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Resumo: Este trabalho pretende descrever o intenso Movimento Estudantil que surgiu 
em Angola após o 25 de Abril de 1974, que se manteve até depois da Independência 
da ex‐colónia africana. Assim, a partir de um levantamento na  imprensa angolana da 
época,  rica  em  notícias  sobre  a matéria,  auxiliados  por  entrevistas  a  antigos  líderes 
associativos e outros testemunhos, explicamos a forma como se relacionaram com os 
vários  poderes  os  alunos  dos  liceus  e  das  escolas  técnicas,  sobretudo  em  Luanda,  o 
epicentro da movimentação que se estendeu a todo o território angolano nos anos da 
Descolonização. O  foco  incide nos estudantes brancos, que constituíam a maioria da 
população  escolar  dos  liceus,  onde  tudo  começou.  Alguns  dos  estudantes,  onde  se 
incluíam  alunos  da  Universidade  de  Luanda,  eram  elementos  dos  Comités  Amílcar 
Cabral,  que  influenciaram  o  Movimento  Estudantil,  e  depois  pertenceram  à 
Organização  Comunista  de  Angola.  Ficaram  detidos  pelo  MPLA,  sem  julgamento, 
durante  anos,  nas  prisões  angolanas.  Esta  deverá  ser  a  primeira  análise  sobre  o 
Movimento Estudantil de Angola, um fenómeno que ainda não foi objecto de qualquer 
publicação. 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INTRODUÇÃO 

1. Objecto do Estudo  

Este  trabalho  pretende  dar  a  conhecer  o  Movimento  Estudantil  no  Ensino 
Secundário em Angola, durante os 19 meses da Descolonização, que envolveu milhares 
de  alunos  em  ocupações,  greves  e manifestações.  A  luta  estudantil  contou  com  um 
importante  contributo de  jovens brancos,  que  constituíam a esmagadora maioria da 
população escolar dos liceus e da Universidade de Luanda.  

Trata‐se  de  um  tema  inédito  na  História  Contemporânea  Portuguesa, 
praticamente sem referências na bibliografia nacional neste período que mediou o 25 
de  Abril  de  1974  e  a  Independência  de  Angola,  em  11  de  Novembro  de  1975  –  à 
excepção  das  menções  dos  generais  Silva  Cardoso  e  Gonçalves  Ribeiro1.  A  nível 
internacional, Claude Gabriel aborda a questão no pós‐Independência2.  

   A vanguarda estudantil estava galvanizada na luta pela Independência da antiga 
colónia  africana,  o  que  se  processou  em  paralelo  com  a  violência  crescente  que 
culminou  na  guerra  civil  entre  os  três  Movimentos  de  Libertação  de  Angola.  A 
esquerda radical angolana, cujo embrião se formou no Estado Novo com universitários 
críticos do sistema colonial, desempenhou um papel importante.  

O  foco  da  dissertação  assenta  em  torno  dos  estudantes  brancos  activistas. 
Quem  eram?  O  que  os  motivou?  Qual  foi  a  importância  da  sua  luta  no  contexto 
político angolano? O objectivo do trabalho é procurar respostas para estas perguntas, 
sem esquecer a questão de como sentiam a sua identidade.  

2. Âmbito Cronológico 

Embora privilegie os anos de 1974 e 1975 considerei conveniente alargar o arco 
cronológico.  Assim,  fiz  paragens  no  tempo  histórico  do  século  XX,  para  reter  alguns 
posicionamentos de grupos da minoria branca de Angola que se  insurgiram contra a 
opressão  do  Estado  Novo,  por  razões  variadas  e  em  planos  diversos  – 
independentemente do tipo autonomista ou nacionalista das suas posições. Tal como 

                                                            
1 O General Silva Cardoso, penúltimo Alto Comissário de Angola, faz duas abordagens ao ensino no livro 
Angola,  Anatomia  de  uma  Tragédia,  Oficina  do  Livro,  6ª  Edição,  Julho  2005,  pp.  371‐516‐517.  A 
primeira, sobre  Julho de 1974,  refere não entender o boicote dos estudantes aos exames; a segunda, 
sobre Janeiro de 1975, reproduz um comunicado da Pró‐Associação dos Estudantes da Universidade de 
Luanda,  a propósito da  invasão da Emissora Nacional  de Angola pela  FNLA, no qual  os  estudantes  se 
manifestavam  a  favor  do  Poder  Popular.  Também  o  General  Gonçalves  Ribeiro,  responsável  pelo 
Secretariado Geral do Alto Comissariado de Angola, entre Fevereiro e Novembro de 1975, escreveu em 
A Vertigem da Descolonização, da Agonia do Êxodo à Cidadania Plena, Editorial Inquérito, 2002, p. 292, 
que, em Junho de 1975, o ensino era uma das questões preocupantes, dada a insegurança nas escolas, o 
trajecto dos alunos sujeitos a tiros desordenados, aulas paradas devido a greves e a saneamentos. 

2  Claude  Gabriel,  Angola:  Le  Tournant  Africain?,  La  Brèche,  Paris,  1978,  pp.  266‐268.  Jornalista 
especializado em  temas africanos, à época redactor da revista África em Luta. 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estes  jovens  estudantes,  eles  foram  os  liberais  do  seu  tempo,  distinguiram‐se  do 
conservadorismo da maioria dos brancos que viviam na colónia. Saíam do estereótipo 
do colono branco  ignorante e violento. Este  recuo na História pretende  indagar  se a 
posição dos estudantes brancos em 1974/75  se pode  colocar na mesma  linha da de 
gerações de brancos progressistas que os antecederam. 

A  opção  baseou‐se  no  facto  desta  problemática  ser  pouco  abordada.  Foi 
tomada em detrimento da análise do conturbado cenário político português pós‐25 de 
Abril, que se  reflectiu em Angola, assim como da complexa envolvente  internacional 
que confluíu naquele território africano.  

3. Metodologia e Fontes 

O  trabalho  divide‐se  em  três  partes  principais:  a  primeira  aborda  os  brancos 
progressistas de Angola no  século XX; a  segunda  relata os acontecimentos em  torno 
dos estudantes em 1974/75; a terceira insere os factos no interior da luta ideológica da 
extrema esquerda angolana.  

A narrativa obedece à evolução cronológica dos factos. 

3.1. Fontes Escritas 

Para a parte substantiva deste trabalho – a movimentação dos estudantes em 1974 
e 1975 – a consulta recaíu na imprensa angolana generalista, assim como na imprensa 
partidária  (pouca)  e  em  alguns  comunicados  e  boletins  originais  dos  vários 
intervenientes.  A  imprensa  generalista  mostrou‐se  muito  fértil  em  notícias  sobre  o 
Ensino (com rúbricas fixas, notícias, artigos e reportagens, publicando numa primeira 
fase, os comunicados dos estudantes na íntegra). Alguns dos exemplares da imprensa 
deste  período  estão  indisponíveis  para  consulta,  quer  na  Hemeroteca,  quer  na 
Biblioteca Nacional, o que não constituíu obstáculo, pois pensamos ter obtido os factos 
mais  importantes da sequenciação do movimento. De notar a ausência de  fontes do 
Ministério da Educação de Angola (apesar das suas decisões mais  importantes serem 
noticiadas),  e  da  escassez  de  material  da  Pró‐Associação  dos  Estudantes  da 
Universidade de Luanda, que poderiam clarificar a interligação com o Secundário. 

3.2. Fontes Orais 

As  fontes  orais  foram  essenciais  para  entender  com  alguma  profundidade  o 
Movimento Estudantil do Secundário. Alguns dos militantes e dirigentes, adolescentes 
ou jovens adultos na época, que residem em Portugal, acederam em ser entrevistados. 
Através dos seus testemunhos ficámos elucidados sobre parte dos bastidores da  luta 
estudantil, que se cruzaram com a esquerda radical em Angola.  

Nas  entrevistas  deparou‐se  um  imprevisto.  A  ideia  inicial  de  elaborar  um 
questionário  igual  para  todos  foi  impraticável,  pois  o  processo  de  descolonização 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desenrolou‐se de  forma tão acelerada e acidentada que as entrevistas  tiveram de se 
cingir aos episódios de que os intervenientes se recordavam. O Movimento Estudantil 
foi  esvaziando  com  o  êxodo  dos  portugueses.  Algumas  entrevistas  resumiram‐se, 
portanto, a depoimentos sobre  factos específicos,  relacionados com os seus autores. 
Alguns  dos  testemunhos  foram  obtidos  por  telefone,  e‐mail  ou  via  Skype,  por  os 
entrevistados  residirem  longe  de  Lisboa  ou  no  estrangeiro.  Pode  questionar‐se  a 
fidelidade  da  memória  37  anos  depois,  sobre  momentos  que  também  foram 
traumáticos.  Para  o  minimizar,  as  entrevistas  tiveram  o  auxílio  de  uma  bitola 
cronológica.  Os  textos  das  entrevistas  e  depoimentos  foram  enviados  aos  autores, 
tendo a maioria sido devolvida com as correcções. A realização deste trabalho fora de 
Angola foi o constrangimento óbvio que se colocou – e que influenciou, igualmente, a 
escolha do foco sobre os estudantes brancos.  

De  sublinhar  que  esta  dissertação  faz  parte  de  um  trabalho  em  construção.  Há 
importantes  protagonistas  da  luta  liceal  e  universitária  de  Angola  a  localizar  e/ou  a 
convencer para darem o seu testemunho (e documentação), o que não se revela fácil, 
pois muitos deles passaram pelas prisões angolanas após a Independência, e recusam 
recordar o passado, ou receiam que as suas palavras possam prejudicar familiares que 
vivem em Angola. A  inacessibilidade e  indisponibilidade de outras  fontes orais  foram 
um constrangimento neste trabalho, que, não obstante, continuará com o desafio de 
descobrir novas fontes, quer escritas, quer orais. 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PARTE I 

BRANCOS EM ANGOLA 

1. Autonomismo e Nacionalismo 

1.1 Até ao início da Guerra Colonial  

Grupos  dispersos  da  comunidade  branca  de  Angola  demonstraram  o  seu 
desagrado  ao  longo  do  século  XX  para  com  a  política  centralizadora  da  metrópole. 
Alguns  despertaram  para  objectivos  autonomistas muito  antes  do  final  da  II  Guerra 
Mundial.  A  primeira  iniciativa  conhecida  foi  anterior  à  consagração  do  princípio  da 
autodeterminação,  no  artigo  73º  da  Carta  da ONU  (1945),  e  precedeu  a  Declaração 
Universal  dos  Direitos  do  Homem  (1948),  que  a  proclamou  como  um  direito  da 
Humanidade.  

De  facto,  em  1930  foi  desencadeado  um  protesto  autonomista,  com  raízes  na 
abertura  da  I  república  (1910‐1926),  protagonizado  por  maçons  que  se  aliaram  a 
velhos colonos. Tentaram um golpe, mas Oliveira Salazar calou os incómodos e desfez 
a  maçonaria.  Em  1938  houve  posições  mais  consistentes,  quando  uma  primeira 
geração de angolanos filhos de colonos, brancos e mestiços do Huambo, decidiu criar a 
Organização  Socialista  de  Angola  (OSA),  que  defendia  a  Independência  da  colónia. 
Sobreviveu  três  anos,  até  os  seus  elementos  serem  presos,  em  19413.  O  grupo  de 
jovens  tomou  posição  em  defesa  da  colónia,  na  sequência  da  visita  a  Angola  do 
Presidente da República, General Óscar Carmona, com um discurso que frisava “Aqui é 
Portugal”. Assim, o grupo juntou a sua voz à dos colonos que achavam que “Angola era 
Angola”, e não podia continuar a ser “a quinta de luxo, gerida à distância”, por quem 
desconhecia o que precisava4. Apesar de ter tido uma vida curta, 500 estudantes das 
delegações clandestinas de Luanda, Benguela, Lobito e Sá da Bandeira aderiram à OSA, 
que,  através  de  panfletos  e  manifestos  denunciou  o  regime  colonial,  insurgindo‐se 
contra  a  deportação  de  contratados  angolanos  para  São  Tomé,  assim  como  a 
exploração  dos  recursos  de  Angola  a  favor  dos  monopólios5.  Um  desses  jovens 
socialistas  lembrou  nas  suas  memórias:  “(…)  A  nossa  experiência  merecia  ser 
conhecida  e  analisada:  jovens  de  descendência  europeia,  brancos  quase  todos,  a 
quererem construir um país livre, com os pretos desse mesmo país (…)”6.  

                                                            
3  Fernando  Tavares  Pimenta, Brancos  de  Angola,  Autonomismo  e  Nacionalismo  (1900‐1961),  Edições 
Minerva Coimbra, 2005, pp. 122‐123.  

4 Américo de Carvalho, Angola, Anos de Esperança, MinervaCoimbra, 2001, p. 18. Américo de Carvalho 
foi fundador da OSA, delegado do PCP em Angola (1946) e fundador da FUA (1961).  

5 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, p. 128. 
6 Américo de Carvalho, op. cit., p. 65. 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A  insatisfação  permanente  em  Angola  podia  ser  um  trunfo.  Nas  legislativas  de 
1945, a União Nacional teve de negociar com a elite político‐económica de Angola para 
esta  não  apoiar  a  Oposição  Democrática,  como  ameaçou  fazer7.  Nesta  altura,  os 
progressistas da “geração de 40” desenvolviam o embrião da literatura angolana, cujas 
raízes  remontavam  ao  século  XIX  e  vinha  enformando  a  ideia  de  uma  identidade 
nacional.  Falamos  dos  irmãos  Dáskalos  (Alexandre  e  Sócrates),  Alda  Lara,  Aires  de 
Almeida  Santos,  Américo  de  Carvalho,  entre  outros  com  formação  política  de 
esquerda8. Foram os primeiros nacionalistas brancos que sentiam Angola como o seu 
“país”,  embora  alguns  tivessem nascido na metrópole.  “(…)  País? Ninguém ousava  a 
palavra. Angola era, para nós, mais novos, a roça da metrópole. Os velhos colonos não 
o  desmentiam.  O  Terreiro  do  Paço  mandava‐nos  com  regularidade  por  todos  os 
barcos,  leis e  funcionários em  troca de café, milho e matérias‐primas. A par disso, e 
bem o sentíamos, olhavam‐nos com uma ponta de suspeição (…)”. A discriminação dos 
brancos “de 2ª”,   nascidos em Angola, estava patente na sua exclusão dos cargos da 
administração pública e na proibição de serem oficiais do Exército9.  

Estes  progressistas  eram  indivíduos  da  pequena  e  média  burguesia:  jornalistas, 
estudantes,  escritores,  profissionais  liberais,  “patrões”  jovens,  entre  outros.  Alguns 
tinham  saído  das  universidades  metropolitanas  ou  tinham  terminado  o  liceu  em 
Luanda  e  Sá  da  Bandeira,  as  cidades  onde  tal  era  possível10.  Os  que  tinham 
possibilidades económicas frequentavam um curso superior na metrópole, porque em 
Angola,  apesar  das  aspirações  das  elites  branca, mestiça  e  negra,  a  universidade  só 
surgiria  em  1962.  A  Casa  dos  Estudantes  do  Império  (1944‐1965)  apoiou‐os  na 
metrópole,  cumprindo  um  papel  fundamental  na  sua  formação  política.  Houve  uma 
primeira vaga de estudantes angolanos brancos, como Sócrates Dáskalos e Fernando 
Falcão, que antecedeu a chegada dos primeiros universitários negros, como Agostinho 
Neto11,  Lúcio  Lara12,  Amílcar  Cabral  e  Marcelino  dos  Santos,  futuros  dirigentes 
nacionalistas.  A  estes  se  juntariam  grupos  de  filhos  de  colonos,  como  os  irmãos 
Bernardino, militantes do MUD Juvenil e do PCP13.  

