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VITÓRIA TRAÍDA OU DERROTA EVITADA? 
 
 
 

As forças da ordem podem sempre perder 
uma guerra subversiva, mas jamais a 
ganharão pela simples razão de que não é 
no seu campo que se centra a construção 
da vitória. 
António de Spínola 

 
 
 
 
 O fim dos Impérios Coloniais europeus, no quadro político internacional criado após o 
termo da 2.ª Guerra Mundial, foi acompanhado de diversas recriminações em países como a 
Grã-Bretanha, a França, a Bélgica, a Holanda, onde, com alguma diversidade de tom, se não 
deixaram de expressar correntes de pensamento que, na época, consideraram a liquidação 
desses Impérios como abandono desonroso e mesmo classificável com o ápodo de ‘traição’. 
Essa espécie de revolta – registada em diversas obras que foram sendo publicadas – nasceu, na 
maior parte dos casos, de situações de pequeno ou nenhum empenhamento militar, 
exceptuando, naturalmente, o caso da França no que toca à Indochina e à Argélia. 
 No caso de Portugal, pese embora a longa guerra de mais de 13 anos – materializando, 
portanto, uma forma extrema de resistência à liquidação do Império –, o fim do mesmo, 
desencadeado a partir da Revolução de 25 de Abril de 1974, também provocou o mesmo tipo 
de pensamento político-militar atrás referido, fortemente influenciado por emoções e acabado 
de sair de um vulcão de ideias – a Revolução – nada propício para um debate sereno e rigoroso 
do encerramento do Império. A falta de serenidade e de rigor que o tema proporcionou 
expressa-se bem pela dicotomia A GUERRA ESTAVA GANHA / A GUERRA ESTAVA 
PERDIDA, que a maioria dos seus paladinos jamais lograram justificar. 
  Outra coisa bem diversa seria analisar os indícios factuais de que já dispomos para 
elaborar uma opinião sobre a direcção dominante da guerra: estávamos num crescendo de 
sucessos ou numa situação progressivamente mais crítica? 
  

No seu livro Portugal e o Futuro, publicado em Fevereiro de 1974, o general António de 
Spínola afirmava, a certo ponto: 
 

Deve salientar-se o facto de, no quadro actual, o nosso objectivo já não dever 
apenas visar a adesão das populações, mas também a da própria massa combatente do 
inimigo – o que se não consegue senão pelas vias da negociação política. Excluir essa via 
será deixar ao âmbito militar a solução do conflito, o que nos conduz ao núcleo do 
problema: saber se é viável uma solução militar na guerra que enfrentamos; e, não o sendo, 
quais as consequências de se sustentar indefinidamente uma situação revelada inviável e 
quais os limites de capacidade para tanto. 
 Como pode então terminar uma guerra deste tipo? Por outras palavras, em que se 
consubstanciaria uma vitória militar das forças da ordem numa guerra subversiva? 
Analisemos, em tese, as diferentes possibilidades. 
 Poderia admitir-se que o conflito terminasse pelo aniquilamento das forças de guerrilha. 
Em relação a esta hipótese há porém que concluir desde já pela sua inviabilidade, pelo 
menos num horizonte-tempo definido. Primeiro, porque, enquanto as forças da ordem não 
atingirem o potencial relativo que os tratadistas militares estabeleceram para este tipo de 
guerra – potencial que os EUA não atingiram no Vietname – é manifesta a sua desvantagem. 
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Segundo, porque a guerrilha, pela sua técnica de acção dispersiva, não carece de grandes 
efectivos em pessoal para levar a cabo a sua missão de desgaste; e sendo assim, o 
recrutamento das forças de subversão, voluntário ou coercivo, entre a população, por mais 
diminuto que seja será sempre suficiente. Terceiro, porque a natural fluidez das fronteiras 
limítrofes das áreas de guerrilha tornam inesgotável o recurso ao recrutamento externo, 
sem qualquer hipótese de denúncia. Parece, portanto, de excluir a vitória por aniquilamento 

físico do inimigo dada a sua possibilidade de constante renovação.1 
 
 Um pouco mais adiante, Spínola conclui: 
 

