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O FUZILAMENTO DOS COMANDOS AFRICANOS 

NA GUINÉ-BISSAU 

 
 
 

O que faz sentido, já que querem remexer na História, é 
perguntar porque deixámos para trás, abandonados à sua sorte, 
os combatentes guineenses que tinham combatido ao nosso lado 
e que o novo poder do PAIGC se comprometera a integrar nas 
forças armadas do novo país independente, mas que acabaram, 
ou na miséria, ou fuzilados sumariamente. 
MIGUEL SOUSA TAVARES, Expresso, 26-02-2021 

 
 

Quando, já depois do golpe militar de 25 de Abril de 1974, se chegou a acordo com o 
PAIGC para dar início à transferência de poderes resultante do reconhecimento da independência 
da Guiné, não tardou a perfilar-se perante os responsáveis portugueses a questão de possíveis 
represálias contra os guineenses que haviam servido Portugal, nomeadamente nas Forças Armadas. 
Estava ainda fresco o exemplo da Argélia, no seguimento dos acordos de Évian. O êxodo dos pés-

negros
1 – cerca de 800.000 – iniciou-se logo após o referendo na metrópole. Com eles viriam para 

França cerca de 150.000 harkis
2 e respectivas famílias, receando ser objecto de represálias após a 

declaração da independência. Esses temores, de resto, viriam a confirmar-se amplamente. Milhares 
de argelinos que haviam colaborado com as autoridades francesas foram, efectivamente, 
sumariamente passados pelas armas, logo que a FLN3 assumiu o poder em Argel. 

Importava, por conseguinte, antecipar uma situação do mesmo género e providenciar no 
sentido de transportar para Portugal os guineenses que assim o desejassem. O tratamento histórico 
desta questão foi intencionalmente corrompido por adversários do 25 de Abril e do regime 
democrático, os quais não têm perdido nenhuma oportunidade de insinuar – sem provas – que o 
fuzilamento posterior de centenas de comandos africanos se deveu a um malévolo acto de 
abandono, da responsabilidade das autoridades militares que geriram os derradeiros dias da 
soberania portuguesa na Guiné. 

O objectivo deste artigo é, por conseguinte, utilizar os testemunhos que estão disponíveis 
para fazer uma abordagem do tema, única forma séria de passar para a história esse infausto 
episódio. 

Começarei por recorrer à obra Guerra, Paz e …Fuzilamentos dos Guerreiros; Guiné 1970-

1980, de Manuel Amaro Bernardo, publicada em 2007. Nesse livro, o autor insere um depoimento 
do coronel comando Glória Alves, o qual era, na época, capitão e 2.º comandante do Batalhão de 
Comandos da Guiné, funções que assumira em 13 de Junho de 1974, vindo directamente da 
metrópole. Nesse depoimento, Glória Alves refere o seguinte: 
 

Após a apresentação, passei a ocupar-me das funções que normalmente cabem a um 2.º 

comandante, que eu desempenhava com o posto de capitão [...] Entretanto regressaram a 

Portugal as duas companhias de comandos do recrutamento metropolitano que lá se 

encontravam, o que deixou o comandante do batalhão sozinho no comando das três 

companhias de comandos africanos, a 1.ª, a 2.ª e a 3.ª. 

 

                                                 
1 Assim eram designados os “retornados” franceses da Argélia. 
2 Tropas auxiliares argelinas, formadas por muçulmanos, que combateram ao lado do exército francês. Tinham 
estatuto civil e as suas missões podiam comparar-se às das milícias de autodefesa empregues pelo Exército português 
nos TO ultramarinos. 
3 Frente de Libertação Nacional (em francês: Front de Libération Nationale). 
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Em determinada altura recebi ordens do comando para fazer uma lista do pessoal do 

B.Cmds/G. que estivesse interessado em ir para a Metrópole e continuar a prestar serviço no 

Exército Português. As condições propostas eram as seguintes: podiam fazer-se acompanhar 

das respectivas famílias (alguns, muçulmanos tinham mais do que uma mulher) e seriam 

reintegrados no actual posto (o que no caso dos soldados era equivalente ao de cabo 

readmitido). Estas instruções foram transmitidas pela cadeia de comando do batalhão e 

adesão foi média. Recordo-me que, de entre cerca de 600 militares (200 por companhia) que 

constituíam o batalhão, ofereceram-se para seguir para a Metrópole cerca de 200 militares. 

Neste sentido alertei o comando para efeitos de reserva de lugares nos meios de transporte 

que, na altura, várias vezes por dia escalavam o aeroporto e o porto de Bissau. 

 

Os que permaneceram na Guiné e optaram por integrar o novo País teriam que se adaptar ao 

trabalho normal na sociedade civil, com direito ao pagamento dos seus vencimentos até ao 

final de 1974. 

[...] 