O desenvolvimento proporcionado pelos “30 anos dourados” que começou após a 
II Guerra Mundial despertou a migração metropolitana, dando lugar à “branquização” 
das  cidades  angolanas.  Novos  colonos  vieram  ocupar  terras  férteis,  espoliando 
pequenos  agricultores  negros  e  mestiços.  Os  brancos  concentravam‐se  em  Luanda, 
                                                            
7 Fernando Tavares Pimenta, op. cit, 2005, p.150.  

8 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, pp. 124‐125. 
9 Américo de Carvalho, op. cit., p. 17‐25. 
10 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, p. 120. 
11  Agostinho Neto  foi membro  do  PCP  e  dirigente  do MUD  Juvenil,  in  Dalila  Cabrita Mateus  e Álvaro 
Mateus, Purga em Angola, edições ASA, 2ª edição, Dezembro 2007, p. 31. 

12 Lúcio Lara foi militante do MUD Juvenil e do PCP. 

13 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, pp. 137‐138‐139. 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Benguela,  Moçâmedes,  Huambo  e  Huíla.  Nas  três  primeiras  cidades  havia  uma 
importante minoria mestiça14. 

O  MUD  angolano,  com  directivas  do  PCP,  nascia  em  1947  no  Huambo,  mas 
desaparecia  após  a participação na  campanha de Norton de Matos  à  Presidência da 
República,  em  1949.  Neste  final  de  década  o movimento  cultural  “Vamos  Descobrir 
Angola” deu novo contributo à procura das raízes da Angolanidade, em cuja essência 
estavam  ideias culturais progressistas. Na política  local, eram admitidos os primeiros 
“nativos” no Conselho do Governo de Angola, entre eles o padre Mendes das Neves15. 

O Acto Colonial que confirmava o colonialismo como “essência orgânica” da nação 
é extinto em 1951, com a revisão constitucional, permitindo alguma descentralização, 
embora aquém do que os colonos pretendiam. A revisão constituional transformava as 
colónias em “províncias ultramarinas” peças do puzzle da nação una. O objectivo era 
ficarem  fora  da  aplicação  do  capítulo  XI  da  Carta  da ONU  sobre  os  “territórios  não‐
autónomos”,  indiciando que o regime não cederia a pressões descolonizadoras16. Em 
1953, Angola  teve direito à Carta Orgânica e, em 1955, nasceu um órgão consultivo, 
que  foi  tomado pela elite político‐económica  como  fórum de  reivindicações. Para os 
africanos  vigorava  o  Estatuto  do  Indígena  que  negava  a  cidadania  à  sua  quase 
totalidade, excepto aos assimilados negros e mestiços. O branco, independentemente 
do grau de instrução, era sempre cidadão.  

Em  1953/54,  Sócrates  Dáskalos  tentou  erguer  um  partido  comunista  em  Angola 
que não vingou, pois “(…) os mentores europeus dos partidos comunistas não queriam 
brancos nos PC africanos, tinham que ser todos bem negros ou árabes (…)”17. O que se 
lhe  seguiria,  o  Partido  Comunista  Angolano,  formado  em  1955,  em  Luanda,  que 
adoptou  os  estatutos  do  congénere  brasileiro,  desapareceu  no  ano  seguinte,  dando 
lugar  ao  Partido  de  Luta  Unida  dos  Africanos  de  Angola  (PLUAA).  Houve  outras 
tentativas, com o movimento Angola Negra (sem brancos), o Comité Federal Angolano 
do  PCP  e  a  Comissão  de  Luta  das  Juventudes  Contra  o  Imperialismo,  (ambas  com 
brancos).  Surgiu o Grupo Marxista do Centro e  Sul  de Angola,  liderado pelos  irmãos 
Bernardino. Também não sobreviveu. Em 1957, o PCP reconheceu o direito dos povos 
à  Independência  e,  no  ano  seguinte,  nascia  outro  Partido Comunista Angolano,  com 

                                                            
14 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, p. 52. 

15  Ligado  à  UPA  e,  erradamente,  considerado  o  mentor  do  ataque  às  cadeias  de  Luanda,  em  4  de 
Fevereiro  de  1961,  segundo  Dalila  Cabrita  Mateus  e  Álvaro  Mateus,  in  Angola  61,  Guerra  Colonial: 
Causas e Consequências, Texto Editores, Janeiro 2011, pp.104‐105. 
16 Manuel Valentim Alexandre, A Descolonização Portuguesa Em Perspectiva Comparada, 2005, p. 54. 
17 Sócrates Dáskalos, Um Testemunho para a História de Angola: do Huambo ao Huambo, p. 56. Sócrates 
Dáskalos (1921‐2002), natural do Huambo, era filho de pai grego e mãe portuguesa. Estudou Engenharia 
no Instituto Superior Técnico de Lisboa, foi professor e vice‐reitor do Liceu de Benguela, Governador da 
província de Benguela em 1974, e vice‐presidente da FUA. 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intelectuais  portugueses  e  angolanos,  apoiantes  da  candidatura  presidencial  de 
Humberto Delgado, em 1958, mas que não teve consequências. 

Entretanto, em Paris, era criada uma frente unitária, o Movimento Anti‐Colonialista 
(MAC)18,  congregando  vários  nacionalistas,  como  Amílcar  Cabral,  Agostinho  Neto, 
Mário  Pinto  de Andrade  e  Lúcio  Lara,  alguns  exilados  para  fugir  à  PIDE. O MAC não 
tinha brancos19. Pouco se sabe do seu relacionamento com o PCP. Assim, nos anos 50, 
a  elite  intelectual  progressista  angolana  estava  dispersa,  dentro  e  fora  da  colónia. 
Luanda, Huambo,  Benguela  e  Lobito  eram os  pólos  internos  da  oposição.  Em  Lisboa 
concentrava‐se na Casa dos Estudantes do Império e o núcleo do exílio, em Paris.20  

Em Angola, a  luta nacionalista prosseguia pela pena dos  intelectuais, escritores e 
poetas,  patente  nas  actividades  da  Liga  Nacional  Africana  (negros),  Associação  dos 
Naturais  de  Angola  (negros  com  mais  poder  económico  e  brancos  lá  nascidos)  e  a 
Sociedade  Cultural  de  Angola  (maioria  de  brancos,  naturais  ou  radicalizados  e 
mestiços).  A  elite  branca  dos  negócios  rivalizava  pela  direcção  das  associações 
económicas,  dividindo‐se entre a  “nova geração de empresários”  e outra  “de  velhos 
negociantes  coloniais”21.  A  nata  da  burguesia  circulava  à  volta  dos  interesses 
económicos  e  dos  poucos  cargos  políticos  nas  câmaras municipais.  Socialmente  era 
fragmentada, geograficamente estava dispersa – no litoral de Luanda (comerciantes e 
industriais);  a Noroeste  (fazendeiros  do  café);  no  Sul, Moçâmedes  e Huíla;  e  centro, 
Benguela e Silva Porto.  

Com a  implantação da  PIDE na  colónia,  em 1957,  a  situação política mudou.  Em 
1959  foram  capturados  dezenas  de  nacionalistas  intelectuais,  incluindo  filhos  de 
empresários de Angola e membros do Movimento de Libertação Nacional de Angola ‐ 
Partido Comunista de Angola (MLNA‐PCA).22 No «Processo dos 50» foram julgadas 59 
pessoas, mas no  final brancos e negros distanciaram‐se, por os primeiros  terem sido 
libertados mais cedo.23 Seguir‐se‐iam outras detenções de nacionalistas em 196024.  

Luanda  deixou  de  comandar  o  nacionalismo  angolano  interno.  Mas  tinham 
escapado  da  repressão  da  PIDE  os  brancos  de  Benguela  e  do  Lobito,  com  passado 
oposicionista,  assinantes  das  listas  do MUD  em  1945,  e  da  campanha,  em  1958,  de 

                                                            
18 A que se juntou o Movimento Democrático das Colónias Portuguesas fundado em 1954 por A. Neto. 
19 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, pp. 140‐141. 
20 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, p. 148. 
21 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, p. 121. 
22 Este movimento reuniu grupos dispersos, mas não atraíu o Movimento para a Independência Nacional 
de Angola, que daria lugar ao MPLA, em 1960, na 2ª Conferência Pan‐Africana de Tunis.   
23 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, pp. 157‐160‐161‐162. 
24 Maria da Conceição Neto, Angola no Séc. XX até 1974, in O Império Africano, Séculos XIX e XX, coord. 
de Valentim Alexandre, Instituto de História Contemporânea, Edições Coilibri, 2008, p. 187. 1961 seria o 
“ano  de  saída”  de  muitos  universitários  angolanos  da  metrópole  para  a  FNLA  e  o  MPLA,  segundo 
Fernando Costa Andrade na apresentação do livro O Pensamento Estratégido de Agostinho Neto, p. 18. 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Humberto  Delgado25.  Este  grupo  queria  formar  um  movimento  que  pressionasse  a 
autonomia de Angola. Criou, em 1959/60, a Frente de Unidade Angolana (FUA) sob a 
liderança  do  engenheiro  Fernando  Falcão26,  a  que  se  juntou  o  grupo  de  Sócrates 
Dáskalos. Preconizava uma autonomia que preparasse a Independência. A FUA estava 
consciente da mudança no mundo e no continente africano. Queria “alertar o governo 
para conceder uma autonomia administrativa, económica e financeira antes que fosse 
demasiado tarde”27.  Isto acontecia numa altura em que a comunidade branca estava 
amedrontada e chocada com o que sucedeu aos brancos nos tumultos do Congo belga, 
em Janeiro de 1959, muitos dos quais se refugiaram em Angola, assim como em 1960, 
com a Independência do país vizinho.  

1.2.A partir de 1961 

O  presidente  da  FUA,  Fernando  Falcão,  ainda  tentou  aliciar  as  associações 
económicas para que  se  lhes  juntassem,  incluindo as de  Luanda,  sob a  influência de 
António Garcia  Castilho28  que,  tal  como  outras,  estavam  sob  constante  vigilância  da 
PIDE. Mas os “liberais” de Luanda hesitavam em dar o voto aos negros e acabaram por 
não chegar a acordo29.   

Em  1961,  os  brancos  ficaram  aterrorizados  com  o  levantamento  nos  campos  de 
algodão, os massacres da UPA no Norte e os ataques às cadeias de Luanda. Vivia‐se um 
ambiente  pesado  que  distanciou  alguns  brancos  de  ideias  nacionalistas.  Em  Luanda, 
milícias  de  brancos  enquadradas  pela  PIDE  mataram  indiscriminadamente  em 
incursões nos muceques. No Lobito e em Benguela, a FUA promoveu, pelo contrário, 
milícias multirraciais de cunho preventivo30. 

Depois  do  choque,  as  elites  brancas  subscreveram  a  «Notável  Exposição  das 
Associações  Económicas  de  Angola»,  pondo  em  causa  a  sua  confiança  política  no 
Estado Novo. Propunham 50 medidas, entre elas melhores condições para os negros 
(mas  sem  emancipação  política,  alegando  não  estarem  preparados)31,  reformas,  a 
                                                            
25 Humberto Delgado venceu em Benguela e Sá da Bandeira. 
26 Fernando Falcão (1923‐) nasceu em Angola. Em 1941 veio estudar Engenharia para Portugal e a partir 
de  1942  envolveu‐se  nas  lutas  estudantis,  no  Porto  e  em  Coimbra.  Com  Mário  Soares,  foi  um  dos 
fundadores  do  MUD  Juvenil  e  seu  coordenador  no  Porto.  Regressou  a  Angola  em  1948,  tendo 
ingressado  na  direcção  dos  portos  e  caminhos  de  ferro  do  Lobito.  Em 1958  apoiou  a  candidatura  de 
Arlindo Vicente e, depois, de Humberto Delgado. Em 1961, já presidente da FUA, foi preso e deportado 
para Portugal, onde ficou ano e meio. Voltou a Angola em 1963. Foi novamente detido porque a PIDE 
pensou que fora o mentor do exílio de elementos da FUA, para Paris e depois para a Argélia.  
27 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, pp. 165‐168. 
28 António Garcia Castilho era um dos grandes patrões de Angola. Ele, Machado Saldanha (proprietário 
do jornal ABC que nascera para apoiar Humberto Delgado) e Manuel Vinhas (autor de Para um Diálogo 
sobre Angola, proibido por Salazar), eram empresários de peso, e críticos da política metropolitana. 
29 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, p. 172. 
30 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, p. 174. 
 
31 Fernando Tavares Pimenta, Angola, os Brancos e a Independência, Afrontamento, 2008, pp. 280‐281. 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abertura  do mercado  a  capitais  estrangeiros,  a  transferência  dos  seus  organismos  ‐ 
Banco de Angola,  juntas de Exportação do Café e dos Cereais, Grémio do Milho, e as 
sedes da DIAMANG, Caminhos de Ferro de Benguela e Companhia Mineira do Lobito. 
Eram  mais  conservadores  do  que  a  FUA,  que  no  seu  manifesto  de  Abril  de  1961, 
assinado por 1200 pessoas, pedia reformas para Angola poder “dispor de si mesma”, 
condenando  o  terrorismo  “venha  ele  de  onde  vier”  32.  Mas  como  a  FUA  era  um 
movimento  progressista  e  as  associações  económicas  geriam  interesses33,  Salazar 
respondeu  de  maneira  diferente:  fez  cedências  à  elite  económica  e  prendeu  os 
progressistas.  Fernando  Falcão  e  Sócrates  Dáskalos  foram  deportados,  outros  foram 
julgados  pelo  Tribunal Militar  Territorial  de  Angola.  A  PIDE  tinha  enviado  relatórios 
alarmistas sobre este grupo “de europeus que queriam que a colónia se encaminhasse 
para um estatuto semelhante ao dos ingleses”, com o alerta de que a “grave” situação 
acelerava “para ponto de não retorno”34. 

A  repressão  teve  lugar  após  a  visita  a Angola,  em Maio de 1961, do Ministro do 
Ultramar, Adriano Moreira, na sequência dos massacres. O ministro obteve um acordo 
com a burguesia colonial, a quem garantiu descentralização, uma crescente autonomia 
política,  a  abertura  dos  mercados  ao  exterior,  luz  verde  para  a  indústria  local  e  a 
resolução  das  transferências35.  Note‐se  que  as  associações  económicas  nunca 
formaram  grupos  nacionalistas,  mas  reuniam‐se  em  núcleos  com  “influência 
económica,  social  e  política”36,  de  pressão  a  Salazar,  pois  os  seus  interesses 
económicos colidiam com os dos metropolitanos. Após as prisões, a FUA exilou‐se em 
Paris  e  depois  na  Argélia,  onde  se  encontravam  nacionalistas  angolanos  e  gente  da 
Oposição Democrática Portuguesa.  Internamente, a FUA estava dividida entre os que 
queriam a integração no MPLA e os que se mostravam contra. Continuaram separados. 

Qual era a posição dos Movimentos de Libertação? Em 1961, a UPA (depois FNLA), 
defendia a chacina do branco, símbolo do colonialismo. A UNITA de Jonas Savimbi não 
existia.  E  o MPLA  decidira  na  I  Conferência  Nacional,  em  1962,  que  os  brancos  não 
podiam  fazer  parte  das  suas  fileiras.  O  MPLA  via  os  nacionalistas  da  FUA  como 
portugueses  que  tinham  nascido  na  colónia,  mas  não  eram  “angolanos  puros”37.  A 
decisão  foi  contestada  pela  FUA,  pois  o  MPLA  mantinha  no  exterior  uma  aura 
multirracial. Sócrates Dáskalos denunciou o facto numa Carta Aberta,  lembrando que 

                                                            
32 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, p. 174. 
33 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2008, p. 283.  

