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MOÇAMBIQUE - 1973 
 
 

A meio do ano de 1973, a situação militar em Moçambique era deveras preocupante, só 
não atingindo a gravidade da existente na Guiné devido à muito maior extensão do território e ao 
facto de as forças guerrilheiras ainda não disporem do equipamento antiaéreo já à disposição das 
forças guineenses do PAIGC1. A actividade operacional era marcada pela herança do período de 
comando do general Kaúlza de Arriaga (Julho de 1969-Março de 1970, como comandante das 
forças do Exército; Março de 1970-Julho de 1973, como comandante-chefe).  

Kaúlza de Arriaga, contrariamente aos seus antecessores, acreditava que podia chegar à 
vitória mediante uma grande esforço ofensivo directo sobre as forças da FRELIMO2. Com esse 
objectivo, lançou, em Julho-Agosto de 1970, no planalto dos Macondes (Distrito de Cabo 
Delgado), a operação Nó Górdio, complementada, posteriormente, com a operação Fronteira, ao 
longo do rio Rovuma. Foi um período de intensa actividade operacional, com frequentes 
contactos e rebentamentos de minas. As forças portuguesas viram, então, subir o número de 
baixas em combate para valores nunca dantes atingidos (Ver Quadro A), grande parte das quais 
devido ao accionamento de minas. Por outro lado, o desgaste provocado pelas duas operações não 
se ficou pelas vidas humanas perdidas. Diversos recursos, desde os financeiros aos equipamentos 
– viaturas, transmissões, equipamento de engenharia e meios aéreos –, haviam sido consumidos 
em elevada quantidade, inviabilizando, nos tempos mais próximos, um esforço militar de 
envergadura semelhante. Para piorar o cenário, a substituição das unidades metropolitanas 
começou a fazer-se com atraso de alguns meses, contribuindo para a deterioração do moral e da 
disciplina das tropas. 
 

QUADRO A
3
 

 
 
Diversamente do que sucedia em operações convencionais, a conservação do terreno não 

fazia parte dos objectivos da guerrilha – como muito bem deviam saber os responsáveis 
portugueses. Por essa razão, as forças da FRELIMO não tiveram qualquer relutância em buscar 
outras áreas, fora da zona de operações, para prosseguir a sua acção. Um objectivo apetecível era, 
naturalmente, o grandioso empreendimento de Cahora Bassa, em Tete. Ainda as tropas 
portuguesas se encontravam empenhadas nas duas grandes operações em Cabo Delgado e já a 
actividade política e militar da FRELIMO se revelava preocupante em torno da barragem em 
construção. 

                                                 
1 Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. 
2 Frente de Libertação de Moçambique. 
3 EME, Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 1.º Vol., p. 264-266. 
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Erigido sem o prudente respeito pelas mais elementares condicionantes estratégicas, o 
empreendimento hidroeléctrico de Cahora Bassa cedo se revelou constituir, no plano militar, um 
autêntico tiro no pé. Implantado numa zona de guerra e a cerca de 600 quilómetros da Beira – 
porto de desembarque dos materiais –, o estaleiro de construção da barragem transformou-se num 
factor de risco adicional, para o qual os meios disponíveis – militares, administrativos, 
financeiros e de equipamento – eram manifestamente exíguos. Para a FRELIMO, impedir a 
construção da barragem passou a ser, por razões de prestígio, a principal prioridade da sua 
actividade operacional. A concretização dessa opção foi cuidadosamente precedida por uma 
acção política de aliciamento das populações da área – até então pouco mobilizadas para o apoio 
à guerrilha –, à qual se seguiram as operações contra as tropas portuguesas. 

Os efectivos militares em torno da barragem não cessaram de crescer, chegando a atingir 
cerca de metade do total de tropas presentes em Moçambique.  
 Para defender a zona da barragem, recordaria o ex-ministro da Defesa 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.4 

 
 Coincidindo com a exoneração de Kaúlza de Arriaga das funções de comandante-chefe de 
Moçambique, Gonçalo Mesquitela, presidente da ANP5 local, escrevia a Marcello 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 de ser 
objecto de exame sério e de contramedidas que evitem os resultados positivos que estão 
obtendo.6 

                                                 
4 CUNHA, Silva, O Ultramar, a Nação e o 25 de Abril, pp. 346-347. 
5 Acção Nacional Popular – organização política de apoio ao governo, sucessora da União Nacional do tempo de 
Salazar. 
6 ANTUNES, J. Freire, Cartas Particulares a Marcelo Caetano, Vol. 1.º, pp. 328-329. 
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 Mais adiante, nesta mesma carta, Mesquitela não se exime a abordar a incerteza criada 
pela substituição do comandante-chefe: 
 

