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Do golpe de Estado legal ao “andar rapidamente e em força” 
 
 
 
 Se tivermos em conta que, após a intervenção pública de Salazar, a 13 de Abril de 1961, 
a questão do reforço militar de Angola se tornou rápido, volumoso e muito visível, somos 
levados a admitir que, a partir dos primeiros actos de rebeldia no Norte de Angola, ao travão de 
teor financeiro se terá associado um outro, de forte natureza política. Salazar não está 
preparado para aceitar o desmoronamento do conceito de excepcionalidade da colonização 
portuguesa, que enfaticamente expusera no seu discurso de 23 de Maio de 1959, no qual, em 
tom de desafio, interrogara: «Porque pode atravessar-se de lés a lés Angola ou Moçambique, 
não se contando senão com a boa disposição do nativo, a sua fraterna ajuda, no fundo o seu 
portuguesismo?»1 
 Assim, a hipótese do envio imediato de abundantes reforços militares vai sendo 
retardada até ao limite (ou não é acelerada por sua iniciativa), e, quando Salazar se rende à sua 
necessidade, sente que está a reconhecer publicamente a existência de um conflito com os 
Angolanos. E pode ser essa, justamente, uma das explicações para a paralisia política que então 
aparentou revelar. Para dar força a esta presunção, pode citar-se o testemunho do coronel 
Fernando Valença, que, na época, prestava serviço na Repartição de Gabinete do Ministério do 
Exército. Segundo este oficial, colaborador próximo do ministro Almeida Fernandes, Salazar 
«não se coibiu de mostrar forte irritação contra os responsáveis militares, sempre que a 
indiscrição dos meios de comunicação dava a conhecer quaisquer notícias relacionadas com a 
defesa do Ultramar, tais como partidas de tropas, exercícios, etc., isto quando, afinal, esses 
órgãos e as suas actividades se encontravam completamente submetidas à Censura e à 
manipulação do regime, através de canais estranhos às Forças Armadas».2 
 A ser correcta esta conjectura, percebe-se, então, que, na mente do Ministro da Defesa, 
Botelho Moniz, tenha surgido como única solução para sair do impasse a ideia da ruptura com 
a própria política ultramarina do regime, a qual, além da paralisia negativista, lhe parecia 
perigosamente distante dos tradicionais aliados de Portugal. Por tal motivo, decide enviar ao 
Presidente do Conselho, nos últimos dias de Março, uma extensa carta, onde convergem 
corajosas críticas e premonitórios alertas: 

  
A gravidade do actual momento político internacional enche de 

preocupações o País, a que as Forças Armadas não podem ser indiferentes [...] 
 Num recente Conselho de Ministros alvitrei que V. Ex.ª reunisse o Conselho 
Superior de Defesa Nacional, dada a gravidade da situação que se adivinhava, 
sendo necessário definir responsabilidades que poderiam representar o 
aniquilamento total ou a sobrevivência das Forças Armadas, uma vez que a acção 
política do Governo parecia incapaz de poder fazer face aos acontecimentos. [...] 
 É sentimento geral que a acção política da nossa diplomacia desde há muito 
tempo se revela inadequada, e que os factos demonstram não ter estado à altura 
da sua missão histórica. [...] 
 No que mais propriamente diz respeito às Forças Armadas, a situação destas 
é angustiosa e caminhamos para uma situação insustentável, onde poderemos ficar 
à mercê de um ataque frontal, com forças dispersas por quatro continentes, sem 
meios bastantes e com uma missão de suicídio da qual não seremos capazes de 
sair, uma vez que a política não lhe encontra solução nem parece capaz de a 
procurar. 