34 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, p. 176. 
35 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, p. 178. 
36 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2008, p. 277. 
37 Entrevista a Fernando Falcão em 11/3/2011. Só depois de 1962 é que Agostinho Neto chamou alguns 
brancos a colaborar consigo, in Fernando Tavares Pimenta, Angola, op. cit., 2008, p. 62. 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esta marginalização  tinha  “implicações  na  definição  da  nacionalidade  angolana  e  no 
estatuto político dos brancos em Angola”38.  

O Ministro do Ultramar tomou medidas importantes, como a Abolição do Estatuto 
do  Indígena,  dando  cidadania  a  toda  a  população. Mandou  libertar  Agostinho Neto. 
Contra  ele  estiveram  os  «integracionistas»  metropolitanos  que  discordavam  da 
abertura  política.  Foi  Adriano  Moreira  que  nomeou,  em  Junho  de  1961,  o  General 
Venâncio  Deslandes  como  Governador  de  Angola.  Contudo,  este  cedeu  às  elites 
brancas. Insurgiu‐se contra Salazar, tentou que a DIAMANG pagasse imposto à colónia 
e criou, em 1962, à revelia de Lisboa, os Estudos Gerais Universitários, o que lhe custou 
a demissão, purgas na administração colonial e nas Forças Armadas. 

Em 1962 houve outras convulsões, quando a revisão da Lei Orgânica do Ultramar 
começou por ser discutida em Lisboa. As associações económicas de Angola tentaram 
marcar  posição.  Chegaram  a  organizar  uma  reunião  no  Huambo  para  promover  um 
golpe,  com  civis  e  militares,  prevendo  um  entendimento  entre  a  FUA  e  o  MPLA. 
Descoberta pela PIDE, a conspiração foi desmantelada e os seus mentores presos em 
1963, ano em que a FUA se dissolveu. A PIDE estava preocupada com estes “terroristas 
brancos”. Em 1964 entrou em vigou a nova Lei Orgânica de Angola, mas o Presidente 
do  Conselho  não  chegou  a  controlar  as  associações  económicas,  porque  no  Lobito, 
Benguela e Huambo, as associações continuaram a ser dirigidas por oposicionistas. Em 
1965,  Salazar  promulgou  a  nova  lei  do  condicionamento  industrial,  encetou  uma 
política  de  fomento  e  enviou  novos  colonos.  A  elite  branca  continuou  a  sentir‐se 
amordaçada. Em 1967 voltaram a denunciar o velho problema das transferências e da 
falta  de  liberdade  de  informação.  Fizeram  do  Conselho  Legislativo  de  Angola  um 
“espaço de confronto político” e de reivindicação para mudar o aparelho colonial39.  

Ao  longo  de  1971,  Fernando  Falcão  promoveu  uma  campanha  sobre  as 
transferências  e  as  importações,  a  que  se  juntaram  os  principais  empresários  da 
colónia, que acusavam Lisboa de continuar a proteger os interesses metropolitanos em 
Angola.  Uma  nova  Lei  Orgânica  concedeu,  em  1973,  órgãos  políticos  locais.  Para  as 
eleições das assembleias legislativas e juntas consultivas provinciais houve lista única, 
da Acção Nacional Popular, que elegeu 39 brancos, 11 mestiços e 3 negros. No final de 
1973, nas eleições para a Assembleia Nacional, Angola subia de 7 para 12 deputados, 
tantos quantos o círculo do Porto40.  

Antes do 25 de Abril de 1974, o descontentamento dos brancos era visível em três 
tendências: dos jovens intelectuais, muitos de ideologia marxista‐leninista, defensores 
da  Independência  imediata,  com  eleições  participadas  por  todos;  da  burguesia,  que 

                                                            
38 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2008, pp. 261‐262. 
39 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2008, p. 311. 
40 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2008, p. 322‐325. 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rejeitava  a  emancipação  política  dos  negros,  inclinada  para  a  Independência  em 
moldes neocoloniais, apoiada pela elite mestiça e negra assimilada; e, por último, os 
da FUA, herdeiros da geração que fundou o nacionalismo branco41. Mas estes brancos 
progressistas  foram  marginalizados  em  1972,  quando  a  I  e  II  Regiões  Militares  do 
MPLA, decidiram na II Assembleia Regional Extraordinária que os brancos não podiam 
ser militantes, mas apenas simpatizantes do movimento42. 

2. Os Fluxos de Migrantes Ultramarinos 

Apesar  da  migração  ultramarina  não  ter  sido  a  preferida  dos  portugueses, 
observamos que Angola passou de 12 mil brancos (em 1910) para 324 mil (em 1973)43. 
Em  seis  décadas,  chegaram  três  vagas  significativas  de migrantes metropolitanos:  a 
primeira, até 1920; a segunda, até ao  início da  II Guerra Mundial; a terceira, do final 
deste conflito até ao 25 de Abril de 197444. Foi uma migração tardia, forte nos anos 50, 
com redução na 2ª metade dos 60. Durante a Guerra Colonial o fluxo foi menor, mas a 
população branca era acrescida com os militares enviados45, alguns com família. Para 
Angola  seguiram  sobretudo migrantes  dos  distritos  de  Lisboa,  Porto,  Viseu,  Guarda, 
Aveiro e Bragança. Muitos relacionados com o comércio ou com o funcionalismo. Eram 
novos, em idade activa, normalmente casados, com um grau de instrução mais elevado 
que  o  dos  metropolitanos  (mas  menor  dos  que  iam  para Moçambique),  de  origem 
social  heterogénea,  semelhante  à  comunidade  branca  britânica  na  Rodésia  do  Sul, 
classe média e média baixa, social e profissionalmente mais qualificada46.  

Em  1973,  35%  dos  brancos  que  residiam  em  Angola  tinham  lá  nascido, 
constituindo uma população em acelerado processo de enraizamento. A maior parte 
vivia  em  cidades,  era  jovem  e  pouco miscigenada47.  A  ligação  à metrópole  dos  que 
estavam radicados há gerações era muito ténue, só aí se deslocando para cerimónias 
familiares  importantes. Não contavam regressar à Europa48. Esta comunidade branca 
era  formada  por  vários  grupos  sociais,  que  se  distribuíam  pelo  território.  A  ela 
pertenciam  os  brancos  naturais  de  Angola  ou  angolanizados,  como  os  colonos mais 
velhos que foram entre as duas guerras e se assumiam como africanos. Outros, mais 
“arrogantes”  juntaram‐se‐lhes  com  o  crescimento  económico.  Além  de  profissionais 
                                                            
41 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2008, p. 253. 
42 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2008, pp. 263‐264. 
43 Em 1920 eram 20.700; em 1930, eram 30 mil; em 1940 eram 44.083; em 1950 eram 78.826; em 1960 
eram 172.529; em 1970 eram 280.101 e constituíam 4,94% de uma população de 5,6 milhões, de acordo 
com  o  Censo  de  1970.  In  Cláudia  Castelo,  Passagens  para  África,  o  Povoamento  de  Angola  e 
Moçambique com Naturais da Metrópole (1920‐1974), Edições Afrontamento, 2007, pp. 59‐ 97‐ 143‐ 216.  

44 Cláudia Castelo, op. cit., p. 59. 
45 Cláudia Castelo, op. cit., p. 377. 
46 Cláudia Castelo, op. cit., pp. 378‐379. 
47 Cláudia Castelo, op. cit., pp. 378‐379. 
48 Nelson Oliveira, A Integração dos «Retornados» no Interior de Portugal: o Caso do Distrito da Guarda, 
Instituto Politécnico da Guarda, p. 4. 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liberais – engenheiros, médicos, advogados – empresários e operários, também foram 
metropolitanos  receosos da perseguição policial pelas  suas  ideias políticas  contrárias 
ao  regime49. Era uma geração qualificada,  com um  imaginário africano diferente dos 
antecessores.  “(…)  Já  não  se  viam  numa  posição  de  superioridade,  seriam  antes 
obreiros do desenvolvimento económico (…) e de sociedades multirraciais tolerantes e 
progressivas  (…)”,  o  que  significa  que  entre  os  anos  20  e  os  70  houve  “alterações  e 
ajustamentos” na forma como os que ficaram nas colónias pensavam e agiam50.  

Os  “colonos”  (naturais  da  metrópole  que  foram  trabalhar  e  viver  para  as 
colónias  por  um  período mais  ou menos  longo)  eram  os  privilegiados  da  sociedade 
angolana, que detinham o poder económico e exploravam a mão de obra indígena51. 
Não  obstante,  o  estereótipo  vulgarizado  nas  últimas  décadas  estava  longe  de  se 
resumir à imagem do alarve, de capacete colonial e chicote na mão, porque existiriam 
“(…) milhares de brancos nascidos no país  (…) disponíveis para aderir a uma causa e 
servi‐la se a oportunidade  lhes fosse oferecida (…)”52. O nacionalista branco Sócrates 
Dáskalos foi um deles. Contou que “(…) bastantes vezes, indirectamente, fui apodado 
de  colonialista.  Eu  ainda  tentava  esquivar‐me  do  que,  para  mim,  era  um  insulto 
pensando  que meu  pai  não  era  português, mas  de  nada  valia  porque,  colonialistas, 
para esses nacionalistas de vistas curtas, eram todos os brancos (…)”53. De facto, ficou 
“claro” que após as “(…) chamadas «campanhas de pacificação» os colonos em África 
não correspondiam  (…) ao  retrato  redutor que a historiografia  comprometida com o 
movimento  anti‐colonial  fez  deles:  agentes  in  loco  do  colonialismo  (…)”54.  Pelo 
contrário,  eram  mais  liberais  e  informais  nas  relações  sociais  entre  pares  e  nos 
costumes,  tinham  iniciativa,  arriscavam,  mais  predispostos  a  actividades  culturais  e 
desportivas, com “uma visão do mundo mais aberta” e a mesma “aversão” às leis de 
Lisboa55.  

Independentemente  dos  números  ficarem  aquém  do  universo  dos  324  mil 
portugueses  apurados  em  1973,  em  Angola,  e  porque  desconhecemos  outra 
sistematização,  citamos  um  estudo  sobre  a  estrutura  económica  dos  brancos  que, 
embora  careça  de  confirmação,  pode  ajudar  a  percepcionar  a  hierarquia  daquela 
sociedade colonial. No topo da pirâmide colonial estavam 5 mil colonos, de 100 a 200 
famílias da “média e grande burguesia”, capitalistas ricos que controlavam indústrias. 
Seguia‐se a “pequena burguesia”, com 35 mil colonos, pequenos patrões dependentes 

                                                            
49 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, p. 42‐52.  

50 Cláudia Castelo, op. cit., pp. 281‐282‐ 379. 
51 Cláudia Castelo, op. cit., pp. 245‐246.  

52 Prefácio de Adelino Torres in Um Testemunho para a História, de Sócrates Dáskalos, p. 9. 
53 Sócrates Dáskalos, op. cit., p. 168.   
54 Cláudia Castelo, op. cit., p. 381. 
55 Cláudia Castelo, op. cit.,p. 380. 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do crédito bancário (comércio e transportes, exploração de matérias‐primas, produção 
para o mercado interno, café, pesca, gado, tabaco, algodão, frutas, sisal, madeiras). O 
maior grupo era o da “semiburguesia branca”, 45 mil pessoas, trabalhadores por conta 
de  outrém  (20  mil  empregados  do  comércio,  7  mil  capatazes  e  empregados  de 
escritório e na agricultura, 7 mil operários especializados, 5 mil no funcionalismo, 2 mil 
na  indústria hoteleira), mais de metade chefes, técnicos, contramestres, profissionais 
liberais,  altos  funcionários e administradores. O “proletariado negro” era  constituído 
por  460  mil  indivíduos  e  a  “semiburguesia  africana”  por  15  a  20  mil  pessoas56.  A 
maioria dos brancos era conservadora. Excluindo estudantes, e pequenos partidos de 
brancos  que  estiveram  na  clandestinidade    –  como  o  Movimento  Democrático  de 
Angola ou a FUA ‐, a esmagadora maioria dos brancos não simpatizava com o MPLA. 
Associavam‐no ao comunismo, contrário à sua permanência em Angola57. Este  fez “a 
demonização  política  das  elites  brancas”,  generalizando‐as  como  “reaccionárias  e 
inimigas do povo”58.  

3. A Colónia em Vésperas da Revolução 

3.1. Na Economia 

O início da luta armada em 1961 fez descolar o desenvolvimento económico de 
Angola, não obstante a situação paradoxal da colónia no novo contexto africano. Em 
1960,  assistiu‐se  à  Independência  de  18  países  africanos59,  e  a  nível  internacional 
África entrou na agenda da ONU, com Portugal na mira da crítica internacional. Contra 
estes  ventos,  Salazar  respondeu  com  outra  política  para  a  colónia,  numa  estratégia 
desenvolvimentista  de  “contra‐subversão”60.  Este  período  beneficiou  da  conjuntura 
internacional  que  proporcionou  um  grande  crescimento  económico.  As  medidas 
económicas  tomadas  foram  ao  encontro  da  minoria  branca  de  Angola,  apesar  dos 
empresários criticarem as restrições da metrópole, mas que interessavam à burguesia 
metropolitana portuense ou  lisboeta, protegida pelo poder. Burguesia metropolitana 
essa que, ao contrário de outros países, não contribuíu para a criação da indústria61. 

Nos  13  anos  de  guerra,  Angola  foi  alvo  de medidas  sucessivas,  embora  nem 
todas no mesmo  sentido. Até  “rebentar o  terrorismo”  vigorou o Pacto Colonial,  que 
reduzia a sua capacidade económica à condição de fornecedor de matérias‐primas. Só 
quando Oliveira Salazar decidiu ir “para Angola e em força”, lhe associou uma política 

                                                            
56 Henrique Guerra, Angola, Estrutura Económica e Classes Sociais, edições 70, 4ª edição, pp. 53‐121. O 
autor elaborou este estudo nos anos de 1972/73, quando esteve detido na cadeia de Peniche.  
57 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2008, pp. 414‐415. 
58 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2008, pp. 399‐423. 

59 Elikia M’Bokolo, Afrique Noire, Du XIX Siècle à Nos Jours, p.450. 
60 Franz Wilhelm Heimer, O Processo de Descolonização em Angola, 1980, pp. 22‐23. 

61 Adelino Torres, Pacto Colonial e Industrialização de Angola (anos 60‐70), pp. 6‐8‐9‐16. 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desenvolvimentista  que  levou  a  profundas  alterações62.  O  mercado  abriu‐se  ao 
investimento  estrangeiro  e multinacional  que  se  voltou  para  a  indústria  extractiva  – 
diamantes, ferro, petróleo. Só neste sector, entre 1962 e 1968, houve crescimentos de 
28% ao ano. O petróleo quadruplicou as vendas63. Os grandes investimentos vieram de 
França,  Espanha,  Inglaterra,  Bélgica,  Holanda,  Alemanha,  Dinamarca,  dos  EUA  e  da 
África do Sul64. A partir de 1965, o Estado Novo implementou o fomento económico e 
a  industrialização.  As  novas  empresas  passaram  a  depender  da  autorização  do 
Governador Geral de Angola e não, como até aí, do governo centralizador de Lisboa. 
Em 1968,  concederam‐se  isenções  fiscais  à  indústria  e,  em 1971,  foram  retirados os 
direitos aduaneiros para matérias‐primas e bens de equipamento65. Por outro lado, os 
Planos  de  Fomento  II  (1959‐64)  e  III  (1968‐73)  investiram  nos  transportes, 
comunicações, assim como nas indústrias extractiva e transformadora. 

