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O SUPRIMENTO DA VITÓRIA 
 

A vitória é o principal propósito 

na guerra. Se tardar a ser alcançada, 

as armas embotam-se e o moral baixa. 

Sun Tzu (sec. Sun Tzu (sec. Sun Tzu (sec. Sun Tzu (sec. VI a.C.)VI a.C.)VI a.C.)VI a.C.)1111    

 
 
 
Introdução 

 
 A guerra da Coreia, iniciada em Junho de 1950 com a invasão da Coreia do Sul pela vizinha 
Coreia do Norte, proporcionou um momento de viragem na forma de o poder político condicionar a 
conduta das operações militares. A existência de um conflito latente entre as duas superpotências 
emergentes da 2.ª Guerra Mundial iria pôr em causa uma regra de séculos, segundo a qual a violação 
das fronteiras do inimigo era parte essencial do próprio conceito de guerra. 
 O momento chave desta mudança ocorre no início de 1951, quando são tornadas públicas as 
divergências entre o presidente Harry Truman e o Comandante-Chefe das forças da ONU na Coreia, 
general Douglas MacArthur. Vitorioso sobre as forças invasoras – desde o bem-sucedido 
desembarque em Inchon (Set50) –, MacArthur vê inverter-se a sorte das operações quando, a partir 
de Outubro de 1950, “voluntários” da China Popular entram na guerra ao lado dos Norte-Coreanos. 
Enquanto Truman considera mais prudente manter as acções militares circunscritas ao perímetro das 
fronteiras coreanas, para evitar uma guerra declarada entre os EUA e a China, MacArthur advoga o 
ataque aos santuários comunistas situados em território chinês. Intransigente, o presidente decide-se 
pela exoneração do prestigiado general das funções de Comandante-Chefe na Coreia. Regressado aos 
Estados-Unidos, na situação de reformado, MacArthur é convidado a falar ao Congresso, reunido, 
para o efeito, a 19 de Abril de 1951, no hall da Câmara dos Representantes. Procurando esclarecer os 
motivos que haviam levado à sua demissão, o general pronuncia, nesse dia, um dos mais célebres 
discursos da história contemporânea da grande nação americana. Depois de uma apreciação à 
situação geral no continente asiático, MacArthur entra, então, nas considerações directamente 
relacionadas com a intervenção americana na Coreia, sublinhando: 
 

 
Gen. MacArthur 

Na guerra, de facto, não pode haver substituto para a vitória. 
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 «Podíamo-nos aguentar na Coreia, manobrando constantemente e numa área próxima, onde 
as vantagens das nossas linhas de reabastecimento equilibravam as desvantagens das linhas de 
reabastecimento inimigas, mas poderíamos esperar, na melhor das hipóteses, uma campanha não 
decisiva, com terrível e constante desgaste das nossas forças, se o inimigo utilizasse todo o seu 
potencial militar. Pedi insistentemente novas decisões políticas para uma solução. Foram feitas 
tentativas para distorcer a minha posição. Foi dito que eu era, de facto, um traficante de guerras. 
Nada podia estar mais longe da verdade. Conheço a guerra como poucos homens vivos a conhecem, e 
nada é para mim mais revoltante. (...) Mas uma vez que a guerra nos é imposta, não há outra 
alternativa senão aplicar todos os meios disponíveis para a levar a um rápido fim. O objectivo 

fundamental da guerra é a vitória – não uma prolongada indecisão. Na guerra, de facto, não pode 

haver substituto para a vitória.»2 
  MacArthur rebelava-se, assim, contra a quebra de uma tradição que fazia do recurso à 
guerra um processo excepcional e não uma instituição permanente. Do ponto de vista estritamente 
militar, a razão estava do seu lado. No entanto, era ainda cedo para o ilustre general se aperceber de 
que a época das grandes confrontações entre estados terminara com o fim da 2.ª Guerra Mundial. O 
tipo de guerra dominante na segunda metade do século XX seria o conflito civil, por vezes 
internacionalizado, mas predominantemente travado no interior das fronteiras de uma só unidade 
política. E, se se mantinha verdadeira para os estados tradicionais a utilização excepcional da guerra 
para resolver litígios onde a diplomacia falhara, a opção pela luta prolongada haveria de se revelar 
uma solução altamente compensadora para os povos que lutavam pela libertação do domínio 
colonial. Na prolongada indecisão daí resultante, mais tarde ou mais cedo haveriam de surgir, no 
campo da potência colonial, problemas relacionados com a ausência da vitória. Como foi o caso das 
últimas campanhas em Angola, Guiné e Moçambique. 
 
