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NOTA PRÉVIA 

 
O texto referente a este Seminário, elaborado em 1990 para o Seminário “Linhas de Força 
da Politica Externa Portuguesa Pos-1974”, da Licenciatura em Relações Internacionais, foi 
reformulado e convertido de um inicial sistema de texto simples – não Word, salvo erro 
DOS – para o actual Word (do Office 365). 
 
Por esse facto, e para melhor compreensão foi considerado necessário alterar a 
identificação dos Capítulos – esteva incorrecta – e a formatação das Notas de Rodapé – sem 
alterar o seu conteúdo inicial – e um ou outro sinal ou caractere não convencional – é 
provável que algum deste tenha se mantido; no restante, até para quem o ler perceber a 
evolução do autor, no que tange à escrita académica, citações bibliográficas e 
espacejamento, nada foi alterado. 
 
Infelizmente, não foi possível reconverter todos os Anexos, nem a partir da disquete inicial 
onde os textos estavam guardados (identificados os que não foram possíveis de reconverter; 
ainda assim, estão os Acordos principais). 
 
Reconvertido em 30 de Junho de 2020 
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Introdução 
 

O trabalho que nos próximos capítulos vou tentar explanar, referente ao Seminário: 
"Linhas de Força da Politica Externa Portuguesa Pos-1974: Os Acordos de Alvor", é uma 
sumula muito superficial de um dos acontecimentos verificados após a "Revolução dos 
Cravos"1 ocorrida em 25 de Abril de 1974, com profundas repercussões na politica externa 
portuguesa. 

Como se sabe um dos pilares do chamado "Estado Novo", era a sua politica colonial, 
repudiada pela maioria dos Estados com assento na ONU. 

Infelizmente, reconheço que o trabalho não e tao abrangente como desejaria nem tao 
pouco foi possível retirar as conexões politicas, que uma obra destas, transmite. No entanto 
fica a sensação agradável do dever cumprido. 

O trabalho foi dividido em duas partes principais, referentes a 5 capítulos. 
Uma primeira parte, relativo aos dois primeiros capítulos, refere-se a evolução 

politica internacional do pós-guerra e Golpe de Estado e a descolonização portuguesa. 
Os três restantes capítulos, referem-se ao acordo de descolonização luso--angolano, o 

Acordo de Alvor, celebrado entre Portugal e os três movimentos de libertação nacionais e a 
cooperação entre as duas Nações, apos a suspensão, quer por Portugal, quer pela República 
Popular de Angola, dos mesmos. 

Esperando ter sido o mais objectivo possível, não deixo, no entanto, de reconhecer 
que ao mesmo faltam esclarecimentos mais concretos para certas questões levantadas e/ou 
abordadas. Se, bibliograficamente, por parte da UNITA tive um acolhimento satisfatório e 
cordial, já por parte dos serviços culturais da Embaixada angolana até hoje não recebi 
qualquer tipo de resposta. Da parte da FNLA, não me foi possível obter qualquer 
informação, por desconhecer o paradeiro de algum elemento afecto aquele movimento, em 
Portugal, tendo, no entanto, conhecimento da existência de uma pequena delegação em 
Paris, com a qual não me foi possível contactar. 
 

 
1 OCKRENT/MARENCHES, No segredo dos deuses, pág. 15; 



6 
 

Capitulo I: Os Três D's 
 

O fim da 2. Guerra Mundial trouxe consigo para o Sistema Internacional novos ideais 
políticos que alteraram completamente com o sistema hegemónico europeu. Era o fim das 
ditaduras de Europa Central, – na Península Ibérica sobreviveram duas Ditaduras ate 
meados dos anos 70, – a vitoria da democracia e o aparecimento de uma Nova Ordem 
Politica Internacional, com o fim da já defunta S.D.N., Sociedade das Nações, e o 
aparecimento de uma nova organização internacional, em sua substituição, a O.N.U., 
Organização das Nações Unidas, entre os seus principais fundadores, contavam-se os 
E.U.A., a U.R.S.S., Franca e Grã-Bretanha, os principais vencedores da Guerra. 

A Carta das N.U.2, aprovada em São Francisco em 1945, insere no seu artº. 1., entre 
outros pontos, duas propostas fundamentais no seu esforço para a consecução dos seus 
objectivos "Manter a Paz e a Segurança internacionais (...)" e "(...) Desenvolver relações 
amistosas entre as Nações baseadas no respeito do principio da igualdade de direitos e da 
autodeterminação (...)"3foi no principio deste direito que a Assembleia-Geral da O.N.U. 
aprovou a Resolução 1514(XV), sob o titulo "Declaração sobre a Concessão da 
Independência aos Países e Povos Coloniais"4 de que viria a resultar nas descolonizações 
africanas e asiáticas, abordadas mais a frente. 

Quando a Carta foi assinada, pensava-se que o ponto 1 do seu art. 1. poderia ser 
implementado, principalmente, porque a Europa estava cansada e exausta de duas Guerras. 
No entanto, só ficou a expectativa emergente, porque os resultados foram pouco 
satisfatórios, ou mesmo, defraudantes. 

Os dois principais Estados vencedores, paradoxalmente não europeus os E.U.A. e 
U.R.S.S., – no entanto, aquando da assinatura da Acta Final de Helsínquia, esta apresentou-
se, segundo o Secretário-geral do Politburo, Leonidas Brejnev, como um estado europeu, 
sendo esta ideia reforçada com o advento da Perestroika e as declarações nesse sentido 
proferidas por Gorbachev em meados do corrente ano – começaram a praticar uma politica 
de mutua hostilidade. De um lado, os E.U.A. que desejavam conter o sistema politico 
soviético, o comunismo, nos territórios do leste europeu, conforme o acordado nas duas 

 
2 "Nos os Povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que, 

por duas vezes, no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis a humanidade, a reafirmar a fé nos 
direitos fundamentais do homem,(...) na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das 
grandes e pequenas nações, a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito(...) e outras fontes 
do Direito Internacional possam ser mantidos(...) praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, 
como bons vizinhos, e unir as nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais e a garantir(...) 
que a força armada não será usada a não ser no interesse comum.(...) Resolvemos Conjugar os Nossos 
Esforços para a Consecução desses Objectivos.(...) Em vista disso, os nossos respectivos Governos (...) 
concordaram com a presente Carta das Nações Unidas e estabeleceram por meio dela, uma Organização 
Internacional que será conhecida pelo nome de Nações Unidas." in: SEARA, Fernando, Direito 
Internacional Publico, Documentos fundamentais, pág. 28 e seg.; 

3 Ibidem, pág. 29; 
4 Ibidem, pág. 77; 
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Conferências de Yalta e Potsdam,5 – o geopolítico americano Saul Cohen, afirmava que o 
Ocidente deveria suster o comunismo nas regiões periféricas, aos quais chamava de 
"Rimland",6 - por sua vez verificava-se o constante expansionismo soviético, 
principalmente caracterizado pelo desrespeito desses acordos, de que o Golpe de Praga de 
1948 é o facto mais paradigmático7. 

Se, até então, os europeus viam com relativa simpatia a existência do comunismo, a 
partir dessa altura – Churchill também contribuiu para essa reviravolta com uma frase que 
se tornou celebre, em Fulton8 – começaram a recear o expansionismo soviético. 

Assim, em Abril de 1949, foi criada a NATO, uma organização eminentemente 
defensiva, de características político-militares, de cujo os fundadores se destacam os 
E.U.A., Franca, Grã-Bretanha e, paradoxalmente,  a única ditadura existente no seu seio, 
Portugal; (o posicionamento geo-estratégico das ilhas açoreanas era – ainda hoje o é – 
demasiado importante para ser menosprezado). De imediato a União Soviética cria, em 
Varsóvia, uma organização similar com os Países politicamente seus aliados, a Organização 
do Tratado de Varsóvia, vulgarmente reconhecida por Pacto de Varsóvia9 Foi o inicio da 
chamada Guerra-Fria, ou Paz Buliçosa como lhe chama R. Aron10 e a confirmação plena da 
partilha da Europa em dois blocos político-militares11 

Simultaneamente, enquanto se verificava a consecução da partilha da Europa em 
zonas de influência, quer na Asia quer em Africa, começava-se a sentir o forte impulso 
descolonizador resultante da Carta da O.N.U. e das ligações politico-culturais entre os 
povos asiáticos do Sudeste, nomeadamente, os povos vietnamitas e a China comunista, ou 
ainda as movimentações legislativas do pós-guerra, quer na Franca quer na Grã-Bretanha, 
nomeadamente com a criação de partidos africanos filiais de partidos políticos 
metropolitanos de modo a prepararem-se para presidirem aos destinos das novas Nações em 
emergência, numa primeira fase, e da criação de Assembleias Regionais e criação de 
partidos políticos  autóctones, numa fase posterior12 Era a consecução do art. 1. da Carta 
das Nações Unidas – a autodeterminação – que viria a ser  reforçada pela Resolução da 
Assembleia Geral 1514(XV), anteriormente referida. 

