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BREVE ENQUADRAMENTO DA GUERRA COLONIAL 
 
                                                                        Por Pedro Manuel Pereira 
 
No dia 4 de Fevereiro de 1961, opositores ao regime salazarista 
atacavam a Casa de Reclusão, quartel da P.S.P. e Emissora Nacional em 
Luanda, acontecimento este, que marcou o início da guerra colonial em 
Angola e, que nos anos que se seguirão, irá abrir frentes de combate na 
Guiné e posteriormente Moçambique, lideradas por movimentos político-
militares independentistas. 
A 16 de Março seguinte, os guerrilheiros da U.P.A. {União para a Libertação 
dos povos de Angola}1, ou “terroristas”, como foram logo apodados, 
desencadearam em simultâneo, ataques no Norte de Angola, como por 
exemplo, as povoações de Carmona, Vila Viçosa e Bessa Monteiro, deixando 
um rasto de centenas de mortes e destruição entre os colonos brancos e 
assalariados indígenas. 
O regime, tratou de pôr a circular por todo o mundo as imagens dos horrores, 
incluindo na metrópole. Mulheres grávidas esventradas, crianças decapitadas, 
homens desmembrados… 
Em consequência, teve início no dia 21 seguinte, uma ponte aérea que 
evacuou 3500 portugueses dessa região angolana, a maioria deles 
camponeses, deixando para trás vidas de trabalho e sacrifício em fazendas, 
pequenas vilas e aldeias, que nunca mais voltaram a ser ocupadas. 
Nesse meio tempo, Salazar tinha ordenado: «Para Angola e em força». 
Tinha assim início, uma hemorragia de homens válidos e cabedais que 
deixaram a Nação exausta no final de 13 anos de guerra em três frentes 
de combate, atendendo sobretudo às dimensões de Angola e 
Moçambique. 
Segundo comunicado oficial das Forças Armadas em Angola, só entre 4 de 
Fevereiro {início das acções de guerrilha} e 30 de Junho seguinte, morreram 
50 militares portugueses. 
E tal como diz o ditado: «um mal nunca vem só», o ano de 1961 foi 
marcado por outros dois episódios, um deles bem dramáticos, 
ilustrativo do início da derrocada do império português: de carácter 
quase simbólico, deu-se a ocupação do Forte de S. João Baptista de Ajudá, 
pela República do Daomé. O outro, a raiar a tragédia, em finais do ano, teve o 
seu pronuncio na evacuação de mulheres e crianças de Goa a 12 desse mês, 
dadas as hostilidades que vinham de lá das fronteiras desse território 
incrustado na Índia, e, em resposta ao primeiro-ministro da União Indiana, 
Pandita Nehru, intimando Portugal a abandonar os territórios de Goa, Damão 
e Diu, Salazar proferia: «Apenas pode haver soldados e marinheiros 
vitoriosos ou mortos».  
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Dada a posição irredutível do ditador, de não abandonar esses enclaves, nos 
dias 17 e 18 de Dezembro, as tropas da União Indiana, muito superiores 
numericamente, em armamento e logística, invadem o Estado Português da 
Índia, sobre a designação de Operação Vijaya. 50000 Indianos apoiados em 
blindados, artilharia pesada, aviões de combate Camberra e um porta-aviões.  
3500 soldados portugueses e indianos, mal municiados, era tudo quanto 
Portugal tinha para enfrentar a máquina poderosa indiana. 
O Governador-Geral, General Manuel António Vassalo e Silva, face ao 
cenário que se lhe deparava, decidiu apresentar a rendição das forças 
portuguesas ao fim do dia 19, depois de uma resistência que se traduziu em 
cortes de pontes e outras vias de comunicação, do combate travado entre os 
navios de guerra portugueses e a armada indiana, no caso O Vasco da Gama 
e o Afonso de Albuquerque, que acabou afundado, saldando-se os combates 
por alguns mortos e feridos. 
Foram seis meses seguintes de campo de campos de concentração para os 
milhares de soldados portugueses. Nesse meio tempo, Salazar foi fazendo 
«orelhas de mercador» às solicitações de Nehru, no sentido de recolher as 
tropas portuguesas, usando o facto como bandeira junto da ONU.  
Quando regressaram, no Vera Cruz, ficaram a aguardar à barra do Tejo, que 
a noite caísse, para que o navio atracasse, rodeado de forte aparato bélico. O 
General Vassalo e Silva e mais de uma dezena de outros oficiais foram 
demitidos do Exército, só voltando a ser reintegrados após o 25 de Abril. 
O ano de 1961 marca, pois, o princípio do fim do império colonial 
português. 
Após o 25 de Abril de 1974, quando foram negociadas as tréguas entre 
os diferentes movimentos de libertação em Angola, Moçambique e 
Guiné, o número oficial de militares mobilizados na metrópole era de 
796.798 e o total, onde se incluíam os militares mobilizados nos 
respectivos territórios era de 1.392.230 {dados do Ministério da Defesa}. 
Pelo caminho haviam ficado dezenas de milhar de mortos, estropiados 
físicos e muitos mais do foro psicológico e psiquiátrico. 
Os movimentos de libertação eram os seguintes quando do final das 
hostilidades: Angola – M.P.L.A. {Movimento para a Libertação de Angola} 
chefiado por Agostinho Neto; F.N.L.A. {Frente Nacional para a Libertação de 
Angola}, liderado por Holden Roberto; U.N.I.T.A. {União para a Independência 
de Angola} capitaneado por  
Jonas Malheiro Savimbi. 
Moçambique – F.R.E.L.I.M.O. {Frente Revolucionária de Libertação de 
Moçambique}, liderado por Samora Machel e R.E.N.A.M.O., movimento com 
pouca expressão no terreno. 
Finalmente na Guiné, o movimento que liderava a guerrilha era o P.A.I.G.C. 
{Partido para a Independência da Guiné e Cabo Verde}. 



