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GUERRA DO ULTRAMAR, GUERRA COLONIAL OU GUERRA DE ÁFRICA? 
 
 
 
1. Nomenclatura contemporânea 
 
 As campanhas militares que tiveram lugar em Angola, Guiné e Moçambique, entre 1961 e 
1974, foram vividas e são em grande parte recordadas como se se tratasse de um só conflito. Essa 
ideia – que é até certo ponto defensável, sobretudo na perspectiva portuguesa – proporcionou aos 
contemporâneos dessas campanhas a escolha de uma designação que tende a abranger as 
operações nos três Teatros de Operações.  

Assim, numa perspectiva contemporânea, surgiram algumas designações, das quais se 
destacam as seguintes três: 
 

• Guerra de África 
• Guerra Colonial 
• Guerra do Ultramar 

 
Quase ninguém desconhece que, para uma grande maioria dos portugueses, a escolha de 

uma destas designações decorre mais de uma opção política do que de uma preferência motivada 
por critérios históricos ou militares. Como ninguém deixa de se fazer entender pelo uso de 
qualquer destas expressões, nenhuma delas deve ser rejeitada, fora das discussões de pendor mais 
académico. 

Já quanto à rejeição que, ainda fora do âmbito académico, se tem feito da versão “Guerra 
Colonial”, tem havido uma argumentação que não é, de todo, aceitável: a de que não é correcto 
usar a expressão “Colonial”, porque Angola, Guiné e Moçambique não eram Colónias mas sim 
Províncias Ultramarinas. Quem assim o sustenta não conhece o enquadramento constitucional em 
que as aludidas campanhas decorreram, de 1961 até Agosto de 1971 – mais de dez anos, portanto. 
 A política ultramarina portuguesa regia-se, desde 1930, pelas disposições do Acto Colonial, 
sendo os territórios abrangidos designados por colónias e o seu conjunto por Império Colonial. 
Para um país que se preparava para reivindicar a sua natureza pluricontinental, sem dominadores 
nem dominados, a terminologia de conotação colonial e imperial tornara-se manifestamente 
embaraçosa. Assim, na revisão constitucional de 1951, o Acto Colonial é revogado, as suas 
disposições – com algumas alterações – são integradas no corpo da Constituição e os territórios 
sob domínio português deixam de se designar Colónias e passam a denominar-se de Províncias. 
Provavelmente, mais por necessidade do que por convicção, Salazar fez, deste modo, uma espécie 
de “descolonização” por via jurídica. 
 

Transposição dos artigos 2.º e 3.º do Acto Colonial para o corpo da 
Constituição de 1933 

Acto Colonial Constituição de 1933 
(1951)

 

 
Artigo 2.º 

 
É da essência orgânica da Nação Portuguesa 
desempenhar a função histórica de possuir e 
colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as 
populações indígenas que neles se compreendam, 
exercendo também influência moral que lhe é adstrita 
pelo Padroado do Oriente. 

 
Art.º 133.º 

 
É da essência orgânica da Nação Portuguesa 
desempenhar a função histórica de colonizar as 
terras dos Descobrimentos sob a sua soberania e 
de comunicar e difundir entre as populações ali 
existentes os benefícios da sua civilização, exercendo 
também a influência moral que é adstrita ao Padroado 
do Oriente. 
 

 
Artigo 3.º 

 
1.Os domínios ultramarinos de Portugal denominam-
se colónias e constituem o Império Colonial 
Português.  
2. O território do Império Colonial Português é definido 
nos n.os 2.º a 5.º do artigo 1.º da Constituição. 
 

 
Art.º 134.º 

 
Os territórios ultramarinos de Portugal indicados nos 
n.os 2.º a 5.º do artigo 1.º denominam-se 
genericamente «províncias» e têm organização 
político-administrativa adequada à situação geográfica 
e às condições do meio social. 
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 Convém reparar, porém, que no seu artigo 133.º, a Constituição revista manteve o princípio 
de que “É da essência orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a função histórica de colonizar 
as terras dos Descobrimentos sob a sua soberania. 
 Além de se manter a função histórica de colonizar as terras dos Descobrimentos – de que 
resultava a singular missão de colonizar sem que houvesse colónias –, em Angola, Guiné e 
Moçambique mantém-se a reserva de cidadania plena para os brancos e os autóctones assimilados, 
isto é, aqueles que já haviam atingido um grau de civilização semelhante ao dos europeus. 
 O artigo 133.º voltaria a ser substituído, na revisão de 1971 (Lei n.º 3/71 de 16 de Agosto) 
por uma fórmula bastante diferente e muito menos embaraçosa: 
 
Os territórios da Nação Portuguesa situados fora da Europa constituem províncias ultramarinas, 

as quais terão estatutos próprios como regiões autónomas, podendo ser designadas por Estados, 

de acordo com a tradição nacional, quando o progresso do seu meio social e a complexidade da 

sua administração justifiquem essa qualificação honorífica.  