Por isso não foi de estranhar que quase toda a Africa Negra, de influencia franco-
britânica estivesse, nos meados dos anos 60, totalmente independente. No entanto, os 
territórios portugueses de Africa mantinham o regime colonial administrativo. 

 
5 SERNACLENS, Yalta, pág. 121 e seg.; 
6 COHEN, Saul B., Geography and Politics undivided World, citado pelo brig. Raul F. Martins, na cadeira de 

Geopolítica e Geoestratégia; 
7 As duas Conferências tinham preconizado entre outros assuntos políticos um sistema multipartidário para a 

Checoslováquia e eleições livres, as quais ditaram a derrota do Partido Comunista local; 
8 “Abateu-se sobre a Europa uma Cortina de Ferro” - W. Churchill em Fulton, Mo., USA; in: Collier's Enc., 

vol. 6, pag.417; 
9 Dicionário de Politica Internacional, pág. 227; 
10 ARON, Raimond, Paix et Guerre entre les Nations, pág. 168 e 169 ; 
11 Idem, Memoires, pág. 210 e segs; 
12 LAVROFF, Dmitri, Os Partidos Políticos da Africa Negra, pág. 18 e segs; 
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Se o mundo demo-liberal ocidental tolerava o sistema politico português, 
caracterizado por um autoritarismo moderado, comparativamente com a ditadura franquista 
e/ou as ditaduras do pré-Guerra, já o seu colonialismo era mal visto13  

Dai que, quando as guerras de libertação em Africa, começaram, nomeadamente em 
Angola, a maior parte do armamento capturado pelas Forcas Armadas Portuguesas, tanto 
fosse proveniente do Mundo Ocidental, principalmente, dos E.U.A., como do bloco 
socialista, da Checoslováquia e da U.R.S.S.14. 

Ao mesmo tempo que as guerras de descolonização começavam nos territórios 
portugueses de Africa, na Asia, mais concretamente, no Vietnam, começava uma segunda 
guerra de libertação nacional, contra os Norte-americanos, levada a efeito pelas forcas 
conjuntas Norte-Vietnamitas e Vietcongs do Sul. 

Esta guerra, que pela primeira vez permitiu aos americanos verem "in loco" um 
conflito armado, por via das transmissões televisivas, provocou um forte impacto na 
opinião publica americana, e, simultaneamente, nos europeus, a qual se traduziu numa forte 
oposição a manutenção das forcas americanas no Vietnam. 

Assim, nada teve de espantoso que em meados dos anos 60, o mundo demo-liberal, 
começasse a ser varrido por ideais mais pacifistas e mais liberais, que tiveram o seu apogeu 
em França, em Maio de 1968, com profundas repercussões em todas as camadas sociais, 
nomeadamente, junto dos intelectuais15. 

Portugal, como a restante Europa, não ficou imune a estas novas correntes politicas e, 
nos princípios dos anos 70, os meios académicos de Lisboa e Coimbra, começaram a 
manifestar-se com vista a uma maior abertura politica e pelo fim da guerra colonial. 

Seriam esses mesmos meios académicos, que, entretanto, integrados 
compulsivamente no serviço militar obrigatório, nas palavras do brig. Vasco Lourenço, 
iriam perpetrar um Golpe de Estado, em Abril de 1974, no que ficou conhecido pela "mais 
pacifica Revolução da Historia"16. 

Para o Golpe, levado a efeito na sua maioria por oficiais de baixa patente, foi 
invocado, entre outras razoes, os 13 anos de luta em terras ultramarinas, sem que se 
vislumbrasse uma politica ultramarina de consenso que levasse a paz entre portugueses de 
diferentes raças e credos, ou alguma alteração pacifica do sistema politico, com 
implantação de um sistema democrático de pluripartidarismo;  do  golpe  resultou  um 
Programa,17 base da nova politica social e económica para o Pais. Desse programa ressalva-
se, entre outros aspectos, a solução não militar da guerra do Ultramar, condições para um 
debate franco e aberto para uma nova politica ultramarina18, medidas que garantissem o 

 
13 FELGA, Hélio, A guerra em Angola, pág. 136 e seg.; 
14 Ibidem, pág. 98; 
15 "Seculo XX – Maio de 68, 20 anos depois", RTP, Programa Seculo XX, 1988; 
16 A Capital, de Abril de 1974; 
17 O Programa do MFA e dos Partidos Políticos, pág.9; 
18 Ibidem, pág. 11 e 17; 
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exercício efectivo de liberdade politica dos cidadãos e combatessem a inflação e o 
proteccionismo que afetavam o desenvolvimento económico19. 

Esta nova politica portuguesa seria mais tarde definida pelo jornal vespertino, A 
República20, como a politica dos 3 D's: Desenvolver, Democratizar e Descolonizar 
 

 
19 Ibidem, pág. 14 e 15; 
20 Citado pelo Le Monde, 19.Jul.1974; 
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Capitulo II: A descolonização Portuguesa 
 

Após o Golpe militar de Abril de 1974, normalmente reconhecido como "Revolução 
dos Cravos" – por motivos que se prendem com a terminologia militar, prefiro chamar-lhe 
de "Golpe de Estado"21 – uma das primeiras questões formuladas, pelos jornalistas, ao 
então presidente da Junta de Salvação Nacional, Gen. António de Spínola, referia-se qual a 
Politica Portuguesa para as Colónias de Africa, ao que o mesmo, responderia, com 
ambiguidade: "... A Politica foi definida no consenso do Pais... "22 e, que "(...) Todo o Povo 
tem direito a autodeterminação desde que atinja um nível cultural que traduza uma real 
consciencialização. De contrário, a autodeterminação só viria a beneficiar terceiros e só 
terceiros viriam a decidir os destinos desse povo (...)"23. Sendo um dos objectivos tentar 
acabar  com  a guerra em Africa, conforme o preconizado pelo Programa do MFA, 
Movimento das Forcas Armadas24, cimentado de certa forma nas ideias político-
administrativas de Spínola, ou seja, preferencialmente, um "Federalismo Luso-Africano"25 
na linha da Comunidade Lusíada26, o gen. Costa Gomes de visita aos territórios africanos, 
propôs que os movimentos cessassem a guerra para juntos, melhor poderem, definir s 
destinos africanos, a que se juntariam os partidos políticos entretanto formados, ou a 
formar, nesses territórios27. 

No entanto, a evolução social e politica verificada tanto em Portugal como em Africa, 
levou a uma alteração substancial no conceito de autodeterminista das colónias africanas. 

Se por um lado havia o reconhecimento por cerca de meia centena de Países a auto-
proclamada República da Guiné-Bissau, reclamada em 26 de Setembro de 1973, República 
da Guiné-Bissau em Medina do Boé, pelo P.A.I.G.C.28, por outro o MFA, internamente 
encontrava-se dividido em duas correntes ideológicas quanto ao processo colonial, sendo a 
fracção dominante a que preconizava uma descolonização por autodeterminação e 
independência29. 

Também em África, os movimentos nacionalistas preconizavam a independência 
imediata e sem quaisquer medidas federativas intermedias. 

 
21 REVOLUÇOES: levantamento popular súbito, não planeado e incontrolado. Chefes aparecem depois; 

REVOLTA MILITAR: fracção significativa de Forças Armadas que procura derrubar pela força a 
autoridade instituída; GOLPE DE ESTADO: acção clandestina de um grupo restricto com execução 
rápida e inesperada por parte de uma elite. In: COUTO, Manual de Estratégia; 

22 Conferência Imprensa de Spínola no Quartel da Pontinha a 26/04/1974 as 08;30 horas. Comunicação 
radiofónica; 

23 Tempo (Ver. Moçambicana), nr. 268, pág. 33; 
24 Dec.-Lei 203/74 de 15 de Maio; O Programa do MFA e de outros Partidos Políticos, ponto 7, alíneas a), b) 

e e); 
25 SPÍNOLA, Antonio de, Portugal e o Futuro, pág. 186 – 202; 
26 Ibidem, pág. 13; 
27 Tempo, op. ct.; 
28 8) Ibidem; 
29 A Descolonização Portuguesa, nr. 2, pág. 67 
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Entretanto, em Portugal a classe dominante do MFA, começa a ser influenciada pelas 
movimentações politicas resultantes da questão do 28 de Setembro30, que resultou na 
renúncia de Spínola a presidência do Pais e a ascensão do gen. Costa Gomes que, 
juntamente com o então primeiro ministro, brig. Vasco Goncalves, começam a dominar a 
cena politica portuguesa. » assim, que os "... Partidos e Movimentos fantoches ...)"31 de 
Angola e Moçambique começam a ser marginalizados e votados ao ostracismo, os seus 
dirigentes presos, deportados e/ou foragidos; e o começo de uma descolonização de que 
Portugal, hoje em dia, não se orgulha, como poderemos verificar por declarações prestadas 
recentemente, citadas na pág. 17, por altas individualidades politicas e institucionais. 

