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MARCELO CAETANO SOBRE KAÚLZA DE ARRIAGA, WIRYAMU E 

CONSPIRAÇÕES 

 

 

 Na obra Marcello Caetano – Confidências no exílio, de Joaquim Veríssimo Serrão, a 

págs. 365-366, o autor publica um comentário do ex-Presidente do Conselho, retirado das notas 

à margem que Caetano redigira a propósito do livro de António de Spínola País sem rumo, 

publicado em 1978. No caso da nota que abaixo se transcreve, Marcelo Caetano comenta a 

seguinte passagem do livro de Spínola (pp. 85-86): 

 

 

 De regresso a Lisboa, em meados de 1973, tive oportunidade de me encontrar – em 14 

de Setembro – com o general Kaúlza de Arriaga num almoço para que ambos havíamos sido 

convidados por um amigo comum, o general Venâncio Deslandes. Nesse almoço, a que 

também assistiu o general Pinto Resende, o general Kaúlza de Arriaga fez uma larga e bem 

fundamentada crítica à política de Marcelo Caetano e manifestou a sua preocupação perante 

o crescente agravamento da situação do País, tendo sido acompanhado nas suas 

preocupações por todos os presentes. Mas, para além de uma mera troca de impressões, 

nada mais se passou que justificasse a especulação política que foi feita à volta desse almoço. 

 Algum tempo depois, encontrei-me de novo com o general Kaúlza em casa do Prof. 

Costa Leite (Lumbrales), num jantar para onde ambos, igualmente, havíamos sido convidados, 

e, no final, teve lugar uma conversa a que o Prof. Lumbrales atribuiu valor histórico para o 

futuro do País. 

 O general Kaúlza abriu o diálogo com uma crítica cerrada à política de ambiguidade de 

Marcelo Caetano, que, em seu entender, estava sendo sub-repticiamente orientada para o 

colapso militar no Ultramar, com a inerente responsabilização das Forças Armadas, acabando 

por concluir que se impunha substituir o Presidente do Conselho. Depois, a conversa passou 

para o campo de uma possível intervenção militar, tendo o general Kaúlza de Arriaga 

afirmado que, para o efeito, se encontrava ligado aos generais Silvino Silvério Marques e 

Henrique Troni e que este último lhe garantira o comprometimento da Força Aérea, 

nomeadamente do Regimento de Pára-quedistas. Quanto ao Exército, expressou a sua 

convicção de que as unidades de Cavalaria não deixariam, certamente, de responder a uma 

chamada minha. 

 Da minha parte, manifestei total concordância com a crítica formulada, mas pus 

reservas quanto à oportunidade de uma intervenção militar, sugerindo, como melhor 

solução, a via constitucional do Presidente da República, junto de quem tanto o general 

Kaúlza como o Prof. Lumbrales tinham acesso, salientando o facto de este último ser 

Conselheiro de Estado. 

 

 Foi esta passagem do livro de Spínola que Marcelo Caetano comentou nas suas 

anotações. Não é evidente a quem pertence a autoria do título (Generais Irrequietos): se ao 

anotador ou se ao Prof. Veríssimo Serrão. 

 

 

GENERAIS IRREQUIETOS 

 

 Vejo que até o meu velho amigo Costa Leite [Lumbrales], sempre ultra nas suas 

opiniões políticas, e que tratei com tanta bondade em tantas ocasiões, apadrinhava a 



2 

 

conspiração! Em que ambiente de traições e defecções eu me movia! Com que então em 13 

de Setembro de 1973 já Kaúlza criticava a minha política! E algum tempo depois, em almoço 

com Lumbrales, afirmava que a minha política «estava sendo sub-repticiamente orientada 

para o colapso militar no Ultramar» e conspirava às claras! 

 Kaúlza, quando assumi o Governo, em Setembro de 1968, estava afastado das 

actividades militares, era brigadeiro moderno e exercia na Presidência do Conselho as 

funções de presidente da Junta de Energia Nuclear. Prestigiei-o o mais possível e, desejoso de 

aproveitar no generalato os melhores valores das Forças Armadas, empenhei-me na sua 

promoção. Havia dois óbices: à frente dele estava Costa Gomes, à data com cinco anos de 

serviço em Moçambique e reputado profissionalmente distinto; quanto a Kaúlza, nunca tinha 

servido no Ultramar. Para remover a primeira dificuldade consultei o presidente da República 

que me disse não ter nenhuma confiança no carácter de Costa Gomes, cuja participação no 

golpe de Estado do gen. Botelho Moniz e em conspirações posteriores o tornavam suspeito, 

mas reconhecia ter-se redimido em grande parte em Moçambique, onde ele próprio, 

presidente, verificara que prestara bons serviços. Por isso, não punha obstáculos políticos à 

promoção. Quanto ao segundo óbice, à promoção seguir-se-ia a nomeação de Kaúlza para o 

Comando-Chefe de Moçambique, como de facto sucedeu. 