Entre 1961 e 1974, a indústria de Angola passou por duas fases,  liberal (1961‐
71)  e  proteccionista  (1972‐74)66.  A  primeira  fase  era  liberalizadora, mas  “de  sentido 
único”,  pois  prejudicava  a  burguesia  colonial  pela  excessiva  protecção  aos  produtos 
metropolitanos67.  Lisboa podia  rejeitar  produtos de Angola, mas esta era obrigada a 
consumir produtos da metrópole, mais caros, e sem a qualidade que obteria em outros 
mercados.  Também  a  saída  de  capitais  de  Angola  não  correspondia  às  exportações, 
mas  sim  à  transferência  destes  capitais  para  a  concessão  de  créditos  na metrópole. 
Outra crítica da burguesia colonial dizia  respeito aos vultuosos  rendimentos que não 
revertiam a favor de Angola, como acontecia com a Cabinda Gulf, Companhia Mineira 
do  Lobito  e  Caminhos  de  Ferro  de  Benguela.  Um  argumento  dos  velhos  tempos.  O 
problema  era  a  balança  de  pagamentos,  que  apontava  sempre  resultados  negativos 
para Angola, embora esta pagasse ao exterior mais do que recebia. O endividamento 
era constante. Em 1971, a dívida externa ascendia aos 5 milhões de contos, apesar da 
criação,  oito  anos  antes,  pelo  Governo  de  Lisboa,  do  Fundo Monetário  da  Zona  do 
Escudo  para  resolver  o  problema  das  balanças  de  pagamento  dos  territórios68.  O 
decreto 44016, de 1961, publicado nove meses após as sangrentas revoltas marcou o 
arranque  do  crescimento.  Foram  abolidas  as  barreiras  alfandegárias  e  liberalizado  o 
movimento  de  capitais.  Angola  cresceu.  De  17  milhões  de  contos,  em  1967,  o  PIB 
passou  para  27,5  milhões  de  contos,  em  1970,  que  muito  deveu  às  indústrias 

                                                            
62 Adelino Torres, Pacto Colonial, pp. 1‐2. 

63 Adelino Torres, Pacto Colonial, p. 3 
64 Manuel Ennes Ferreira, Nacionalização e Confisco do Capital Português na Indústria Transformadora 
de Angola (1975‐1990), p. 19 (Repositório do ISEG). 
65 Manuel Ennes Ferreira, op. cit., p. 13‐14. 
66 Adelino Torres, Pacto Colonial, pp. 21‐22. 
67  Adelino  Torres,  Balança  de  Pagamentos  e  Integração  de  Angola  nos  Finais  do  Período  Colonial, 
(Repositório ISEG), p. 2.  

68 Adelino Torres, Balança de Pagamentos, pp. 6‐7. 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extractiva e transformadora69. Nos anos 60 e início dos 70 surgiram centenas de novas 
sociedades.  Em  finais  dos  anos  60  o  capital  industrial  estava  a  passar  para  o  sector 
financeiro e disso é exemplo a criação do Banco Totta Standard, da CUF70. O Banco de 
Angola  era  o  rei.  O  panorama mudou  a  partir  de  1965,  com  a  criação  do  Banco  de 
Crédito Comercial e  Industrial, o Banco Standard de Angola e o Banco Pinto & Sotto 
Mayor. A banca emprestava a curto prazo. Em 1970, só 23% do crédito era a médio e 
longo prazo. Neste processo não se investiu na Saúde, nem na Educação71.  

O  período  proteccionista,  que  vigorou  de  1972  a  1974,  só  autorizava 
exportações para Angola com pagamento garantido. Era uma medida negativa para as 
exportações,  incluindo  as  da metrópole.  Como  resposta,  a  Associação  Comercial  de 
Angola reivindicou as divisas a que tinham direito (impostos das empresas estrangeiras 
que  iam  directamente  para  os  cofres  da  metrópole),  numa  reacção  equivalente  a 
reivindicar a autonomia da colónia72. Testemunhou um colono: “(…) Há muito que a 2ª 
geração  do  século  estava  empenhadíssima  no  desenvolvimento  de  Angola  e  os 
autóctones já estavam nas fábricas e nas empresas, nas repartições e nas escolas (…) 
com  o  fim  do  monopólio  do  Banco  de  Angola,  esta  província  viu‐se  invadida  por 
bancos metropolitanos ou bancos por eles criados, dois dos quais associados a bancos 
estrangeiros  e,  no  entanto,  um  banco  pedido  por  financeiros  angolanos  nunca  viu 
deferido  o  seu  pedido.  Penavam  os  empresários  angolanos  para  obter  alvarás  para 
qualquer  indústria  média  ou  de  grande  dimensão  e  logo  aparecia  uma  empresa 
metropolitana  a  preencher  esse  espaço.  A  administração  pública  era  dominada  por 
metropolitanos, desde os governadores gerais aos de distrito, a presidentes das juntas 
e  directores  de  serviços  (…)”73.  A  burguesia  colonial  não  terá  percebido,  mas  o 
Governo de Lisboa e algum capital metropolitano estavam a voltar‐se para a Europa. A 
anterior  adesão  à  EFTA  não  fora  por  acaso.  Para  isso  precisava  renovar  o  aparelho 
produtivo  da  metrópole,  dados  os  desafios  económicos  da  Europa.  A  estratégia 
idealizava  uma  ligação  económica  mais  forte  com  as  colónias,  impondo‐lhes  as 
indústrias transformadoras menores, por terem a mão‐de‐obra mais barata, enquanto 
as indústrias modernas (refinaria, electrónica, capitais, banca) ficariam na metrópole74.   

A  indústria  transformadora  de  Angola,  que  atingiria  25%  do  PIB  em  1970,  
modernizou‐se  e  cresceu  19%  nos  três  primeiros  anos  da  década.  Quando  o MPLA 
declarou a  Independência, havia 3846 empresas com 200 mil  trabalhadores e outros 

                                                            
69 Adelino Torres, Balança de Pagamentos, p. 9. 
70 Adelino Torres, Pacto Colonial, pp.7‐20. 
71 Adelino Torres, Balança de Pagamentos,  p. 8. 
72 Adelino Torres, Pacto Colonial, p. 14. 
73 Comunicação de José Alves das Neves no 2º Congresso Nacional dos Espoiados do Ultramar, 1990.   
74 Adelino Torres, Pacto Colonial, pp. 2‐3‐14‐15. 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cinco mil pequenos estabelecimentos  fabris,  cada um com 4 a 5  trabalhadores75. Em 
1972, os estabelecimentos comerciais licenciados eram 28 mil76.  

O período entre 1968 e 1972 foi o mais significativo. A taxa de crescimento era 
elevada,  a  produção  diversificada,  existia  uma  rede  do  sistema  bancário.  O  capital 
mostrava fortes indícios de concentração em vários ramos, pensou‐se criar uma bolsa 
de valores antes do regime colonial cair. Uma das conquistas do decreto proteccionista 
reflectiu‐se na balança de pagamentos em 1972/1973, com saldo global positivo. Em 
1973 o panorama económico angolano atraía a implantação do Banco Interunido, filial 
comum do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa e do First National City Bank de 
Nova  Iorque.  Era  uma  nova  realidade,  que  levara  o  Banco  de  Angola  a  mudar, 
passando  a  conservar  62%  dos  títulos  no  banco  emissor.  Eram  sinais  de  um  futuro 
mercado de capitais77. Os grupos económicos dominavam a indústria transformadora. 
O capital português metropolitano estava representado pelos principais grupos78, e o 
capital português em Angola, era visível em meia dúzia de empresas79.  

O acordo de Bruxelas, em 1972, iria iniciar a integração progressiva de Portugal 
na Comunidade Económica Europeia. O Estado Novo queria fazê‐la de braço dado com 
as províncias ultramarinas,  içando a sua bandeira  imperial que, embora esvaziada de 
conteúdo  (havia  um  fosso  entre  o  imaginário  e  o  real),  não  gerou  apenas  “trevas  e 
escombros”80.  No  terreno,  os  efeitos  dos  períodos  liberal  e  proteccionista  foram 
positivos. Entre 1968 e 1972, as importações e as exportações registaram um aumento 
de  200%  relativamente  ao  comércio  externo  entre  1956‐196081.  Estatísticas 
animadoras  que  continuava  a  beneficiar  a metrópole,  acumulando  aí  o  controlo  do 
poder  financeiro, económico e político. Para as colónias  ficaria  reservado o papel de 
acumulação  de  capitais  e  “plataforma”  de  acesso  da  “economia  portuguesa  à 
concorrência  mundial”82,  embora  o  IV  Plano  de  Fomento  relativo  a  1974‐79  (não 
aplicado), planeasse uma indústria mais moderna e independente de Lisboa83.    

                                                            
75 Manuel Ennes Ferreira, op. cit., pp. 15‐16. 
76 Adelino Torres, Pacto Colonial, p. 9.  

77 Adelino Torres, Pacto Colonial, p. 11. 
78 CUF, Espírito Santo, Champallimaud, Banco Português do Atlântico, Banco de Angola, Banco de 
Fomento Nacional, Borges & Irmão, Fonsecas & Burnay, e Intercontinental Português. 
79  Mário  Cunha,  Cuca,  Fundação  Mota  Veiga,  Companhia  do  Ambriz,  Sociedade  Comercial  Mota  & 
Irmão, grupo Chibera, Trancoso Vaz, Quintas & Irmão.  

80 Adelino Torres, A Economia do Império (séculos XIX‐XX), Repositório ISEG, 2000, Lisboa, p. 11. 

81 Adelino Torres, Balança de Pagamentos, p. 8. 
82 Adelino Torres, Pacto Colonial, p. 15. 

83  Ana  Maria  Neto,  Industrialização  de  Angola,  Reflexão  sobre  a  Experiência  da  Administração 
Portuguesa 1961‐1975, Escher, Lisboa, 1991, p. 57. 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Neste contexto, a população africana pouco ou nada beneficiou do crescimento de 
Angola.  Enquanto  uma  percentagem  substancial  da  população  branca  usufruíu  da 
melhoria  do  nível  de  vida,  a  população  colonizada  foi  excluída,  sofrendo  as 
consequências do colonialismo português e o que esse implicava a todos os níveis.  

3.2. No Ensino 

São os missionários  católicos que  levam no  século XVII  as primeiras  escolas para 
Angola.  No  século  XVIII,  Luanda  tinha  quatro  escolas:  a  Aula  de  Geometria  e 
Fortificação,  a  Escola Médica  de  Luanda,  a  Escola  Primária  Régia  e  a  Aula  Régia  de 
Latim.  O  Ensino  Primário  foi  assegurado  a  partir  de  1836  em  escolas  particulares  e 
estatais84  que,  em 1909,  eram 6985. O Ensino  Secundário  foi  criado em 1919,  com a 
implantação  do  Liceu  Central  de  Luanda86.  Nem  a  I  República,  nem  as  primeiras 
décadas  do  Estado Novo  apostaram na  Educação da população, muito menos na da 
africana  que,  em  1950,  tinha  96,9%  de  analfabetos87.  Nesse  ano  14.451  negros  e 
mestiços  assimilados  sabiam  ler  e  escrever88,  número  que  subiria  para  100 mil,  em 
196089. Entre os alunos matriculados no Secundário, no início dos anos 50, 17% eram 
mestiços e 3% eram negros90. Nesta altura havia dois  liceus, o Liceu Salvador Correia 
(antigo Central), em Luanda, e o Liceu Diogo Cão, em Sá da Bandeira (Huíla).  

Depois  registaram‐se  algumas  mudanças.  De  1956  a  1960  o  Governo  Geral  de 
Angola  teve  de  alugar  edifícios  para  os  transformar  em  escolas,  dado  o  número  de 
crianças matriculadas.  Lançou  um  plano  de  construção  de  200  escolas.  No  final  dos 
anos 50 nasciam mais três liceus, em Luanda, Benguela e Nova Lisboa, coadjuvados por 
colégios particulares, subsidiados pelo Estado91. Entre 1950 e 1960 houve um aumento 
de  250% de  alunos  em  todo  o  ensino92.  Foi  a  partir  da  2ª metade  dos  anos  50  que 
houve algum progresso,  impulsionado pelo crescimento económico, mas só nos anos 
60, depois do início da Guerra Colonial, é que começou a notar‐se alguma diferença.  

                                                            
84 Fernando Cristóvão (Dir. e Coord.), Dicionário Temático da Lusofonia, Texto Editores, 2005, p. 284. 
85 José Marques Guimarães, A Política «Educativa» do Colonialismo Português em África, da I República 
ao Estado Novo (1910‐1974), Profedicões, Março 2006, p. 20‐21. 

86 Dicionário Temático da Lusofonia, p. 284. Em 1919 também foi criada a Escola Comercial e Industrial 
de Luanda. 

87 José Marques Guimarães, op. cit., p. 83. 
88  Elisete M.  da  Silva, O Papel  Societal  do  Sistema de  Ensino  na Angola  Colonial  (1926‐1974),  Revista 
Internacional de Estudos Africanos, 1992‐1994, p. 115. 

89 Maria da Conceição Neto, op. cit., p. 183. 
90 Elisete M. da Silva, op. cit., p. 112. 

91 General Sá Viana Rebelo, Governador Geral de Angola entre 1956/59 in Os Últimos Governadores do 
Império, pp. 156‐157.  

92 Elisete M. da Silva, op. cit., p. 115. 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O Estatuto do Indígena, em vigor desde 1926, condicionava em todos os sentidos a 
vida da população africana. Estabelecia a discriminação racial, colocando de um  lado 
os  brancos  “civilizados”  e,  do  outro  lado,  os  negros  e  os mestiços  “não  civilizados”. 
Destes,  só  os  “assimilados”  tinham  alguns  direitos.  Para  se  ser  “assimilado”  era 
necessário  saber  ler  e  escrever  Português,  estar  empregado.  Nesse  caso  podia 
requerer  a  cidadania  portuguesa  por  processos  administrativos,  possuir  Bilhete  de 
Identidade  (única  forma  de  poder  matricular‐se  no  Ensino  Secundário),  ter  escola 
estatal para os filhos, assistência médica, posse de terras, direito ao voto e passava a 
pagar o  imposto de  rendimento, que substituía o  imposto da palhota93. Os africanos 
não  assimilados  só  podiam  frequentar  o  ensino  primário  “rudimentar”  dos 
missionários que, em 1961, abrangia 119 mil alunos94.  

Em  1961,  com  a  abolição  do  Estatuto  do  Indígena,  ascenderam  a  cidadãos  4,6 
milhões de africanos. O ensino primário passou a ser obrigatório para todas as crianças 
entre os 6 e os 12 anos. A sua aplicação nas escolas, a partir de 1964, originou uma 
primeira  “explosão  escolar”  em  Angola95.  Havia  quem  frequentasse  as  igrejas 
protestantes,  cuja  qualidade  de  ensino  era  elogiada,  em  1958,  pelo  Governo  de 
Angola96.  Em  1969  um  «movimento  de  escolarização  em  marcha»  era  mencionado 
pelo Secretário Provincial da Educação (de 1964 a 1971), José Pinheiro da Silva, como 
resultado  das  medidas  implementadas97.  O  Governador  Geral  de  Angola,  coronel 
Rebocho Vaz, no balanço de 1969, mencionava os 1,3 milhões de alunos em todas as 
escolas  como “uma autêntica  revolução no ensino”98.  Em 1970, Angola  tinha 12.448 
professores e 4.289 estabelecimentos de ensino99, a maioria do ensino primário. 

Alguns  brancos  não  viam  com agrado o  crescimento no  Ensino.  José  Pinheiro  da 
Silva referiu publicamente, em 1972: “(…) a discordância que ouço, aqui e além, quase 
em  surdina,  no  que  toca  ao  ritmo  vertiginoso  da  Educação,  atribuo‐o  à  falta  de 
ponderação  (…)”.  De  facto,  o  Governador  Geral,  engenheiro  Santos  e  Castro  (entre 
1972 e 1974), sucessor de Rebocho Vaz, chumbava a seguir o projecto da telescola em 

                                                            
93 Dicionário Temático da Lusofonia, pp. 289‐290 e Maria da Conceição Neto, op. cit., p. 183. 
94 Dicionário Temático da Lusofonia, p. 284. 
95 Maria da Conceição Neto, op. cit., p. 190. 