Em Cabo Verde o Grupo de Acção Democrática de Cabo Verde, G.A.D.C., pro-
PAIGC32, desaparece quando este movimento é legalizado, juntando-se, assim, à União 
Democrática de Cabo Verde e à União do Povo das Ilhas de Cabo Verde, também 
desaparecidos, pelo efeito do reconhecimento da independência da Guiné, que, com os 
Acordos de Argel de 197433, tornou o PAIGC como único interlocutor válido. Cabo Verde 
teve o seu estatuto orgânico publicado em 17 de Dezembro de 1974 e ascendeu a 
independência a 5 de Julho de 1975. 

Na ainda Guiné Portuguesa, entretanto declarada independente pelo PAIGC, 
começaram a surgir partidos políticos, como o Movimento Democrático da Guiné, a Liga 
Popular da Guiné e o ressurgimento da F.L.I.N.G., Frente de Libertação Nacional da Guiné. 

No entanto, contrariando quaisquer premissas entretanto acordadas, o governo 
Português e o MFA, encetaram negociações em Argel, com o PAIGC, em 1974, com vista 
ao reconhecimento "de Jure" da República da Guiné-Bissau, bem assim, como reconhecê-lo 
"como único e legitimo representante do povo guinéu e cabo-verdiano"34, como veio, 
posteriormente, a verificar-se. 

Por sua vez, São Tomé e Príncipe, depois de uma consulta popular35, viria a ser 
independente a 12 de Julho de 1975, após contactos preliminares entre o governo de 
Portugal e M.L.S.T.P.36, vencedor absoluto do plebiscito popular de que resultou no 
Acordo de Argel, de Novembro de 197437. 

Quanto as duas maiores provincias africanas os processos de descolonização foram 
mais complexos. Abordarei de imediato a descolonização moçambicana, visto ser a questão 
angolana a que mais profundamente será abordada nos capítulos seguintes. 

 
30 Entrevista ao Brig. Otelo S Carvalho a " O Seculo Ilustrado ", in: Diário de Noticias, edição especial, 28-

09-74 
31 Tempo, nr. 268, pág. 34 
32 PAIGC-Partido Africano para Independência da Guine e Cabo Verde, criado em 19 de Setembro de 1956, 

por Amílcar Cabral, Aristides Pereira, Luís Cabral, Júlio de Almeida, Fernando Fortes e Elisée Turpin; 
33 A Descolonização Portuguesa, nr. 2, pág.11 e 12 
34 Idem, pag. 43 e 44 
35 "Notas para uma Caracterização Histórico-Cultural, de São Tomé ", pág. 38; 
36 MLSTP, Movimento de Libertação de São Tome e Príncipe, criado em Set. 1960, na sequência do Comité 

para a Libertação de São Tome e Príncipe em Libreville, Gabão: idem, pág. 38; 
37 Descolonização Portuguesa, nr. 2, pág. 46; 
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Moçambique ascendeu a independência em 25 de Julho de 1975, apos acordos 
celebrados entre Portugal e a FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique, em Lusaka, 
Zâmbia, de 5 a 7 de Setembro de 197438, depois de Portugal ter reconhecido a FRELIMO 
como o único e legítimo representante do povo moçambicano, a condição " sine qua non " 
para o cessar-fogo39. Dai que grupos políticos como a GUMO, Grupo Unido Moçambique, 
ou a COREMO, Comité Revolucionário de Moçambique, tenham sido marginalizados, ou 
que em Setembro de 1974 uma parte da população moçambicana se tenha rebelado contra 
os poderes instituídos e tentado uma solução do tipo rodesiana40.  

Angola, talvez a descolonização mais complexa, como reconheceria o próprio gen.  
Costa Gomes41, tornou-se independente a 11 de Novembro de 1975, após assinatura de uns 
acordos entre o governo Português e os três movimentos de Libertação Nacional Angolanos 
– FNLA, MPLA e UNITA – na localidade portuguesa de Alvor. 

Para os três restantes territorios oficialmente portugueses não se pode dizer que 
houvesse qualquer tipo de descolonização. Assim, enquanto o chamado Estado Português 
da Índia era formalmente reconhecido como  parte  integrante da União Indiana42, Macau e 
sujeito a um estatuto especial, por não ser considerado como colónia, mas tão-só, um 
território chinês sob administração de Portugal43; já Timor foi, no auge da sua " 
descolonização " anexado pela acção das forcas armadas da Indonésia em Dezembro de 
197544 na sequência da auto-proclamada independência pela FRETILIN, em 28 de 
Novembro desse ano45. 

Enquanto se procedia a uma descolonização considerada por alguns políticos e 
dirigentes do PS, como "... uma verdadeira descolonização..." devido "... a conclusão 
vitoriosa das lutas de libertação nacional ..."46, – anos depois, o actual Presidente português, 
ex-presidente do PS e um dos antigos negociadores da maior parte dos acordos assinados, 
Dr. Mário Soares, diria que a mesma levou "... a tirania em muitos casos ..."47, ou que " A 
descolonização foi feita em PÉSSIMAS (sic) condições ... perdemos fontes de riqueza e 
tivemos de receber os retornados ..."48 –, Portugal conseguia passar do obscurantismo e 
isolamento politico internacional, para um  Pais com relações politicas e diplomáticas com 
quase todos os quadrante políticos mundiais, bem assim, ter assento em todos os 
organismos afectos a ONU de que Portugal estava afastado. 

 

 
38 Ibidem, pág. 44 e 45; Le Monde, 29-05-74; 
39 SANTOS, Isabel C., Notas para Seminário 'Linhas de força (...) pós-74: “Acordos de Lusaka”; 
40 Ibidem; 
41 GOMES, Costa, Entrevista à Rev. Vega (Brasil) em 29-11-74, in: Diários Políticos, pág. 420; 
42 A invasão processou-se a 18-12-1961 e o reconhecimento a 15-10-1974. Lei Constitucional 9/74 de 15 de 

Out. 1974; 
43 Art. 306 da Const. da Rep. Portuguesa, 1976 e art. 296 da CRP, de 1982; Le Monde, 07-08-74 e Le 
44 "Operação Saroja", África, 30-05-90; 
45 África 30-05-90; 
46 A Descolonização Portuguesa, nr. 2, pag. 71; 
47 Correio da Manhã, 09-10-90; 
48 A União (Angra do Heroísmo), 31-12-83; 
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Capitulo III: Os Acordos de Alvor 
 

Após a definitiva e irreversível decisão de descolonizar as colónias portuguesas, o 
MFA e o governo português encetaram negociações com os movimentos de libertação 
angolanos, para o cessar-fogo no território e, simultaneamente, conceder a independência 
ao território em questão. 

Se, com maior ou menor dificuldade, nos outros territórios essas negociações, não 
tiveram obstáculos, quase intransponíveis, por haver, em cada um deles, um só movimento 
reconhecido, quer pela O.U.A.49, quer pela ONU,  quer  ainda por Portugal, como "... 
legitimo representante do povo..."50, em Angola essa dificuldade era multiplicada por três, 
ou seja, existiam três movimentos reconhecidos tanto pela OUA como por Portugal, como 
os legítimos representantes. O maior problema era o seu não mutuo entendimento. Os 
movimentos em questão foram: a F.N.L.A., Frente Nacional para a Libertação de Angola, o 
M.P.L.A., Movimento Popular de Libertação de Angola e a U.N.I.T.A., União Nacional 
para a Libertação Total de Angola51, liderados, respetivamente, por Roberto Holden52, Dr. 
Agostinho Neto53 e Dr. Jonas Savimbi54 e com implantação territorial, respectivamente, na 
zona Norte, no Leste e Sudeste de angolano. O MPLA embora militarmente mais 
implantado na zona leste, politicamente a sua forca verificava-se em Luanda e nas zonas 
periféricas de Icolo e Bengo, nos arredores de Luanda. 