O caso português (1961-1974) 

 
 No curto espaço de quatro meses [este artigo foi escrito em 2000], tive o privilégio de 
participar em três iniciativas culturais relacionadas com a guerra que as Forças Armadas portuguesas 
travaram em África, entre 1961 e 1974:  
 

- Congresso Internacional sobre “A Guerra Colonial: Realidade e Ficção”, organizado 
pela Universidade Aberta; 

- “Testemunhos de Guerra”, exposição e ciclo de palestras organizados pelo Museu 
Militar do Porto e respectiva Liga de Amigos; 

- Lançamento do livro “Diário de Guerra”, da editora Três Sinais. 
 
 As múltiplas intervenções de oradores e público demonstraram de forma eloquente como são 
diversificadas, e, por vezes, contraditórias, as experiências vividas e as perspectivas que cada ex-
combatente transmite para a posteridade. Todavia, para além de questões menores, que não passam 
de apontamentos próprios de situações particulares, é perfeitamente notório que se mantêm em 
aberto alguns temas de interesse geral. A escassez de informação,3 nuns casos, e as opções 
ideológicas de cada um, noutros casos, dificultam sobremaneira o alcançar de uma plataforma de 
entendimento que consinta a passagem aos vindouros de uma visão unificada das grandes linhas do 
conflito em apreço. Admito, no entanto, que esse objectivo terá, porventura, algo de utópico. Opto, 
por conseguinte, pela abordagem de uma só das questões de interesse geral que, na minha 
perspectiva, têm sido objecto de recordações e análises divergentes: a aplicabilidade, ou não, do 
conceito de vitória ao desempenho militar português na derradeira campanha colonial. 
 Este tema – mais ou menos patente nas intervenções e nas conversas de muitos ex-
combatentes, com especial incidência nos que pertencem ou pertenceram aos QP – poderá parecer 
algo académico, despido de interesse imediato, e, em certa medida, dizer respeito, essencialmente, 
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aos militares de carreira. Resigno-me a aceitar que, infelizmente, o panorama da cultura militar em 
Portugal não oferece grandes oportunidades para a discussão desta questão fora do âmbito 
profissional, mas ela transcende, claramente, o grupo restrito dos membros das Forças Armadas (FA) 
e tem tudo a ver com a Nação no seu todo. No nosso tempo, não há vitórias nem derrotas cujos 
méritos ou deméritos possam, alguma vez, ser atributo exclusivo dos quadros permanentes da força 
combatente.  
 Mas a controvérsia existe. Alguns depoimentos publicados nos últimos vinte e cinco anos 
reúnem um acervo de dados, de análises e de recordações que permitem tirar conclusões válidas em 
termos de verdade histórica – mesmo quando, aqui e além, surgem declarações de antigos 
responsáveis que parecem marcadas por alguma subjectividade e escassez de fundamentação. O que 
aparenta ser um sentimento generalizado é a afirmação das extraordinárias dificuldades que foi 
necessário ultrapassar, o enorme espírito de sacrifício das tropas combatentes e a indiferença que a 
maior parte da sociedade portuguesa votou a todo esse esforço. Não sendo fácil medir os contornos 
de uma acção militar de 13 anos, concluída que foi por negociação política e sem a ocorrência de 
nenhuma batalha decisiva, busquemos nos indicadores habituais da análise das campanhas – os 
respeitantes ao pessoal, ao moral e aos armamentos e equipamentos disponíveis – as tendências 
dominantes no campo português. 
 

 
Gen. Costa Gomes 

... foi espectacular o sucesso que tivemos em Angola... 