 Podemos assim chegar à conclusão que, 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 que poderão pôr termo ao 
conflito. As forças da ordem podem sempre perder uma guerra subversiva, mas jamais a 

ganharão pela simples razão de que não é no seu campo que se centra a construção da 

vitória.2 
 
 É claro que esta opinião de António de Spínola pode ser contrariada por quem se achar 
mais habilitado do que ele em tão complexa matéria, mas há alguns SINAIS irrefutáveis que se 
podem adicionar ao conceito atrás transcrito, ajudando a uma formulação do tema mais 
solidamente próximo daquele que, um dia, a História consagrará. 
 
 

1. Evolução dos efectivos 
 

Desde que, em 1961, se iniciaram as mobilizações para os territórios do Ultramar, a 
progressiva pressão militar das guerrilhas obrigou a um constante aumento do volume de 
tropas empenhadas nos 3 Teatros de Operações. A partir de 1968, a impossibilidade de fazer 
crescer os valores do recrutamento metropolitano levou a uma acentuada «africanização» dos 
efectivos, através do aumento do recrutamento local, sobretudo em Angola e Moçambique.  
 
 

       
 

                                                 
1 SPÍNOLA, António de, Portugal e o Futuro, pp. 42-43. 
2 Ibidem, p. 45. Sublinhado nosso. 
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2. Armamento 
 

Não sendo um grande produtor de armamentos e outros artigos de natureza militar, a 
aquisição da maior parte do equipamento das unidades combatentes ficava dependente 
da disponibilidade e vontade política de outros países. Era previsível, por conseguinte, 
que o isolamento diplomático que se foi constatando, mesmo em relação a alguns 
aliados, e a incapacidade da indústria portuguesa, fossem pondo, gradualmente, a 
vantagem do armamento do lado dos movimentos de libertação. Desse facto nos dá 
conta o último Comandante-Chefe da Guiné, general Bettencourt Rodrigues, quando 
refere: 

 
  O material de que dispunham as Forças Nacionais era, em alguns casos, 
qualitativamente inferior ao empregado pelo inimigo; referem-se, por exemplo, os materiais 
de artilharia, os morteiros e as temíveis armas que são os R.P.G. 2 e 7. 
  Os meios aéreos também não eram os mais adequados ao tipo de apoio que se 

pretendia e de que se carecia, sobretudo depois do aparecimento dos foguetes Strella.3 
 
 Também o general Luz Cunha, que foi Comandante-Chefe em Angola, se refere às 
dificuldades com que se debatiam as Forças Armadas em matéria de armamentos e 
equipamentos: 
 

 Concretamente, podemos referir, por exemplo, que por vezes só dispúnhamos de menos 
de metade das viaturas que devíamos ter, segundo quadros orgânicos já de si modestos em 
dotações de material. Calcular-se-ão os inconvenientes que daí resultavam para a 
actividade, quer operacional, quer logística, e a sobrecarga de esforço que acarretava para 
os serviços de manutenção do material. 
 Na Força Aérea, além de dispormos de alguns helicópteros, embora em número 
insuficiente e com falta de tripulações, o restante material era como que um mostruário de 
modelos mais ou menos obsoletos e não tínhamos quaisquer aviões que pudessem opor-se 
a eventuais acções que, contra nós, fossem exercidas por meios aéreos modernos, de que 
dispunha, designadamente, a República do Zaire. Só a extraordinária dedicação e 

competência do pessoal conseguia ir suprindo muitas destas deficiências.4  
 
 

                                                 
3  RODRIGUES, Bettencourt, África: A Vitória Traída, p. 131. 
4  CUNHA, J. da Luz, África: A Vitória Traída, p. 158. 
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3. Enquadramento das tropas 
 