Ora a condição "sine qua non" de Portugal para negociar a independência, exigia que 
os três movimentos aparecessem a mesa de negociações, juntos e nunca em separado, o que 
contrariava uma das partes que se achava com mais legitimidade que os outros 
movimentos. Era o caso do MPLA, apoiado pelos partidos e movimentos revolucionários 

 
49 O.U.A. - Organização de Unidade Africana, fundada em Adis-a-Abeba, Etiópia, a 23 de Maio de 1963; in: 

Dic. Pol. Internacional, pág. 287; 
50 A Descolonização Portuguesa, nr. 2; 
51 FNLA – Frente Libertação Nacional de Angola foi fundada em 15-03-1962, resultante da fusão entre a 

U.P.A. e o P.D.A.; MPLA – Movimento Popular para a Libertação de Angola foi fundado em 1956, sendo 
seu primeiro Presidente, o Dr. Mário de Andrade, recentemente falecido, até ao 1º. Congresso, em 1962 – 
in Descolonização Portuguesa, nr.2, pág. 33; UNITA – União Nacional para a Independência Total de 
Angola, foi fundada em 13 de Marco de 1966, na Conferência de Muangai, tendo começado a sua 
actividade militar na noite de Natal de 1966, no Leste de Angola. Desde o inicio se assumiu como um 
Partido Politico – in: UNITA, ideário e estrutura; 

52 Roberto Holden, vulgarmente reconhecido por Holden Roberto – como será designado em definitivo –, ou 
chamado de José Gilmore, era natural de Kinshasa, Zaire, filho de holandês e de mãe angolana; in: 
FELGAS, Hélio, A Guerra em Angola, pág. 53; 

53 Agostinho Neto, médico, natural de Icolo e Bengo, substituiu Mário Pinto de Andrade, passando este a 
Presidente Honorário até a sua recente morte. Apos a morte de Neto, verificada depois de prolongada 
doença, em Moscovo, este foi substituído, por José Eduardo dos Santos, um engenheiro de petróleos; 

54 Jonas Savimbi, foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, durante a existência do GRAE, Governo 
Revolucionário de Angola no Exilo, de Abril, 1962 a 15-07-1964, e membro Secretário-geral da UPA, 
antes de fundar a UNITA, juntamente com Tony da Costa Fernandes, N' Zau Puna e outros, sendo o 
carismático Presidente desde a fundação; in: J. Savimbi, o Homem do Projecto Angolano, pág. 26; 
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da esquerda portuguesa, de que se destacam o PCP, o LUAR, o MRPP, entre outros55 e 
elementos do próprio governo português e das Forcas Armadas Portuguesas. 

Porem, as forcas politicas e militares mais moderadas e o facto de os três movimentos 
estarem reconhecidos pela OUA como "legítimos representantes", obrigou aquelas forcas a 
negociarem em conjunto. As negociações acabaram por se verificar em Alvor, pequena 
localidade portuguesa, no Algarve, em Janeiro de 1975, através da Cimeira da Penina56. 

 
a) O Cessar Fogo 
 
Uma das condições, sem as quais não haveria negociações, era o cessar-fogo. Após 

diversos contactos preliminares, os movimentos angolanos acordaram, se bem que 
individualmente, o cessar-fogo com o governo português. Foi assim com a UNITA, em 
14/07/1974, com a FNLA, em 11/10/1974 e o MPLA, em 21/10/197457. 

Se entre Portugal e os movimentos já estava acordado o cessar-fogo, entre os três 
movimentos esse cessar-fogo era inexistente, já que continuavam a guerrear-se entre si, 
como quase desde as suas fundações e desde que a guerra colonial começou. 

Essa guerra era o grande entrave para a independência, já que Portugal reafirmava 
constantemente a necessidade dos três movimentos se entenderem entre si, antes de 
qualquer negociação. 

 
b) Acordos entre os Movimentos 
 
O primeiro acordo intra-movimentos, verificou-se em 25/11/74, entre a FNLA e a 

UNITA, em Kinshasa, Zaire, e entre o MPLA e UNITA, em 18 de Dezembro seguinte na 
cidade do Luso, no leste de Angola. A FNLA e o MPLA, só viriam a reconciliar-se algum 
tempo depois, em Mombaca, durante a Conferência ocorrida entre os três movimentos, de 3 
a 5 de Janeiro de 1975, aquando da preparação da frente comum para as negociações com 
Portugal58. 

 
c) Acordos de Mombaça 
 
Os acordos de Mombaca, serviram de dupla plataforma de consenso. Por um lado, foi 

a assinatura de um acordo de cessar-fogo e de cooperação entre a FNLA e o MPLA, 
assinados respectivamente, por Holden Roberto e Agostinho Neto, e após reconhecimento 
quer por aquele, quer por Jonas Savimbi, da legitimidade de A. Neto59. Por outro lado, estes 

 
55 A Descolonização Portuguesa, pág. 378 e seg. e, A Desc. Portug., nr.2, op. cit., pp 30, 78 e seg.; 
56 A Desc. Portug., nr. 2, pág. 49; 
57 Ibidem, pág. 30 e seg. Por sua vez, o livro "Angola: a resistência... uma nação", pág. 35 e seg. assinala os 

cessar-fogo, a 14-06-74, em Setembro e Outubro, respectivamente, para a UNITA, FNLA e MPLA 
58 A Desc. Port., nr.2, pág. 45 
59 11) Durante um certo período, o MPLA, esteve as voltas com convulsões internas, que resultaram em três 

facções distintas. de um lado a dirigida por J. P. Andrade e conhecida por "Revolta Activa", do outro a 
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acordos, serviram de "... plataforma comum em vistas as negociações do governo Português 
para a formação do governo de transição60 que conduzira Angola a independência"61. 
Foram assinados a 5 de Janeiro de 1975, na presença do então Presidente queniano, Jomo 
Kenyatta. 

Daqui saiu, portanto, o acordo que alguns dias mais tarde, permitiria uma assinatura 
de um acordo bipartido entre o governo português e os três movimentos. 

 
d) Acordos de Alvor 
 
Os acordos de Alvor, foram o resultado de uma Conferência havida entre o governo 

Português, representado por, entre outros, Dr. Mário Soares, então Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Dr. Almeida Santos, Ministro da Coordenação Interterritorial, Pedro Pezarat 
Correia, representante do MFA e brig. Silva Cardoso, futuro Alto-Comissário para Angola, 
em substituição de Rosa Coutinho, e os Presidentes dos três movimentos nacionalistas 
angolanos. 

Os acordos, segundo se pensa, e a História tem-no comprovado, estavam, a partida 
diremos, viciados. Tanto assim, que o próprio Presidente da UNITA, no seu discurso de 
encerramento do V Congresso da UNITA, em Mavinga, a 31-07-1982, diria a dado passo 
"... E, Camaradas, o futuro não se decidiu realmente em Alvor. Aí, consagramos a traição, 
porque, nessa altura, já estava toda a manipulação feita..."62. Estas afirmações são 
reforçadas pelo aparecimento despropositado de Rosa Coutinho63, em Alvor, e pela 
disposição das forcas intervenientes na Conferência, no Hotel da Penina, nessa localidade64, 
de modo a que aquele65, pudesse manobrar a seu belo prazer, as conversações, nos 
corredores do Hotel66. 

Dos acordos assinados, ressalvam-se: 
- formalização do cessar-fogo entre Portugal e os movimentos angolanos67; 
- reconhecimento do direito a independência de Angola68; 

 
liderada por Daniel Chipenda, que ficou conhecida por "Revolta do Leste" e por fim a liderada por A. 
Neto, que veio a ser reconhecida como o interlocutor; D. Chipenda acabou por integrar a FNLA, em 
21/02/75; in: Desc. Port. nr.2, pág. 208 e seg.; 

60 Tal como em Moçambique, Portugal preconizava para Angola, e até a sua Independência, um gov. de 
transição; 

61 Acordo de Mombaça; in: Anexos, deste Seminário, pág. 59; 
62 SAVIMBI, J., Por um futuro melhor, pág. 31; 
63 "Introdução a martelo" in: SAVIMBI, Angola, a resistência..., pág. 47; 
64 Ibidem, pág. 47 e seg.; 
65 Rosa Alva Coutinho, militar da Marinha Portuguesa, ficou conhecido por " O Almirante Vermelho ", não só 

pelas suas conexões politicas, como pelo seu apoio incondicional ao MPLA, declaradamente socialista e 
pró-soviético. Ele próprio, reconheceu a relativamente pouco tempo, as suas manobras de bastidores, na 
Conferência, em declarações prestadas a uma televisão Ocidental: 

66 SAVIMBI, op. cit. pág. 47; 
67 Acordos de Alvor, art. 6.; 
68 Idem, art. 2.; 
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- constituição de um governo de transição, onde estariam representados portugueses e 
os três movimentos e presidido por um colégio presidencial69; 

- colocação das forças militarizadas dos movimentos nas suas zonas tradicionais de 
influência70; 

- criação de Forças Armadas Angolanas, composta por combatentes dos três 
movimentos71; 

- definição de nacionalidade angolana e quem poderia aspirar a mesma72; 
- preparação de eleições gerais para a Assembleia Constituinte de Angola73; 
- proclamação solene da independência a 11 de Novembro de 197574. 

