Angola
163

. Mas se assim agisse, também um conjunto de situações pouco 

abonatórias poderia se verificar. 

As autoridades portuguesas, mais concretamente o Gabinete do Subsecretário de 

Estado da Administração do Ministério português do Ultramar, agruparam em dois os 

problemas que poderiam causar para Angola o regresso dos refugiados que estavam na RDC: 

a) Problemas ligados ao regresso dos deslocados, como segurança e readaptação; 

b) Problemas inerentes aos métodos a usar para fomentar esse regresso, tais como 

e fundamentalmente a readaptação e o apoio que poderiam desempenhar os partidos 

moderados do Congo. 

A segurança dizia fundamentalmente respeito ao regresso em massa dos 

refugiados, que facilitaria a entrada em Angola de muitos agentes de subversão, a exemplo do 

Tocoísmo que chegou a Angola com portugueses expulsos do Congo Belga em 1951, além 

dos elementos que entraram em Angola em 1959 e 1960 como emigrantes e ajudaram no 

desencadear da ação da UPA em Março de 1961. Acrescenta-se o facto de que a reinstalação 

dos refugiados nas suas terras de origem, a reocupação das terras e o reinício da atividade 

agrícola facilitaria o abastecimentos dos Movimentos de Libertação angolanos
164

. Por isso 

torna-se indispensável a tomada de medidas como assegurar a defesa contra as ações dos 

Movimentos de Libertação dos aglomerados populacionais que se venham a se instalar ou a se 

reinstalar.  

A readaptação consistia na reintegração na vida em Angola dos refugiados 

regressados, no sentido de levarem uma vida normal e garantir uma pacificação dos espíritos 

devido à situação de provocações por que passaram, enquanto refugiados. O problema que se 

poderia colocar era se os refugiados voltariam às suas terras de origem ou se seriam 

realojados em outros locais e se a sua readaptação seria organizada pelas autoridades 
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portuguesas em Angola ou se os mesmos refugiados poderiam reorganizar a sua vida por seus 

próprios métodos tradicionais. 

De acordo com as informações que as autoridades portuguesas dispunham, 70% 

dos refugiados eram velhos, mulheres e crianças; a maioria encontrava-se em estado de 

carência e extremamente depauperada pelas doenças e; não dispunham de alfaias domésticas 

nem de instrumentos de trabalho nem sequer, na maior parte dos casos, de vestuário
165

. Deste 

modo, era preciso reintegrá-los e ajudá-los com todos os meios possíveis, mas também 

eliminar as sequelas de ação dos Movimentos de Libertação e dos maus contactos e 

influências que fora de Angola sofreram, por meio do reforço da ação missionária e a ação 

escolar
166

. 

A vontade de Portugal de ver regressar os refugiados tinha, porém, muitos 

obstáculos, tais como a ação de propaganda da UPA e do MPLA, mas também as dificuldades 

apresentadas pelo Governo de Léopoldville e de Brazzaville, por influência daqueles dois 

Movimentos e por alimentarem uma expansão territorial, sobretudo em Cabinda, o que os faz 

manter os refugiados à sua disposição. Pode-se ainda acrescentar o receio dos refugiados de 

ações punitivas das autoridades portuguesas e dos colonos. 

Destarte, Lisboa decidiu procurar eliminar os aspetos que impediam o regresso 

massivo dos refugiados. Assim, optou por promover o enfraquecimento da influência que a 

UPA e o MPLA exerciam junto dos refugiados, ação a ser desencadeada por partidos 

congoleses com certa simpatia por Portugal, tais como o Movimento de Libertação do 

Enclave de Cabinda (MLEC), o Comité de Ação da União Nacional de Cabinda (CAUNC), o 

Movimento para a Defesa dos Interesses de Angola (MDIA), o Rassemblement dês Chefs 

Coutumieres Du Kongo Portugais (RCCKP) e a Origem dos Bakongo de Angola 

(NTO’BAKO – Angola)
167

. Posteriormente, vai ser necessário compensar todos esses 

movimentos pela ajuda prestada a Portugal, o que resultaria num outro problema para Lisboa. 

Os Movimentos a que Portugal recorreu para ajudar no regresso massivo dos 

refugiados angolanos também defendiam a independência de Angola, incluindo Cabinda, mas 

tinham pouca influência no plano interno e no internacional, por isso adotavam uma postura 

moderada e pacífica. 
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A questão dos refugiados angolanos constituiu também, assim, um ponto de 

discórdia entre a RDC/Zaire e Portugal, tendo este último explorado no sentido de forçar a 

mudança de atitude daquela quanto ao apoio dos Movimentos de Libertação angolanos. 

3.5 – O apoio de Lisboa à secessão de Katanga e a Moises Tshombé 

A independência da RDC foi proclamada diante dum turbilhão de problemas, 

mormente os causados ao Ocidente pelas atitudes de Patrice Lumumba. As nações ocidentais 

vão adotando medidas no sentido de punir Léopoldville e a mais importante foi a promoção 

da secessão da província de Catanga. 

A 11 de Julho de 1960, Moisés Tshombé proclamou a independência do Catanga, 

com apoio da Bélgica e de outras nações ocidentais, principalmente da empresa “União 

Mineira do Alto Catanga” que nesse ano representava cerca de 60% das exportações totais da 

RDC. O apoio dos interesses coloniais a um Catanga independente seria uma solução de 

recurso, porquanto a constituição de um Estado regional forte seria previsivelmente mais 

gravosa para os grandes interesses belgas (nomeadamente a U.M.H.K) do que um Estado 

unitário fraco. Em todo o caso, a solução secessionista começou por ser a forma de pressionar 

a queda de Lumumba e encaixava perfeitamente nos interesses portugueses e franceses
168

. 

Para fazer face à secessão, Lumumba e Kasavubu pedem apoio à ONU para 

controlar o país e evitar a secessão de Tshombé
169

. Os capacetes azuis, cerca de 20 mil, 

compostos maioritariamente por soldados tunisinos, suecos, irlandeses e indianos, dirigiram-

se a Catanga no sentido de se pôr termo à tentativa de separação, colaborando com o Exército 

Nacional Congolês liderado por Mobutu Sese Seko.  

Pensando que seria fácil a vitória, os capacetes azuis e o exército congolês 

confrontam-se com milhares de “gendarmes” catangueses que são apoiados por mercenários 

de vários países ocidentais, que impõem pesada resistência. Isto obriga a uma ronda de 

conversação entre a ONU, Adoula e Tshombé. O Secretário-Geral da ONU, Dag 

Hammarskjold, deixa Nova Iorque e vai ao encontro do líder catanguês, mas seu avião cai na 

Zâmbia e todos os ocupantes morrem. As negociações continuam entre a ONU e Tshombé 

mais tarde e chega-se à assinatura de um cessar-fogo
170

. 
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O cessar-fogo deixa de ser respeitado e, em 1963, as forças da ONU entram em 

Catanga. Como se viu, Portugal via em Tshombé o seu melhor aliado na região Norte de 

Angola. Logo a partir de 1961 tinha tentado estabelecer relações comerciais, com maior ou 

menor êxito
171

, e, sobretudo, a implementação de ações comuns quanto ao controlo de 

fronteiras e à troca de informações policiais. Estaria em curso um Plano de Assistência 

Mútua, embora nunca formalizado, que incluía, sobretudo, facilidades logísticas, 

nomeadamente através do aeródromo de Vila Luso
172

. Em 1962, em reunião com o 

governador do Moxico, Tshombé enumerou os pontos em que pretendia auxílio direto do 

Governo português, que incluíam também o fornecimento de armas e a formação de oficiais. 

A venda de armas foi várias vezes equacionada – e efetivada – através de diferentes 

intermediários, dado o risco político envolvido, que exporia a pretensa colaboração 

portuguesa com a ONU
173

. Mais tarde, e já no quadro da ação de Tshombé como Primeiro- 

Ministro do Congo embora continuasse o secretismo das operações, seriam cedidos 4 aviões 

T-6, bem como aeronaves de transporte
174

.  

Em consequência, perante a ameaça da ocupação do Catanga pela ONU e pelo 

exército do Governo central congolês, o Governo português rapidamente iniciou estudos no 

sentido de auxiliar o governo de Tshombé
175

. A situação geral do Catanga é exposta ao 

Ministro português do Ultramar por um coronel francês, Pierre Laureys, nos primeiros dias de 

Janeiro de 1963. A informação transmitida dizia que as notícias sobre o Catanga eram muito 

alarmantes. As tropas da ONU haviam entrado na região quase sem resistência. A primeira 

decisão a tomar seria parar com todas as entregas de material feitas pela fronteira 

portuguesa
176

. Toda a ajuda para salvar o governo de Moisés Tshombé teria de ser dada em 

Janeiro. 

Pierre Laureys reúne com os ministros catangueses das Finanças, Kibwe, e da 

Defesa Nacional, Yav, na manhã de 13 de Janeiro de 1963 em Dilolo, região catanguesa 

próxima de Teixeira de Sousa, atual Luau, no Moxico (Angola), tirando do encontro as 

conclusões de que os capacetes azuis, mormente os indianos e tunisinos, procuram cercar a 

região de Kolwezi, província de Lualaba, onde se refugiara Tshombé, com a finalidade única 
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de capturar este último, mas também de ocupar os postos fronteiriços com Angola pelos 

mesmos capacetes azuis (tunisinos e indianos)
177

. Essa ação levaria a ocupação de toda a 

região entre Lualaba até Teixeira de Sousa, o que limitaria o controlo por Portugal de uma boa 

parte da fronteira Nordeste de Angola.  

Para defender Tshombé seria necessário muito apoio exterior, uma vez que os 

catangueses já não ofereciam resistência e se limitavam a destruir pontes e vias de 

comunicação. Contavam com ajuda de mercenários que eram abastecidos com meios bélicos a 

partir de Luanda, conseguindo deter a ação dos capacetes azuis por alguns dias. 

Lisboa notava o perigo que se avizinhava para Angola, caso Tshombé fosse 

realmente capturado. Por isso, deveria ser apoiado na luta contra a ONU, no sentido de, pelo 

menos, ter uma posição de força nas negociações de paz para uma possível confederação da 

RDC.  