 Não entrarei aqui na apreciação do que foi o comando do gen. Kaúlza, apreciação que, 

de resto, está feita no livro de Silva Cunha, pág. 344 e segs.
1
 Decorridos três anos de 

comissão, Kaúlza propôs-se continuar em Moçambique, no caso de serem satisfeitas as 

condições que formulou e de acordo com as quais assumiria o comando unificado de Angola e 

Moçambique, com poderes para deslocar tropas de uma para outra província, consoante as 

circunstâncias aconselhassem, além de pedir à Metrópole um reforço de 10.000 homens. O 

assunto foi apreciado em Conselho Superior de Defesa Nacional e a proposta considerada 

inaceitável. Mas entretanto, em Julho de 1973, estala o escândalo internacional dos 

chamados «massacres» de Wiryamu. Vim a apurar que a destruição das aldeias e o assassínio 

em massa das suas populações tinham sido ordenadas pelo comandante-chefe e executadas 

por tropas da reserva do Comando. Pareceu-me inconveniente que o gen. Kaúlza continuasse 

em qualquer função de comando e ordenei o seu regresso à Junta de Energia Nuclear, o que 

efectivamente sucedeu. Na Presidência do Conselho, as nossas relações voltaram a ser 

cordiais. 

 Quando em certa altura se adensaram as informações de que o gen. Kaúlza andava 

conspirando, resolvi chamá-lo e falar-lhe de olhos nos olhos. A conversa teve lugar a 14 de 

Fevereiro de 1974. Disse-lhe que de todo o lado me informavam que ele andava a conspirar, 

mas eu não acreditava. E não acreditava por consideração pela sua inteligência e pelo seu 

carácter. Expliquei depois: ele era um homem inteligente e devia ter a noção de que, se o 

regime baqueasse e o governo caísse, seria em benefício da esquerda, pois eram as ideias 

esquerdistas que constituíam o ideário revolucionário, nunca em benefício de pessoas como 

ele, Kaúlza de Arriaga, que só teria a perder. E, quanto ao carácter, ele estava a trabalhar na 

Presidência do Conselho, com acesso fácil ao presidente, e portanto custava-me a crer que 

não começasse por me dizer a mim as razões da sua divergência. Kaúlza, que, mais tarde, 

afirmava ter-me dito coisas tesas (o que não é verdade), embaraçado, declarou que 

evidentemente não andava a conspirar, ainda bem que eu lhe fazia justiça, apenas ao ver a 

desorientação que lavrava entre os militares jovens no movimento dos capitães, falara com 

mais dois ou três generais para ver o que se podia fazer, canalizando esse clamor para as vias 

hierárquicas e procurando assim evitar asneiras. E foi só. 

                                                 
1
 Trata-se da obra O Ultramar, a Nação e o 25 de Abril, publicada em 1977. 
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 Também este se deve ter lembrado, algumas vezes após o 25 de Abril, das minhas 

palavras. Pagou duramente a sua deslealdade para com o Governo que eu chefiava e que ele 

ainda agora tem o descaramento de dizer que «governava mal». Depois de tudo quanto se 

tem visto em matéria de desgoverno! E quanto à minha intenção sub-reptícia de encaminhar 

as coisas para a derrota militar, eu que tanto me consumi para que não faltassem os meios às 

Forças Armadas (tivessem elas querido combater!), é uma injúria que repilo e que mostra 

quanto eu estava enganado acerca da inteligência e do carácter do gen. Kaúlza. (Quanto ao 

seu bom senso, vá lá, nunca tive ilusões.) 

 

 Iludidos ter-se-ão sentido muitos leitores deste comentário ao perceberem que tendo 

Marcelo Caetano apurado que os «massacres» (com aspas) de Wiryamu e a destruição das 

aldeias e o assassínio em massa das suas populações (sem aspas) tinham sido ordenados pelo 

comandante-chefe (Kaúlza de Arriaga), tenha ordenado o seu regresso à Junta de Energia 

Nuclear, daí resultando que, na Presidência do Conselho, as relações entre ambos voltassem a 

ser cordiais, sem aspas. 

 

 

David Martelo – Maio de 2017 