 
69 Idem, art. 14.; 
70 Idem, art. 7.; 
71 Idem, art. 32.; 
72 Idem, art. 45. e 46.; 
73 Idem, art. 24.; 
74 Idem, art. 4; 
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Capitulo IV: De Alvor a Independência 
 

Quando se esperava que os Acordos assinados em Alvor, trouxessem a paz, a 
prosperidade, a segurança e o bem-estar e social aos angolanos, constatou-se que tudo isso 
não passou de uma utopia. 

Por um lado, começava-se a desenhar a tentativa de "... desejo de supremacia que 
cada um dos movimentos de libertação procurava obter sobre os restantes..."75 começava-
se, igualmente, a sentir o apoio pouco discreto, e cada vez mais intenso, a um dos 
movimentos, no caso o MPLA, por parte da facção pró-soviética de forcas politicas e 
militares portuguesas, bem assim como o desembarque de material bélico, quer por via 
marítima, quer por via aérea, provinda dos mais diversos países da esfera socialista. 

Por outro lado, juntamente com a entrada em funções do governo de transição, 
constituído por 12 Ministérios, e quase o dobro de Secretarias de Estado, representando as 
quatro sensibilidades76, com tomada de posse a 31 de Janeiro de 1975, dele se destacando o 
colégio presidencial77, as  "forcas armadas"78 de cada movimento reforçavam-se 
consideravelmente, quer em material bélico, por vezes do mais sofisticado, quer em 
homens79, com manifesto prejuízo para o povo angolano, como mais tarde se iria verificar. 

A FNLA, além de material bélico no valor de $US 350.000, proveniente dos 
contactos havidos entre o ex-Governador Civil do Uíge, cor. Santos e Castro e o agente da 
CIA J. Stockwell80, recebeu o apoio de Daniel Chipenda, da extinta "Revolta Leste" do 
MPLA, cujo grupo combatente era constituído por cerca de 4.000 homens81. A UNITA, 
tentava obter o apoio militar e politico de países ocidentais, onde se destacavam – e se 
destacam – os E.U.A., e ainda, da R. P. da China e de países Africanos, nomeadamente do 
Golfo da Guine e do Norte de África. 

Começava-se, assim, a pôr em causa os acordos de Mombaca e de Alvor, 
nomeadamente, os art. 6., 24. d), 40. e 44. 

Como seria de esperar, este mutuo reforço militar, acompanhado, na maior parte dos 
casos, de um reforço politico-militante, começou a fazer temer a possível não realização 

 
75 SAVIMBI, Angola, a resistência... pág. 55: 
76 Portugal e os três movimentos formavam as quatro sensibilidades; A Desc. Port., nr. 2, pág.102; 
77 O Colégio Presidencial era constituído por um representante de cada um dos movimentos e da forma que 

segue: FNLA: representada por Johnny Pinock Eduardo; MPLA: representada por Lopo do Nascimento; 
UNITA: representada por José N'Dele: in: Idem, pág. 102; 

78 Exércitos privados, e uma expressão pessoal para reforçar a ideia de que cada movimento tentava obter 
sobre outro uma supremacia evidente. No entanto, cada movimento tinha de facto um exercito próprio. 
Assim a FNLA tinha por braço armado a ELNA – Exercito Libertação Nacional de Angola; o MPLA tinha 
as FAPLA – Forças Armadas Populares de Libertação de Angola; enquanto a UNITA tinha por exercito as 
FALA – Forças Armadas de Libertação de Angola; 

79 A Desc. Portug., nr. 2, pág. 251 e seg.; 
80 WOLFERS, Angola in the Front Line, pág. 35; 
81 A Desc. Portug., op. cit, pág. 208; Parte dos homens de Chipenda acabaram por ingressar no exercito sul-

africano, ficando reconhecidos pelo "Batalhão Bufalo"; in: O Jornal Ilustrado, 10/16-03-89; 
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das eleições para a Assembleia Constituinte, bem assim como perigar a periclitante paz 
obtida em Mombaca. 

Por isso não se estranhou que três dias após a posse do governo de transição, véspera 
das comemorações do 4 de Fevereiro pelo MPLA, que coincidia com o regresso de A. Neto 
ao solo-pátrio, tenha havido um primeiro confronto entre os movimentos de libertação a 
que se juntariam as FAP, forcas armadas portuguesas, que se saldou em 7 mortos e 12 
feridos82. 

Por sua vez, em Dalatando, ex-cidade Salazar, após um atropelamento de uma criança 
negra, por um branco, e posterior refugio deste nas instalações da FNLA, esta e o MPLA 
entraram em conflito aberto. 

Porem, as primeiras grandes confrontações intra-movimentos, que tiveram, uma vez 
mais, como protagonistas a FNLA e o MPLA, registaram-se a 21 de Marco de 1975, na 
cidade de Luanda, logo apos as comemorações do 15 de Marco. Segundo se pensa, – os 
factos nunca foram completamente esclarecidos – tudo se deveu a mutuas provocações, 
quer por parte de militantes, quer por parte de militares de ambos os movimentos83. 

Desta situação resultou que a UNITA e as FAP, começassem a ser as únicas forcas 
autorizadas patrulharem a cidade de Luanda84,(11) com resultados positivos para os 
primeiros, já que viu aumentado consideravelmente, em seu proveito, o apoio politico dos 
indecisos, especialmente dos euro-angolanos85. Dai não ser de estranhar que a UNITA, 
exigisse, insistentemente, as eleições constituintes, de que não tinha receio86, o que levou o 
MPLA, a acusar esses novos aderentes, de o fazerem por motivações puramente 
estratégicas e de "...procurarem da parte dela proteção para os seus privilégios..."87 o que 
sempre foi negado e contestado pela UNITA; essa base de apoio, o tempo se encarregaria 
de o comprovar, nomeadamente, aquando da fuga dos euro-angolanos apos o domínio 
territorial, exercido pelo MPLA e os seus apoiantes, em Luanda e outras localidades. 

A continua e alarmante escalada de violência que, começou a se verificar entre os três 
movimentos, normalmente, entre o MPLA e a "Aliança" UNITA/FNLA, levou a Angola o 
M.N.E. português, o cor. Melo Antunes e o Min. da Coordenação Interterritorial, Dr. 
Almeida Santos88 a fim de tentarem, pela via do diálogo, resolverem as divergências 
surgidas entre os movimentos. Como referia a A Capital, de 02-04-75, só em dois dias, "... 
tinham dado entrada nos hospitais de Luanda, cerca de 200 mortos e um número não 
especificado de feridos ..."89. Das negociações havidas, resultou um precário acordo, 
assinado a 28 de Marco desse ano. 

 
82 A Desc. Portug., op. cit., pág. 207; 
83 Idem, pág. 209. O 15 de Março assinala a luta armada iniciada pela UPA/FNLA; 
84 Idem, pág. 210; 
85 Nos Euro-angolanos englobo os brancos e os mestiços naturais ou não de Angola que se identifiquem com 

a Nação Angolana; 
86 SAVIMBI, Angola..., op. cit, pp. 55 e 56; 
87 Ibidem, pp. 65 e 66; 
88 A Desc. Portug., op. cit., pág. 210; Anexos: IV Gov. Provisório, pag. 48; 
89 citado por A Desc. Portug., nr. 2, pág. 210; 
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Entretanto, o presidente do MPLA, A. Neto, encetava uma viagem pela Europa onde 
produziria afirmações que provocariam uma profunda ira nos dois outros movimentos, 
particularmente a FNLA, já que referindo-se a esta, dizia, que contava com os belgas e os 
holandeses na "luta contra elementos contra-revolucionarios"90. Se, em declarações o 
MPLA, parecia, obstinadamente, virado contra a FNLA, na pratica verificava-se que, 
também a UNITA, sofria das perseguições das forcas, pró-soviéticas, do MPLA. 

Em Maio de 1975, a sub-delegação do "Pica-Pau" da UNITA, no Bairro de S. Paulo, 
em Luanda, foi atacada e massacrada pelo "poder popular" do MPLA91. 

Esta situação, por insustentável, levou a UNITA, propôr a realização de uma cimeira 
tripartida, entre os três presidentes angolanos. A cimeira, realizada em Nakuru, Quénia, em 
Junho de 197592, resultou num autêntico fiasco, já que o acordo alcançado, o Acordo de 
Nakuru, nunca foi posto em pratica. 

Assim, falhados que foram os propósitos da UNITA e da cimeira de Nakuru, a 
O.U.A., tentou conciliar os três movimentos, tendo para isso, convocado uma cimeira para 
Kampala, Uganda, em Agosto de 1975, a pedido do presidente em exercício, Idi Amin 
Dadda. Só a UNITA respondeu afirmativamente ao apelo africano. Estavam assim, abertas 
as portas para a guerra-civil, que, 15 anos volvidos, ainda perdura. 