Por isso, para ajudar Tshombé, Portugal, com apoio do coronel francês que se 

vem a citar, propõe o seguinte plano: 

- a constituição de pequenos grupos móveis, formados por voluntários sul-

africanos e angolanos, que flagelariam as retaguardas das tropas da ONU, desmoralizando as 

referidas tropas, e dando à ONU a noção de que as tropas do presidente Tshombé estão 

prontas a resistir até ao fim, e mesmo no caso de Kolwezi ser tomada se retirarão para as 

florestas, no sentido de continuar a agir no campo da guerrilha; 

- cerca de 5 mil a 6 mil gendarmes estacionados na região de Kolwezi juntar-se-

iam às forças a preparar. A força aérea catanguesa, não destruída, está atualmente protegida 

de qualquer ataque, mormente em Angola, e pode fazer saídas noturnas, para bombardear os 

aeródromos onde estão as tropas da ONU; 

- a força aérea catanguesa seria reforçada com a cedência de mais 5 ou 6 aviões, o 

que representaria, num primeiro ataque, elevada ação de surpresa com resultados seguramente 

concludentes e impressionantes contra as forças da ONU; 

- prover-se-iam alguns oficiais franceses, inclusive um oficial do Estado-Maior
178

. 

Esse apoio seria coordenado por entre Portugal, França e Bélgica, no sentido de 

pressionar a ONU a chegar a um entendimento que favorecesse Tshombé. 
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O que se ganharia, em contrapartida? Lisboa cogitava que os belgas poderiam trair 

Tshombé, sendo, por isso, anulados os benefícios económicos resultantes de uma provável 

vitória dos catangueses. Efetivamente, com «este apoio, seria possível pedir ao presidente 

Tshombé garantias para o futuro e a possibilidade de controlar economicamente, embora 

indirectamente (sic!), o país, através de conselheiros político-militares e financeiros, passando 

os catangueses a trabalhar com o Banco de Angola e não com os bancos belgas»
179

. E se as 

forças da ONU vencerem, derrotarem os catangueses, qual seria a posição de Lisboa? Numa 

nota da Assembleia Nacional de Portugal, de 12 de Janeiro de 1962, sobre a formulação de 

política externa do Governo português, é apresentada a sugestão de que, se Tshombé for 

vencido, haveria «a necessidade imperativa de buscarmos arranjos com o Governo central 

que, em pequena medida que seja, possam minorar aquela ameaça – sem dúvida alguma a 

mais grave que pesa sobre todo o nosso Ultramar»
180

, ameaça essa que era a entrada, via 

RDC, de nacionalistas pertencentes aos Movimentos de Libertação angolanos.  

Havia ainda outras ameaças potenciais, como o facto de a região fronteiriça entre 

Angola e o Congo ficar, depois da ocupação da ONU, entregue a contingentes militares 

provenientes de Estados particularmente hostilizados pelo Governo de Lisboa, como o 

indiano, (a “crise” de Goa tinha menos de dois anos), ou ao etíope. Circularam ainda boatos 

sobre a venda de armas por parte da ONU à FNLA
181

. 

Em finais de Janeiro de 1963, as forças da ONU conseguem controlar o Catanga, 

pondo fim à tentativa de separação da região, tendo Tshombé partido para o exílio, primeiro 

na Zâmbia e depois em Espanha, sendo os seus soldados e apoiantes acolhidos em Angola por 

Portugal. Este permitiu a entrada em Angola de oficiais catangueses, sob a condição de 

entrarem desarmados e sem uniformes, seguindo depois para o Luso, sob controlo da PIDE 

Três batalhões de 4.600 homens ficariam aquartelados do lado português, constituindo uma 

permanente fonte de pressão sobre o futuro Governo de Kinshasa
182

. Da queda do Governo de 

Tshombé resultaria ainda a entrada em Angola de importantes volumes de material de guerra 

aeronáutico, sanitário e de telecomunicações, bem como combustíveis, que, com maiores ou 
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menores despesas de manutenção, foram devolvidos ou vendidos para serviço de instituições 

angolanas. O Governo português serviu igualmente de depositário de fundos catangueses
183

.  

Embora exilado em Espanha, Tshombé ainda era querido pelo Ocidente e 

mantinha correspondência com o Presidente do Conselho do Governo português. Só entre 8 

de Janeiro e 13 de Fevereiro de 1964, foram 3 cartas do líder do Catanga para Oliveira 

Salazar. Tshombé estava a recolher apoio na Europa no sentido de voltar a conquistar o poder, 

ainda que fosse em Léopoldville. A 12 de Fevereiro de 1964, Moisés Tshombé deu uma 

extensa conferência de imprensa em Madrid, cujo tema principal foi a eliminação física de 

Lumumba, mas também dos prisioneiros Okito e M’Polo, e que «les trois corps furent 

enterrés la nuit même de leur mort dans un petit cimetière situé sur la route de Kasonga, tout 

près de la commune de Ruashi à Elisabethville»
184

. No fundo, procura livrar-se da culpa do 

desaparecimento físico de Lumumba, enquanto pede apoio público à sua causa. Todavia, 

durante a conferência de imprensa, Tshombé não fez nenhuma referência ao apoio de Lisboa. 

Quando perguntado o porque que não se referiu ao apoio de Portugal por um jornalista da 

Sociedade Industrial de Imprensa de Lisboa, Urbano Carrasco – este terá depois enviado essa 

informação a Oliveira Salazar – o líder do Catanga retorquiu que não o fazia por pressão dos 

EUA, senão estes o acusariam de amigo dos colonialistas, e adverte ao jornalista – a entrevista 

seria publicada no “Diário Popular” de Lisboa – que, se publicasse que tem excelente simpatia 

pelos portugueses no seu jornal, seria obrigado a vir a público refutar e garantiu que, quando 

tomasse o poder em Léopoldville, nem Holden Roberto nem outros Movimentos 

permaneceriam no Congo
185

. Porém, no mesmo ano de 1964, Tshombé foi chamado a assumir 

a pasta de Primeiro-Ministro do Congo, num governo de salvação nacional. 

Tshombé chegou ao poder no Congo e, durante o seu efémero consulado, 

procurou defender os interesses portugueses
186

, mas não era bem visto pela maioria dos 

líderes africanos, sendo desprezado na única Cimeira da OUA que participou. Para mostrar 

seu apoio a Portugal, a FNLA/GRAE foi perseguida em Léopoldville pelo Governo de 

Tshombé, tendo já o MPLA sido expulso em 1963. De facto, «em 1964-1965, Joseph 

Kasavubu e Moisés Tshombé, no poder no Congo-Léopoldville, perseguem a FNLA 

impedindo que lhe seja prestada ajuda, inclusivamente proibindo o apoio chinês, e isto porque 
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ambos mantinham uma estreita cooperação com os portugueses»
187

. Em 1965, a UPA/FNLA 

considerou mesmo mudar a sua sede para Brazzaville devido à hostilidade do Governo de 

Tshombé
188

. No entanto, entre as muitas contradições da política congolesa, Tshombé tinha 

uma pequena margem de manobra e descontentou praticamente todas as partes: não chegou a 

desmantelar as bases da FNLA, como o Governo português insistia, não recuperou a 

credibilidade perdida na OUA, não dava suficientes garantias aos interesses belgas (UMHK) 

nem aos EUA. Fazendo um balanço dos seus apoios, pode talvez dizer-se que, apesar de tudo, 

Portugal e a França tivessem mais interesse em mantê-lo do que a Bélgica e os EUA.
189

 Em 

todo o caso, devido à pressão dos EUA, da OUA, da ONU e de países africanos e asiáticos, 

mas também pelo casamento de Holden Roberto com a sua cunhada, a 24 de Novembro de 

1965, Mobutu abocanhou o poder por meio de um golpe de Estado, dissolveu a Assembleia 

Nacional e assumiu poderes absolutos, instaurando um sistema de partido único; retomou o 

apoio a FNLA e acusou Tshombé de traição, tendo este voltado a exilar-se em Espanha. Em 

1967 foi condenado, à revelia, à pena de morte. 

Moisés Tshombé continuou a procura de auxílio, elaborando vários planos para 

voltar ao poder em Léopoldville, com ajuda do Ocidente, mormente de Portugal. Contudo, 

seu avião foi sequestrado e desviado para a Argélia, em Junho de 1967, onde ficou em prisão 

domiciliar até à sua morte, em 1969. 

A política externa portuguesa para a RDC/Zaire centrou-se, fundamentalmente, na 

exploração das fraquezas desta por Lisboa, no sentido de impedir o apoio aos Movimentos de 

Libertação angolanos com sede em Léopoldville. A RDC representava uma séria ameaça aos 

interesses portugueses em Angola, pois que foi a partir de lá que a UPA atacou os fazendeiros 

no Norte de Angola a 15 de Março de 1961 e foi a primeira vez que uma Embaixada 

portuguesa em África foi vandalizada, com os diplomatas portugueses a correrem risco de 

vida em Kinshasa, em 1966. Portugal usa como instrumentos de política externa a saída ao 

mar, mas também o CFB, além do apoio à secessão de Moisés Tshombé. 

Já no caso da Zâmbia, que, tal como o Congo, beneficiava do CFB para 

importação de bens e exportação de minerais, não tem, como aquele, uma saída ao mar. A sua 

independência, proclamada em 1964, trará para Lisboa uma preocupação redobrada, devido 

ao acolhimento de Movimentos de Libertação angolanos. 
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Capítulo IV – A posição portuguesa em relação à Zâmbia e a luta de libertação em 

Angola 

Depois que o turbilhão do Congo estremeceu a segurança de Angola e levou a 

alterações da política externa portuguesa para a África, mormente depois dos ataques de 4 de 

Fevereiro e de 15 de Março de 1961, o surgimento de mais um Estado independente na 

fronteira leste de Angola, aumentou as preocupações das autoridades de Lisboa. 

Antiga Rodésia do Norte, a Zâmbia é o terceiro Estado fronteiriço de Angola 

(cerca de 1110 Km de fronteira), depois dos dois Congos, a ascender a independência no pós 

IIGM. Antiga colónia britânica, o território é rico em minerais, como o ouro e o cobre, mas 

não tem acesso ao mar, dependendo de outros Estados para escoar as commodities que envia 

ao mercado internacional. 