 3

Quando a guerra terminou e as independências desses territórios se 
efectuaram, Portugal nem teve tempo para a «ressaca» desses treze 
anos de luta. O movimento revolucionário estava nas ruas: eles eram as 
comissões de moradores, as cooperativas, as ocupações de fábricas e de 
terras, as nacionalizações e, de uma maneira ou outra, os portugueses 
encontravam-se situados ou ligados a partidos políticos que iam da extrema-
esquerda à extrema-direita.   
Entretanto, os ventos começam a amainar a partir de finais de 1975 e a 
festa revolucionária a esmorecer. Os portugueses acordavam para a 
realidade. Muitos deles, ex-combatentes. Mas ainda eram relativamente 
jovens. 
Entretanto, há medida que os anos tem vindo a passar, milhares de ex-
combatentes já morreram, outros, amputados, vivem muitos deles em 
condições miseráveis e os portadores de stress pós-traumático de 
guerra, contam-se por largas dezenas de milhar de homens, na maior 
parte dos casos sofrendo em silêncio, segundo o Prof. Doutor Afonso de 
Albuquerque, pioneiro em Portugal no despiste desta doença associada 
aos veteranos da guerra colonial. 
Na verdade, procurar associar-se a exposição no teatro de guerra ultramarino 
por parte dos soldados portugueses, aos soldados americanos no Vietname, 
como lê-mos e ouvimos por vezes, é perfeitamente descabido. A comissão 
militar dos portugueses no Ultramar era no mínimo de dois anos, enquanto a 
dos americanos no Vietname era de um ano. O armamento, a alimentação, o 
apoio logístico dos americanos era incomparavelmente superior ao dos 
soldados portugueses. 
Alguém disse que os ex-combatentes da guerra colonial foram os 
últimos guerreiros do Império. Só por esse facto e porque a História não se 
pode apagar como o lápis com uma borracha, mereciam ser olhados com 
outra atenção por toda a Nação portuguesa. 
 
1 – A  U.P.A. era liderada por Holden Roberto, cunhado de Mobutu, presidente vitalício do Zaire, 
Estado fronteiro com o  Norte de Angola. Holden Roberto veio anos mais tarde a chefiar outra 
formação de guerrilha, a F.N.L.A. que continuou activa nos inícios da guerra civil angolana pós-
independência. Seu cunhado, após a revolução de Abril comprou vastas propriedades em Portugal, 
do Minho ao Algarve e veio a morrer de cancro na próstata. 