No entanto, a OUA, apesar dos angolanos, e o governo de transição em particular, 
acharem que a sua atitude era uma ingerência nos assuntos internos da Nação Angolana, 
perante a escalada da violência que se fazia sentir, nao desistiu de tentar evitar a guerra-
civil. Assim, foi decidido, sob os seus auspícios, criar uma comissão para tratar do 
problema angolano93, que ficou conhecida pela Comissão de Reconciliação da OUA. Nesta 
comissão esteve, como observador, o novo Ministro de Coordenação Interterritorial, Victor 
Crespo94. Esta comissão deslocou-se a Angola, onde, no local, se inteirou da situação 
militar, tendo apresentado as suas conclusões em 10 pontos de que se ressalvam os 
seguintes:95 

- os movimentos deveriam de impulsionar a formação de um governo nacional: 
- os movimentos condenavam, unanimemente, a intervenção externa em pessoas e 

material; 
- a OUA tomaria medidas que impedissem a internacionalização do conflito; 
- seriam efectuadas eleições no prazo máximo de doze meses após a declaração de 

independência; 
- por fim a OUA não reconheceria uma declaração unilateral de independência. 
Enquanto a OUA chegava a estas conclusões, o MPLA recebia um forte apoio 

 
90 Idem, pág. 211; 
91 SAVIMBI, Angola... op. cit., pág. 58; 
92 Acordos de Nakuru, anexos, pp. 62 a 66; 
93 Tempo, nr. 266, pág. 11; 
94 Anexos: VI Gov. Provisório, pág. 48; 
95 Tempo, op. cit., pág. 11; 
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internacionalista. Cuba retomava o envio de militares, agora, não como conselheiros 
como se verificava na guerra colonial, mas um forte contingente em homens bem armados 
e, logisticamente, apoiados em material bélico do mais sofisticado. 

Surpreendentemente esse contingente ainda entrou em Angola antes da 
independência, quer pelo porto do Lobito, quer pelo norte, devido ao apoio da Rep. Popular 
do Congo (Brazza)96. Não surpreendeu, por isso, que as forcas internacionalistas e 
progressistas MPLA/Cuba, começassem a desalojar "... as forcas invasoras e carrascos do 
Povo angolano – a UPA/FNLA e a UNITA ..."(sic)97, de Luanda e da maior parte do Litoral 
angolano, a norte do Lobito. Simultaneamente, dois factos são dignos de registo. O MPLA, 
recusava-se abandonar a cidade de Luanda, contrariando um pedido expresso, nesse 
sentido, do Alto-Comissário, em exercício, Ferreira de Macedo, de modo a torná-la uma 
"cidade neutra", e, ao mesmo tempo, denunciava unilateralmente, os acordos de Alvor98. 

Enquanto a guerra progredia, a população civil, começava a debandar outras 
paragens, nomeadamente, Portugal, Africa do Sul e países limítrofes de Angola. 

Começava a saga dos "Retornados"99, que se prolongou até finais dos mês de 
Outubro, utilizando, para isso quaisquer meios disponíveis ao seu alcance. 

Perante o avanço inexorável das forcas cubano-FAPLAS, nem a UNITA, nem a 
FNLA, recusaram ajudas internacionais que começaram a surgir de vários lados. 

Se algumas podem ser surpreendentes pelo ineditismo, ou perigosas para a 
credibilidade da "Aliança", como o verificado pelo apoio(?) logístico e pessoal, fornecido 
pela Africa do Sul, já o apoio fornecido pelos norte-americanos, por via de ex-combatentes 
do Vietnam, e de soldados zairenses não surpreendeu; estava em causa o avanço do 
internacionalismo soviético em Africa, principalmente na Africa Austral. Como refere 
Marenches no seu livro "No segredo dos Deuses", só estas nações, tiveram a coragem, que 
faltou as "democracias brandas " do Ocidente, ao ponto de "... praticarem a politica da 
avestruz."100 

Foi esta imagem de guerra que na véspera da independência se verificava em Angola. 
Nesse dia, as forcas FNLA/UNITA, já começavam a tentar alterar o desenvolvimento da 
guerra. As forcas conjuntas FNLA/Zairenses e mercenários estavam as portas de Luanda, 
nomeadamente na povoação de Cacuaco101, enquanto as forças conjuntas UNITA/sul 
africanos avançavam na direção do Norte. Esperavam o 11 de Novembro para entrarem em 
Luanda e afastarem do poder o MPLA, que, entretanto, o havia tomado, com o total 
beneplácito do governo português102, e aceitação forcada do Alm. Leonel Cardoso, o Alto-
Comissário103. 

 
96 A Desc. Port., op. cit., pág. 240; 
97 Mensagem de A. Neto, ao Pres. Idi Amin Dadda; in: Tempo, op. cit 
98 A Desc. Port., op. cit., págs. 227 e 241; 
99 A Desc. Port., op. cit., pág. 267 e segs.; 
100 OCKRENT/MARENCHES, op. cit. pág. 157; 
101 WOLFERS, op. cit., pág. 17; 
102 A Desc. Port., op. cit., pag. 241; 
103 Angola, a longa marcha..., pag. 8; 
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No dia da Independência, 11 de Novembro de 1975, embora respeitando o ponto 1. da 
Comissão de Reconciliação, duas Repúblicas apareciam na cena internacional, 
contrariando, todavia, o ponto 10 da mesma Comissão. 

Assim, enquanto o Alto Comissario se recolhia num barco ao largo da baia de 
Luanda, criando a sensação de " vazio de poder ", Portugal não queria dar a aparência de 
beneficiar uma das partes104, no Estádio dos Coqueiros, em Luanda, Lúcio Lara, apos a 
bandeira portuguesa ter sido arriada, declarava a independência da República Popular de 
Angola, sob a presidência de Agostinho Neto.105 Outro tanto, na cidade de Huambo, ex-
Nova Lisboa, e Uíge, "Aliança" declarava, embora sob reservas da UNITA, a República 
Democrática e Social de Angola106. Portugal e a maioria dos Estados Africanos não 
reconheceram, de imediato, quaisquer das Repúblicas auto-proclamadas. 
 

 
104 A Desc. Port., op. cit., pag. 120; Diário de Noticias 23-09-87; 
105 Tempo, nrs. 267 e 269; 
106 WOLFERS, op. cit., pág. 48; e A Desc. Port., op. cit., pág. 24; 
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Capitulo V: A Cooperação Luso-Angolana 
 

Como já foi anteriormente referido, Portugal, nao reconheceu quaisquer das 
Repúblicas, proclamadas a 11-11-75, mas reconheceu a existência do novo Estado 
Angolano107. 

Durante um certo período, as relações externas entre os dois Estados mantiveram-se 
um pouco frias, ja que os diversos governos portugueses não sabiam, ou não queriam saber, 
com quais das Repúblicas emergentes, deveriam negociar. Por outro lado, a existência dos 
chamados "Retornados", não ajudava, em nada, a melhorar esse clima. 

Também não se deve esquecer que Portugal não tinha denunciado os acordos de 
Alvor, mas tão só os suspendeu108, enquanto o MPLA e a sua nova República, a RPA os 
denunciava. A República Democrática, continuava a exigir a manutenção acordos. 

Esta situação manteve-se inalterável, até que nos finais da década de 70, Portugal 
reconheceria o governo da Rep. Pop. de Angola, e trocava de embaixadores com o gov. de 
A. Neto. O primeiro embaixador angolano em Portugal, foi Mawete João Batista. 
Entretanto, a República Democrática e Social de Angola, tinha-se desfeito, devido a 
divergências havidas entre os dois movimentos da "Aliança" e da derrota entretanto 
infligida pelas FAPLAS/Cubanos as forcas conjuntas da "Aliança" e seus "aliados de 
ocasião", os sul africanos. A FNLA quase desaparecia do mapa político-militar de Angola e 
a UNITA refugiava-se algures nas terras de Kuango-Kubango, numa região que ficou, 
mundialmente conhecida, por Jamba. 

Para Angola começaram a ir técnicos portugueses como cooperantes, alguns, devido a 
motivações politicas, como ficaram provados alguns casos, durante o processo do chamado 
"Golpe de Nito"109, outros ao abrigo da cooperação que começou a existir entre os dois 
governos nacionais110. 