A sua posição geográfica configurava uma preocupação peculiar a Portugal, 

porque é o único Estado africano que liga as duas principais colónias portuguesas em África, 

ou seja, pode servir de trânsito no sentido Angola-Moçambique e vice-versa e que poderia 

acolher Movimentos de Libertação angolanos, já que a África do Sul, que também ligava o 

Sul de Angola (graças à ocupação ilegal da Namíbia) ao Sul de Moçambique, era solidária 

com Portugal, fruto do isolamento a que estavam sujeitos pela Comunidade Internacional.  

4.1 – Breve retrato da Zâmbia nas vésperas da sua independência  

O território zambiano estava nos planos de Portugal no seu projeto costa a costa, 

conhecido por Mapa Cor de Rosa, ao qual se opôs o Reino Unido com um ultimato. Daí, o 

território foi explorado pelos britânicos David Livingstone e Cecil Rhodes, que garantiram o 

domínio inglês na região, com a fundação da Rodésia do Norte, ao mesmo tempo que a 

Rodésia do Sul. Em 1953, os britânicos unem as duas Rodésias ao Niassalândia, dando 

origem à Federação da Rodésia e Niassalândia (futuro Malawi). 

Banhada pelo rio Zambeze, a Zâmbia tem na agricultura a principal atividade 

económica da população, e na exploração mineira como a principal fonte de receitas 

provindas do estrangeiro, com destaque para o cobre, que garante cerca de 90 % do total da 

exportação. 

Em 1963, cedendo às reivindicações dos eleitores africanos da Rodésia do Norte e 

do Niassa contra a anunciada hegemonia dos colonos europeus da Rodésia do Sul, os 
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britânicos desfizeram a confederação das Rodésias e Niassalândia, permitindo à Rodésia do 

Norte tornar-se independente, a 24 de Outubro de 1964, com o nome de Zâmbia, e também o 

Niassalândia, a 6 de Julho do mesmo ano, com a denominação de Malawi. Em reação, na 

Rodésia do Sul, a minoria branca, às ordens de Ian Smith, instaurou um regime que negava o 

acesso aos direitos políticos às comunidades africanas, num modelo semelhante ao da África 

do Sul. 

A figura de renome do xadrez político zambiano é Kenneth Kaunda
190

, que se 

tornou o primeiro presidente da República da Zâmbia, em frente da “União Nacional da 

Independência”, que rapidamente se tornou partido único. 

A saída dos britânicos foi apenas no plano político, mas a economia mineira 

continuou, até 1969, como propriedade das empresas existentes
191

. Dependia das colónias 

portuguesas para saída ao mar, o que dificultaria sua relação com Lisboa caso pretendesse dar 

guarida aos Movimentos de Libertação angolanos. 

Muito mais ligada a Tanzânia que ao Malawi, a Zâmbia vai ainda contar com a 

solidariedade do Botsuana, independente em 1966, no sentido de fazerem frente quer aos 

regimes segregacionistas da Rodésia do Sul e da África do Sul, quer ao domínio colonial 

português, bem perto de suas fronteiras. 

4.2 – A Zâmbia e a luta de libertação em Angola 

Com a surgimento da Zâmbia como Estado soberano, os Movimentos de 

Libertação angolanos vão ficar regozijados, mormente o MPLA, que se via privado de ter 

acesso à maior parte do território angolano, uma vez que apenas atuava na região de Cabinda. 

Tão logo é preparada a independência da Zâmbia, alí acorre o MPLA no sentido de abrir mais 
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uma frente contra o colonialismo português. Segundo Júnior, «com a independência da 

Zâmbia em 1964, os movimentos de libertação de Angola identificaram mais uma 

oportunidade para expandir a luta de libertação a outros pontos de Angola, com particular 

realce para o Leste de Angola. o MPLA transferiu parte das suas estruturas políticas e 

militares para o efeito e em 1966 começaram as ações de guerra»
192

, preocupando as 

autoridades portuguesas. O MPLA abriu também, na mesma época, escritórios em Dar-es-

Salam, na Tanzânia. 

Enquanto Brazzaville era a capital política do MPLA, Lusaka vai se transformar 

na capital militar do movimento
193

. 

Além de Agostinho Neto, também Holden Roberto tinha a intenção de levar seu 

Movimento a atacar Portugal a partir do Leste. De facto, a FNLA já havia estabelecido 

contactos com Kenneth Kaunda antes da independência da Zâmbia, por meio de José Manuel 

Peterson, representante naquele Movimento em Elisabethville, no Catanga. O primeiro 

encontro teve lugar a 8 de Maio de 1963, com vista a FNLA/GRAE conseguir na Rodésia do 

Norte: 

- recrutamento dos angolanos residentes no Copperbelt para a UPA; 

- estabelecimento de delegações da UPA em Lusaka e no Copperbelt; 

- facilidades de treino militar em campos a estabelecer na Rodésia do Norte; 

- abertura de uma frente de infiltração em Angola a partir da Rodésia do Norte; 

- estabelecimento da ligação para uma “ação positiva” entre angolanos e 

moçambicanos
194

. 

No fim do encontro, Peterson deu uma conferência de imprensa em francês (não 

dominava o inglês), afirmando que «a UPA estabeleceria delegações na Rodésia do Norte 

logo após a independência daquele território e procederia ao recrutamento para treino militar 

de nacionalistas angolanos presentemente trabalhando na Rodésia do Norte e no 

Niassalândia»
195

. Embora tenha se adiantado, a FNLA não conseguiu abrir uma sede oficial 

na Zâmbia e a sua abertura ficou apenas prevista para Março de 1974
196

. 

                                                           
192

 JÚNIOR, 2014: 52. 
193

 ANTT - SCCIA-MPLA-PI69, cx. 239. 
194

 Cfr. ANTT - SCCIA-N71, nt 240. 
195

 Ibidem. 
196

 ANTT - SCCIA-UPA-PI250, cx. 267. 



79 

 

Em Fevereiro daquele ano, Holden Roberto, acompanhado de Ngola Kabangu, 

ministro do Interior da FNLA e Eduardo Pinock, ministro dos Negócios Estrangeiros do 

mesmo movimento, visitaram a Zâmbia. Nessa viagem, a delegação teve liberdade de 

movimento, mas sendo sempre necessária autorização das autoridades zambianas. Foram 

permitidos que contactassem os refugiados angolanos e distribuir propaganda partidária. 

Tratou-se também de fixação de tropas do ELNA na fronteira da Zâmbia no sentido de atacar 

interesses portugueses e a questão de transitar, no território zambiano, material bélico da 

FNLA proveniente da Tanzânia
197

. Cogitava-se também um possível apoio total à FNLA em 

detrimento do MPLA, bem como a cedência de duas bases militares para o ELNA, tendo, 

neste particular, contado com apoio de Mobutu. 

Durante a viagem a Zâmbia, Holden Roberto conseguiu encontrar-se com o 

presidente Kaunda, a 19 de Fevereiro de 1974. De facto, «o Presidente Kaunda recebeu 

Holden Roberto em Lusaka, com o qual conversou durante mais de duas horas numa 

atmosfera de elevada cordialidade. Nesta ocasião, o Presidente Kaunda aceitou uma proposta 

de Holden Roberto no sentido de estabelecer uma representação da FNLA na República da 

Zâmbia»
198

. 

Um outro Movimento de Libertação angolano foi fundado a 13 de Março de 1966, 

no Moxico, leste de Angola. Tratava-se da União Nacional para a Independência Total de 

Angola (UNITA). O movimento ora criado era liderado por Jonas Savimbi, antigo Ministro 

dos Negócios Estrangeiros do GRAE/FNLA. Não podendo se estabelecer na RDC, por sua 

“traição” a Holden Roberto, Savimbi vai servir-se da Zâmbia para clamar pela existência do 

seu Movimento. 

No natal de 1966, A UNITA realiza a sua primeira ação de guerrilha, atacando a 

vila Teixeira de Sousa, mais tarde denominada Luau, onde era o ponto de contacto do 

Caminho de Ferro de Benguela com o ramal que vai a Zâmbia e a RDC. O ataque implicou 

uma interrupção temporária da circulação ferroviária. 

Savimbi procurava protagonismo e a reclamação, para o seu Movimento, do 

estatuto de Movimento de Libertação, mormente junto da OUA. Todavia, como suas ações de 

guerrilha punham em causa os próprios interesses da Zâmbia, deste modo, «em 1967, Jonas 

Savimbi foi detido pelas autoridades zambianas devido à forma como a UNITA estava a 
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atuar, que afetava os interesses zambianos ligados ao Caminho de Ferro de Benguela. Assim, 

as autoridades da Zâmbia expulsaram Jonas Savimbi, que foi acolhido no Cairo pelas 

autoridades egípcias»
199

, tendo regressando a Angola, em 1968. O motivo da detenção foi o 

de ter provocado o descarrilamento de comboio no CFB, por duas vezes, num único ano 

(1967). Forçado pelo Governo zambiano a não atuar a partir desse território, sem logística 

para receber apoio externo, a UNITA foi perdendo capacidade militar. Com a operação 

“Zagalate” (1968) acabaria acantonada pelo Exército colonial com quem foi levada a realizar 

um protocolo para garantir a sua sobrevivência política. No período em que esse protocolo foi 

violado pelo Governo colonial, a UNITA esteve praticamente em risco de extinção. O 

protocolo assegurava a sua existência política e, para o Exército colonial, cumpria o objetivo 

de dividir a frente da guerrilha. 

Savimbi ainda tentou, na Zâmbia, unir a UNITA ao MPLA, em 1972, mas este 

Movimento recusou tal proposta e afirmou que a UNITA colaborava com os portugueses
200

. 

No fundo, foi o MPLA que mais beneficiou da sua implementação na Zâmbia, 

pois que a UPA não tinha muito boas relações com o partido de Kaunda. De facto, Portugal 

confirmava que era «certo que antes da independência daquele país, as delegações da UPA e 

do UNIP no Catanga estavam instaladas no mesmo edifício, em Elizabethville, e mantinham 

bastantes contactos; no entanto após a independência e a criação do Consulado Geral da 

Zâmbia nesta cidade, assim como encerramento da Delegação da UNIP, nunca mais 

obtivemos quaisquer informações sobre a colaboração entre os dois Movimentos»
201

. Assim, 

era o MPLA o principal privilegiado com a sua instalação em Lusaka, conseguindo criar uma 

frente leste para levar avante a guerrilha contra o colonialismo português, no Moxico e no 

Cuando Cubango.  