 
 Dos três Teatros de Operações (TO), é o angolano que mais vezes é referido como cenário de 
uma vitória militar. Reportando-se ao final das suas funções como comandante-chefe em Angola 
(Setembro de 1972), o marechal Costa Gomes não hesita em afirmar que «...foi espectacular o 
sucesso que tivemos em Angola, tanto no Norte como no Leste. Quando saí de lá, não havia 
praticamente guerra».4 É indiscutível que, durante o período de comando de Costa Gomes, se 
obtiveram assinalados êxitos na Região Militar de Angola (RMA). No entanto, a expressão não havia 
praticamente guerra terá que ser cotejada com a realidade incontornável constituída pelos 78 
mortos em combate verificados na RMA no ano de 1972,5 o que, salvo melhor opinião, atira a 
apreciação deste caso para o campo da subjectividade.  
 Num livro com o sugestivo título África: a vitória traída,6 o general Joaquim da Luz Cunha – 
que substituiu Costa Gomes, em Angola, como Comandante-Chefe, e, havia sido Ministro do Exército 
entre Dezembro de 1962 e Agosto de 1968 – recorda a sua experiência de comando e realça as 
responsabilidades do poder político de então na condução da guerra: 
 «A verdade é que a guerra, em especial a subversiva, se trava «simultaneamente» e de forma 
«coordenada» nos sectores militar, político, económico-social, internacional e psicológico. Tem de 
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reconhecer-se que entre nós, ao nível mais elevado, pouco mais se actuou, de facto, do que no 

âmbito militar e, de forma pouco frutuosa, no internacional. Certos aspectos, designadamente o 
psicológico (interna e externamente), foram quase completamente ignorados, apesar de alguns 
chefes militares terem, desde sempre, insistentemente acentuado ao Governo a sua extraordinária 
importância.»7 
  

 

 
Gen. Joaquim da Luz Cunha 

...a guerra, em especial a subversiva, se trava «simultaneamente» 
e de forma «coordenada» nos sectores militar, político, 

económico-social, internacional e psicológico. 

 
 A situação dos militares do quadros permanentes merece, também, a Luz Cunha uma extensa 
quanto significativa referência: 
 «Muitos oficiais iam já na 5.ª comissão e alguns deles encontravam-se verdadeiramente 
arrasados com a tremenda provação a que vinham sendo submetidos. A gravidade deste problema ia-
se acentuando progressivamente sem que se lhe tivesse ainda dado solução conveniente. [...] ... o 
recrutamento regular para a Academia continuava, há já alguns anos, a ser reduzido, não bastando 
sequer para renovar, e ainda menos para ampliar, o quadro permanente. A carreira militar não era 
atraente, quer pelos tremendos esforços e perigos a que estavam submetidos os que a seguiam, quer 
pela precariedade das condições materiais que proporcionava, quer ainda porque nunca se deu ao 

país, em toda a sua dimensão, a verdadeira imagem do militar para que se lhe prestasse a justiça 

devida e fosse dignificado como merecia. 
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... o recrutamento regular para a Academia continuava, há já alguns anos, a ser reduzido...
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 »A carência de pessoal do quadro permanente levou, por outro lado, à utilização excessiva de 
pessoal miliciano em funções para que não podia estar normalmente preparado. A grande maioria 