A guerra em Angola, Guiné e Moçambique, como todas as guerras modernas, foi 
travada, essencialmente, pelos cidadãos portugueses que cumpriam Serviço Militar 
Obrigatório. Mas também é certo que cabia à pequena percentagem de militares do Quadro 
Permanente (QP) assegurar a parte mais importante da acção de comando e de instrução das 
tropas. Se, como vimos atrás, os efectivos globais não cessaram de crescer, o mesmo se não 
pode dizer da importante parcela do enquadramento garantida pelos oficiais e sargentos do QP. 
Os jovens com habilitações literárias que possibilitavam a admissão às escolas militares 
ofereciam-se em número cada vez menor. Esta aversão pela carreira militar é tanto mais 
significativa quanto é certo que, desde 1959, eram gratuitos os cursos professados na Academia 
Militar. Os quadros seguintes permitem perceber o vazio que se foi produzindo no tocante a 
oficiais.  
 

    
 

 No tocante a sargentos, a situação era idêntica, senão pior. Diminuía progressivamente 
o número de jovens atraídos pela carreira, e, sobretudo a partir de 1967, a necessidade de 
formar mais oficiais a partir de sargentos fazia com que o número destes decrescesse, também, 
devido a saídas pelo topo da escala. Deste modo, em vez de cada companhia contar com um 
mínimo de 6 sargentos do QP, ao iniciar-se a década de 1970 esse valor tinha baixado para 3, e, 
por volta de 1972, raras eram as companhias que dispunham de mais do que 1 ou 2. 

 
 

4. A importância dos Capitães 
 
Exceptuando as operações militares de restabelecimento da ordem nas zonas afectadas 

pelo terrorismo (Março a Outubro de 1961) – que implicaram acções de reconquista de 
posições e progressões sobre objectivos sucessivos –, a necessidade de exercer a soberania 
sobre o território e as populações levou a que, a partir do último trimestre de 1961, o conceito 
global de defesa terrestre dos territórios ultramarinos assentasse no sistema de quadrícula. 
Nesta base, o Exército atribuía a cada província um comando local – Região Militar, em 
Angola e Moçambique, e Comando Territorial Independente na Guiné –, que, por seu turno, se 
subdividia em Zonas Militares (ou Zonas Operacionais), Sectores ou Comandos Territoriais, 
consoante o ditava a extensão do território e a actividade da guerrilha. 

No patamar inferior das responsabilidades territoriais, situava-se o escalão Batalhão, 
correspondendo, deste modo, ao tipo de unidade de maior dimensão que se organizava na 
Metrópole como força expedicionária. A cada Batalhão era atribuída uma área de 
responsabilidade ou «Zona de Acção» (ZA), na qual era implantado o respectivo dispositivo. 
Dentro dessa área, o comando da unidade era responsável não apenas pela busca, perseguição e 
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destruição dos grupos de guerrilheiros, mas também pelo controlo, defesa e apoio social das 
populações civis nela residentes.  

A necessidade de levar a presença do Exército ao maior número de locais obrigou a 
que, em regra, os batalhões dividissem a sua ZA em zonas de acção de companhia. Deste 
modo, o aquartelamento isolado «tipo», durante os treze anos de guerra, era de escalão 
Companhia. Daqui resultava, para o respectivo comandante – um Capitão –, uma 
responsabilidade operacional, administrativa e logística, que, na Metrópole, só existia nos 
escalões Regimento (Coronel) e Batalhão/Grupo independente (Tenente-Coronel). 
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Depois, como consequência natural do crescimento dos efectivos, crescia 
proporcionalmente o número de unidades do escalão Companhia (ou equivalente), mas, 
simultaneamente, decrescia o número de capitães do QP, obrigando a um recurso cada vez 
maior à instrução e mobilização de capitães milicianos. Ao chegarmos às vésperas da 
Revolução de 1974, o total de capitães do QP das armas de Infantaria, Cavalaria e Artilharia 
era claramente inferior ao quantitativo existente antes do início da guerra. Mesmo adicionando 
os capitães do QEO, apenas se igualava o total do ano de 1960. 