96 José Marques Guimarães, op. cit., p. 85. 
97  Em  1968  havia  13  liceus,  4  institutos,  18  escolas  industriais  e  comerciais,  4  escolas  do magistério 
primário, 43 escolas preparatórias, 4 escolas práticas de agricultura, 16 escolas de professores de posto, 
28 escolas de artes e ofícios, in José Pinheiro da Silva, A Batalha da Educação em Angola (Subsídios para 
a História – 1964‐71), NEOS, Setembro 2009, pp. 19‐30. 

98 Rebocho Vaz (Governador Geral de Angola entre 1966 e 1972). Os 1,3 milhões de alunos distribuíam‐
se pelo ensino  infantil  (478 mil alunos), ensino primário  (401 mil), ciclo preparatório  (420 mil), ensino 
secundário  (24  mil),  ensino  técnico‐profissional  (11  mil),  ensino  técnico  comercial  (11  mil),  ensino 
técnico  industrial  (10  mil),  ensino  universitário  (1259),  outros  (8  mil),  Rebocho  Vaz,  in  Os  Últimos 
Governadores do Império, pp. 234‐235.  
99 José Marques Guimarães, op. cit., p. 117. 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Cabinda,  subsidiado  pela  Fundação  Calouste  Gulbenkian,  por  achar  “uma  perda”  os 
gastos com a Educação100.  

Os objectivos ideológicos do Ensino eram muito precisos. Centravam‐se na cultura 
europeia, era racista e visava a “consolidação da ideologia colonial e a reprodução da 
classe dirigente”. O Ensino desenvolvia‐se nas principais cidades, em benefício quase 
exclusivo  das  classes  privilegiadas”101,  pois  não  havia  vontade  de  criar  elites 
africanas102.  Os  cursos  de  Portugalidade  faziam  parte  da  doutrina  de  “assimilação” 
para  os  professores  de  posto  e monitores  escolares.  Os  alunos,  praticamente  todos 
africanos, eram obrigados a comer gastronomia metropolitana. Apenas uma refeição 
semanal  permitia  alimentação  local103.  O  responsável  pela  pasta  da  Educação 
defendia:  “(…)  fazer  Portugalidade  é  sinónimo  de  civilizar,  de  elevar  e  dignificar  o 
homem.  Elevar  os  povos  atrasados  ao  nível  do  ser  humano  (…)”104.  A  expansão  do 
Português era outro grande objectivo do regime colonial, como “elemento de união e 
entendimento entre as diferentes tribos”, que “consolidava a unidade do território”105.  

Apesar  das  medidas  implementadas  o  progresso  dos  africanos  no  Ensino  foi 
“fraco”, devido às barreiras sociais e económicas, que dificultavam o acesso ao liceu e 
à universidade106. Há poucos elementos sobre o período da descolonização. O último 
ano  lectivo  com  estatísticas  acessíveis,  o  de  1972/1973,  refere  um  total  de  607 mil 
alunos, que  se distribuíam no Ensino Primário  (516.131 crianças,  com o aumento de 
400%  numa  década),  Ensino  Secundário  (75.667 mil  alunos,  com  subida  de  500%)  e 
3.336 no Ensino Superior107. 

A imprensa de Angola de 1974 e 1975 refere uma “explosão escolar”, dando conta 
da falta de capacidade das escolas para receberem o número de alunos matriculados 
no Preparatório, Liceal e Técnico108. Em Luanda, cada estabelecimento de ensino tinha 
“largas  centenas”  de  alunos  a  mais,  além  do  “admissível”  e  “pedagogicamente 

                                                            
100  José Pinheiro da Silva, A Educação e o Futuro de Angola  (1970), Edições NEOS, 2009, pp. 14‐27. O 
Engenheiro Santos e Castro foi Governador de Angola entre 1972 e 1974. 

101 Dicionário Temático da Lusofonia, p. 285. 
102 Cláudia Castelo, op. cit., p. 108. 

103  José Pinheiro da Silva  in op. cit., 2009, p. 7,  refere que o uso da culinária portuguesa de gema era 
indispensável ao “aportuguesamento dos nativos”, que ficaria imperfeito só com a língua. 
104 José Pinheiro da Silva, Trincheiras de Paz Construídas em Clima de Guerra (Subsídios para a História 
da Educação em Angola 1964‐1971), Edição NEOS, 2010, p. 86. 

105  General  Sá  Viana  Rebelo  (Governador  Geral  de  Angola  entre  1956  e  1959)  in  Os  Últimos 
Governadores do Império, p. 156.  

106 José Marques Guimarães, op. cit., p. 109.  

107 Elisete M. da Silva, op. cit., pp. 117‐120‐122. 

108 a província de Angola, 5 de Outubro de 1974, p. 4. 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aconselhável”109. Por exemplo, no Liceu Salvador Correia, em Luanda, dos 2600 alunos 
matriculados nos cursos diurno e nocturno, e apesar de se esticarem as turmas para 40 
alunos, outros 320 ficaram sem lugar. Também a Escola Industrial e Comercial Silvério 
Marques,  em  Cabinda,  teve  um  aumento  de  112%,  agora  com  850  alunos110.  No 
distrito  do  Huambo,  de  maior  densidade  demográfica,  no  ano  lectivo  de  1974/75 
estavam  matriculadas  na  Primária  120  mil  crianças,  mas  destas,  40  a  50  mil  terão 
ficado sem aulas por falta de instalações. Em Nova Lisboa, os corredores foram usados 
como salas111. A Huíla possuía 10 mil alunos em todos os graus de ensino112.  

4.Após o 25 Abril de 1974 

Tal como acontecera antes, em que nem a maioria de brancos conservadora, nem 
uma  minoria  progressista  teve  força  política  suficiente  para  condicionar  o  poder 
colonial (centralizador, autoritário e repressivo), quando surgiu o 25 de Abril de 1974, 
nenhum  grupo  ou  tendência  política  trabalhara  para  um  projecto  que  unisse  os 
portugueses113. Um dos handicaps foi a proibição do acesso à estrutura da governação 
colonial dos brancos de “2ª”, assim como de negros e de mestiços. Neste contexto os 
brancos  ficaram  impossibilitados de  se  inserirem no novo  cenário político de 1974 e 
1975, reduzindo “as hipóteses de intervir no processo de Independência”114. 

A  Revolução  portuguesa  apanhou  a  colónia  em  pleno  desenvolvimento.  O 
crescimento dos últimos 15 anos  tinha mudado Angola de uma  forma mais  rápida e 
profunda  do  que  em  todas  as  décadas  anteriores115.  Por  outro  lado,  alguns  dos 
nacionalistas  que  combatiam  na  guerrilha  ou  tinham  fugido  para  o  exílio  há muitos 
anos desconheciam, de certa forma, a nova realidade. A FUA progressista dos anos 60 
foi reactivada para unir os nacionalistas e evitar a violência. O seu presidente Fernando 
Falcão  achava  que  os Movimentos  de  Libertação  “não  tinham  programas  concretos 
para  a  pós‐Independência”116.  Mas  faltou‐lhe  capacidade  de  manobra.  Quando  o 
Acordo do Alvor foi celebrado só com os 3 movimentos, os brancos viram‐se afastados 
do  futuro de Angola. O acordo  fixava a  cidadania angolana aos brancos ali  nascidos, 
deixando os radicados e outros portugueses dependentes de autorizações dos futuros 
governos angolanos. O êxodo dos brancos deu‐se ao longo de 1974 e 1975. Apesar da 
maioria  ter  sido politicamente amorfa no período  colonial,  alguns  semearam.  “(…) A 

                                                            
109 Revista Notícia, 12 de Outubro de 1974, pp. 25‐29. 
110 a província de Angola, 29 de Outubro de 1974, pp. 4‐10. 

111 a província de Angola, 22 de Novembro de 1974, p. 9. 

112 a província de Angola, 8 de Maio de 1974, p. 9. 
113 Nesta altura  Luanda  tinha 126.  233 brancos; Nova  Lisboa,  14.694;  Lobito,  14.152;  Sá da Bandeira, 
13.429; Benguela, 10.175., in Cláudia Castelo, op. cit., p. 222.  

114 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2008, p. 343.  
115 Maria da Conceição Neto, op. cit., p. 191. 
116 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2008, p. 375. 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construção  da  cultura  nacional  e  a  consciencialização  de  negros  e  mestiços  foram 
provavelmente os maiores  legados que os brancos angolanos progressistas deixaram 
em Angola (…)”117.  

De  notar  que  a  situação  gerada  nos  anos  60  não  possibilitou  a  união  dos 
nacionalismos negro e branco. Houve sobreposição dos conceitos de raça e nação. O 
negro  era  o  africano  e  angolano  por  oposição  ao  branco,  o  europeu  e  português.  A 
este  critério  opunha‐se  o  dos  nacionalistas  brancos  que  defendiam  o  prisma  da 
naturalidade e/ou identificação com a terra angolana118.  

O distanciamento entre nacionalistas negros e brancos progressistas agravou‐se na 
Argélia.  “Quando  os  elementos  da  FUA  estiveram  na  Argélia  (…)  não  houve 
proximidade com os elementos do MPLA que também se encontravam lá exilados. (…) 
Achavam bem a FUA, mas entre o «dizer» e o «fazer» foi uma grande distância. Entre 
eles  havia  despique.  Acusavam‐se  de  estar  a  proteger  reaccionários  (…).  Éramos 
bastante  marginalizados  (…).  Os  dirigentes  da  FUA  viviam  amarfanhados,  era  uma 
situação  péssima.  Não  éramos  apoiados  nem  por  Portugal  nem  os  movimentos 
queriam  a  nossa  participação  (…).  No  seio  do MPLA  havia muita  reacção  à  FUA.  Da 
parte  de  tipos  importantes,  um  deles  o  Lúcio  Lara.  Fazia  oposição  à  FUA.  (…) 
Consideravam‐me  angolano  branco.  Mas  não  era  angolano  «puro»  (…).  A  parte 
económica  influenciou muito.  A  riqueza  e  o  poder  económico  estavam  na mão  dos 
brancos e  isso desagradava aos movimentos, que queriam ter essa  força económica. 
Tudo  girava  à  volta  disso  (…).  A  FUA  não  coincidia  com  o  MPLA.  Eu  era  mais 
consensual. Queria uma frente que tentasse ligar os três movimentos para a luta pela 
paz  (…).  A  intenção  era  reunir  os  brancos  todos,  porque  estavam  desasados  em 
Angola. Achei que a FUA seria um amparo, aberta a todas as etnias. Eu tinha montes 
de militantes negros. Não fazíamos distinção. Chegámos a ter uma boa projecção, mas 
veio  o  Alvor,  e  o  governo  português  entendeu  submeter‐se  à  imposição  dos 
movimentos, que só eles tinham direito a participar na Independência. E nós ficámos 
ilegais (…). Eu ainda vim, meti‐me no avião, apresentei‐me no Alvor. Mas proibiram‐me 
de entrar. O que se podia  fazer? Eles  tinham a  faca e o queijo na mão”119. O último 
comunicado da FUA saíu em Janeiro de 1975, após o Alvor. Apelava aos brancos: “(…) é 
preciso não ter medo/não ter medo de dizer bem alto: esta é a minha terra. Cá nasci 
ou para cá vim, a ela dei o melhor do meu esforço, do meu trabalho, da minha vida. 
Por isso fico. Sou orgulhosamente angolano (…)”120.  

 

                                                            
117 Fernando Tavares Pimenta, op. cit. 2005, p. 185. 
118 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, p. 23.  

119 Entrevista a Fernando Falcão. 

120 Jornal a província de Angola de 15 de Janeiro de 1975, p. 5. 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PARTE II 

O MOVIMENTO ESTUDANTIL NO SECUNDÁRIO 

1. Os Acontecimentos em 1974 
1.1 Escolas saúdam Revolução 

A  revolução  portuguesa  surpreendeu  Angola  a  discutir  o  Ensino,  tema  que 
atravessou toda a descolonização com lugar cativo na imprensa. No dia 25 de Abril de 
1974, ainda se desconhecia o golpe de Lisboa, um dos maiores jornais, a província de 
Angola,  reflectia  isso,  a  propósito  da  discussão  na  Assembleia  Legislativa  sobre  a 
ausência  de  uma  faculdade  de  Direito  em  Luanda.  Foram  os  alunos  voluntários  de 
Direito a suscitar a questão ao orgão colonial, lembrando que sairia mais barato se os 
examinadores se deslocassem a Luanda, em vez de serem os alunos a pagar as viagens 
de  ida  e  volta  à  metrópole,  para  as  provas.  Na  sessão,  o  vogal  Reis  Ventura 
acrescentara motivos políticos,  pelo  risco de  contacto  com a  “atrevida minoria”  que 
divulgava “ideias contrárias ao Ultramar” nas faculdades metropolitanas121.  

A notícia da revolução em Portugal demorou a chegar a Angola. Mas as reacções 
começaram  logo  que  se  soube  da  inequívoca  vitória  da  democracia.  Os  alunos  da 
Universidade de Luanda, cuja população estava entre os 3 mil e os quatro mil122, foram 
dos  primeiros.  Após  duas  RGA,  a  30  de  Abril  e  1  de  Maio  de  1974123,  aprovaram 
moções de saudação à Junta de Salvação Nacional, exigiram a libertação de estudantes 
angolanos presos pela PIDE/DGS. Anunciaram que a Pró‐Associação de Estudantes da 
Universidade  de  Luanda  (Pró‐AEUL),  passaria  a  ser  o  seu  porta‐voz.  Mas  foram  as 
Assembleias  Magnas  de  6  e  8  de  Maio  de  1974,  com  mais  de  dois  mil  alunos, 
professores e funcionários124 a tomarem uma posição mais vincada: repúdio à hipótese 
de  um  governo  minoritário  branco;  extinção  dos  organismos  coloniais  (Assembleia 
Legislativa,  Junta  Consultiva,  Conselho  Económico  e  Social  e  outros);  detenção  dos 
agentes  da  PIDE;  destituição  dos  chefes  nativos  nomeados  pelo  regime  colonial; 
integração  no  exército  dos  Flechas  e  da  OPVDCA;  fim  às  hostilidades  com  os 
Movimentos  de  Libertação;  restrições  às  grandes  empresas  e  inquéritos  às  fortunas 
dos pequenos grupos capitalistas125.  

                                                            
121 Jornal a província de Angola de 25 de Abril de 1974, p. 5. O jornal tirava 40 mil exemplares. 
122  Elisete  Marques  da  Silva,  op.  cit.,  p.  123,  refere  3.300  alunos  na  UL  em  1972/73.  O  Dicionário 
Temático da Lusofonia, p. 285, cita 4176 alunos em 1974. A Universidade de Luanda oferecia os cursos 
de Agronomia, Engenharia, Medicina, Medicina Veterinária, Economia, Ciências e Letras. 
123 a província de Angola de 3 de Maio de 1974, p. 5.  