das companhias eram comandadas por capitães milicianos que tinham assim de arcar com todas as 
variadas e complexas funções exigidas por essas unidades: operacionais, logísticas, administrativas, 
disciplinares».9 
 Mais reservado do que o seu antecessor, Luz Cunha opta por concluir que «apesar de todas as 
dificuldades existentes [...] a capacidade operacional das nossas forças ia-se mantendo satisfatória, 
mercê da inexcedível dedicação e da coesão e espírito de disciplina e de missão existentes nas Forças 
Armadas de Angola».10 
 O julgamento do general revelava-se, portanto, particularmente severo no tocante a aspectos 
capazes de afectar seriamente o moral dos quadros com mais directo envolvimento no conflito. Ao 
mesmo tempo, denunciava o desinteresse da juventude pela carreira das armas, indiciador de um 
afastamento global da população em relação à guerra. Este afastamento, de resto, seria mesmo 
objecto de um magoado reparo publicado no Jornal do Exército de Julho de 1970, no qual se não 
escondia o ressentimento da Instituição Militar: 
 «Esse esquecimento, por vezes quase alheamento, do que por lá se passa é uma ofensa para 
todo aquele que, generosamente, está combatendo e sacrificando anos da sua vida para o bem 
comum. 
 »A indiferença generalizada pela tropa que vai e pela que regressa é, infelizmente, facto mais 
que comprovado para a quase totalidade das pessoas que ali não tenham parentes ou amigos...». 
 Este espantoso desabafo institucional – que, atrevo-me a presumir, não passaria no «exame 
prévio», caso fosse tentada a sua publicação num jornal civil – merece uma reflexão muito especial 
no julgamento que cada um quiser fazer, com honestidade, sobre o moral das FA na época em causa 
(não esquecendo que tudo o que faz baixar o moral deteriora a disciplina). 
 Mas não era só na metrópole que o comportamento da população ficava aquém das 
expectativas dos militares. Nos próprios territórios onde a guerra se desenrolava se verificavam 
situações merecedoras de censura. Em Junho de 1970, em carta para Marcelo Caetano, o general 
Kaúlza de Arriaga – que foi Comandante-Chefe em Moçambique entre 31 de Março de 1970 e 1 de 
Agosto de 1973 –, escrevia a propósito: «A população branca é aqui, normalmente, fria e indiferente 
relativamente aos problemas de defesa, em particular, no centro Este e no Sul.»11 No ano seguinte 
(Novembro de 1971), em nova carta para o chefe do governo, o mesmo oficial acrescentava: «As 
populações brancas, em toda a Província, interessam-se um pouco mais pela guerra, mas têm 
tendência para a descrença, o pessimismo e a boataria. Elementos das mesmas populações, em Tete, 
pactuam e colaboram com o inimigo.»12 
 
 No que respeita ao TO da Guiné, o general Bettencourt Rodrigues – que, no Verão de 1973, 
substituiu o general António de Spínola como Governador e Comandante-Chefe –, analisa a situação 
nos seguintes termos: 
 «O inimigo evoluíra progressiva e significativamente no seu conceito geral de manobra 
(concentração de forças sobre objectivos seleccionados ao longo da fronteira, procurando conjugar 
concentrações maciças de fogos com acções de isolamento dos objectivos atacados) e no seu 
potencial militar, tanto humano como material, neste dispondo até de superioridade em algumas 

armas. 
 »O inimigo punha, portanto, uma ameaça séria sobre as guarnições de Fronteira, em 
particular daquelas com mais difícil acesso pelas Forças Nacionais, para reforço e reabastecimento. 
 »As características naturais do Teatro de Operações, a evolução do inimigo e a sua liberdade 
de acção do outro lado da Fronteira aliadas a, por parte das Forças Nacionais, reduzidas forças de 
intervenção e dificuldades de manobra de meios, limitavam em grau considerável a capacidade de 
iniciativa do Comando das Forças Armadas Portuguesas.»13 
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Gen. Bettencourt Rodrigues 

O inimigo evoluíra progressiva e significativamente (...) 
dispondo até de superioridade em algumas armas. 

 

 As palavras de Bettencourt Rodrigues não escondem, naturalmente, as sérias dificuldades a 
que as forças portuguesas se encontravam sujeitas. A Guiné constituía, de resto, o TO 
reconhecidamente mais afectado pela acção directa das forças inimigas.  
 O general Kaúlza de Arriaga também haveria de se pronunciar sobre o caso específico da 
Guiné. Conhecedor da gravidade da situação, não hesitaria, mesmo, em considerar a hipótese da 
derrota militar pura e simples: 
 «Uma cedência ou capitulação política, mesmo na reduzida Guiné e embora sem importância 
própria de maior, seria precedente terrível para a firmeza da posição portuguesa em Angola e 
Moçambique. 
 »Assim e na hipótese, talvez a mais provável, da Guiné não ser defensável sem prejuízo grave 
para Angola e Moçambique, e pondo de parte, como se afirmou, qualquer cedência ou capitulação 
política, restava, nela Guiné, combater com meios limitados até ao fim, por forma que honrasse e 
ilustrasse as Forças Armadas Portuguesas.»14 
 Dentro desta lógica, o general faria, em 1987, uma retrospectiva optimista da situação militar 
em Angola e em Moçambique, afirmando que: 
 «...apesar de tudo, Portugal, (...) encontrava-se, no começo do 2.º semestre de 1973, após 
mais de 12 anos de guerra, em situação próxima do sucesso final nas suas duas maiores Províncias 
Africanas.15 (...) Era factual o insucesso do 3.º esforço da Frelimo ao ser-lhe em absoluto impossível 
afectar Cabora-Bassa. Isto, quer no respeitante ao aproveitamento hidroeléctrico em si, quer no 
relativo aos seus acessos, ao transporte das cargas críticas e à linha de transporte de energia 
eléctrica. Verificava-se que as infiltrações, não só em Cabo Delgado, como no istmo de Tete, não 