 
 

5. Apoio da retaguarda 
 
 No Jornal do Exército, de Julho de 1970, em artigo onde se lamentava o desinteresse 
que o desenrolar do conflito ia merecendo à maior parte dos portugueses, não se 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... 

 
 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, Comandante-Chefe das FA em Moçambique, 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.5 
                                                 
5 ARRIAGA, Kaúlza de, Guerra e Política, p. 167. 
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 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.6  
 
 Esse sentimento de fractura entre a população branca fixada no Ultramar e as tropas que 
ali combatiam foi progredindo com o agravar da situação operacional. No início de 1974, 
quando a situação em Moçambique era já francamente preocupante, uma família de 
agricultores brancos foi massacrada por guerrilheiros junto à fronteira com a Rodésia. Na 
sequência desse acontecimento, os civis brancos da Beira manifestaram-se com alguma 
violência junto da Messe de Oficiais da cidade, acusando o Exército de passividade e cobardia. 
A manifestação não era mais do que o reflexo da insegurança que começara a fazer-se sentir. 
Mas, na prática, só vinha acentuar o fosso que, ano após ano, se vinha cavando entre colonos e 
tropas. 
 
 

6. Ambiente internacional 
 
 Mas não era só no campo estritamente militar que se sentia a aproximação do fim. No 
plano diplomático, as dificuldades de relacionamento com os aliados ocidentais não cessavam 
de agravar-se. A doutrina que, ao findar do século XIX, sublinhava a importância de Portugal 
ter colónias para, assim, ter voz na Europa e no Mundo, tinha conduzido o país, precisamente, 
ao oposto: o maior isolamento diplomático da sua história.  
 O embaixador de Portugal em Washington, João Hall Themido, recorda assim o 
ostracismo a que era votado na capital federal:  
 

 Ninguém do Congresso, ou quase ninguém, me recebia. Havia um ambiente de grande 
hostilidade. Embora não tivesse problemas ao nível dos contactos sociais, porque mantinha 

os meus amigos, eu era um embaixador politicamente marginalizado.7  
 
 Para completar o quadro de isolamento, a própria Igreja Católica dava iniludíveis sinais 
de desaprovação da política ultramarina portuguesa. Em 1 de Julho de 1970, o Papa Paulo VI 
recebe, em audiência, três dos principais dirigentes dos movimentos de libertação que 
combatem Portugal: Amílcar Cabral (PAIGC), Agostinho Neto (MPLA) e Marcelino dos 
Santos (FRELIMO). Este último, em declarações à imprensa romana, revela que o Santo Padre 
lhes manifestara a sua solidariedade para com a luta pela independência. 
 A violenta reacção na imprensa da época, que o governo autorizou e estimulou, ainda 
hoje pode ser relembrada consultando os jornais de 5 de Julho de 1970 – quatro dias depois da 
recepção. Embora, posteriormente, o Vaticano tenha omitido qualquer referência ao conteúdo 
das palavras proferidas por Paulo VI, o certo é que esta audiência tivera o simbolismo do corte 
definitivo do apoio da Igreja à presença portuguesa no ultramar, quando, historicamente, a 
expansão se iniciara em obediência ao conceito do Serviço de Deus.  
 

                                                 
6 Ibidem, p. 175. 
7  ANTUNES, J. Freire, Cartas particulares a Marcelo Caetano, p. 212. 
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 Assim o entenderam muitos portugueses, entre os quais tantos dos que combatiam em 
África, convencidos de que estavam a defender a civilização cristã. Outros, há que reconhecê-
lo, viveram o problema de maneira bastante diversa. Do então brigadeiro Santos Costa, por 
exemplo, recebeu Marcelo Caetano uma carta, na qual o ex-ministro de Salazar comentava 
patrioticamente: 
 