Das diligências para providenciar transporte a quem queria ir para a Metrópole, interessa 

referir que, dos 200 nomes de militares interessados em fazê-lo, e que perante mim se 

inscreveram, fui sendo contactado individualmente no meu gabinete do Quartel por cada um 

dos inscritos, no sentido de riscar o seu nome, porque tinham decidido ficar. Isto até ao riscar 

do último nome. 

 

Assim, dos militares inicialmente interessados em ir para a Metrópole nenhum manteve o seu 

desejo. Lembro-me de ter indagado, nalguns casos, a que se devia tal decisão e de me ter sido 

respondido que, após pensarem melhor, tinham decidido ficar na Guiné. 

[...] 

Deve também ser salientado que durante a presença das forças portuguesas na Guiné, não tive 

conhecimento oficial ou oficioso de quaisquer represálias sobre elementos ou ex-elementos 

do B.Cmds/G. por parte do PAIGC. 

 
 Em 18/19 de Junho de 2012, teve lugar na Fundação Gulbenkian uma conferência 
subordinada ao tema “25 de Abril – Pronunciamento Militar”, a qual incluía um painel intitulado 
“Transmissão da Soberania em África”, moderado pelo tenente-general António Mateus da Silva, 
e no qual a temática guineense ficara a cargo do coronel Matos Gomes. Refira-se que, logo após 
25 de Abril, Mateus da Silva, então tenente-coronel, assegurara as funções de governador da 
Guiné, depois da exoneração do general Bettencourt Rodrigues e até à chegada do brigadeiro 
Carlos Fabião. Terminadas as intervenções dos oradores convidados, seguiu-se o debate, tendo 
vindo a lume a questão do fuzilamento dos comandos africanos guineenses. Foi, então, que, na 
assistência, pediu a palavra o tenente-general Alexandre de Sousa Pinto, o qual, como capitão, 
comandava a Polícia Militar, em Bissau. Sublinhou que permanecera na Guiné para além da data 
em que Mateus da Silva e Matos Gomes haviam regressado à metrópole, e acrescentou: 
 

Eu gostaria de transmitir aqui dois testemunhos que me parece poderem ajudar a perceber 

como é que a transição correu na Guiné. A primeira questão é que, logo a partir do Verão, 

Junho ou Julho, agora não me lembro, o Matos Gomes falou nisso, um delegado do PAIGC 

passou a estar em Bissau e a partir daí começaram a chegar elementos do PAIGC a Bissau. 

 

Eu era o comandante da segurança de Bissau, uma vez que a Polícia de Segurança Pública 

tinha perdido toda a sua eficácia e eu comandava a Polícia Militar, que foi reforçada. Demos 

instruções a um batalhão de Cavalaria que entretanto tinha vindo para Bissau, de maneira que 

tinha bastante Polícia Militar sob o meu comando. Entretanto, chegou a Bissau o “Gazela”, o 

comandante de uma das frentes, nomeado como comandante da segurança pelo PAIGC. 

Portanto, a partir de Julho e até Outubro, diariamente, havia patrulhas mistas entre a Polícia 

Militar e elementos do PAIGC que patrulhavam. Todas as manhãs eu me reunia com o dito 

Gazela e combinávamos como é que esse dia ia correr. Nunca houve o mais pequeno 

problema, nem com militares, nem com civis. 
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Um segundo testemunho que gostaria de dar tem a ver com o seguinte e que em muitas 

literaturas publicadas está profundamente alterado. Foi posta à disposição dos comandos 

africanos os meios aéreos necessários para os transportar para Portugal, a eles e às famílias. 

Inscreveram-se para vir para Portugal cerca de 300 elementos. Não havia 300 comandos 

africanos, mas contando com as famílias – eu agora não me lembro do número – eram 300 e 

muitos. Foram reservados lugares para toda essa gente. O comandante africano, capitão 

Saiegue, sendo parente de alguns elementos do PAIGC, reuniu-se com eles no Senegal e eles o 

convenceram de que iriam fazer daqueles comandos africanos a tropa de elite do PAIGC. E é o 

Saiegue que convence todos aqueles que já estavam inscritos a não virem. Eu assisti ao 

governador Fabião a querer convencer o Saiegue que ele estava doido, que não impedisse 

quem quisesse vir porque senão aquilo podia dar para o torto e as promessas podiam não ser 

cumpridas. Não, todos eles desistiram e como se sabe vieram para Portugal aqueles que não 

tinham dúvidas, que foi o caso do Marcelino da Mata, e mais três ou quatro. Mas não é verdade 

que Portugal tenha tido alguma coisa a ver com o facto de eles não terem vindo. Eles não 

vieram porque não quiseram. Esse testemunho parece-me também importante porque há 

muito boa gente que pensa que as coisas não são bem assim.4 

 
 Sim, mas também há quem saiba muito bem que foi assim que tudo se passou e insista em 
afirmar, uma e outra vez, a versão da incúria e da traição, no seu apostolado de “verdades 
alternativas”. 
 
 
David Martelo – Março de 2021 

                                                 
4 Texto retirado da gravação do debate e com a redacção retocada, para melhor compreensão. 