124 Revista Notícia, nº 753, 11 Maio de 1974, pp. 44‐47. 
125 a província de Angola, 7 de Maio de 1974, p. 4). Os Flechas eram um corpo militar formado pela PIDE, 
constituído  por  ex‐guerrilheiros  dos  Movimentos  de  Libertação.  A  Organização  Provincial  dos 
Voluntários da Defesa Civil  de Angola  (OPVDCA) era uma milícia portuguesa  fundada após 1961,  com 
voluntários, que dependia do Governador Geral de Angola. 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Embora  86  assistentes  da  UL  tentassem  impedir126  que  assuntos  da  Academia 
“baixassem” à Assembleia Magna, esta aprovou a 8 de Maio de 1974 a suspensão do 
Senado  e  a  sua  substituição  por  comissões  directivas.  Neste  2º  dia  da  AM  outras 
pretensões  foram  adicionadas:  a  transferência  para  o  território  do  Banco  de  Angola 
com  as  suas  reservas;  a  revisão  dos  contratos  com  as  grandes  companhias  e  a 
nacionalização das mais  importantes,  como a dos diamantes  (DIAMANG), o Caminho 
de  Ferro  de  Benguela  e  a  Mineira  do  Lobito127.  Voltava  a  reivindicação  clássica  da 
burguesia  colonial,  a de que Angola deveria  ter na colónia o que era  seu. A  seguir a 
esta  reunião  o  Comandante‐Chefe  das  Forças  Armadas  de  Angola,  General  Franco 
Pinheiro, nomeou  três oficiais para a comissão ad hoc que devia assegurar o normal 
funcionamento  da  UL128.  Os  universitários  apresentavam‐se  assim  no  novo  espaço 
democrático de Angola. Era a primeira voz juvenil a fazer‐se ouvir, num pós‐25 de Abril 
sem  violência,  à  excepção  das  dezenas  de  feridos  no  1º  de  Maio  de  1974.  As 
comemorações  do  primeiro  Dia  do  Trabalhador  começaram  em  Luanda  com 
manifestações de grupos de negros apoiados por  cerca de 20 brancos, empunhando 
cartazes a favor do MPLA e contra a presença dos portugueses, que degeneraram em 
avultados prejuízos materiais em casas comerciais e automóveis, além de confrontos 
entre  os  manifestantes,  levando  a  PSP  e  a  PM  a  “repor  a  ordem”,  daí  resultando 
dezenas de feridos ligeiros e detenções129. 

Os  alunos do Ensino  Secundário demoraram mais  tempo a emergir na  imprensa. 
Durante semanas, estudantes dos liceus e das escolas técnicas e comerciais de todo o 
território foram expressando apoio ao golpe militar, com manifestações e saudações à 
JSN e ao MFA. O 25 de Abril significou para a esmagadora maioria dos estudantes de 
Angola, o início da sua consciencialização política e ideológica. Era reduzido o número 
de  jovens  brancos  com  sentido  crítico  sobre  a  sociedade  colonial  em  que  viviam130. 
Aprendizes  da  democracia,  os  alunos  do  Secundário  centraram  a  contestação  nas 
velhas estruturas do ensino colonial, em defesa de outro jogo de poderes na escola. O 
leque de  reacções  vinha de  todos os  lados.  Exigiam o direito  de  elegerem direcções 
democráticas,  a  receberem  os  meios  da  Mocidade  Portuguesa,  a  criarem  centros 
culturais com rádio e  jornais,  instalações desportivas, extinção de cadeiras obsoletas. 
Todos  se  manifestavam  anti‐fascistas,  anti‐racistas,  e  desejosos  de  promover  a  sua 

                                                            
126 a província de Angola, 8 de Maio de 1974, p. 3. 
127 a província de Angola, 9 de Maio de 1974, p. 9.  
128 a província de Angola, 10 de Maio de 1974, p. 3. A UL dependia do presidente da Junta Governativa. 

129 J. Marques Rocha, Angola – Os Mensageiros da Guerra, a Descolonização/24 de Abril de 1974 a 11 de 
Novembro de 1975, Grafibraga, 2002, p. 57. Marques Rocha, jornalista, compila neste livro os principais 
acontecimentos da descolonização, alguns dos quais acompanhou profissionalmente em 1974 /75.  
130 A maioria dos entrevistados é desta opinião. 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consciencialização  política131.  Todos  tinham  uma  palavra  a  dizer.  Pela  primeira  vez 
usavam a liberdade de expressão. Surgiram grupos de que nunca mais se ouviu falar132.  

A intervenção mais surpreendente partiu de centenas de professores eventuais do 
ensino primário que, uma semana depois da revolução dos cravos, vieram para a rua 
com  cartazes  onde  se  lia  “esta  classe  espezinhada  come  nas  férias”.  Pediam  a 
demissão do Secretário Provincial da Educação, levando à fuga do responsável para o 
Palácio do Governo, com os manifestantes a persegui‐lo133. A dinâmica para a criação 
da  estrutura  sindical  dos  docentes,  o  Movimento  Pró‐Sindicato  dos  Professores  de 
Angola,  iniciou‐se a 5 de Maio de 1974, numa Reunião Geral, com todos os graus do 
ensino134, numa altura em que a maioria dos intelectuais apoiava o MPLA. “(…) Todo o 
capital de simpatia foi aproveitado para construir a base de apoio ao MPLA no Ensino. 
A  desproporção  dos  docentes  pró‐MPLA  era  tão  grande,  que  os  simpatizantes  ou 
militantes da UNITA ou FNLA coibiam‐se de o demonstrar (…)”135.  

A comunidade branca estava expectante sobre o que poderia acontecer a Angola, 
mas  sossegou  quando  o  General  Spínola  afirmou  na  sua  tomada  de  posse  como 
Presidente  da  República,  que  o  destino  das  colónias  africanas  teria  de  ser 
“democraticamente decidido por todos os que àquelas terras chamavam suas”136. Era 
o ponto fulcral para o autor do livro Portugal e o Futuro. Tão importante que obrigou a 
retirar do programa do MFA a cláusula sobre a Independência das colónias, no próprio 
dia 25 de Abril. Discursos distintos sobre a Descolonização, um dos três “D” do MFA, 
foram  surgindo,  sendo  mais  específicos  depois  da  tomada  de  posse  do  I  Governo 
Provisório, de Palma Carlos. Defendia‐se que os Movimentos de Libertação deviam ser 
os  únicos  interlocutores  válidos.  Era  uma  ideia  internacionalmente  repetida,  que 
coincidia  com a posição dos militares de Abril,  detentores do poder em Portugal. As 
esquerdas  metropolitanas  manifestavam‐se,  faziam  comícios  anti‐coloniais 
promovidos  por  faculdades  e  juventudes  dos  partidos.  Estudantes  das  colónias 

                                                            
131 a província de Angola, 8 de Maio de 1974, p. 9, 18 de Maio de 1974, p. 4 e 21 de Maio de 1974, p. 3. 
132 Foi o caso da Frente dos Estudantes Livres de Angola. Afirmava‐se  independente e anti‐racista. No 
seu  manifesto  defendia  ensino  gratuito  e  obrigatório  até  aos  14/16  anos,  abolição  do  livro  único, 
assistência médica gratuita, a criação de 3 universidades (Luanda, Nova Lisboa e Sá da Bandeira) e uma 
faculdade de Direito. O manifesto era premonitório. “(…) Jovens, não queremos guerra, mas a paz. No 
entanto, temos de pensar no futuro de Angola – a nossa Terra. É nosso dever prepará‐lo. Por isso não 
podemos aceitar qualquer solução política que nos seja imposta «de fora» e envolva a nossa atenção – a 
entrega  a  nossa  Terra  a  uns  quaisquer  senhores  –  para  satisfação de  interesses  alheios.  Em  tal  caso, 
quem governaria ou mandaria aqui? EUA? URSS? China Popular? Quem? (…) não deixemos que alguma 
potência mundial nos colonize e explore (…)”. in a província de Angola, de 15 de Maio de 1974, p. 4. 
133 a província de Angola, 3 de Maio de 1974, p. 4. 
134 a província de Angola, 8 de Maio de 1974, p.3. 

135 Entrevista a Alberto Lemos em 9/11/2010. Era na altura professor do Liceu Feminino e pertencia ao 
grupo de acção dos professores do MPLA nesse estabelecimento. 
136 João Paulo Guerra, Descolonização Portuguesa, O Regresso das Caravelas, Oficina do Livro, 2009, p. 189. 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ocuparam em Lisboa a ex‐Procuradoria dos Estudantes Ultramarinos, em solidariedade 
com  a  luta  armada  do  PAIGC,  MPLA  e  FRELIMO.  Nas  ruas  ouvia‐se  que  não  devia 
embarcar «nem mais um soldado para as colónias!».  

1.2.Aprender a democracia 

Em Luanda, a maior parte dos estabelecimentos de ensino de Luanda situava‐se na 
parte alta da cidade. No raio de um quilómetro estendia‐se a “zona das escolas”, onde 
confluíam milhares de alunos e professores, o que facilitou a circulação da informação 
e a  interacção do Movimento Estudantil. Concentravam‐se ali dois dos  três  liceus de 
Luanda  (o  Liceu  D.  Guiomar  de  Lencastre  e  o  Liceu  Paulo  Dias  de  Novais),  além  da 
Escola Comercial Vicente Ferreira e a Escola Industrial. Calculava‐se que 18 mil alunos 
frequentavam os liceus e escolas técnicas da cidade137.  

Os liceus eram distintos. O mais antigo, o Liceu Salvador Correia, misto, possuía um 
histórico138 na oposição estudantil. Em 1974 contava com 2.600 alunos matriculados, 
incluindo à noite139. O Liceu D. Guiomar de Lencastre,  inaugurado no  início dos anos 
60,  só  para  raparigas,  (passamos  a  designá‐lo  por  Liceu  Feminino,  como  era 
conhecido), tinha 2.200 alunas nos turnos da manhã e da tarde140. No Liceu Paulo Dias 
de Novais, misto, havia 2 mil alunos141. A Escola Comercial Vicente Ferreira tinha 4 mil 
alunos nos cursos diurnos e nocturno.  

Na Primária, a maioria dos alunos era africana. Nas escolas  técnicas, Comercial e 
Industrial  de  Luanda,  a  população  era  igualmente  composta  por  uma  maioria  de 
negros  e  mestiços.  O  mesmo  acontecia  no  Liceu  Paulo  Dias  de  Novais.  Nos  liceus 
Salvador Correia e Feminino, considerados de elite, a maioria era branca.  

A abertura do ensino que, a partir de 1964, permitiu aos cidadãos africanos aceder 
às escolas oficiais, como ficou explicado, foi‐se lentamente espelhando na composição 
rácica da população escolar. Dez anos depois, a onda desta escolarização não era ainda 
expressiva  nos  liceus.  Na  ausência  de  dados  deste  tipo,  fica  a  percepção  de  quem 

                                                            
137 Número do Movimento Pró‐Sindicato dos Professores, Jornal de Angola, 11 de Julho de 1975, p.5.  
138 Passaram pelo Liceu Salvador Correia gerações de nacionalistas. O Estudante foi pretexto para acções 
contra  o  regime.  Em  1964,  o  aluno  Rui  Ramos  conseguiu  retirar  o  jornal  da  tutela  da  Mocidade 
Portuguesa. Ficou como director, nomeou um subdirector e um administrador negros, fizeram um jornal 
de conteúdo anti‐colonial, que  foi apreendido pela PIDE  (entrevista a Rui Ramos). No ano 1968/69, o 
jornal  foi  novamente  apreendido  por  ter  publicado  um  poema  que  exortava  à  acção,  através  do 
“leninismo redentor”. No último dia de aulas de 1970/71, quando a polícia de choque invadiu o liceu, os 
alunos defenderam‐se, atirando objectos do Museu de Geologia, o que  levou cinco polícias a  receber 
tratamento hospitalar,  in Viva a Malta do Liceu! Liceu Nacional Salvador Correia, uma Memória de 90 
Anos, Edição Associação dos Antigos Alunos do Liceu Salvador Correia, 2009, pp. 58‐132‐133‐134‐173.   
139 a província de Angola, 29 de Outubro de 1974, p. 4. 
140 Número fornecido pela Reitora do Liceu Feminino. 
141 a  província  de  Angola, 8  de  Janeiro  de  1975,  p.  4.  No  ano  1974/75  o  Liceu  Feminino  admitiu  um 
pequeno grupo de rapazes. 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trabalhou com a população escolar em 1974. “(…) No Liceu Feminino existia um grupo 
restrito de alunas negras e mestiças da aristocracia angolana, a frequentar os últimos 
anos do Secundário – das famílias Van Dúnem, Espírito Santo e Mingas, entre outras –, 
e  nos  anos mais  abaixo  não  havia muitas mais,  embora  já  tivesse  chegado  aos  dois 
primeiros  anos  do  liceu  uma  vaga  de  alunos  africanos  de  ascendência  mais  pobre. 
Havia  uma  espécie  de  separação  rácica  (…).  Por  exemplo,  numa  série  de  turmas 
correspondentes  ao  actual  8º  ano,  as  alunas  da  turma  A  tinham  13  anos,  eram 
normalmente brancas. As alunas da turma B tinham 13 anos mais um bocadinho, e já 
havia  uma  ou  outra  aluna  negra.  Quando  se  chegava  à  turma  H  eram  quase  todas 
negras. Não havia uma separação por raças, mas por idades. Coincidia. Tive alunas com 
dificuldades  de  horários,  de  dinheiro,  de  alimentação.  As  alunas  negras  viviam  no 
muceque, estudavam a petróleo, quando chegavam a casa ainda  tinham de ajudar a 
mãe  a  lavar  a  roupa  e  a  fazer  comida.  Tinham  uma  vida  diferente,  com  menos 
possibilidades à partida  (…)”142.   Algumas docentes do Liceu Feminino evitavam  ficar 
com as turmas destas alunas, detentoras de uma Cultura e Línguas distintas. Mas havia 
quem  fizesse  questão  de  as  substituir,  como  a  professora Aida  Freudenthal.  “(…) As 
meninas  de  origem  africana  tinham  começado  a  escolaridade  mais  tarde,  tinham 
problemas de aproveitamento escolar, chumbavam mais. Talvez fossem 4 turmas em 
cada 10 ou 15. As dificuldades eram óbvias, em especial em Português. Não quer dizer 
que as brancas não tivessem dificuldades, que as tinham (…)”143. 

As primeiras Reuniões Gerais de Alunos (RGA) dos liceus de Luanda começaram a 
ser noticiadas na última semana de Maio de 1974. Era a altura das reivindicações. Os 
alunos  do  Liceu  Salvador  Correia  reclamavam  iniciativas  culturais  e  desportivas, 
instalações  adequadas,  subsídios  para  alunos  carenciados,  relações  “isentas  de 
preconceitos  raciais”.  Pediam  sala,  placard  e  máquinas  de  escrever  para  formarem 
uma  associação144.  Os  alunos  da  Escola  Comercial  também queriam  facilidades  para 
iniciarem a sua vida associativa e medidas “de emergência”, como um ano escolar de 
acordo com o clima de Angola, a eliminação de disciplinas  (Moral, Culinária, Higiene, 
Caligrafia,  Desenho),  a  abertura  de  um  refeitório  com  preços  baixos,  enfermaria, 
vedação  na  escola,  mais  casas  de  banho  e  bancos  no  jardim145.  De  Nova  Lisboa, 
chegavam  notícias  dos  estudantes  liceais  organizados  numa  associação,  que 
propunham  relações  mais  democráticas  entre  docentes  e  discentes146;  em  Sá  da 
Bandeira,  os  alunos  do  Liceu  Diogo  Cão  decidiram  abolir  a  “abusiva”  designação  de 
                                                            
142 Entrevista à Reitora do Liceu Feminino, Darcília Salgado Zenha M. Correia, em 31/10/2010. 
143  Entrevista  a  Aida  Freudenthal  em  10/11/2010.  Investigadora  em  História  de  Angola.  Nasceu  em 
Moçambique,  tirou  Letras  em  Lisboa. Nos  anos  60  foi  do  grupo  de  estudantes  próximos  do MPLA  (a 
última geração da Casa dos Estudantes do Império). Participou na luta académica de 1962, ainda passou 
pela  PIDE.  Em  1965  foi  para  Angola,  e  ficou  a  dar  aulas  no  Liceu  Feminino.  Esteve  no  gabinete  da 
Educação do Governo de Transição, em 1975.  