 Fiquei um pouco desapontado com a resposta ao Vaticano. Todas as pessoas com quem 
tenho falado alinham no mesmo comentário. Foi realmente pena que o nosso Paulo VI não 

tivesse levado da Nação portuguesa o pontapé no traseiro que bem diligenciou merecer.8 
 
          

7. Despesas militares 
 
 Para além das dificuldades decorrentes da inferioridade do armamento e da sua 
problemática obtenção, era altamente preocupante a situação financeira do país resultante das 
despesas com o esforço de guerra. A este propósito, afirmava o general Spínola:  
 

 ...a guerra implica sempre um crescimento contínuo das despesas militares, sendo 
evidente que a manter-se o ritmo de expansão dos recursos consagrados à defesa, 
atingiremos num prazo não muito longo o limite dos nossos recursos, cuja mobilização está 

promovendo o estrangulamento cada vez maior da expansão económica.9 
 

 Por sua vez, dizia Marcelo Caetano:  
 

 As despesas militares eram um quebra-cabeças. Nunca se conseguiu que o Ministério do 
Exército se submetesse à disciplina orçamental e por isso todos os anos apareciam contas 
de despesas feitas sem cabimento nas verbas legalmente aprovadas, despesas essas da 
ordem do milhão ou dos dois milhões de contos, que era preciso liquidar depois, com 
recurso ao saldo do exercício findo. 
 Debalde eu determinara que não se excedesse com as despesas militares os 40% do 
orçamento geral do Estado: ia-se até aos 45%, e o pior é que se tinha a consciência de uma 
péssima administração do Exército, pois na Marinha e na Força Aérea as previsões 

orçamentais eram respeitadas.10 

 

                                                 
8  Ibidem, p. 276. 
9 SPÍNOLA, António de, Idem, p. 46 
10  CAETANO, Marcelo, Depoimento, p. 97. 
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 A repercussão das despesas militares no consumo interno era, também, ainda segundo 
Marcelo Caetano, uma das causas do aumento registado na inflação a partir de meados da 
década de 1960.11 
 
 

8. Situação operacional 
   
 Em Angola, no início de 1974, a situação operacional no território encontrava-se 
relativamente controlada, sobretudo quando comparada com as da Guiné e de Moçambique. 
Esta situação mais favorável tem levado alguns opinadores, militares e civis, a declarar, sem 
mais, que a “guerra estava ganha”, não se dando ao trabalho de explicar a razão dos 51 mortos 
em combate registados em 1973. Ainda recentemente, ouvimos da boca de um oficial-general, 
numa sessão pública, a opinião de que “em Angola nunca houve guerra”. 
 Sobre a situação na Guiné, tem havido maior contenção, porque ela era de tal modo 
grave que se torna difícil falar em “vitória”. Mas quanto a Moçambique, ainda se notam 
opiniões divergentes. 
 De facto, as acções da FRELIMO estavam, em 1974, a aproximar-se perigosamente da 
Beira. A construção da barragem de Cabora-Bassa viera agravar seriamente a situação militar 
na província. Para defender a zona da barragem, recorda Silva Cunha:  
 

 ... criou-se em Tete uma zona operacional sob o comando de um oficial que acumulava 
com o cargo de governador de distrito. Para o auxiliar no exercício das funções civis, criou-se 
o lugar de adjunto administrativo, a exercer por um funcionário de categoria não inferior a 
intendente. 
 Organizaram-se também os aldeamentos, com alguma lentidão, há que reconhecê-lo, em 
consequência fundamentalmente da falta de meios. 
 Simultaneamente, organizou-se a defesa próxima e imediata dos estaleiros da barragem 
e a protecção dos itinerários que os serviam. 
 De tudo, apenas funcionou com eficiência a protecção dos estaleiros e dos itinerários.  
 As populações frequentemente abandonavam em massa os aldeamentos. Aconteceu 
mesmo que, depois destes construídos, nas vésperas de serem transferidos para eles, 
fugiam, refugiando-se nas matas. 
 O plano de contenção do inimigo no istmo de Tete falhou e a guerrilha começou a actuar 
nas áreas de Manica e Vila Pery, avançando em direcção à Beira, apesar da concentração 
maciça de tropas realizada na zona. 