Economicamente o movimento comercial que havia entre ambos os Estados, 
decresceu de um saldo favorável a Angola Esc. 5.713.138.000, em 1974, para um saldo 
ainda, que favorável, de Esc. 1.281.999.000, em 1975 e um valor quase nulo no ano 
seguinte. Em 1978, a Balança Comercial entre os dois Países começou a inverter a sua 

 
107 "Portugal, por exemplo, acredita que a unidade territorial de Angola deve ser preservada -- e que a Nação 

Angolana e uma entidade individual e deve, portanto, ser representada por um único governo que 
administre o” Estado de Angola", palavras do Min. Coop.de Portugal, Vítor Crespo, citadas por: “Angola, 
a longa marcha...”, op. cit., pag.8; 

108 Declarações prestadas por José E. dos Santos em Lisboa; in: Diário de Noticias, 29-09-87; 
109 Segundo fontes oficiosas angolanas, um dos Ministros do governo de A. Neto, Nito Alves, tentou perpetrar 

um golpe de Estado, tipo palaciano; Nito Alves era considerado como o homem mais progressista do Gov. 
Alguns portugueses conectados como movimento golpista, refugiaram-se em Portugal, conforme 
declarações de um dos cooperantes, actualmente a residir nos arredores de Lisboa; 

110 Anexos, VI Governo Constitucional. O Chamado 1. Gov. AD. Um governante português, na altura, diria 
que o Governo Português embora, politicamente não tivesse quaisquer afinidades com a maioria dos 
PALOP, não tinha complexos de colonialismo de alguma espécie. Portugal podia ter com facilidade boas 
relações com esses novos Estados. O falecido presidente moçambicano, Samora Machel, o reconheceria, 
quando certa vez, afirmou: "Mantemos melhores relações político-económicas com os Governos de 
Direita, em Portugal, do que com os Governos socialistas."; 
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linha. Portugal pela primeira vez, – desde que as relações entre os dois territórios se 
tornaram constantes, quer fossem relações Metrópole/colónia, quer como estados 
independentes, – passou a ter um saldo positivo na sua Balança de Transações111. Os 
últimos anos tem-se caracterizado por uma cooperação económica, técnica e politica mais 
acentuada, principalmente, desde que Portugal, tomou a seu cargo, por acordo tácito dos 
dois contendores angolanos, a tentativa de repor a Paz na Nação Angolana112, após o 
fracasso de Gbadolite113. 
 

 
111 Fontes do ICEP e da Camara de Comercio e Indústria Portugal-Angola; 
112 A reunião tripartida Portugal, RPA e UNITA, havida em Portugal, de 23 a 25 de Abril p.p., sob os 

auspícios do Dr. Durão Barroso, Sec. de Estado da Coop. e dos Negócios Estrangeiros, foi a 1. de uma 
serie de reuniões que, entretanto, tem ocorrido, a ultima dos quais, nos arredores de Sintra, em Setembro 
passado, esta com a presença de observadores soviéticos e norte-americanos. Segundo fontes oficiosas e 
possível que até ao final do ano, a Paz seja finalmente restabelecida em Angola, ao fim de 30 anos de luta; 

113 O Acordo de Gbadolite, verificado sob os auspícios do Marechal Mobutu Sese Seko, presidente do Zaire, 
assinado a 22 de Junho de 1989, e sob a supervisão de 18 Chefes de Estado e de Governo Africanos, 
permitiu que pela primeira vez, os dois presidentes angolanos, da RPA/MPLA-PT e da UNITA, 
apertassem as mãos e se sentassem a mesma mesa. A UNITA, posteriormente, denunciou estes acordos: 
in: A Razão, Nov. 1989; 
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Considerações Finais 
 

Quando foi assinado o acordo de Gbadolite, esperava-se que a paz tao desejada, 
estivesse para breve. 

No entanto, e como foi possível constatar, esse acordo, também conhecido pela 
Declaração de Gbadolite, estava inquinado desde o inicio, tal como os Acordos de Alvor. 
Por isso, não foi de espantar que pouco tempo depois a UNITA tenha denunciado a 
Declaração e que as forcas conjuntas FAPLAS/Cubanas, atacassem com uma ferocidade, 
que já não se esperava, Mavinga114, um principal posto avançado da UNITA, depois do 
acordo de Nova York115. 

Entretanto, Portugal tomou a iniciativa de promover uma reunião entre os dois 
movimentos, como se verificou com a primeira reunião em Abril do corrente ano e que se 
tem prolongado com maior ou menor vontade de cooperação dos dois; tendo acontecido 
uma ultima reunião no final do mês de Setembro, prevendo-se, no entanto, que até finais do 
corrente ano, princípios de 91, sejam assinados os acordos de cessar-fogo, que levem ao 
mutuo reconhecimentos das forcas em litigio e traga a paz para a Nação Angolana. 

No entanto, e naturalmente, alguns escolhos continuam a pôr em causa as boas 
vontades. De um lado, a exigência da UNITA em ser considerada como parceiro de 

pleno direito, antes da assinatura do cessar-fogo, o que tem sido contrariada pelo MPLA – 
Partido do Trabalho116 e por outro a exigência e, uma vez mais o MPLA-PT não concorda 
na totalidade, com eleições livres e democráticas no prazo máximo de um ano117. 

Os primeiros passos já foram dados. A UNITA reconheceu o governo de Eduardo dos 
Santos e o Estado de Angola, aceitando, ainda, a manutenção deste governo até as eleições 
próximas. As reuniões, que começaram a medo e de uma forma exploratória, começam a 
ser realizadas com estatuto de "alto nível". 

A Nação Angolana e todos os angolanos desejam que os contendores se entendam. 
Em Luanda, começam a aparecer organizações cívicas contestarias ao regime. Em Abril, 
em Lisboa, realizou-se O Congresso de Quadros Angolanos no Exterior, onde as diversas 
sensibilidades, tiveram o apoio discreto, mas objectivo, de Luanda e da Jamba, e a bênção 
do gov. português. 

As portas estão abertas para que o poema de A. Neto, "...à bela pátria angolana / 
nossa terra, nossa mãe / havemos de voltar/118, se torne realidade, e Angola consiga no 
concerto das Nações tornar-se, não só na potência regional que pode ser, como uma Nação 

 
114 Correio da Manhã, 09-02-1990; 
115 Acordo quadripartido entre Angola, Cuba, EUA e Rep. Africa do Sul, que permitiu à Namíbia ser 

independente; 
116 O MPLA, a partir de determinada altura passou a intitular-se de MPLA-PT, MPLA-Partido do Trabalho; 
117 O MPLA-PT defende que umas eleições como para o caso especifico de Angola, necessitam de uma 

preparação de 3 anos; 
118 NETO, Agostinho, Sagrada Esperança, pág. 130 e 131; 
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respeitada no contexto particular do continente africano, e no movimento e dialogo 
Norte/Sul, em geral. 
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ANEXOS: 
 
 

RELAÇAO DOS PRESIDENTES E GOVERNOS PÓS-74 
 
- Presidentes da República 
 
General Antonio de Spínola   de 26Abr1974 até 30Set1974 
General Francisco de Costa Gomes  de 30Set1974 até 1976 
Brig. Antonio Ramalho Eanes  de 1976 até 1981 
Gen. Antonio Ramalho Eanes (2º. mandato) de 1981 até 1986 
Dr. Mário Nobre Lopes Soares  de 1986 até ?? (9 Março 1996) 
 

A - Governos Provisórios 
 
I. Governo     De 15Mai1974 a 17Jul1974 
I. Ministro      Dr. Adelino da Palma Carlos 
Ministro Negócios Estrangeiros  Mário Alberto N. L. Soares 
Secretário de Estado N. E.    Joaquim Jorge P. Campinos 
Ministro da Defesa    Ten.-Cor Mário Firmino Miguel 
 
II. Governo    De 17Jul1974 a 30Set1974 
I. Ministro      Coronel Vasco Gonçalves 
Ministro Negocios Estrangeiros  Mário Soares    (PS) 
Secretário. Estado Coop. Externa  Jorge Fernando B. Sampaio 
Ministro da Defesa    Firmino Miguel 
 
III. Governo   De 30Set1974 a 26Mar1975 
I. Ministro     Brigad. Vasco Gonçalves 
Ministro Negócios Estrangeiros  Mário Soares 
Secretário Estado Coop. Externa  Fernando B. Sampaio 
Ministro da Defesa     Silvano Ribeiro 
Ministro S/ Pasta (assessor do M.D.N.) Major Vitor Alves (031074 até 240275) 
 
IV. Governo    De 26Mar1975 a 08Ago1975 
I. Ministro      Brigad. Vasco Gonçalves 
Ministro Negócios Estrangeiros   Ernesto de Melo Antunes 
Ministro da Defesa    Silvano Ribeiro 
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V. Governo     De 08Ago1975 a 12Set1975 
I. Ministro      Brigad. Vasco Gonçalves 
Ministro Negócios Estrangeiros  Mário João Oliv. Ruivo (PCP) 
Ministro da Defesa    Silvano Ribeiro 
 
VI. Governo    De 19Set1975 a 22Jul1976 
I. Ministro      Alm. José Pinheiro Azevedo (Alm.) 
Ministro Negócios Estrangeiros  Ernesto A. de Melo Antunes 
Ministro do Comercio Externo  Joaquim Jorge Campinos  (PS) 
Ministro da Cooperação   Alm. Vítor Crespo  (26Set) 
Ministro da Defesa    Ernesto A. de Melo Antunes 
Ministro Transportes Comunicações  Walter G. Rosa   (PS) 
 

B - Governos Constitucionais 
 
I. Governo     De 23Jul1976 a 09Dez1977 - Governo PS 
I. Ministro      Dr. Mário Alberto N. Soares 
Ministro Negócios Estrangeiros  Dr. José M. Medeiros Ferreira 
Secretário de Estado Emigração  João A. F. V. Lima 
Secretário de Estado Com. Externo  Antonio Manuel R. Celeste 
Ministro da Defesa    Coronel Firmino Miguel 
Nota: O Dr. Mario Alberto N. Soares, a partir de 12Out76 acumulara, também, a pasta do 
M.N.E. 
 