144 a província de Angola, 24 de Maio de 1974, p. 4. 
145 a província de Angola, 31 de Maio de 1974, p. 3. 
146 a província de Angola, 22 de Maio de 1974, p. 3. 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Doutor, substituindo‐a por Professor147, solicitaram ao governo a extinção dos exames 
à universidade e a redução da média para dispensar das provas do Secundário148; no 
Liceu  de  Benguela  juntaram‐se  as  reivindicações  –  os  alunos  pela  substituição  de 
disciplinas  e  a  revisão  do  regulamento  disciplinar,  os  professores  pela  redução  do 
número de alunos por turma e por creches junto às escolas149. 

As alunas do Liceu Feminino  insurgiram‐se contra as regras da casa. No encontro 
de 30 de Maio de 1974 reclamaram a abolição do regulamento interno e um novo tipo 
de  relacionamento  entre  professoras  e  alunas150.  “(…)  Reinava  a  ditadura.  Nós  não 
tínhamos voto na matéria. Havia que chegar a acordo com os professores. Queríamos 
abolir as batas, que usávamos quase abaixo do joelho, queríamos a abertura da zona 
das  árvores  de  fruto  (…),  queriamos  organizar  actividades  culturais  (…)”151.  As 
primeiras  reivindicações  cedo  passaram  a  outras  atitudes.  “(…)  A  primeira  grande 
manifestação  nos  corredores  do  Liceu  Feminino  foi  a  propósito  do  caso  entre  uma 
professora  indiana  e  uma  aluna  negra.  Passou‐se  algo  a  nível  disciplinar,  sem 
importância. Mas usámos isso como pretexto para nos manifestarmos. A professora foi 
enxovalhada  por  nós. Movimentámos  o  liceu  inteirinho  a  apupar  a mulher,  dizendo 
que era racista, e que tinha tratado mal a aluna porque era negra. Enchemos o liceu de 
comunicados contra a professora (…)152.” 

As  medidas  excepcionais  para  o  Ensino  divulgadas  no  início  de  Junho  de  1974, 
vieram  direccionar  o  final  do  ano  lectivo  1973/1974153:  os  alunos  do  Preparatório  e 
Secundário  (liceal  e  técnico)  seriam  dispensados  de  exame  com  10  valores,  e  os 
candidatos à universidade, com 12 nas disciplinas nucleares. O ano escolar  terminou 
ao  longo  de  Junho.  Como  era  habitual,  Luanda  assistiu  ao  cortejo  académico  dos 
alunos dos liceus e escolas técnicas, que comemorava o fim do ano154. As batas foram 
rasgadas,  autografadas  e  guardadas  para  recordação.  Estávamos  na  época mais  fria 
(cacimbo).  Angola  começava  a  agitar‐se.  Uma  onda  de  greves  ocorreu  na  última 
semana de Maio de 1974, mês em que morreram 21 soldados portugueses no ainda 
teatro  de  guerra.  Em  Junho,  verificaram‐se  incidentes  entre  negros  e  comerciantes 

                                                            
147 a província de Angola, 5 de Junho de 1974, p. 3. 
148 a província de Angola, 25 de Maio de 1974, p. 4. 
149 a província de Angola, 9 de Junho de 1974, p. 4. 
150 a província de Angola, 31 de Maio de 1974, p. 3. 
151 Entrevista a Paula Viterbo, historiadora, em 5/12/2010, via Skype, por residir nos EUA. 
152 Entrevista a Maria Adelina Batista em 20/1/2011. Nasceu em Coimbra, foi para Angola com 3 anos. 
Nesta altura tinha 17 anos, frequentava o 7º ano no Liceu Feminino. Era  activista da Pró‐AEESL.  
153 a província de Angola, 3 de Junho de 1974, p. 2. 
154 a província de Angola, 7 de Junho de 1974, p. 3 e 8 de Junho de 1974, p. 7. Normalmente o cortejo 
era acompanhado por dezenas de alunos com as  suas motorizadas. Era costume passarem pelo Liceu 
Feminino  para  que  as  alunas  integrassem  o  desfile.  No  final  do  cortejo  enforcavam  um  boneco  que 
simbolizava o que de negativo os alunos sentiam em relação ao ano escolar e alimentada uma fogueira 
com cadernos e testes, in Viva a Malta do Liceu!, pp. 130‐131. 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brancos,  nos  muceques  que  rodeavam  Luanda.  Nos  dois  meses  subsequentes  à 
revolução dos cravos, saíram de Angola 9 mil portugueses155.  

1.3.A 1ª ocupação dos liceus 

A  guerra  aos  exames  foi  o  primeiro  passo  na  luta  do  Secundário.  Começou  em 
Luanda, com uma manifestação ordeira que reuniu, a 1 de Julho de 1974, centenas de 
jovens de todas as escolas, em frente ao Palácio do Governo, exigindo a anulação das 
provas. Terá  sido neste ou no dia  seguinte que o Liceu Salvador Correia  foi ocupado 
pelos  alunos.  Era  o  primeiro.  A  imprensa mostrou  fotos  de pinturas  e  dísticos  como 
“não aos exames” e “por um ensino ao serviço do povo” (esta última palavra de ordem 
acompanhou o Movimento Estudantil até ao fim). Os exames foram adiados156.  

Uma centena de alunos organizados em piquetes  tomou conta do Liceu Salvador 
Correia. A greve aos exames foi decretada. Apresentaram um caderno reivindicativo ao 
Governador  Geral,  Silvino  Silvério  Marques,  a  5  de  Julho  de  1974,  onde  exigiam  a 
abolição dos exames, passagens administrativas, reestruturação e democratização do 
ensino. Argumentavam que os exames eram uma “selecção” do ensino “elitista” e que 
se os efeitos da greve prejudicavam uma minoria, faziam parte da luta que queria abrir 
o ensino a uma “imensa maioria”: “(…) Lutamos por um ensino que tenha a ver com a 
realidade  em  que  vivemos.  Queremos  aprender  para  modificar.  Por  isso  lutamos 
contra  os  programas  das  disciplinas  de  História,  Geografia  e  Filosofia  que  estão 
totalmente desfasados da  realidade e acabam por ser um meio de alienação  (…)”. O 
jornalista  da  revista  Notícia  opinava  que  jovens  de  15  e  16  anos  não  tinham 
capacidade suficiente para levar as coisas até às últimas consequências157.  

Os  programas  eram  iguais  para  todo  o  Império.  Em Angola  os  alunos  tinham de 
aprender factos desfasados da sua realidade concreta. Por exemplo, a orientação fazia‐
se  pelo  Cruzeiro  do  Sul,  e  não  pela  Estrela  Polar  como  ensinavam  os  livros 
metropolitanos.  “Chegávamos  ao  final  do  programa,  dávamos  os  montes  e  rios  de 
Portugal,  e  de  lá,  nada.  No  exame  oral  do  5º  ano,  saíu‐me  o  Ribatejo,  não  posso 
esquecer.  Eu não  conhecia  Portugal.  Fiz  a  primária  e o  liceu  sem vir  a  Portugal,  não 
fazia  ideia  do  campino…  e  uma  vez  saíu  a  lua  no  exame.  Deu  brado,  porque  no 
Hemisfério Sul a Lua não é «mentirosa» (…)”158.  

As  RGA  sucederam‐se  no  liceu  ocupado.  O  Salvador  Correia  tornou‐se  sede  de 
convívio e dos plenários de Luanda. “(…) Os estudantes começaram a despertar para a 
vida  associativa  (…)  em  assembleias muito  participadas,  com muito  entusiasmo  (…). 
Vivia‐se um espaço de democracia pautada pelos intervenientes. Começou a esbater‐

                                                            
155 João Paulo Guerra, op. cit., p. 197. 
156 a província de Angola, 4 de Julho de 1974, p. 3. 
157 Revista Notícia, 6 de Julho de 1974, nº 761, pp. 47‐48. 
158 Entrevista a Maria Adelina Batista. 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se a separação entre liceus e escolas comerciais e industriais. Foi um passo importante 
para acabar com a discriminação económica e social. E alguns começaram a participar. 
(…)  O Movimento  Estudantil  não  estava  ligado  ao MPLA,  embora  houvesse  pessoas 
que estavam (…). Mas havia no seio da intelectualidade estudantil uma certa simpatia 
pelo MPLA,  o  partido  progressista  que  nos  parecia  ser  (…)”159.  Alunos  e  professores 
estavam  no  centro  da  contestação.  “(…)  O  movimento,  numa  primeira  fase,  é 
«espontâneo»,  mas  feito  por  pessoas  próximas  do  MPLA,  ou  do  PCP,  que  se 
«aproveitaram»  do  capital  de  simpatia  para  gerarem  essa  contestação,  primeiro  às 
estruturas do ensino e aos seus conteúdos programáticos. A UL era mais politizada, e 
foi onde  se organizaram primeiro os estudantes para apoiarem o MPLA.  (…) O  Liceu 
Salvador Correia estava mais ligado à UL, havia universitários que davam lá aulas e aí 
os movimentos de contestação foram liderados por esses professores (…)“160. 

Por  arrastamento,  os  liceus  Feminino  e  Paulo  Dias  de  Novais  foram  igualmente 
tomados nos primeiros dias de  Julho de 1974. Numa reunião do Salvador Correia  foi 
aventada a importância da ocupação do Liceu Feminino, símbolo do ensino sexista. Daí 
à  sua  ocupação  foi  um pequeno passo.  Esta  foi  realizada  à  noite,  por  duas  alunas  e 
uma ex‐aluna, acompanhadas por rapazes dos liceus Salvador Correia e Paulo Dias de 
Novais.  “(…)  Eu  era das  poucas pessoas do  Feminino  com  conhecimento para poder 
avançar.  Decidimos  a  hora,  o  local  por  onde  entraríamos  –  o  buraco  na  cerca  das 
traseiras que dava para uma rua muito estreitinha. Uns ficaram de vigia enquanto nós 
entrámos. Era eu,  a Constança Avilez e outra. Dos  rapazes  só me  lembro do Cesário 
Vieira. Aquilo foi facílimo. Entrámos, acendemos as luzes dos ginásios, alguém foi dizer 
ao  Salvador  Correia,  veio  o  maralhal  todo.  Devia  ser  meia‐noite  quando  fizemos  a 
primeira RGA, para comunicar que o  liceu estava ocupado. O  liceu  ficou  fechado e o 
portão  com  um  cadeado.  A  partir  daí  ficámos  a  viver  lá.  Deviamos  ser  uns  cem. 
Entravam  uns,  saíam  outros…  Dormiámos,  comíamos,  alguns  pais  iam  levar‐nos 
comida.  Nós  estávamos  ali  para  revolucionar  o  mundo.  Este  «nós»  eram  umas 
centenas  de  estudantes.  Eu  na  altura  não  estava  ligada  a  nada. Mas  lembro‐me  do 
Jorge Azevedo Pereira, do Secundário, que estava ligado ao movimento universitário. E 
haveria outros universitários a comandar todas aquelas hostes (…)”161.  

Fotografias da primeira RGA do Liceu Feminino foram colocadas na internet162 por 
Ury Borges,  a  aluna que  fez parte da Mesa da 1ª grande  reunião das batas brancas. 

                                                            
159  Entrevista  a  Timóteo  Macedo  em  27/1/2011.  Tinha  nesta  altura  19  anos,  era  aluno  da  Escola 
Industrial. Militante dos CAC antes do 25 de Abril,  foi activista do Movimento Estudantil, e mais tarde 
pertenceu à OCA. Foi preso pelo MPLA entre Janeiro de 1978 e Julho de 1979.  

160 Entrevista a Alberto Lemos. 
161 Entrevista a Natália Condado em 4/11/2010. Natural de Portugal,  residia em Angola desde criança. 
Tinha  19  anos  quando  comandou  a  1ª  ocupação  do  Liceu  Feminino.  Foi  activista  do  Movimento 
estudantil. Pertenceu à “célula” dos Comités Amílcar Cabral no Liceu Feminino.  

162 http://www.sanzalangola.com/galeria/albun78 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“(…) Fomos abordados e  treinados por alunos da Universidade de Luanda para reger 
uma RGA. Pediram‐me para fazer parte da mesa, não sei como a ideia começou. Eles 
eram os instigadores. Eu nem os conhecia. Tínhamos que ir ter com eles, nunca vieram 
ter connosco  (…). Prepararam‐nos para presidirmos à RGA. Nem sequer convivemos, 
íamos para ser treinados e nem um café tomávamos juntos. O foco era o treino e logo 
a  seguir,  ala.  Fizemos  parte  da  primeiríssima  RGA  do  Liceu  Feminino  para  a  qual 
estávamos  ainda  verdes.  Depois  vim  embora  de  Angola.  Já  não  assisti  à  2ª  RGA”163. 
Desde  que  foi  ocupado,  o  Liceu  Feminino  passou  a  receber  inúmeras  reuniões  de 
alunos e professores. Ali decorreu, a 11 de Julho de 1974, o plenário dos estudantes do 
Secundário  de  Luanda,  no  qual  reiteraram  o  “não”  aos  exames,  propondo,  em 
contrapartida,  um  curso  para  professores  e  alunos  trabalharem  a  reestruturação  do 
ensino164. Exigiam ser parte activa. 

O  Secretário  de  Estado  da  Educação  de  Angola,  Urbano  Fresta,  encarou  as 
ocupações  e  a  greve  como  um  acidente.  Reconheceu  que  o  Ensino  não  satisfazia 
ninguém,  mas  achava  que  a  posição  intransigente  dos  grevistas  face  aos  exames 
prejudicava  os  outros  estudantes165.  No  entanto,  o  reitor  do  Liceu  Salvador  Correia, 
Sebastião  Carmo  Patrocínio,  aquando  da  ocupação,  contactou‐o,  tendo  este  pedido 
para não usar a força, “que deixassem lá ficar os rapazes”166.  

1.4.Luto Académico 

As  fissuras  iam  crescendo entre  o Governador Geral  de Angola  e  os militares  do 
MFA no território, altura em que a tensão nos muceques aumentava, terminando por 
eclodir com enorme violência em Luanda, a 11 de Julho de 1974, dia em que caía, em 
Lisboa,  o  I  Governo  Provisório  do  Primeiro‐Ministro  Palma  Carlos.  Brancos  racistas 
mataram indiscriminadamente nos muceques de Luanda nos dias 11, 12 e 13 de Julho 
de 1974, após o assassinato de um taxista. Depois, foi morto um enfermeiro africano 
afecto  ao MPLA,  o  que  gerou  violência  contra  os  brancos.  A  Liga  Nacional  Africana 
marcou greve geral e um dia de luto nacional para 15 de Julho, a que grande número 
de  portugueses  se  associou167.  Tinham  morrido  centenas  de  pessoas,  na  maioria 
negros, mais de 5 mil brancos saíam dos subúrbios e regressavam a Portugal168. 

A Pró‐AEUL decretou luto académico para 15, 16 e 17, dias em que as frequências e 
os  exames  seriam  substituídos  por  debates  sobre  a  situação.  “(…)  O  Movimento 
Estudantil não se pode alhear destes factos (…). Todos nós já estamos conscientes de 
que  se  os  estudantes  estiverem  unidos  e  souberem  assumir  uma  posição  forte  e 
decidida, são uma força capaz de influenciar o contexto social em que estão inseridos. 
                                                            
163 Entrevista por e‐mail a Ury Borges, residente no Canadá, em 30/11/2010. 
164 a província de Angola, 11 de Julho de 1974, p. 4. 
165 a província de Angola, 14 de Julho de 1974, p. 7. 
166 a província de Angola, 8 de Agosto de 1974, p. 4. 
167 J. Marques Rocha, op. cit., p. 132. 
168 J. Marques Rocha, op. cit., p. 142. 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Podem contribuir para que se não repitam as ondas de violência racistas.  (…) Não se 
trata de andarmos com cara de enterro e pôr um  fumo negro no braço. Trata‐se de 
testemunhar  inequivocamente a nossa  solidariedade com o povo angolano,  face aos 
crimes  cometidos  pela  barbárie  racista  (…)”169.  Quando  se  soube  que  os  confrontos 
tinham atingido alunos da universidade, as posições extremaram‐se170. A Assembleia 
Magna  da  UL  exigiu  no  dia  15  a  demissão  do  Governador  Geral  de  Angola,  do 
Comandante  das  FAP,  dos  comandantes  das  Regiões  Militares  de  Angola,  do 
comandante  da  PSP,  e  dos  que  “estão  em  ligação  com  a  organização  extremista  de 
racistas brancos”. Ameaçavam ocupar as faculdades. Criticavam o Governo Provisório 
e  o MFA  por  não  terem  “uma  posição  inequivocamente  anti‐colonial”  para  Angola. 
Numa das moções  responsabilizaram as  FAP pela  “terrível  chacina”171. Um grupo de 
alunos  que  queria  exames  deixou  um  abaixo‐assinado  nos  jornais  de  Luanda  e  na 
Emissora Oficial de Angola para ser subscrito172.  