4.3 – Portugal reage ao auxílio da Zâmbia aos Movimentos de Libertação angolanos 

A independência da Zâmbia trouxe um novo problema para Portugal, além do já 

conhecido e mediático caso Congo Léopoldville. Isso implicaria o redobrar das ações na luta 

contra os Movimentos de Libertação angolanos. Como Lusaka não poderia defraudar os 

interesses da OUA, mas também as relações normais com Lisboa, optou por ziguezaguear, 

procurando agradar a gregos e a troianos. 
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Com o objetivo de ter um controlo forte sobre todas as movimentações entre 

Rodésia do Norte, Catanga e Congo, as autoridades portuguesas, com destaque para a PIDE, 

criaram as condições para coordenar as informações de segurança entre Elizabethville, 

Teixeira de Sousa e um vice-consulado a abrir em Kitwe, na província zambiana de 

Copperbelt. Assim, para Lisboa, parecia relevante «impor-se a instalação de uma rede de 

informações que abranja o Sul do Catanga, o leste de Angola e o Norte da Rodésia. Esta rede 

teria como base o Consulado Geral em Elizabethville, a PIDE e a informação militar em 

Teixeira de Sousa (e Vila Luso) e o Vice-Consulado a abrir em Kitwe, (tendo como base mais 

vasta de acção (sic!), o futuro Consulado em Lusaka e o Consulado Geral em Salisbúria)»
202

. 

Essa rede de informação, a coordenar com os serviços secretos sul-africanos, recolheria toda a 

informação sobre Movimentos de Libertação angolanos naquela zona. A mesma rede 

continuou a funcionar depois da independência da Zâmbia, mas já com a sede em Lusaka. 

Nos primeiros momentos da independência da Zâmbia, Portugal tinha uma 

imagem de Kaunda, que coincidia com a de quem não poderia apoiar os Movimentos de 

Libertação angolanos e que alinharia nas estratégias da política externa portuguesa. De acordo 

com o Diretor Geral dos Negócios Políticos do MNE português, «o Presidente Kaunda tem 

evitado a todo o custo que as organizações “nacionalistas” estrangeiras estabelecidas na 

Zâmbia se desenvolvam a ponto de virem a constituir um embaraço na sua política exterior. O 

Presidente da Zâmbia mostrou sempre tendências pacíficas ao longo da sua carreira política e 

a sua acção (sic!) nos últimos tempos tem-no confirmado»
203

, apenas tentando ser 

influenciado pela ala mais radical do seu partido. Todavia, à medida que o tempo foi 

passando, o presidente Kaunda começou a declarar publicamente o seu apoio aos Movimentos 

de Libertação da África Austral, que se tinham entrincheirado em Lusaka. 

No sentido de contrariar a tendência a apoiar os Movimentos de Libertação da 

região, Portugal vai primeiro explorar as dificuldades para o transporte de bens de e para a 

Zâmbia. 

Devido a estas dificuldades, mormente no que tange ao abastecimento de 

combustível para a Zâmbia, esta decide planificar a construção de uma nova linha férrea, via 

Tanzânia, sem passar nem pelo Malawi nem pelas colónias portuguesas. Num relato de 

conversa entre o Cônsul Geral de Portugal em Salisbúria, Freitas da Cruz, e o Primeiro-
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Ministro da Rodésia do Sul, Ian Smith, datada de 5 de Fevereiro de 1965, aquele diz: 

«falámos depois da notícia, hoje aparecida nos jornais, de que Kaunda anunciara que a ligação 

ferroviária Zâmbia-Tanzânia era uma certeza e ia começar a ser construída»
204

. Todavia, 

ambos acreditavam que as declarações do líder zambiano não passavam de show off  e tinham 

apenas efeitos políticos. A ser construído pelo conglomerado britânico Lonrho, o premier 

rodesiano havia afirmado que Kaunda apenas queria demonstrar poder aos seus opositores e 

ao nacionalismo africano, escondendo as suas fraquezas. Afirmara, outrossim, que o valor 

avançado para a construção do caminho de ferro, de 18 milhões de libras, estava muito aquém 

do real, que seria de 80 milhões de libras
205

. Porém, parecia que o plano de construção do 

caminho de ferro com destino a Dar-es-Salam era exequível e Lisboa vai adotar estratégias 

para impedir a realização dessa empreitada. 

Assim, no sentido de contornar a ideia de a Zâmbia construir um caminho de ferro 

diretamente para a Tanzânia, o Presidente do Malawi apresentou algumas propostas, que, 

além de abrir mais uma via terrestre para escoar os produtos zambianos passando pelo seu 

território, como se estava a construir uma linha férrea do Malawi para Nacala (Moçambique), 

seria construída mais uma ramificação que chegaria até à Zâmbia. Esta ação não afetaria o 

tráfego Salima (Malawi) para Beira (Moçambique), que ficaria reservada apenas para o 

transporte de combustível, e garantiria o abandono do projeto ferroviário da Zâmbia para a 

Dar-es-Salam
206

. Esse novo ramal ferroviário, a ligar Malawi a Nacala, traria um acréscimo 

anual de 400 mil toneladas, além de permitir à Zâmbia que, até 1968, ajudasse a concluir a 

ligação do Malawi a Nacala e que fosse sondado o Governo português no sentido de atribuir 

as mesmas facilidades e condições que a Zâmbia beneficia na Beira
207

. Lusaka, assim como 

Dar-es-Salam, aparentaram concordar com o projeto. 

Para ajudar a Zâmbia no transporte de cobre, sem passar por territórios 

portugueses, os técnicos estado-unidenses concluíram que seria possível transportar as 

mercadorias em camiões, através da “grande estrada do norte” para Dar-es-Salam. O estudo 

levado a cabo pela “Stanford Research Institute”, sob orientação da Agência do 

Desenvolvimento Internacional, considerou que, por essa estrada, poderiam ser transportados 

25 mil toneladas por mês, desde que fosse modernizada e asfaltada
208

. Porém, fatores 
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políticos, técnicos, bem como financeiros, poderiam dificultar os planos de emergência, pelo 

que a solução estava em manter conversações normais com as autoridades portuguesas, 

sobretudo se se tratar do aumento do escoamento do cobre. 

Para as autoridades portuguesas, se a Zâmbia quisesse aumentar o escoamento de 

cobre, não deveria usar a estrada via Dar-es-Salam, mas algumas do Sul da RDC, onde 

circulariam mercadorias até ao Moxico. Daí partiriam de comboio, com aumento de vagões, 

para o Porto do Lobito. Com essa possibilidade, poderiam ser transportadas mais 22 mil 

toneladas por mês, se a mercadoria chegasse por ponte aérea até Teixeira de Sousa, e a 38 mil 

toneladas, se fossem usadas as estradas do Congo
209

, caso contrário o cobre permaneceria 

armazenado, à espera de soluções de novas rotas. 

Embora reconhecesse a realidade quanto ao escoamento do cobre, Lusaka estava 

determinada a evitar as rotas que passavam por territórios sob domínio português. Numa nota 

sobre dois telegramas provenientes de Salisbúria e de Moçambique, o gabinete do Ministro do 

Ultramar confirma o «desejo do Presidente Kaunda de se libertar das vias e portos 

portugueses, quanto à exportação de cobre»
210

, mas reconhecia que, para a importação de 

produtos necessários à Zâmbia, por largos anos, apenas duas vias se apresentavam como 

utilizáveis em boas condições técnicas e económicas, que eram a via do Lobito e a da Beira 

(esta última através da Rodésia ou do Malawi)
211

.  

Uma outra alternativa que a Zâmbia estudava para escoamento de seus produtos e 

seu próprio abastecimento, era a de usar mais linhas terrestres para Tanzânia, mas que 

atravessariam o Malawi. Essa solicitação foi feita ao presidente do Malawi, Dr. Banda, pelo 

presidente zambiano, enviando um emissário especial para o efeito
212

. Essa ligação seria 

explorada por uma companhia, detida em 25% por cada uma das partes (Zâmbia, Malawi e 

Tanzânia) e os restantes 25% pertenceriam a uma companhia anglo-americana. 

Quando a Embaixada de Portugal foi saqueada em Léopoldville, Portugal 

encerrou o Caminho de Ferro de Benguela, o que impediu a Zâmbia de beneficiar dele 

também. Além desse facto concreto, Portugal deu a conhecer a Kaunda que o apoio aos 

Movimentos de Libertação angolanos levaria a uma revisão completa de toda a cooperação 

com a Zâmbia. Mas esta não se deixa intimidar e, por isso, «o Governo português notifica o 
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presidente zambiano de que a sua política hostil a Portugal, ou a sua anuência a que da 

Zâmbia se conduza uma política hostil a Portugal, tem de cessar; no caso negativo, toda a 

cooperação portuguesa será impossível, e a Zâmbia ver-se-á asfixiada como país interior; no 

caso afirmativo, as mais amplas perspectivas (sic!) se podem abrir a todos»
213

. 

Para atenuar a hostilidade às autoridades portuguesas, a Zâmbia tinha imposto aos 

Movimentos de Libertação angolanos alguns limites. Num Memorandum da delegação da 

UPA na Zâmbia, dirigido ao Governo desta, é reclamado o fraco apoio da direção daquele 

movimento em Léopoldville, na pessoa de Holden Roberto, devido a aqueles limites exigidos 

pelo Governo de Lusaka. Assinado por Khamalata, o Memorandum diz que «when we 

received the instruction from Zambia Government that foreign parties based in Zambia 

should reduce their officials to only six in every organisation’s office, and that all the 

branches every party had opened in the country should be closed, we sent him two telegrams 

of requesting him to come and attend to this situation»
214

. Esse documento demonstra que a 

Zâmbia tinha duplicidade, procurando não entrar em constante confronto com Portugal. 

Não foi apenas a UPA/FNLA que enfrentou problemas na Zâmbia, mas também o 

MPLA. Embora tenha sido estratégica a criação de bases na Zâmbia por esse Movimento, 

nem tudo foi rosa em Lusaka, pois foi aí que o MPLA conheceu a revolta de Leste, em que 

Daniel Júlio Chipenda passou a controlar um número considerável de combatentes do MPLA. 