II. Governo    De 23Jan1978 a 28Jul1978 - Governo PS / CDS 
I. Ministro      Mário Soares   (PS) 
Ministro Negócios Estrangeiros  Dr. Vítor Sá Machado   (CDS) 
Secretário de Estado N. E. e Emigraç Dr. João Vieira de Lima  (PS) 
Ministro da Defesa    Coronel Mário Firmino Miguel 
Ministro do Comercio e Turismo  Dr. Basílio França Horta  (CDS 
Secretário Est. Comercio Externo   Carlos Alberto Antunes Filipe 
 
III. Governo   De 29Ago1978 a 15Set1978 - Gov. de Iniciativa Presidencial 
I. Ministro     Eng. Nobre da Costa 
Ministro Negócios Estrangeiros  Dr. Carlos Correa Gago 
Secretário de Estado N. E. e Emigraç. Paulo M. L. D. Ennes 
Ministro da Defesa    Firmino Miguel 
Ministro do Comercio e Turismo  Pedro Pires de Miranda 
Secretário Est. Comercio Externo  Eng. Antonio Cardoso e Cunha 
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IV. Governo    De 29Nov1978 a 14Jul1979 - Gov. de Iniciativa Presidencial 
I. Ministro     Dr. Carlos Mota Pinto 
Vice - I. Ministro para os Assuntos Econ. e Integração Europeia: Dr. Jacinto Nunes 
Secretário de Estado Adjunto   José Matos Torres 
Ministro Negócios Estrangeiros  Embaix. João Freitas Cruz 
Secretário de Estado N. E. Emigração Paulo Ennes 
Ministro do Comercio e Turismo  Pedro Pires de Miranda 
Secretário Est. Comercio Externo   Eng. Antonio Cardoso e Cunha 
Ministro da Defesa    Ten.-Coronel Loureiro Santos 
 
V. Governo     De 31Jul1979 a 27Dez1979 - Gov. Iniciativa Presidencial 
I. Ministro     Eng. Maria Lurdes Pintasilgo 
Ministro Negócios Estrangeiros  Emb. Freitas Cruz 
Secretário de Estado N. E   Paulo Ennes 
Secretário de Estado Emigração  Mário Viçoso Neves 
Ministro do Comercio e Turismo  Acácio Pereira Magro 
Secretário Est. Comercio Externo  Fernando Esteves Aguas 
Ministro da Defesa    Coronel Loureiro Santos 
 
VI. Governo    De 03Jan1980 a 09Jan1981 – Gov. Coligação AD (PPD/CDS/PPM) 
 
I. Ministro     Dr. Francisco L. Sá Carneiro (até 04Dez1980) 
Vice - I. Ministro e Min. dos Neg. Estrangeiros: Prof. Diogo Freitas do Amaral 
Secretário de Estado Integração. Europeia Rui Almeida Mendes 
Ministro Negócios Estrangeiros  Diogo Freitas do Amaral 
Secretário de Estado N. E.   Luís Azevedo Coutinho 
Secretário Est. Emig. Comun. Portug. Maria Manuela Aguiar Moreira 
Ministro do Comercio e Turismo  Basílio Horta 
Secretário Est. Comercio Externo  Armando Sousa e Almeida 
Ministro da Defesa    Adelino Amaro da Costa 
 
VII. Governo   De 09Jan1981 a 14Ago1981 - Gov. Colig. AD (PPD/CDS/PPM) 
I. Ministro     Dr. Francisco Pinto Balsemão 
Ministro Negócios Estrangeiros  André Gonçalves Pereira 
Secretário de Estado N. E.   Leonardo Matias 
Secretário Est. Emig. Comun. Portug. Maria Manuela Aguiar Moreira 
Ministro do Integração Europeia  Álvaro R. Bissaia Barreto 
Secretário Est. Int. Europeia   Joaquim Ferreira do Amaral 
Ministro da Defesa    Luís Azevedo Coutinho 
Secretário de Estado da Defesa   José Miguel Anacoreta Correia 
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VIII. Governo  De 04Set1981 a 23Dez1982 - Gov. Colig. AD (PPD/CDS/PPM) 
I. Ministro     Francisco Pinto Balsemão 
Vice - I. Ministro e Min. Def. Nacional Diogo Freitas do Amaral 
Ministro Negócios Estrangeiros  André Gonçalves Pereira 
Secretário de Estado N. E.   Leonardo Matias / até 09Jun 
Ministro Negócios Estrangeiros  Vasco Futcher Pereira 
Secretário de Estado N. E.   Paulo Lowndes Marques 
Secretário Estado da Emigração  José Adriano G. Vitorino 
Ministro Est. Financas e do Plano  João M. F. Salgueiro 
Secretário Est. Int. Europeia   José Luís Cruz Vilaça / 23Out 
Ministro da Defesa    Diogo Freitas do Amaral 
Secretário de Estado da Defesa  Carlos Sanches Vaz Pardal 
Ministro Indust. Energ. Exportação  Ricardo Baião Horta 
Secretário Estado da Exportação  Fernando Barbosa Oliveira 
 
IX. Governo    De 09Jun1983 a 12Jul1985 - Gov. PS/PSD (Bloco Central) 
 
I. Ministro     Mário Soares   (PS) 
Vice - I. Ministro e Min. Def. Nacional Carlos Mota Pinto /1502 (PSD) 
Vice - I. Ministro e Min. Def. Nacional Rui Manuel C. Machete  (PSD) 
Ministro Negócios Estrangeiros  Jaime J. M. Gama    (PS) 
Secretário de Estado Cooperação  Luís Gaspar Silva 
Secretário Est. Emigração   Maria Manuela Aguiar Moreira 
Ministro do Comercio e Turismo  Alvaro Bissaia Barreto  (PSD) 
Secretário Est. Comercio Externo  M. Raquel Betencourt Ferreira 
Ministro da Defesa    Carlos M. Pinto - até 15Fev 
Ministro da Defesa    Rui Machete     desde 15Fev 
Secretário de Estado da Defesa  António Jorge Figueiredo Lopes 
 
X. Governo     De 06Nov1985 a 17Ago1987 - Governo PSD 
I. Ministro      Prof. Aníbal Cavaco Silva 
Ministro Negócios Estrangeiros  Emb. Pedro Pires Miranda 
Secretário de Estado N. E. e Coop.: Comt. Eduardo Azevedo Soares 
Secretário Est. Comun. Portuguesas  Maria Manuela Aguiar Moreira 
Secretário de Estado Integ. Europeia  Vítor Ângelo Costa Martins 
Ministro do Comercio e Turismo  Fernando Santos Martins 
Secretário Est. Comercio Externo   Luís Caldeira da Silva 
Ministro da Defesa    Leonardo Ribeiro Almeida 
Secretário de Estado da Defesa  Antonio Figueiredo Lopes /0303 
Secretário de Estado da Defesa  Jose Silveira Godinho - 
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XI. Governo    De Agosto 1987 a ?? (31 de Outubro de 1991) - Gov. PSD - 1. Gov Maioritario 
I. Ministro     Aníbal Cavaco Silva 
Vice - I. Ministro e Min. Def. Nacional Eurico Teixeira Melo - 050190 
Ministro Negócios Estrangeiros  João de Deus Pinheiro 
Secretário de Estado N. E. e Coop  José Manuel Durão Barroso 
Secretário de Estado Int. Europeia  Vítor Ângelo Costa Martins 
Ministro do Comercio e Turismo  Joaquim Ferreira do Amaral 
Secretário Est. Comercio Externo  Miguel Horta e Costa 
Ministro da Defesa    Eurico de Melo - até 05Jan90 
Ministro da Defesa    Fernando Nogueira (após 05.Jan.90) 
Secretário de Estado da Defesa   Eugénio Ramos 
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ACORDOS DE ALVOR 
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ACORDOS ENTRE FNLA MPLA e UNITA (pré-Alvor) 
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ACORDO DE MOMBAÇA 
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ACORDO DE NAKURU 
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