 Começou a lavrar um certo pânico entre as populações civis.12 
 
 Confirmando esta análise do então ministro do Ultramar, Gonçalo Mesquitela, 
presidente da ANP em Moçambique, escrevia a Marcelo Caetano, em 11 de Julho de 1973, 
sublinhando com evidente inquietação: 
 

 ...sentem-se aqui preocupações no aspecto militar. A situação no istmo de Tete, a 
aproximação de actividades terroristas na Beira e a “infecção” de Vila Pery instalam na 
opinião pública um princípio de alarme que pode agravar-se. A DGS parece ultrapassada 
pelos acontecimentos. A informação militar não consegue supri-la. E as surpresas sucedem-
se. O trabalho de sapa do inimigo é notavelmente bem organizado e, mesmo para além da 
sua acção junto dos africanos, a técnica de boato e de descrédito de pessoas e de obras tem 

                                                 
11  Ibidem, p. 98. 
12  CUNHA, J. Silva, O Ultramar, a Nação e o “25 de Abril”, pp. 346-347. 
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de ser objecto de exame sério e de contramedidas que evitem os resultados positivos que 

estão obtendo.13 
 
  

9. O factor K (Kaúlza) 
 

O general Kaúlza de Arriaga, para além de ter desempenhado vários cargos políticos 
importantes, fez uma comissão militar em Moçambique (1969-73), durante a qual 
desempenhou, sucessivamente, as funções de comandante da Região Militar e de Comandante-
Chefe. Sendo um dos vultos militares mais ligados ao Estado Novo e firme adversário do 25 de 
Abril e das suas consequências geopolíticas, defendeu, até à sua morte, em 2004, ideias 
marcadamente favoráveis à tese da “Vitória Traída”. A leitura dos seus escritos permite 
perceber até que ponto são sólidas as suas posições. 

Quando estava a cerca de um mês de terminar a sua comissão em Moçambique, Kaúlza 
enviou a Marcelo Caetano, com data de 4 de Junho de 1973, um Memorando, onde é 
surpreendentemente notória a ausência de expressões conotáveis com uma ideia de “Vitória”. 
Nesse documento, a partir do § 3., afirmava o general: 

 
3. Assim, 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 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 antiaéreas 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. 

 
4. Assim, para já, verifica-se, com origem próxima na Tanzânia Continental e na 
Zâmbia, uma aparente intensificação de acção subversiva em Moçambique, que se 
apresenta como oriunda “internamente” e apoiada “legitimamente” do exterior. 
Tal parece traduzir-se: 
  

                                                 
13 ANTUNES, J. Freire, Cartas Particulares a Marcelo Caetano, Vol. 1.º, p. 328. 
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a. No aumento geral da iniciativa inimiga até agora quase exclusivamente 
nossa. 

b. No aumento geral da contaminação da população. 
c. Na progressão da subversão para Sul. 

 
A curto prazo, pode verificar-se, com origem próxima nos mesmos países e, 
também, no Malawi ou/e até na Rodésia, a continuação da referida intensificação 
da acção subversiva. 
Tal traduzir-se-ia: 

 
d. No reforço das acções consideradas em a., b. e c. 
e. Em acções inimigas importantes nos Distritos de V. Pery e da Beira. 
f. Em acções inimigas significativas no Distrito da Zambézia. 
g. Em acções inimigas significativas sobre as faixas de aldeamento do Sul 

do Distrito de Cabo Delgado. 
h. Em ataques limitados a Cabora-Bassa e ataques em maior escala aos 

seus acessos e à sua linha de transporte de energia eléctrica. 
 