Efetivamente, é Portugal levado a «admitir que a facção (sic!) Chipenda controla todas as 

bases e actividades do MPLA na Zâmbia»
215

, e na possibilidade de aliar-se a Holden Roberto. 

Chipenda era uma figura importante no MPLA ao qual aderiu em 1966, mormente da sua 

juventude, a JMPLA. Em Junho de 1971, Chipenda representou, partindo de Dar-es-Salam, na 

Tanzânia, o MPLA na “conferência internacional de solidariedade da juventude com os povos 

sob dominação colonial”, organizada pela Federação Mundial da Juventude Democrática 

(FMJD), com sede em Budapeste
216

. Na tentativa de organizar um Congresso do MPLA em 

Lusaka, em 1974, houve várias divergências e a delegação de Agostinho Neto retirou-se do 

conclave. Como consequência, o MPLA ficou dividido em 3 alas: a Revolta Ativa, de Mário 

Pinto de Andrade, a Revolta de Leste de Chipenda – esta iniciada em 1973 – e a liderada por 

Agostinho Neto. Com isso, Chipenda une-se à FNLA, levando alguns militantes e militares do 
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Movimento consigo. Houve ainda uma tentativa de cooperação com a UNITA. De acordo 

com o Ministério português do Ultramar, referindo-se ao ano de 1973, «na época do Natal, 

decorreram em Malondo negociações entre delegados do MPLA, da ala Chipenda e da 

UNITA, os quais pretendem estabelecer um acordo de cooperação»
217

. 

Importa referir que a saída de Chipenda teve lugar na Zâmbia, enquanto o MPLA 

tinha a sua direção principal em Brazzaville. A partir dessa cidade, aquele Movimento acusa o 

Governo zambiano de apoiar Chipenda e de se unir a outros Estados da região para eliminar a 

direção do Movimento. Num bloco informativo que o MPLA envia às delegações nos mais 

variados países e a organizações amigas, o Movimento condena a «conivência do Zaire, da 

Zâmbia e da Tanzânia no plano de liquidação do MPLA, de asfixia da luta armada e de 

isolamento da República Popular do Congo»
218

. Acusa também Lusaka de proteger Chipenda 

e seus elementos, de não intervir na detenção, afastamento e desarmamento dos principais 

apoiantes de Chipenda, em contradição com o pedido da direção do MPLA e das promessas 

feitas a esta; de impedir o MPLA de recuperar o que Chipenda levara, obriga o Movimento a 

evacuar os campos existentes na Zâmbia enquanto impede o seu reabastecimento e facilita as 

constantes provocações dos elementos de Chipenda para se apoderarem dos bens do 

MPLA
219

. Fica, assim, demonstrado que Lusaka tinha ação dupla, dificultando os 

Movimentos de Libertação no sentido de dar a entender a Lisboa que não era hostil a esta, 

beneficiando, assim, das vias de comunicação sob domínio português. 

4.4 – A política externa portuguesa e a Zâmbia 

Portugal era aliado da Rodésia do Sul, com quem colaborava em diversos 

aspectos. Numa possível operação de manutenção de paz naquele território, o presidente 

Kenneth Kaunda estava disposto a deixar passar as forças da ONU em território zambiano, em 

direção a Salisbúria
220

. Havia ainda a possibilidade de a Grã-Bretanha depor pela força o 

Governo de minoria branca de Ian Smith, o que seria necessário o uso do território zambiano. 

Como poderia afetar os interesses da política externa portuguesa, Lisboa teve de reagir. 

Também o regime de Ian Smith reagiu, colocando uma série de dificuldades à Zâmbia, no  

que concerne ao abastecimento de combustível.  
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A Zâmbia estava apostada em fazer valer as sanções internacionais contra a 

Rodésia do Sul, no sentido de contribuir para o fim do sistema de Ian Smith. De facto, «as 

medidas anunciadas pela Zâmbia – de boicotar os caminhos de ferro rodesianos e de exigir 

licenças especiais de importação de mercadorias provenientes da Rodésia – visam a forçar a 

Inglaterra a utilizar métodos rápidos para derrubar o regime de Smith»
221

, embora essas 

medidas também poderiam afetar seriamente a economia da Zâmbia, dada a interdependência 

entre os dois territórios, que eram um só nos últimos anos do domínio britânico, mormente 

quanto ao abastecimento de combustível.  

A maior parte do cobre da Zâmbia passava pelos caminhos de ferro controlados 

pelas autoridades portuguesas. Efetivamente, o CFB transportava 5 mil toneladas de cobre por 

mês e via Moçambique eram transportados, anualmente, 700 mil toneladas (58, 3 mil 

toneladas por mês) da mesma commodity. Também ainda eram transportados 5 mil toneladas 

por mês, de avião, para Dar-es-Salam
222

. Se Portugal boicotasse a circulação de cobre em 

território sob seu domínio, poderia causar graves danos à economia de Lusaka. 

Portugal, alegando o princípio da boa vizinhança, procurava ainda ajudar a 

Zâmbia, embora esta auxiliasse os Movimentos de Libertação angolanos na sua luta contra 

Portugal. Para o gabinete do Ministro do Ultramar, sobre as reuniões que Lisboa tem tido com 

Lusaka, «têm sido estudadas soluções para o abastecimento da Zâmbia e resolvidas algumas 

dificuldades que com tal abastecimento se relacionam. Do lado português temo-nos esforçado 

por auxiliar a Zâmbia e facilitado o seu acesso ao mar, pondo à sua disposição as nossas vias 

férreas e os nossos portos. (...) Parece poder concluir-se que o Governo da Zâmbia está a 

actuar (sic!) com duplicidade, procurando soluções que nos prejudicam, e que não resolvem 

os seus problemas pela forma mais vantajosa para ela própria»
223

, e que em futuras reuniões 

serão abordados esses aspectos de comportamento duplo. 

Como a Zâmbia tinha apoiado a Grã-Bretanha no estabelecimento de um embargo 

à Rodésia do Sul, esta decidiu dificultar a Zâmbia no abastecimento de combustíveis, pedindo 

ajuda a Lisboa para amenizar a situação. No sentido de se ultrapassar alguns 

constrangimentos ligados ao abastecimento da Zâmbia, mormente no que tange aos 

combustíveis, assim como no escoamento do cobre, o Presidente Kaunda e o Chefe do 

Governo português, Salazar, trocaram missivas. Na carta daquele, de 23 de Dezembro de 
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1965, expões a esse que «as you know, Rhodesia has now cut oil supplies to Zambia as a 

retaliatory measure against the oil embargo imposed by Britain. This has been the only line of 

supply of oil on which this country has depended»
224

. Na mesma carta, o líder zambiano 

explica que todas as rotas terrestres examinadas não oferecem solução imediata. Embora a 

Grã-Bretanha tenha garantido abastecimento por via aérea a partir de Dar-es-Salam e os 

estado-unidenses faziam o mesmo a partir da RDC, não era suficiente para abastecer a 

Zâmbia. Por isso, tendo conhecimento da importância dos portos do Lobito, em Angola e da 

Beira, em Moçambique, suplica, deste modo, a Salazar, dizendo que «my government fully 

realises that the Portuguese Government may wish to remain neutral in this matter but I am 

hopeful that Your Excellency’s Government will be able to agree in principle to keep open a 

line of oil supplies to Zambia through Beira and Lobito Bay. I would greatly appreciate your 

co-operation in this matter»
225

, despedindo-se, em seguida, com a mais alta consideração. 

Oliveira Salazar, muito hábil em assuntos de política externa, respondeu à carta de 

Kenneth Kaunda em 4 páginas, contendo, no total, 5 pontos, a 17 de Janeiro de 1966. Inicia 

com a acusação da receção da carta do Presidente zambiano, expõe sucintamente o problema 

apresentado pelo presidente Kaunda, as limitações no abastecimento de combustível apesar 

das medidas tomadas, e o pedido feito para usar os Portos do Lobito e da Beira. Diz também 

Salazar que domina a situação da África Austral, inclusive as medidas tomadas pela Grã-

Bretanha contra a Rodésia do Sul.  Todavia, o Presidente do Conselho do Governo português 

é muito claro: «sempre foi política do Governo português cooperar lealmente com os países 

sem acesso directo (sic!) ao mar, independentemente dos sistemas políticos e sociais 

adoptados (sic!), apenas ressalvando a necessidade evidente de ser recíproca aquela 

cooperação. Posso assegurar a Vossa Excelência que esta política tradicional não foi alterada, 

e por isso não tem dúvidas o Governo português em corresponder de forma afirmativa ao 

apelo do Governo de Vossa Excelência»
226

. A reciprocidade exigida por Portugal implicava 

uma cooperação leal, ou seja, que não perturbasse o vizinho e, embora não fosse muito direto, 

o chefe do Governo português fazia referência aos Movimentos de Libertação angolanos 

sediados na Zâmbia, o que fazia antever que, se a cooperação não fosse leal, Lisboa seria 

obrigada a reagir, no âmbito da referida reciprocidade. 
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O líder português afirma, na missiva, que a ponte aérea não é adequada para 

transporte regular de combustíveis, mas apenas em situações pontuais, concordando com o 

presidente Kaunda de que as melhores vias para abastecimento de derivados de petróleo são a 

terrestre e a férrea. Além de concordar com a utilização das vias Beira e Lobito, Salazar 

acrescenta, «e para o facto peço a atenção de Vossa Excelência, que de igual modo interesse 

se revestirá o caminho de ferro que em breve ligará Nacala ao Malawi, e que com a maior 

facilidade, rapidez e pequeno custo se pode prolongar até à Zâmbia, assim abrindo a esta mais 

uma via suplementar de acesso ao exterior»
227

. Foi essa última linha férrea que o presidente 

do Malawi queria servir-se para, em colaboração com Portugal, fazer a Zâmbia desistir da 

construção da linha férrea Zâmbia-Tanzânia, sem passar por territórios sob domínio português 

nem por Malawi. 