                                                 
1 SALAZAR, António O., Discursos e Notas Políticas, Vol. VI, p. 69. 
2 VALENÇA, Fernando, As Forças Armadas e as crises nacionais – A Abrilada de 1961, p. 122. 
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 Perdidas as esperanças de podermos ser auxiliados pelos nossos mais antigos 
amigos, a descrença invade todos e as acções emocionais passageiras nada 

estruturam.3 
 

Esta carta de Botelho Moniz para Salazar – verberando o imobilismo do governo e 
alertando para as vulnerabilidades estratégicas decorrentes do afastamento dos aliados 
tradicionais – constitui, porventura, o último documento de um processo político-militar que se 
destina a forçar uma mudança na atitude do Governo, se necessário mediante o uso da coação 
armada. Esse processo, todavia, é conduzido pela hierarquia militar no pressuposto de que, 
sempre dentro da maior legalidade, a simples expressão da vontade das Forças Armadas junto 
do Presidente da República conduzirá à mudança da política até aí seguida, nomeadamente no 
que ao Ultramar respeita. 

Salazar – embora moralmente abatido pela posição politicamente desalinhada do 
Ministro da Defesa – encara a carta de Botelho Moniz como expressão pouco brilhante de um 
espírito perturbado. Em vez de reunir o CSDN – como sugerira Moniz –, o Presidente do 
Conselho opta por convocar uma reunião informal de responsáveis das áreas militar e 
ultramarina, cuja data se estima em 31 de Março ou 1 de Abril. Decorre a Semana Santa (2 de 
Abril é domingo de Páscoa) e tanto Botelho Moniz como Almeida Fernandes, convencidos de 
que têm o Exército na mão, dão-se ao luxo de se ausentar de Lisboa – o Ministro da Defesa vai 
para o Algarve e o do Exército para Fátima. Ausentes, igualmente, se encontram os Ministros 
do Ultramar (em Angola) e da Marinha (em França). Assim, na referida reunião, estão 
presentes, além de Salazar, as seguintes entidades: 
 

� Subsecretário da Administração Ultramarina, Prof. Adriano Moreira 
� Subsecretário do Exército, coronel Costa Gomes 
� Subsecretário da Aeronáutica, tenente-coronel Kaúlza de Arriaga 
� CEMGFA, general Beleza Ferraz 
� CEMA, almirante Sousa e Uva 
� CEME, general Câmara Pina 
� CEMFA, general Albuquerque de Freitas 

 
Saliente-se que os generais Beleza Ferraz e Câmara Pina, que haviam encabeçado a 

missão militar a Angola, onde já se encontravam quando ocorreu a onda de terrorismo de 15 e 
16 de Março, tinham regressado a Lisboa em 27 de Março. Por esse motivo, era de esperar que 
estivessem devidamente documentados acerca da situação angolana. Surpreendentemente, 
porém, o panorama traçado por aqueles dois oficiais-generais é de um absurdo optimismo. 
Câmara Pina opina que «a guerra das catanas resolve-se facilmente».4  

O general Albuquerque de Freitas, devidamente informado pelo brigadeiro Pinto 
Resende, comandante da Região Aérea de Angola, contraria fortemente o optimismo dos 
generais Ferraz e Pina, defendendo a urgência do reforço militar de Angola. Chega mesmo a 
propor que o autorizem a enviar para lá todos os efectivos de pára-quedistas disponíveis na 
Metrópole. Mas a resistência a mais reforços tem, nessa data, o apoio do Subsecretário do 
Exército, Costa Gomes, confiante nas informações da missão militar que acabara de chegar de 
Angola.5  

Reforçando esta versão dos acontecimentos, o Subsecretário da Aeronáutica, tenente-
coronel Kaúlza de Arriaga, haveria de recordar: 

 

                                                 
3 AHM, 1.ª Div. – 39.ª Sec. - Cx. 3 – N.º 1. 
4 ANTUNES, José Freire, Kennedy e Salazar – o leão e a raposa, p. 204. Entrevista a Carlos Viana de Lemos, na 
época com a patente de major e desempenhando as funções de adjunto de Botelho Moniz. 
5 VALENÇA, Fernando, Idem, pp. 168-169. 