 

§ único. A lei que fixar o regime geral de governo das províncias ultramarinas e estabelecer, em 

conformidade, o respectivo estatuto deverá prever a possibilidade de serem criados serviços 

públicos nacionais, integrados na organização de todo o território português. 
 

Concluindo, pode discordar-se da expressão Guerra Colonial (eu também não concordo, 
como adiante explicarei), mas lá que havia colonização...havia, e com dignidade 
constitucional...até 16 de Agosto de 1971. 
 
2. Nomenclatura das Guerras 

 
 A designação histórica das guerras tem obedecido a diversos conceitos, decorrentes das 
próprias circunstâncias em que as mesmas se travaram. Assim, podemos facilmente encontrar 
designações com base nos seguintes critérios: 
 

• Geografia (Guerra das Falkland – Guerra da Argélia – Guerra do Vietname) 
• Duração (Guerra dos Cem Anos – Guerra dos Trinta Anos – Guerra dos 7 Anos – Guerra 

dos Seis Dias) 
• Âmbito (Guerras Mundiais – Guerras da Revolução Francesa/Napoleónicas) 
• Efeito Político – (Guerra da Independência Americana – Guerra da Restauração – Guerra 

da Secessão – Guerras da Unificação de Itália) 
• Internas – (Guerra Civil Americana – Guerra Civil de Espanha – Guerrilha colombiana das 

Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) 
 

Haverá outras, certamente, mas todas estas designações ganharam estatuto histórico sem 
seguir um critério único. Com esta visão, podemos concluir que, no tocante às nossas campanhas 
de 1961-74, as designações Guerra de África e Guerra do Ultramar podiam ser abrangidas pelo 
critério geográfico, mas, olhando para a nossa história, quantas Guerras de África ou do Ultramar 
teríamos de considerar? É claro que podíamos pôr a data a seguir, o que já ajudaria a alguma 
identificação para os estudiosos vindouros. Quanto à designação Guerra Colonial, parece evidente 
que ficaria tão bem nesta selecção como o designarmos um determinado conflito por Guerra 
Clássica ou Guerra Revolucionária. 
 
3. Tipos de Guerras 
 
 A maior parte das pessoas tem a noção de que os conflitos internacionais – aqueles que 
opõem um Estado a outro Estado – foram ocorrendo ao longo da história de forma bastante 
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regularizada. Essa constância de atitude gerou uma designação com um sentido político e militar 
bem definido, que não tardou a obter a designação de “Guerras Convencionais”. 
 A expansão europeia, iniciada no século XV por Portugal, iria proporcionar, nos tempos 
modernos, outro tipo de conflito – a Guerra Colonial –, em que um dos contendores aspira a 
dominar o outro com espírito de conquista e de dominação civilizacional, como sucedera, na 
Antiguidade, com as civilizações mediterrânicas superiores. Acontece que a fronteira entre a 
Guerra Convencional e a Guerra Colonial nem sempre é perfeitamente tangível. Basta pensar na 
expedição a Ceuta, em 1415: Guerra Convencional, Guerra Colonial, ou ambas as coisas? 
 No tipo de guerras, cabe, ainda, considerar as Guerras de Opinião – como lhe chamou 
Jomini –, que podem ser convencionais ou coloniais na sua forma militar, mas que se caracterizam 
pela participação de estrangeiros por motivos ideológicos ou religiosos. As lutas liberais do século 
XIX, a Guerra Civil de Espanha e os conflitos actuais no Médio-Oriente são exemplos bem 
conhecidos. 
 Assim sendo, do ponto de vista histórico, a designação “Guerra Colonial” é aquela que me 
parece ter menos hipóteses de ir além da contemporaneidade. 
 
4. Possíveis soluções 
 
 Daqui a cem anos, como podem ser designados os conflitos ocorridos em Angola, Guiné e 
Moçambique, entre 1961 e 1974? 
 Para os três países em causa, seguramente que a designação será algo semelhante a “Guerra 
da Independência”. Para nós, Portugueses, creio que vai ser bem mais difícil chegar a um 
consenso. Não faltarão os que, sendo netos, bisnetos e trinetos dos combatentes portugueses, 
recusem aceitar a fórmula de “Guerra da Independência”, seguida do nome do novo país. Mas será 
uma atitude patética, semelhante à que poderia existir na historiografia britânica, a propósito da 
Guerra da Independência dos Estados Unidos da América, se se lembrassem de preferir uma 
designação do género “Guerra da Nova Inglaterra”. 
 Oxalá prevaleça o bom senso! 
 
 
David Martelo – Maio de 2019  
 