Nessa troca de missivas, enquanto o presidente zambiano concentrou-se num 

único problema, que é o do abastecimento do combustível depois de a Rodésia do Sul fechar 

as torneiras, o líder português exige reciprocidade, à luz do princípio da boa vizinhança 

defendida pela política externa portuguesa. Peremptoriamente, o líder português diz: «quanto 

às vias de qualquer natureza que atravessam território português está assegurada a nossa 

colaboração nos termos da política tradicional que já invoquei a Vossa Excelência»
228

, 

insistindo no princípio da reciprocidade. O líder português agradece ainda o reconhecimento 

da Zâmbia da neutralidade de Lisboa diante do conflito entre Salisbúria e Londres. 

Embora aceite o uso do porto e aeroporto da Beira, bem como o Porto do Lobito, 

Salazar diz que é preciso discutir como isso será feito e «tornar-se-á necessário discutir sem 

demora os arranjos apropriados, e para o efeito serão indispensáveis conversas com missão 

zambiana oportunamente sugerida pelo Governo de Vossa Excelência. Fica o Governo 

português aguardando a sua vinda a Lisboa, ousando sugerir que uma visita prévia daquela 

missão à Beira poderia ser de muita vantagem prática»
229

, despedindo-se Salazar, de seguida, 

com a mais alta consideração. 

A missão zambiana chegou a Moçambique em Fevereiro de 1966, reunindo-se 

com as autoridades portuguesas, mas também estiveram presentes delegados do Malawi e 

ingleses, tendo visitado os portos de Lourenço Marques assim como os caminhos de ferro de 

Moçambique. Ficou também acordada a visita a Angola, sendo necessário contactar o 
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responsável do Caminho de Ferro de Benguela. Essas diligências eram no sentido de 

abastecer a Zâmbia de combustível
230

. Tinha ficado acordado que a “National Oil Company 

of Malawi” diligenciaria camiões cisternas de Salima (Malawi) para Lusaka, enquanto os 

caminhos de ferro de Moçambique poderiam também apoiar com camionetas particulares de 

Moçambique. 

No dia 16 de Fevereiro do mesmo ano, as autoridades portuguesas ofereceram um 

jantar à missão zambiana, criando um clima cordial, inclusive nos divertimentos noturnos. No 

final das conversações, a delegação do Malawi demonstrou à Zâmbia que era dispensável a 

ponte aérea, que apenas os britânicos desejavam-na por razões políticas
231

. De facto, A Real 

Air Force (RAF) deu por finda a ponte aérea de transporte de petróleo entre Nairobi e Zâmbia 

a 31 de Outubro de 1966, mas o Governo zambiano pretendia criar uma outra ponte aérea 

civil se as reversas de combustíveis diminuíssem por causa da estação chuvosa, mas também 

reforçava o número de vagões e de técnicos para o seu ramal ferroviário que ligava ao 

Caminho de Ferro de Benguela. De facto, «além dos vagões encomendados ao Japão e à Grã-

Bretanha, a Zâmbia deve receber 400 vagões do Reino Unido que estão a ser convertidos de 

modo a poderem ser utilizados na bitola do Caminho de Ferro de Benguela. Todos estes 

vagões serão utilizados na via Lobito e devem ser entregues entre Dezembro de 1966 e 

Fevereiro de 1967»
232

. Para serem funcionários desse investimento, o Governo zambiano não 

conseguiu recrutar muitos especialistas no Reino Unido, alargando a busca de quadros à 

Polónia, Índia, RAU, Sudão e África Oriental. Eram necessários 120 maquinistas, 25 técnicos 

de comunicações, 15 fiscais, 50 ajustadores, 6 eletricistas e 3 fundidores
233

. 

As conversações de Lourenço Marques determinaram a quantidade mensal de 

combustível a enviar para a Zâmbia, a partir da Beira, que eram de 1 milhão e meio de galões. 

No ano de 1966, não se atingiu a essa cifra, mas estava próxima
234

. A Zâmbia queria que as 

reuniões fossem trimestrais
235

. Embora o Governo português tivesse interesse real em ajudar a 

Zâmbia, esta não estava assim tão interessada e faltava a algumas reuniões seguintes, como a 

de Janeiro de 1967. Efetivamente, «contava-se com a comparência dos delegados da Zâmbia. 

Dada, porém, a sua ausência, reuniram-se apenas com a presença dos delegados da Rodésia, 
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do Malawi e dos Caminhos de Ferro de Moçambique»
236

. A Zâmbia estudava novas formas 

de abastecimento, para não depender muito de Portugal. O Banco Mundial havia feito um 

empréstimo para melhorar as estradas do Malawi até Zâmbia, que ficou melhor asfaltada.  

Tendo em conta o comportamento da Zâmbia, o Gabinete do Ministro português 

do Ultramar conclui que: 

- A Zâmbia tem se desinteressado das reuniões do Comité Tripartido da Beira, 

apesar de ser o maior beneficiário do que delas resulta. Dada a posição do Senhor Coleman, 

secretário dos transportes do Malawi, na reunião de Lourenço Marques, não será de excluir 

estar ele a fazer o jogo dos ingleses no sentido de evitar as reuniões do Comité Tripartido; 

- está prevista para 7 de Fevereiro do 1967 uma reunião do Comité Tripartido. 

Não se sabe se comparecerá a delegação da Zâmbia; 

- as quantidades mensais de combustível líquidos para a Zâmbia via Malawi a 

partir de Beira estão progressivamente a aproximar-se do quantitativo mensal fixado na 

reunião de Lourenço Marques; 

- é de admitir que não sejam transportadas maiores quantidades de combustível 

para a Zâmbia por dificuldades da estrada de cerca de 800 Km, entre Salima e Copperbelt
237

. 

Portugal procurava trazer a Zâmbia à sua esfera de influência, qual Malawi. O uso 

das linhas terrestres e férreas que passassem por Angola e Moçambique e ajudava no 

abastecimento de combustível exigiam de Lusaka uma lealdade e fidelidade a Lisboa, para 

garantir o princípio da reciprocidade.  

Todavia, a Zâmbia estava sob pressão, sobretudo externa, no sentido de se afastar, 

cada vez mais, de Portugal, pelos seguintes fatores: 

- a ligação estreita da Zâmbia com Portugal representaria uma traição aos 

princípios da erradicação do colonialismo propostos pela OUA, e a afastaria do bloco afro-

asiático; 

- teria de se aproximar, com o tempo, à Rodésia do Sul, por pressão de Portugal, o 

que dificultaria a Grã-Bretanha e a ONU nas suas estratégias de bloquear Salisbúria com uma 

série de sanções; 

- complicaria o lançamento dos chamados “Países da Linha da Frente”, que 

integrava, a partir de 1966, fundamentalmente, também a Tanzânia e o Botswana, com o 
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objetivo de fazer frente ao apartheid na África do Sul e ao regime de Ian Smith, mas também 

para apoiar os Movimentos de Libertação na região. De acordo com Franco, «mesmo antes da 

independência de Moçambique, o presidente Julius Nyerere costumava ter encontros regulares 

com os seus colegas da Zâmbia, do Botswana e do Lesotho, respectivamente (sic!) Kenneth 

Kaunda, Sir Seretse Khama e Leabua Jonathan, para troca de ideias sobre a situação política 

regional e o desenvolvimento das lutas de libertação nacional. Nesses encontros, os líderes 

dos Movimentos de Libertação eram convidados para informarem sobre a evolução das suas 

lutas de libertação nacional»
238

. Assim, a Zâmbia estava comprometida com a ajuda aos 

Movimentos de Libertação africanos da região na sua luta contra o colonialismo e os regimes 

de minoria branca. 

Tendo em conta o exposto acima, a Zâmbia vai procurar se afastar da dependência 

de Portugal, adotando um conjunto de estratégia e até a criação de um caminho de ferro que a 

ligasse diretamente para a Tanzânia. 

Portugal publicou um Memorandum, a 18 de Janeiro de 1968, sobre as relações 

gerais com a Zâmbia e o fraco desempenho dessa no sentido de melhorar o seu próprio 

abastecimento de combustíveis e a sua insistência em apoiar e abrigar os Movimentos de 

Libertação angolanos. Lisboa ainda convidou as autoridades zambianas a alinharem-se com o 

projeto de construção da barragem de Cahora Bassa. Lusaka, por sua vez, também publicou 

um Memorandum das suas relações com Portugal, onde defende que as relações entre 

Portugal e suas colónias seriam melhores se estas se tornassem independentes. 

Publicado a 18 de Fevereiro de 1968 em Lusaka, o Memorandum resume as 

principais linhas de atuação da política externa zambiana para com Portugal. Defende que a 

independência das colónias portuguesas criaria relações excelentes com Lisboa, citando o 

exemplo do Brasil. Diz o Memorandum que «the independence of Brazil is the greatest 

example of what dividends accrue to a metropolitan power from granting of independence to 

a dependent territory. There is no doubt that independence to Angola, Mozambique and 

Guinea would render to Portugal, not only friendship but full support and brotherly co-

operation in all dimensions – economic, political and otherwise»
239

. O Governo de Zâmbia 

estava convencido de que uma nova forma de relacionamento entre Lisboa e suas colónias 

seria muito melhor no futuro que a situação presente, que era de guerra de guerrilha. 
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Insiste em aconselhar Portugal a mudar a forma de encarar as colónias e que 

Lusaka tinha certeza de que os angolanos e moçambicanos estavam cientes dos seus direitos a 

autodeterminação. De acordo com o Memorandum, «the Zambian Government is fearful of 

the consequences as the majority among the five million people in Angola and seven million 

in Mozambique become more and more aware of their rights and as the desire to exercise 

these rights freely gains momentum. The Zambian Government has irrefutable evidence of 

this development»
240

. A Zâmbia estava preocupada com a guerra porque, na sua fronteira com 

Angola, havia povos que pertenciam ao mesmo grupo étnico que alguns povos zambianos, e 

que se refugiavam no seu território, criando um sério problema para as autoridades. 