 Por outro lado, a saída do Kaúlza também levanta preocupações. Nos últimos anos, ele 
iniciou uma estratégia global com grandes incidências psicológicas nas massas negras. Como 
corolário dessa acção, definiu toda uma acção de captação que culminou nas aldeias e nas 
forças dos GE e dos GEP7. Estas últimas têm sido conduzidas por forma a criarem-se – sob 
fileiras – núcleos de uma nova elite africana que, ao que parece, vão acreditando que a 
solução portuguesa é a mais útil para os africanos de Moçambique. É gente mentalizada para 
a luta física e principalmente moral. Deu-se-lhes a consciência de que podem ser verdadeiros 
chefes da sua gente. Devemos estar perto da data em que os primeiros contingentes serão 
licenciados. Criou-se a Guarda Rural para os absorver e prepararam-se as estruturas de 
chefia das aldeias para os utilizar. [...] 
 
Ora tudo isto nasceu de uma concepção que foi desenvolvida e executada aqui por dois 
responsáveis supremos: o Kaúlza e o Pimentel dos Santos8. A substituição do primeiro leva-
nos a preocupar com a orientação do sucessor. Já não se trata de mero problema militar que 
novas ideias e novos métodos possam modificar, nos resultados imediatos. 
 
Nós, com estas tropas – que, repito, já são –, fomos mexer na alma desta gente e em larga 
extensão. Criámos chefes em potência, líderes que ensinámos. Comprometemo-nos 
moralmente. Eles estão sinceramente comprometidos.9 

 
 As preocupações de Gonçalo Mesquitela não abrangiam, unicamente, a problemática 
militar. Para ele, a situação profissional dos colonos europeus, outrora vantajosa relativamente ao 
nível praticado na metrópole, parecia estar em declínio: 
 

A isto junta-se o fenómeno que julgo que se está a dar em escala larga em Angola e que aqui 
já apresenta sintomas de se iniciar: o êxodo para a metrópole de europeus, não por medo ou 
descrença (o [que] ainda agrava a questão) mas porque aí já há condições melhores do que 
aqui. É o reverso da medalha do incremento espectacular das medidas de carácter social. 
Conheço empregados de empresas daqui – por ex. da Sonap – que têm ofertas de vencimento 
em Lisboa que igualam o que aqui lhes pagam. E como os benefícios sociais da metrópole são 
já tentadores, a situação global é melhor, pelo que se vão embora. [...] 
 
Ora, voltando ao início, num dos níveis básicos destas questões está a atitude do novo 
comandante-chefe em relação à política que orientou as decisões militares. Não sei quem 
virá substituir o Kaúlza, ou por outra, desconheço como é a pessoa, de quem só sei o nome.10 

 
 Mas a visão mais fundamentadamente pessimista sobre a situação militar em Moçambique 
haveria de transmiti-la o próprio comandante-chefe, num memorando datado de 4 de Junho de 
1973 e enviado ao chefe do governo poucos dias antes de cessar funções. Nesse documento, 
afirmava Kaúlza de Arriaga: 
 

...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 

                                                 
7 GE – Grupos Especiais; GEP - Grupos Especiais Paraquedistas. 
8 Manuel Pimentel dos Santos foi o último Governador-Geral de Moçambique nomeado pelo governo de Marcelo 
Caetano. 
9 ANTUNES, J. Freire, Idem, pp. 329-330. 
10 Ibidem, p. 330. 
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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.11 

 
 Embora Kaúlza não especifique qualquer questão do âmbito da propaganda e da acção 
psicológica por parte das forças opositoras, foi durante o seu comando que se tornou 
mundialmente conhecida a operação militar durante a qual foram cometidos os crimes 
posteriormente designados por massacres de Wiryamu (Dezembro de 1972). Já depois do 25 de 
Abril, Marcello Caetano haveria de referir-se a esse lamentável episódio da guerra em 
Moçambique nos seguintes termos: 
 

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.12 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.13 

 
 Foi este panorama operacional que o general Basto Machado foi encontrar quando, em 
Agosto de 1973, substituiu Kaúlza de Arriaga no comando-chefe de Moçambique. Construída 
como obra de prestígio e como sinal inequívoco da vontade de ficar, Cahora Bassa apenas 
conseguira levar a guerra do longínquo Norte para o coração de Moçambique, aproximando as 
suas acções, progressivamente, da segunda cidade de Moçambique – a Beira. 
 
 
David Martelo – Março de 2021 
 
 
 

                                                 
11 ARRIAGA, Kaúlza de, Guerra e Política, pp. 183-184. 
12 Trata-se da obra O Ultramar, a Nação e o 25 de Abril, publicada em 1977. 
13 SERRÃO, J. Veríssimo, Marcello Caetano – Confidências do exílio, pp. 365-366. 