tinham a gravidade que se lhe quis atribuir, especialmente em Lisboa. Elas deram apenas lugar a 
actos terroristas esporádicos, de resto sempre possíveis. Confirmava-se, ou quase, que a Frelimo, 
crescentemente atingida por enorme desgaste, pela hostilidade das operações, pela acção das forças 
militares portuguesas, por dificuldades insuperáveis de recompletamento de efectivos e por grave 
crise moral, caminhava irreversivelmente para o colapso. Àquela crise moral não eram estranhos os 
insucessos havidos no Niassa e em Cabo Delgado e, na ocasião e com grande acuidade, a sua 
incapacidade perante a defesa de Cabora-Bassa, na mesma ocasião seu objectivo decisivo.»16  
 Esta confiança na proximidade do sucesso final, volvidos que estavam 14 anos desde a sua 
saída de Moçambique, contrasta, todavia, com o pessimismo que o general transmitira a Marcello 
Caetano, num memorando datado de 4 de Junho de 1973 – a menos de dois meses, portanto, de 
deixar o seu comando e coincidente, no tempo, com a análise anterior – no qual referia: 
 «... o esforço inimigo, em Moçambique ou relacionado com este território acentua-se cada vez 
mais. E aquele inimigo tem melhorado e aumentado muito as suas possibilidades, tudo indicando 
poder continuar a fazê-lo. É a infiltração constante de elementos inimigos e de muito material. É a 
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subtileza chinesa que: a. Por um lado, lhe confere capacidade para, cada vez mais a Sul, aliciar e 
preparar para a acção violenta massas populacionais sem que disso a nossa polícia se aperceba, em 
termos de poder actuar ou de conduzir à actuação das Forças Armadas. b. Por outro lado, lhe confere 
capacidade para, também cada vez mais a Sul, realizar pequenas acções terroristas mas de grande 
projecção psicológica, logo seguidas de fuga muito bem preparada e normalmente de diluição nas 
populações com detecção quase impossível. É o equipamento russo moderno, como bazookas, 
canhões sem recuo, RPG rebentando no ar, mísseis terra-terra de 122 mm, metralhadoras anti-aéreas 
e, brevemente, mísseis terra-ar auto dirigidos, etc., que: a. Por um lado, lhe confere em relação a nós 
superioridade no combate terrestre. b. Por outro, lhe permitirá, dentro de pouco tempo, criar 
dificuldades aos nossos meios aéreos. É a possibilidade do inimigo vir a empregar tropas regulares, 
lanchas equipadas com mísseis e torpedos e mesmo aviões. E é a tremenda propaganda e acção 
psicológica desenvolvida por todos os nossos adversários.»17 
 

 

 
...o esforço inimigo, em Moçambique ou relacionado 

com este território acentua-se cada vez mais. 

  
Esta versão da situação militar em Moçambique – convergente com o prognóstico reservado 

de outros ex-Comandantes-Chefes, quando não mais fundamentadamente pessimista –, 
confrontada com a anterior visão de um próximo «sucesso final», fornece-nos um exemplo típico do 
melindre de que se reveste a abordagem do presente tema, mesmo quando entram no debate 
personalidades de reconhecida estatura militar. 