O Governo zambiano exigia de Lisboa a criação de condições para que as colónias 

portuguesas estivessem aptas a disporem de si mesmas, sem um poder sobre elas que não 

emanasse da vontade de sua população. Efetivamente, «it is necessary to emphasize that the 

Zambian Government are not demanding independence tomorrow for Angola or Mozambique 

or Portuguese Guinea but suggest the creation of conditions under which preparations could 

be made for a day when the five million people of Angola and seven million of Mozambique 

will all, as human beings, be able to have an effective voice in the running of their respective 

countries»
241

. E quando chegar essa altura, não haveria dúvidas de que a paz chegaria nas 

fronteiras da Zâmbia e as dificuldades seriam reduzidas e «the fields of co-operation between 

Portugal and Zambia will grow wider»
242

, e sem que essa questão estiver resolvidas, as 

relações entre Lisboa e Lusaka continuariam a ser beliscadas. 

Lusaka também adverte Lisboa de que, enquanto a situação de guerra prevalecer, 

vai sempre cooperar com a Comunidade Internacional na aplicação do princípio da 

autodeterminação e vai apoiar os Movimentos de Libertação da região. No mesmo 

Memorandum, a Zâmbia questiona como vai ser resolvida a relação entre Lisboa e suas 

colónias, uma vez que tem sido fonte de vários conflitos, ao mesmo tempo que acredita que 

seria melhor para Portugal a independência dos territórios sob seu domínio. O mesmo diz que 

«it is believed that the task may appear difficult on the part of the Portuguese Government but 

the Zambian Government sincerely hold the view that no difficulties could arise from the 

alteration of the association between Portugal, Mozambique, Angola and Portuguese Guinea. 
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The results will be more favourable for the Lisbon administration rather than adverse»
243

, 

pois que a guerra não afetava apenas Portugal e aqueles territórios, mas também os Estados 

vizinhos, que acolhiam milhares de refugiados.  

Lusaka atribui a Portugal, a Rodésia do Sul e à África do Sul a culpa de toda a 

situação de guerra e de crise que se vive na África Austral. Nas últimas páginas do 

Memorandum, Lusaka tem uma posição cética quanto à equipa de cooperação técnica 

proposta por Lisboa, bem como emite opiniões duvidosas no que concerne às linhas terrestres 

e férreas propostas por Portugal para ajudar a importação e exportação da Zâmbia:  

- Lusaka tomou conhecimento da intenção de Portugal de construir um outro 

ramal férreo que passaria pelo Baixo Congo em direção ao Porto do Lobito e agradece a 

proposta, chegando numa fase crítica de importação e exportação para a Zâmbia, em que o 

Caminho de Ferro de Benguela tem tido uma importância vital. Todavia, informa oficialmente 

ao Governo de Portugal que tem outra ideia que era que «the Zambian Government’s decision 

jointly with the Government of the United Republic of Tanzania to build a railway line to Dar 

es Salam»
244

. O financiamento e a execução do projeto, que se tornou prioridade para Lusaka, 

vai ser comunicado às autoridades portuguesas; 

- a Zâmbia levou em consideração a construção do ramal a partir do Porto de 

Nacala, que ajudaria muito no abastecimento do leste da Zâmbia, pois que as estradas não 

eram suficientes. «However, it is felt that the project cannot be seriously considered at the 

present moment in view of the other commitments within the framework of Government 

priorities in relation to the problem of transportation and alternative routes»
245

. Portugal e 

Malawi pretendiam usar essa rota no sentido de fazer a Zâmbia abandonar o projeto de linha 

férrea até Dar-es-Salam; 

- O Governo zambiano levou outrossim em consideração a proposta do Governo 

português relativamente ao complexo hidroelétrico de Cahora Bassa, no rio Zambeze. 

Agradece o convite formulado por Portugal no sentido de a Zâmbia beneficiar do 

fornecimento de energia elétrica do complexo para o seu desenvolvimento industrial. Como 

resposta, a Zâmbia informa a Portugal que «however, as the Portuguese Government will be 

aware, the Zambian Government is fully committed to the development of the Kafue Hydro-

electric power project and work is now well underway for the construction of the Kafue Dam. 
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(…) Much as they would therefore be interested in the Cahora Bassa Dam project, it would 

be necessary to concentrate at the present time on the completion of the Kafue project»
246

. 

Deste modo, apenas depois de se analisar a capacidade de fornecimento da barragem de 

Kafue, a construir no rio com o mesmo nome, é que Lusaka vai ter uma posição a respeito da 

proposta de Lisboa. O complexo hidroelétrico de Kafue foi construído entre 1967 e 1973, com 

uma capacidade de produção energética de 900 megawatts. Como a barragem de Cahora 

Bassa iniciou-se a construir em 1969, numa altura em que a de Kafue já ia 2 anos adiantada, a 

posição zambiana tinha uma razão de ser; 

- Portugal também havia apresentado uma proposta para utilizar o novo aeroporto 

da Zâmbia pela sua companhia aérea, mas a Zâmbia adiou a decisão para até 1970, mas sem 

certeza. Lusaka informa que muitas operadoras haviam submetido pedido para voar para o 

novo aeroporto, mas, como o número era elevado e o aeroporto ainda não estava a ser usado 

em plenitude, alguns pedidos foram colocados em lista espera
247

, inclusive o português.  

O Memorandum foi de extrema importância para Portugal, porque ficou patente a 

posição oficial do Governo zambiano na sua política externa para Lisboa. Ficou claro que 

Lusaka apoiaria, em todos os fóruns, os Movimentos de Libertação da África Austral na sua 

luta pela independência, aconselhando Portugal a mudar a sua forma de se relacionar com 

suas colónias. 

Em 1970, depois de ter falhado o apoio do Fundo Monetário Internacional, do 

Banco Mundial e de nações ocidentais, os chineses financiam e iniciam a construção da linha 

férrea que ligaria Zâmbia a Tanzânia, sem passar por territórios sob domínio português nem 

do Malawi, no sentido de ter uma maior independência no plano externo. 

Portugal, por sua vez, sabia que o trabalho para a Zâmbia deixar de depender dos 

territórios sob seu domínio era bastante árduo e, por isso, foi explorando, da melhor maneira 

possível, as dificuldades apresentadas por Lusaka, no sentido de continuar a manter o statu 

quo de suas possessões na África Austral.  

Por conseguinte, neste capítulo, que segue o que abordou sobre as estratégias da 

política externa portuguesa para a RDC/Zaire, cuidou-se das medidas adotadas por Portugal 

no sentido de levar a Zâmbia a estar sob sua esfera de influência e os modos como Lusaka 

procurava escapar à alçada dos meandros do MNE português, com destaque para a construção 
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de sua própria barragem e uma linha férrea que não passasse por territórios sob controlo 

português. Notou-se que o Governo zambiano, mormente durante a crise rodesiana, em que a 

dependência dos caminhos de ferro sob controlo português, pretendia apoiar os Movimentos 

de Libertação angolanos, mas estava condicionado pela logística dos transportes. Por seu 

turno, o Governo português usava a política divisionista para evitar frentes anticoloniais, 

forçando a Zâmbia a cortar com os Movimentos, oferecendo em troca facilidades ferroviárias, 

mas era contrariado pela vontade em apoiar o regime de Ian Smith. 
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Considerações finais 

As independências dos territórios africanos da Bélgica, do Reino Unido e da 

França colocaram ao Governo do Estado Novo um desafio novo. Para cumprir o seu objetivo 

estratégico de manter os seus territórios coloniais sem fazer concessões políticas aos 

Movimentos Nacionalistas, o Governo português desenvolveu um conjunto de práticas, 

recorrente em várias situações. Essas práticas, no que respeita aos apoios que os territórios 

vizinhos, agora independentes, poderiam dar aos Movimentos Nacionalistas angolanos, 

baseavam-se na exploração de vantagens geopolíticas e na exploração de fragilidades 

conjunturais.  

Como hipótese de trabalho e tanto quanto a política portuguesa para a RDC e 

Zâmbia permite observar, esse conjunto de práticas político-diplomáticas pode padronizar-se 

do seguinte modo: 

1) diversificação das suas alianças “metropolitanas” – desaparecida a posição 

confortável de confiança na tradicional aliança inglesa, com o declínio das potências 

europeias e desconfiando dos objetivos expansionistas dos EUA, o Governo português 

utilizou, dentro e fora da OTAN, contactos bilaterais com a França, a Alemanha Federal e, em 

certas circunstâncias, a Espanha – potências que, para a política africana portuguesa, tiveram 

agora uma maior ponderação do que anteriormente. 

2) utilização da posição logística portuguesa face aos novos Estados africanos – o 

controlo das duas costas oceânicas da África Austral, um trunfo que já tinha permitido 

consideráveis ganhos financeiros e políticos no processo de colonização, foi de novo usado no 

processo pós-independências; pressionar os novos Estados sem acesso ao mar e dependentes 

de infra-estruturas de transportes com terminais no litoral controlado por Lisboa revelou-se a 

mais eficaz das armas diplomáticas contra a RDC/Zaire e a Zâmbia; 

3) exploração das dificuldades de consolidação dos Estados nacionais emergentes, 

apoiando sistematicamente as secessões regionais ao mesmo tempo que não se cortavam as 

pontes com o Governo central. Esta política, muito mais evidente no caso da RDC/Zaire do 

que na Zâmbia, parece ter sido igualmente seguida em outros casos de Estados africanos 

vizinhos de territórios portugueses (Tanzânia, Guiné-Conakry, Nigéria, etc.). 
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4) uso alternado de um conjunto de práticas: 

a) diplomacia formal – direta e indireta (como no Zaire através da Espanha); 

b) diplomacia informal; 

c) da contraespionagem; 

e) de golpes terroristas; 

f) da manipulação de fluxos de populações refugiadas (gendarmes catangueses em 

Angola, refugiados angolanos no Zaire); de notar que a manipulação política dos fluxos 

transfranteiriços já vinha da época colonial, na qual as várias administrações procuravam 

atrair contribuintes do lado vizinho da fronteira.  Foram igualmente usados pelos novos 

Estados, como o Zaire, em pressão inversa, como seria o caso dos refugiados angolanos no 

Congo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Referências bibliográficas 

 

1. Fontes primárias 

AHDMNE – Armando Martins, “Política colonial belga – Relatório concernente ao ano de 

1947”. 

AHDMNE - PAA – Nº 404 – Processo 6, 81. 

AHDMNE - PAA – Processo 940, 1 (7) D. 

AHDMNE - PAA 1532 – Processo 940, 1(7) D. 

AHDMNE - PAA-M189-333,14. 

AHDMNE - PAA-M4-940,1 (7) A. 