 3 

Nessa reunião, o Presidente do Conselho de Ministros deparou com a 
opinião obstinada dos Chefes do Estado-Maior-General das Forças Armadas e do 
Estado-Maior do Exército, de que a situação estava resolvida e de que apenas 

deveriam continuar a ter lugar operações de limpeza e de policiamento.6 
 
Esta versão é igualmente confirmada por Franco Nogueira7 e parece apoiar uma tese na 

qual a responsabilidade da inacção, por manifesta incompetência, é orientada para aqueles dois 
chefes militares. O biógrafo de Salazar vai mesmo ao ponto de acrescentar: 

 
 Por si, sem o dizer em conselho, Oliveira Salazar dá mais fé ao parecer de 

Lopes Alves do que ao dos responsáveis militares.8 

 
 O parecer de Lopes Alves9 tinha a forma de relatórios que ia enviando de Angola, 
porque ainda lá se encontrava. Mas todos estes comentários, sempre coincidentes, não podem 
deixar de colocar em causa o CEMGFA, general Beleza Ferraz – que será exonerado daí a 
poucos dias – mas também a figura do CEME, general Câmara Pina, que, como adiante 
veremos, vai sair incólume da reviravolta político-militar de 13 de Abril e manter-se em 
funções até 1969. 
 Neste cenário de aflitiva paralisia e desorientação, surge a vez do brigadeiro Santos 
Costa se dirigir a Salazar. Regressado ao Exército, o antigo Ministro da Guerra e da Defesa 
parece mais bem informado sobre o que se passa em Angola do que algumas das chefias 
militares. Em carta de 3 de Abril, dirigida ao chefe do governo, afirma de forma veemente: 
 

 Hesitei muito em dar a conhecer a carta junta do tenente-coronel aviador 
Galvão de Melo, presentemente em missão de estudo em Moçambique e que, de 
passagem, esteve dois ou três dias em Angola. [...] Senhor Presidente: não há 
maiores cegos do que aqueles que não querem ver [...]  
 Para nada ou para pouco servem os homens que às pinguinhas vamos pondo 
em Luanda por via aérea. 
 Precisamos urgentemente de pôr em Angola 10.000 homens devidamente 
organizados, armados e comandados [...] E é preciso ainda ter prontos aqui para 

seguirem para Moçambique, à primeira voz, outros 10.000.10 
 
 Em resposta a este respeitoso raspanete, Salazar, em carta de 4 de Abril, não parece 
capaz de ir além de um lamento, compreensível num subordinado mas surpreendente em quem 
detém todo o poder e governa sem oposição: 
 

 Recebi a sua de 3 e a do tenente-coronel Galvão de Melo11. Tenho feito 
todos os esforços para que se intensifique o envio de forças, mas pouco tenho 
conseguido, certamente porque se pensa que o que lá está é bastante – e está 

visto que não é.12  
 
 Santos Costa fica, naturalmente, incomodado e alarmado com a estranhíssima resposta 
de Salazar. Em 6 de Abril, envia-lhe outra carta, num tom e num estilo de incontida repreensão, 
na qual não se coíbe de afirmar: 

                                                 
6 ARRIAGA, Kaúlza, Guerra e Política, p. 205. 
7 NOGUEIRA, Franco, Salazar, Vol. V, p. 229. 
8 Ibidem. 
9 Ministro do Ultramar. 
10 Correspondência de Santos Costa, 1936-1982 / org e pref. Manuel Braga da Cruz, p. 81. 
11 Promovido a general na noite de 25 de Abril de 1974, fez parte da Junta de Salvação Nacional. 
12 Correspondência de Santos Costa, 1936-1982 / org e pref. Manuel Braga da Cruz, p. 82. 
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 Para falar com toda a franqueza a V. Ex.ª tenho de confessar que o tom da 
sua carta de ontem me deixa perceber ter V. Ex.ª a consciência do mal e não lhe 
põe cobro, pressentir V. Ex.ª as deficiências e os erros e não os remediou, conhecer 
V. Ex.ª na sua exacta medida os problemas e não impõe a imediata solução que a 
sua gravidade reclama, prestando-se assim a assumir perante a Nação 

responsabilidades pelas quais a outros cumpria responder.13 
 
 Percebe-se que, nesta verdadeira admoestação, Santos Costa procura conter uma sincera 
revolta perante o descalabro da situação. Curiosamente – e, aqui, entra a vertente da História –, 
o antigo ministro percebe muito bem o julgamento que tanta inépcia merece, e, temendo, 
talvez, que a verdade se venha a saber (como, se não havia liberdade de imprensa?), adianta, na 
mesma carta, outra ideia forte: 
 

O que pensará de nós amanhã a Nação, quando souber a verdade, toda a 

verdade?14 
 

........................................................ 
 