 
Para além das referências específicas aos três TO, estão também ao nosso alcance análises 

globais à derradeira campanha africana. No seu livro Portugal e o Futuro, o general António de 
Spínola, ao referir-se à guerra que então se travava, é particularmente severo quando proclama que 
não «podemos admitir que hoje se morra apenas para que amanhã continue a morrer-se»,18 
refutando, assim, a existência de uma política propiciadora de sucesso. Mais adiante, o ex-
governador da Guiné concretiza, deste modo, o seu ponto de vista: «...em qualquer guerra deste tipo, 
a vitória exclusivamente militar é inviável. Às Forças Armadas apenas compete, pois, criar e conservar 
pelo período necessário – naturalmente não muito longo – as condições de segurança que permitirão 
soluções político-sociais, únicas susceptíveis de pôr termo ao conflito. [...] Pretender ganhar uma 
guerra subversiva através de uma solução militar é aceitar, de antemão, a derrota, a menos que se 
possuam ilimitadas capacidades para prolongar indefinidamente a guerra, fazendo dela uma 

instituição. Será esse o nosso caso? É evidente que não.»19 
 



 8 

 
...em qualquer guerra deste tipo, a vitória 

exclusivamente militar é inviável. 
 

 Repare-se como o futuro marechal, tal como Sun Tzu e MacArthur, põe em destaque a 
conveniência de o empenhamento das FA se não prolongar no tempo, apelando para as adequadas 
soluções políticas. E é aqui, no campo da política – como o fora, em 1951 na Coreia – que reside a 
explicação para uma não-vitória, que, na verdade, tão-pouco merece ser classificada como derrota. O 
que não deve ser fonte de incertezas é que as FA portuguesas, lutando com toda a espécie de 
limitações humanas e materiais, e, encontrando-se a milhares de quilómetros das suas bases, 
lograram conceder ao poder político 13 anos de sacrifícios sem conta, para que se alcançasse uma 
solução, não estritamente militar, para o conflito. O desenlace político da guerra, por muito 
decepcionante que possa ser, não poderá apagar o grande feito de armas que constituiu a última 
campanha portuguesa de além-mar. Aí se encontrou, num insuperável espírito de missão, o autêntico 
suprimento para a vitória que falecia. 
 
 Como fecho desta reflexão, afigura-se-me oportuno recordar um trecho dos Diálogos do sítio 
de Lisboa, escrito por Luís Mendes de Vasconcelos, em 1608, numa época em que (tal como agora 
relativamente a África) se procedia ao balanço final da derrocada do Império Português no Oriente. 
Fazendo, com invulgar perspicácia, a distinção entre as responsabilidades dos governantes e o 
desempenho dos soldados, o autor põe na boca de uma das personagens – o «filósofo» – as 
seguintes considerações: 
  «Em todas as obras se consideram duas coisas: o discurso e conceito do artífice, e a obra das 
mãos que a fizeram. O mesmo considero eu na conquista da Índia. Aqueles por cujo conselho se fez 
são os artífices; e os capitães e os soldados que a puseram em efeito são as mãos que fizeram a obra. 
Digo agora que, se considerarmos o discurso do artífice, a obra não é boa, pelas razões ditas, e 
porque as conquistas que se não podem unir com o Estado que as faz (de modo que nas necessidades 
que um e outro tiver se possam ajudar) serão danosíssimas [...] Porque as conquistas desta sorte, 
ainda que delas se tenha algum proveito na fazenda, são de muito dano nas forças, que é mais 
importante, porque, estando separadas, claro está que se diminuem. Porém isto se não entenderá nas 
conquistas que depois de feitas pacificamente se possam governar, ficando seguras de novos 
acometimentos, ou tendo forças próprias com que resistir. E assim digo que, considerando o discurso 
do artífice (dos que ordenaram esta conquista) a obra não foi boa; mas se considerarmos como se 
obrou a manufactura, merece muito louvor. E assim os primeiros que ordenaram se fizesse, fizeram 
obra de temerários; mas os que a obraram, navegando por tantos mares e pelejando com tantas e 
tão várias nações, fizeram uma obra heróica e digna de eterna memória.»20 
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