AHDMNE - PAA-M89-940,1 (7). 

AHDMNE - Proc. 940, 1 (7) I, UL 26. 

AHDMNE - Proc. 940, 1 (7)I, UL 13; UL 34. 

AHDMNE - PT/AHD/MU/GM/GNP/RNP/0022/07420. 

AHDMNE - PT/AHD/MU/GM/GNP/RNP/0022/07495. 

AHDMNE - PT/AHD/MU/GM/GNP/RNP/0022/07499. 

AHDMNE - PT/AHD/MU/GM/GNP/RNP/0077/00278. 

AHDMNE - PAA-M4-940,1 (7) A. 

ANTT - AOS/CO/NE-16-cx. 373, pt 30. 

ANTT – AOS/CO/NE-21, cx. 413, pt37. 

ANTT - AOS/CO/NE-21, pt 28. 

ANTT - AOS/CO/NE-30A, pt 21. 



99 

 

ANTT - AOS/CO/NE-30A, pt 26. 

ANTT - AOS/CO/NE-30B, pt 5. 

ANTT - AOS/CO/NE-30B, pt 80. 

ANTT - AOS/CO/UL 53, p 2. 

ANTT - AOS/CO/UL 55, pt 7. 

ANTT - AOS/CO/UL 55, pt 8. 

ANTT - AOS/CO/UL 55, pt 9. 

ANTT - AOS/CO/UL-55, pt 8. 

ANTT - AOS/CO/UL-30G, pt 5. 

ANTT - AOS/CO/UL-40, cx. 836, pt3. 

ANTT - AOS/CO/UL-53, p 2. 

ANTT - AOS/CO/UL-55, pt 1. 

ANTT - AOS/CO/UL-59, pt 8. 

ANTT - AOS/CO/UL-59. 

ANTT - AOS/COE-1, pt 9. 

ANTT - AOS/COE-3, pt 2. 

ANTT - AOS/CO-UL 53, p 6. 

ANTT - AOS/UL-38A, pt 13. 

ANTT - AOS-CO-NE-21, cx. 413, pt37. 

ANTT - AOS-CO-UL-40, cx. 836, pt3. 

ANTT – SCCIA - Processo de Informação nº71. U.I. cx.240. 



100 

 

ANTT – SCCIA - MPLA-PI69, cx 239. 

ANTT - SCCIA, UPA-PI250, cx 267. 

ANTT - SCCIA-N71, nt 240. 

ANTT - SCCIA-Processo de Informação nº71. U.I. cx.240. 

ANTT - SCCIA-UPA-PI250, cx. 267. 

AOS/CO/PC-81, Pasta 1. 

 

2. Fontes secundárias 

BITTENCOURT, Marcelo. A criação do MPLA. In Revista “Estudos Afro-Asiáticos” nº 32. 

Disponível em http://www.casadasafricas.org.br/wp/wp-content/uploads/2011/08/A-criacao-

do-MPLA.pdf, acessado  a 31 de Julho de 2015. 

BONIFACE, Pascal. 2009. Atlas das Relações Internacionais. Nova Edição. Lisboa: Plátano 

Editora. 

BRANDÃO, Fernando de Castro. 2011. António de Oliveira Salazar. Uma cronologia. 

Lisboa: Edição de Livros e Revistas. 

CÁDIMA, Francisco Rui. 1996. Salazar, Caetano e a Televisão Portuguesa. Lisboa: Editorial 

Presença. 

CARVALHO, Henrique Martins. 1964. Política externa portuguesa. Estudos de Política 

Internacional. Nº 70. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar/Centro de Estudos Políticos 

e Sociais. 

Casa Comum da Fundação Mário Soares. Arquivo de Mário Pinto de Andrade. Disponível em 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04308.002.014#!5, acessado aos 15 de Julho de 

2015. 

http://www.casadasafricas.org.br/wp/wp-content/uploads/2011/08/A-criacao-do-MPLA.pdf
http://www.casadasafricas.org.br/wp/wp-content/uploads/2011/08/A-criacao-do-MPLA.pdf
http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04308.002.014#!5


101 

 

Casa Comum da Fundação Mário Soares. Arquivo de Mário Pinto de Andrade. Disponível em 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04317.001.007#!3, acessado aos 15 de Julho de 

2015. 

CASTILHO, José Manuel Tavares. 2012. Marcello Caetano. Uma biografia política. 

Coimbra: Almedina. 

Constituição Portuguesa de 11 de Abril de 1933. 

CUNHA, Joaquim da Silva e PEREIRA, Maria da Assunção do Vale. 2004. Manual de 

Direito Internacional Público. 2ª ed. Coimbra: Almedina. 

DIAS, Cesário. 26 de Novembro de 2011. FNLA: autêntico viveiro de crises. In Semanário 

Angolense. Ano VII. Edição 443.  

DINH, Nguyen Quoc, DAILLIER, Patrick e PELLET, Alain. 1999. Direito Internacional 

Público. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

ENDERS, Armelle. 1997. História da África Lusófona. Mem Martins: Editorial Inquérito. 

FERREIRA, Patrícia Magalhães. 1998. O conflito na região dos Grandes Lagos. Lisboa: 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. 

FONSECA, Ana Mónica. Dez anos de relações luso-alemãs (1958-1968). Setembro de 2006. 

Disponível em http://www.ipri.pt/publicacoes/revista_ri/pdf/AMF_RI_11.pdf, acessado aos 

31 de Julho de 2015. 

FONSECA, Bruno Leal Correia da. 2013. O Gabinete dos Negócios Políticos do Ministério 

do Ultramar, o Congo-Léopoldville e Angola (1960-1965). Dissertação de Mestrado. Braga: 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. 

FRANCO, Manuela. 2007. Estratégia e segurança na África Austral. In Fundação Luso-

Americana para o Desenvolvimento. Estratégia e segurança na África Austral. Lisboa: 

Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI). 

GOMES, Matos. 1953. Política Externa de Salazar. Porto: Edições Além. 

HENDERSON, Lawrence W. 2001. A Igreja em Angola. Um rio com várias correntes. 

Luanda: Editorial Além-Mar. 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04317.001.007#!3
http://www.ipri.pt/publicacoes/revista_ri/pdf/AMF_RI_11.pdf


102 

 

JESUS, José Duarte de. 2012. A guerra secreta de Salazar em África. Alfragide: Publicações 

Dom Quixote. 

JÚNIOR, Miguel. 2014. A mão sul-africana. O envolvimento das Forças de Defesa da África 

do Sul (1966-1974). Um estudo de contrainsurreição. Cascais: Tribuna da História. 

KAMABAYA, Moisés. 2003. O renascimento da personalidade africana. Luanda: Editorial 

Nzila. 

KI-ZERBO, Joseph. 2002. História da África Negra. Vol. II. 3ª ed. Mem Martins: 

Publicações Europa-América. 

LOFF, Manuel. 2008. “O nosso século é fascista!” O mundo visto por Salazar e Franco 

(1936-1945). Porto: Campo das Letras. 

MACQUEEN, Norrie. 1997. A descolonização da África portuguesa. A revolução 

metropolitana e a dissolução do Império. Mem Martins: Editorial Inquérito. 

MARCHAND, Jacques.  1996. L’Économie minière en Afrique Australe. Paris: Khartala 

MARCOS, Daniel da Silva Costa. 2007. Salazar e de Gaulle: a França e a Questão Colonial 

Portuguesa (1958-1968). Lisboa: Biblioteca Diplomática do MNE. 

MENDES, Nuno Canas e COUTINHO, Francisco Pereira. 2014. Enciclopédia das Relações 

Internacionais. Alfragide: Publicações Dom Quixote. 

MONGIARDIM, Maria Regina. 2007. Diplomacia. Coimbra: Almedina. 

NOGUEIRA, Franco. 2000a. Salazar: a resistência (1958-1964). Vol. V. Barcelos: 

Companhia Editora do Minho. 

NOGUEIRA, Franco. 2000b. Salazar: o último combate (1964-1970). Vol. VI. Barcelos: 

Companhia Editora do Minho. 

PATRÍCIO, José. 1997. Angola-EUA: os caminhos do bom senso. Luanda: Executive Center, 

1997. 

PEREIRA, Bernardo Futscher. 2012. A diplomacia de Salazar (1932-1949). Alfragide: 

Publicações Dom Quixote. 



103 

 

RAMOS, Rui; SOUSA, Bernardo Vasconcelos; MONTEIRO, e Nono Gonçalo. 2012. 

História de Portugal. 7ª ed. Lisboa: A Esfera dos Livros. 

RODRIGUES, Luís Nuno. 2002. Salazar-Kennedy: a crise de uma aliança. 2ª ed. Lisboa: 

Editorial Notícias. 

ROSAS, Fernando. 2012. Salazar e o poder. A arte de saber durar. Lisboa: Tinta da China. 

SCHNEIDMAN, Witney W. 2004. Confronto em África. Washington e a Queda do Império 

Colonial Português. Lisboa: Tribuna da História. 

SOUSA, Fernando de e MENDES, Pedro. 2014. Dicionário de Relações Internacionais. 3ª 

ed. Porto: Edições Afrontamento. 

TISCAR, Maria José Santiago. 2013. Diplomacia Peninsular e Operações Secretas na 

Guerra Colonial. Lisboa: Edições Colibri. 

VELEZ, Rui. 2010. Salazar e Tshombé. O apoio de Portugal ao Catanga (1961-1967). 

Dissertação de Mestrado. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa. 

WRIGHT, George. 2000. A destruição de um país. A política dos Estados Unidos para 

Angola desde 1945. Lisboa: Editorial Caminho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

Anexos 

Anexo 1 – Combustíveis para a Zâmbia 

 

Fonte: ANTT – AOS/CO/UL 55, pt 8. 
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Anexo 2 – Carta do Presidente Kaunda a Oliveira Salazar 

 

Fonte: ANTT – AOS/CO/UL-55, pt 7. 
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Anexo 3 – Carta de Oliveira Salazar ao Presidente Kaunda 
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Fonte: ANTT – AOS/CO/UL-55, pt 7. 
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Anexo 4 – Medidas contra a RDC por reconhecer o GRAE 
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Fonte: ANTT – AOS/CO/UL-59, pt 8. 