E, a médio prazo, pode verificar-se, com origem próxima nos mesmos países e, 
também, em Zanzibar ou/e Madagáscar, a continuação da intensificação da acção 
subversiva mas, agora apoiada por actuações convencionais, uma e outras 
integradas numa guerra declarada, do tipo guerra santa, proclamada pela OUA e 
dirigida pelo comunismo. 
Tal traduzir-se-ia: 

 
i. No reforço das acções consideradas em a., b., c., d., e., f., g. e h. 
j. Em acção frontal destinada à ocupação da transversal Mueda-

Mocímboa da Praia e, a partir desta, à progressão para Sul. 
k. Em acção frontal contra Cabora-Bassa. 
l. Em acção envolvente do Distrito de Tete, através do Malawi, caindo no 

istmo de Tete e, a partir deste, em progressão para Sul e Sudeste e para 
Este e Nordeste. 

m. Em acções vindas do mar sobre Mocímboa da Praia, Porto Amélia, 

Nacala e mesmo Beira.14 
 

Apesar de o Memorando ser mais extenso, fiquemo-nos por aqui, mas aconselhando a 
sua leitura, para mais completo esclarecimento. 
 O que é curioso é que os investigadores da História não necessitaram de ir ao espólio de 
Marcelo Caetano para consultar este Memorando. Foi o próprio general Kaúlza de Arriaga que 
o transcreveu na sua obra Guerra e Política, a pp. 183-184. Todavia, algumas páginas mais à 
frente (p. 327), fazendo lembrar, por antecipação, um político norte-americano muito falado 
nos dias que correm, Kaúlza revisita a tese da “Vitória Traída” e deixa-nos esta surpreendente 
conclusão, sobretudo por referir-se precisamente ao mesmo período (final do primeiro semestre 
de 1973): 
 

  Porém, no fim do mesmo semestre de 1973: 
 

a. Era factual o insucesso do terceiro esforço da FRELIMO ao ser-lhe em absoluto 
impossível afectar Cabora-Bassa. Isto, quer no respeitante ao aproveitamento 

                                                 
14 ARRIAGA, Kaúlza de, Guerra e Política, pp. 183-184. 
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hidro-eléctrico em si, quer no relativo aos seus acessos, ao transporte das cargas 
críticas e à linha de transporte da energia eléctrica. 

b. Verificava-se que as infiltrações, não só em Cabo Delgado, como no istmo de Tete, 
não tinham a gravidade que se lhes quis atribuir, especialmente em Lisboa. Elas 
deram apenas lugar a actos terroristas esporádicos, de resto sempre possíveis. 
(sublinhado nosso) 

 
O leitor descobrirá, facilmente, a quem cabia a maior responsabilidade pela gravidade 

com que o assunto foi encarado em Lisboa. 
Marcelo Caetano, em carta de 9 de Julho de 1973 – que Kaúlza inclui na mesma obra, a 

p. 336 – refere a exoneração do general das funções de Comandante-Chefe de Moçambique, 
afirmando a certo ponto: 

 
Como lastimo que se venha embora! Mas reconheço a vantagem, para si, para 

Moçambique, para todos nós, em outra pessoa rever os conceitos e as tácticas da acção 
anti-subversiva em Moçambique. 

No plano militar a opinião é pragmática. E quando, como sucedeu, embora os planos 
parecessem certos, o inimigo progride a cada momento, há vantagem em que outro 
comando, não comprometido nas disposições adoptadas, tome o pulso à situação e ensaie 
outras soluções se lhe parecer que não foram eficazes as anteriores. 

Quando apela para o Presidente do Conselho para salvar Moçambique, não me 
encontra, porque nunca me encontraria, insensível. E a fim de atingirmos esse objectivo 
todos nós estamos prontos, estou certo disso, aos sacrifícios necessários. (sublinhados 
nossos) 

 
  
 Neste pequeno resumo de SINAIS, o leitor encontrará, provavelmente, suficiente 
matéria para concluir – se não o havia feito já – sobre a questão atrás colocada: estávamos 
num crescendo de sucessos ou numa situação progressivamente mais crítica? 
 
 
David Martelo – Junho de 2017 
 
 
 
  

 