 Mas a incisiva admoestação de Santos Costa não fica por aqui. Logo a seguir, como 
quem agarra pelas bandas do casaco o homem que fora o seu ídolo, acrescenta, de forma 
surpreendentemente severa: 
 

 Senhor Presidente! 
 Vossa Excelência não tem que sugerir que se intensifique o envio de forças, 
sem nada ou quase nada conseguir. Já que a sua lucidez, que Deus guarde por 
muitos anos, lhe faz ver e crer que a capacidade militar de Angola é insuficiente, 
quando não ridícula, não pode aceitar envergar as vestes de Pilatos e pactuar com 
os negativistas, com os incompetentes, com os pusilânimes, quem sabe se com os 
vendilhões do templo. 
 Vossa Excelência tem que assumir as suas responsabilidades plenas, tem que 
determinar, tem que exigir, tem que forçar o imediato envio para Angola de 10 a 
12.000 homens que constituam um corpo seriamente organizado em todos os 
graus da hierarquia e dotado dos elementos de combate indispensáveis que não 
nos faltam porque os possuímos. [...] 
 Não tem que se contentar com “sugerir”, mas sim que ordenar: “eu quero”, 
“eu exijo”, “eu determino”. [...] 
 Convoque imediatamente o Conselho Superior Militar na sua mais ampla 
representação e ponha ostensivamente a sua posição para que não haja dúvidas 
sobre a sua firme determinação e se saber de que lado vêm as resistências. Assim, 
V. Ex.ª salvará ao menos o seu nome para a História, e a Pátria agradecida não lhe 

faltará com o seu aplauso e o seu reconhecimento.15 
 

................................................. 
 
 A aludida carta do tenente-coronel Galvão de Melo para o brigadeiro Santos Costa – 
que este deu a ler a Salazar –, com a data de 30 de Março, constitui um relato emocionado de 
um militar de grande bravura e frontalidade, que, numa breve passagem por Angola, naqueles 
dias de angústia e desorientação, procurou perceber o que se passava de verdade, separando a 

                                                 
13 Ibidem, p. 83. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem, pp. 83-84. 



 5 

realidade da fantasia. Mesmo admitindo que algumas referências pessoais possam sofrer de 
alguma precipitação de análise, vale a pena recordar algumas das passagens desse documento: 
 

 Senhor brigadeiro Santos Costa 
 Estive dois dias em Angola: vi, ouvi e tomei parte em duas missões aéreas. 
Também visitei Negage, a Base mais avançada da Força Aérea. 
 Foi pior que no Congo “Belga”. 
 De tudo o que os jornais aqui dizem apenas uma coisa é verdadeira: o 
incitamento, o comando da revolta vem de além-fronteiras, não há dúvida. Mas os 
executores são de Angola: são os cipaios; são os empregados das fazendas; são os 
fregueses habituais de determinada loja ou café que matam – que cometem as 
maiores atrocidades sobre pessoas a quem, pouco antes, obedeciam docilmente, 

ou com quem discutiam o preço do que queriam comprar.16 
 
 Pode imaginar-se o abalo anímico que Salazar terá sofrido ao ler estas linhas. Diante 
desta realidade, desmoronava-se a ideia, que lhe era tão cara, de uma África portuguesa 
habitada por nativos exemplarmente pacíficos. 
 A carta de Galvão de Melo, depois da citada introdução de natureza mais 
marcadamente política, aponta, também, um conjunto de deficiências que nota no aparelho 
militar que viu actuar em Angola, sublinhando a total ausência de cooperação aeroterrestre, a 
falta de ligação ar-terra em VHF, as metralhadoras das aeronaves desalinhadas e os pilotos a 
voar sem pára-quedas. E tudo isto, em relação ao total dos meios aéreos de combate existentes 
em Angola: 4 PV-2 e 4 T-6 – estes cedidos pelos Franceses. 
 
 
David Martelo 
 
 

Leitura complementar  

                                                 
16 Ibidem, p. 202. 