Alunos  do  Secundário  acompanharam  o  cortejo  fúnebre  das  vítimas  dos 
massacres. Este saíu da Liga Nacional Africana e quando passou pelo Liceu Feminino, 
juntou‐se‐lhe a manifestação de estudantes. “(…) Éramos milhares. Pela primeira vez 
foram exibidas  entre  os  estudantes  bandeiras  do MPLA. O  que  é  que  isso  originou? 
Estávamos  quase  a  chegar  ao  cemitério  novo  quando  fomos  avisados  que  o  Liceu 
Feminino tinha sido assaltado. (…) Com raiva pela manifestação de apoio à população, 
taxistas e populares foram às traseiras do Liceu Feminino, onde estavam estacionadas 
as motas das alunas e vandalizaram‐nas. O Movimento Estudantil decresceu, e quem 
ficou  percebeu  que  as  coisas  eram  muito  mais  do  que  o  «não»  aos  exames.  (…) 
Começou  então  a  verdadeira  cisão  em  termos  de  Movimento  Estudantil  com  a 
definição  das  primeiras  posições  políticas,  de  solidariedade.  Inclusivamente  entre 
quem fica e espera mais, ou quem está no movimento pela aventura (…)“173.  

Os taxistas de Luanda recusavam‐se a transportar universitários. Quando estes 
queriam  ir  até  às  faculdades  de  Ciências,  de  Economia,  ou  à  cantina,  pediam  aos 
taxistas que os  levassem à TAP. “(…) Depois, pouco  tínhamos de andar a pé, porque 
havia  um  corredor  interno  que  nos  conduzia  à  cantina  (…)”174.  Nesta  altura,  graves 
incidentes  prosseguiam  em  Luanda.  Entre  os  militares  circulou  a  informação  da 
existência de organizações extremistas175. 

                                                            
169 Comunicado da Comissão Directiva da Pró‐AEUL, de Julho de 1974 (CIDAC). 
170  A morte  do  estudante  de Medicina,  Jorge  Couto,  é  referido  em Massacres  em Angola,  p.  77,  e  a 
morte da aluna de Engenharia, Carla Pinto Pereira, foi referida pela Reitora do Liceu Feminino. 
171 Decisões da Assembleia Magna da UL em 15 de Julho de 1974 (CIDAC). 
172 a província de Angola, 18 de Julho de 1974, p. 7. 
173 Entrevista a Natália Condado.  
174 Depoimento de Luísa Santos em 21/10/2010, ex‐aluna de Economia na UL. 
175  Frente  de  Resistência  Angolana  (FRA)  fundada  a  19  de  Julho  de  1974;  Exército  de  Intervenção 
Nacional (ENSINA); Resistência Unida de Angola (RUA); Exército Secreto Angolano (ESA). In  J. Marques 
Rocha, op. cit., p. 143. 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Apesar do “não” aos exames, e após sucessivos adiamentos, estes realizaram‐
se a conta gotas em escolas que não estavam ocupadas. Na Escola Preparatória João 
Crisóstomo,  o  dispositivo  policial  não  desmotivou  os  grevistas  de  chamarem  fura‐
greves  aos  que  entravam  para  fazer  as  provas176.  Os  pais  pressionavam  o  governo. 
Queriam  exames,  afixados  os  resultados  dos  que  tinham  sido  efectuados,  e  as 
secretarias das escolas  a  funcionar177.  É que,  com a ocupação dos  liceus, muitas das 
secretarias  foram encerradas. No  Liceu Feminino,  as  grevistas  só deixavam entrar  as 
crianças da creche do liceu178.  

Um  mês  depois  da  ocupação  dos  liceus,  o  Movimento  Estudantil  propôs  ao 
responsável  pela  Educação  várias medidas, mas  este meteu‐as  na  gaveta,  lê‐se  num 
comunicado assinado pelos alunos Luís Marinho dos Santos, Cesário Fernandes Vieira, 
Pedro Guerra  e Noémia  Brandão.  Propunham que  que  as  aulas  fossem de Agosto  a 
finais  de  Janeiro;  que  os  exames  fossem  abolidos;  passagem  administrativa  aos 
examinandos da 1ª época; um curso intensivo em Agosto e Setembro, com estudantes 
e  professores,  para  trabalharem  a  reestruturação  das  matérias,  que  serviria  para  a 
passagem dos da 2ª época; a abertura da universidade aos alunos que terminaram os 
cursos  liceal,  comercial  ou  industrial;  aulas  com  colóquios,  debates  e  seminários; 
remodelação  das  disciplinas  de  (Filosofia,  História,  Geografia,  Canto  Coral),  abolição 
(Lavores  e Moral)  e  criação  (Formação Política,  Educação  Social,  Relações  Públicas  e 
Humanas); cedência de instalações, mobiliário e máquinas da Mocidade Portuguesa179.  

Surgiu um Hino do Movimento Estudantil de Angola, ou foi usado como tal, a 
certa altura, adaptado de um poema de Manuel Alegre: Liberdade, ó  liberdade/por ti 
sempre  lutaremos/pois  será  em  liberdade/que  um  dia  nós  viveremos/Tira  o  chapéu 
milionário/vai  um  enterro  a  passar/foi  a  filha  de  um  operário/que  morreu  a 
trabalhar/Belos edifícios em Lisboa/mostram Angola roubada/pois é uma bela prova/ 
de  Angola  colonizada/Liberdade,  ó  liberdade,  etc…Engraxadores  em  caixa/há  aos 
montes pela cidade/que usam de tal a graxa/para envenerar a sociedade/Uma mosca 
sem  valor/poisa  com  a  mesma  alegria/na  careca  de  um  doutor/como  em  qualquer 
porcaria/Liberdade, ó  liberdade…/Só assim será poema/só assim será  razão/só assim 
nos vale a pena/fazermos a revolução Liberdade, ó liberdade…180.  

Na universidade, a impetuosidade da última AM foi deitada por terra. A reunião 
de 22 de Julho 1974 revogou, na presença de um dos militares da comissão ad hoc, as 
conclusões antes aprovadas em condições “anormais”. Ficou decidido  iniciar as aulas 

                                                            
176 a província de Angola, 23 de Julho de 1974, p. 5. 
177 a província de Angola, 21 de Julho de 1974, p. 5. 
178  Entrevista  a  Natália  Condado.  A  creche  do  Liceu  Feminino  nasceu  quando  começaram  a  aparecer 
muitas  professoras  grávidas,  mulheres  dos  militares,  sem  apoio  familiar  em  Luanda.  Foram  então 
criados  no  próprio  liceu  uma  creche  (dos  3  aos  5  anos),  um  infantário,  e  uma  escola  primária 
reconhecida oficialmente, segundo informações da Reitora. 
179 a província de Angola, 27 de Julho de 1974, p. 4. 
180 Original s.d. 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com prolongamento da época de exames, por serem em “número elevado” os alunos 
que residiam e prestavam assistência nos bairros dos confrontos. Um dos pontos mais 
polémicos da AM  referiu‐se à  conferência de  imprensa do Governador Geral,  Silvino 
Silvério  Marques,  que  a  16  de  Julho  de  1974  falou  de  “elementos  extremistas‐
maoístas” na UL – afirmações que para a assembleia queriam “escamotear a existência 
de  uma organização  extremista  de  racistas”,  imputando  a  Silvino  Silvério Marques  a 
culpa por eventuais actos de violência sobre a UL ou sobre os universitários181.  

O  diferendo  com  o  Governador  Geral  ficou  naturalmente  resolvido  com  a  sua 
saída.  Poucos  dias  depois  de  tomar  posse  o  II  Governo  Provisório,  chefiado  pelo 
Coronel  Vasco  Gonçalves,  Rosa  Coutinho  era  nomeado  presidente  da  Junta 
Governativa de Angola, a 24 de Julho de 1974 assumindo, em simultâneo, o comando 
das FAP no território. No dia 27 de Julho, o General Spínola reconhecia o direito dos 
povos à Independência, com a publicação da nova lei constitucional 7/74. Viveram‐se 
momentos de alguma violência. No final de Julho 1974, as companhias de navegação 
aérea  e  marítima  tinham  esgotadas  as  passagens  para  transporte  de  passageiros  e 
mercadorias de Luanda para Portugal182. 

1.5.Abrir as Escolas ao Povo 

Os comunicados do Secundário começavam a ser mais específicos. Na reunião de 
31 de Julho de 1974 argumentavam que a palavra de ordem «um ensino ao serviço do 
povo» implicava abrir as escolas ocupadas, assim como os seminários e os comícios a 
esse mesmo povo. Os estudantes deviam ser “parte activa” para a conquista de uma 
“verdadeira Independência”, devendo a reestruturação do ensino subordinar‐se‐lhe183. 
Para este enquadramento organizavam com frequência debates sobre “Colonialismo e 
Ensino Colonial”, “A Revolução no Ensino”184 e outros. 

Incidentes raciais marcaram 1 de Agosto de 1974, levando à expulsão para Lisboa 
de um grupo de comerciantes brancos185. A visita a Lisboa do Secretário Geral da ONU, 
Kurt Waldheim, e o anúncio da cooperação para as Independências africanas geraram 
novos  distúrbios  em  Luanda.  Rosa  Coutinho  declarou  recolher  obrigatório  e  a 
apreensão de armas a civis. Enfrentou a fúria de brancos quando quis desarmar a PSP, 
viu‐se  fisicamente  confrontado  por  pequenos  comerciantes  brancos  dos  muceques 
que  tinham  perdido  haveres  e  alguns  a  família  e  reclamavam  transporte  para 
Portugal186. Dos muceques saíram ainda 3 mil caboverdianos que seguiram em ponte 

                                                            
181 a província de Angola, 24 de Julho de 1974, p. 5.    

182 João Paulo Guerra, op. cit., p. 200. 

183 a província de Angola, 3 de Agosto e 1974, p. 5. 
184 a província de Angola, 2 de Agosto de 1974, p.4. 
185 João Paulo Guerra, op. cit., p. 201. 
186 J. Marques Rocha, op. cit., pp. 158‐159‐160. 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aérea para a  ilha do Sal187. A  JSN tornou público o programa de descolonização para 
Angola que previa eleições em dois anos para uma assembleia constituinte. 

A  insegurança em Luanda atingira um nível  “jamais  imaginado”, em particular na 
periferia,  onde  os  conflitos  não  parávam.  O  maior  número  de  mortos  ocorreu  no 
muceque do Cazenga quando as FAP empregaram auto‐metralhadoras para pôr termo 
à  violência.  No  Cazenga  os  africanos  enfrentaram  “(…)  num  acto  verdadeiramente 
suicida,  as  tropas  portuguesas  que  utilizaram  fogo  de  espingardas  metralhadoras 
enquanto  grupos  compactos  avançavam  sobre  os  blindados  para  impedir  a  sua 
progressão rumo ao interior do muceque, onde era público haver grandes quantidades 
de  armas  pesadas  (…)”188.  Todas  as  noites  eram  retiradas  dos muceques  e  enviadas 
para Portugal famílias europeias, enquanto muitos dos africanos fugiam para o interior 
na média  de mil  por  dia.  Em  Julho  e  Agosto  de  1974  saíram  40 mil  africanos189  da 
cintura de Luanda onde vivia meio milhão. Dos 3 Movimentos de Libertação de Angola, 
só  a UNITA  tinha  acordado  com Portugal  o  cessar  fogo,  em  Junho  de  1974.  A  FNLA 
esperava pelo MPLA antes de avançar, mas este debatia‐se com divergências internas, 
como provou o congresso de Lusaka, entre 12 e 15 de Agosto. A Junta Governativa de 
Rosa Coutinho denunciou a tentativa pela FRA de um novo golpe da extrema‐direita, 
ao que esta ripostou, dizendo que não hesitaria em desencadear um golpe para evitar 
a  entrega  de  Angola  aos  “extremistas  comunistas  do  MPLA”190.  Em  Junho,  Julho  e 
Agosto de 1974 morreram 10 mil pessoas na zona de Luanda, negros na maior parte191. 
Nos meses de Julho e Agosto a TAP transportou para Lisboa 35 mil portugueses192.  

À  excepção  do  Salvador  Correia,  os  outros  dois  liceus  de  Luanda  continuavam 
ocupados há 50 dias,  com os  estudantes  “firmes”  e  “auxiliados” por pais193.  Só uma 
semana depois do Liceu Salvador Correia estar desocupado é que os agentes da PSP 
decidiram quebrar o cadeado e entrar, a 8 de Agosto de 1974. Encontraram barricadas 
de carteiras empilhadas, arrombadas as portas da cantina, casa forte e mini‐mercado. 
Na  secretaria  as  certidões  foram  remexidas,  e  usada  a  máquina  das  fotocópias.  O 
chaveiro  ficou  vazio.  Numa  das  salas  deixaram  instruções  sobre  os  materiais 
necessários para fabricar explosivos194. No liceus Feminino e no Paulo Dias de Novais a 
ocupação prosseguia. Em finais de Agosto de 1974, os grevistas só deixavam funcionar 
a  reitoria  e  a  secretaria,  para  permitir  matrículas.  No  Paulo  Dias  de  Novais  viviam 

                                                            
187 General Silva Cardoso, op. cit., p. 386. 

188 J. Marques Rocha, op. cit., p. 160. 

189 General Gonçalves Ribeiro, op. cit., p. 14.  

190 João Paulo Guerra, op. cit., p. 204. 
191 J. Marques Rocha, op. cit., p. 160. 
192 General Gonçalves Ribeiro, op. cit., p. 14. 
193 a província de Angola, 7 de Agosto de 1974, p. 3. 
194 a província de Angola, 8 de Agosto de 1974, p. 4 e 9 de Agosto de 1974, p.4. 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desalojados  dos  muceques  com  criação.  Na  imprensa  perguntava‐se  porque  razão 
vencia uma minoria, prejudicando os três mil alunos que faltavam fazer exames195. 

O Movimento Estudantil obteve um acordo com os responsáveis pela Educação em 
finais de Agosto de 1974. O ministério aceitou alguns pontos: ano lectivo entre Abril e 
Dezembro196,  redução  gradual  dos  exames,  a  reestruturação  dos  curricula,  acesso  à 
gestão  das  escolas,  abolição  a  curto  prazo  dos  exames  de  ingresso  à  universidade, 
fornecimento de salas, máquinas de escrever e de policopiar para as associações. Os 
estudantes comprometeram‐se a desocupar os liceus, a não criarem obstáculos ao seu 
funcionamento e a repararem os danos causados197. 

Aulas  tardias,  confrontos,  ocupação  de  liceus,  greves.  Acrescia  a  falta  de 
professores198,  a  maioria  portugueses,  que  se  recusavam  regressar  a  Angola.  Em 
Agosto de 1974, um grupo de 60 docentes pediu garantias ao ministro da Coordenação 
Interterritorial, Almeida Santos199. O embarque foi protelado até uma comissão chegar 
de Angola. Mas nem o despacho de Setembro, após o seu regresso, com o ministério 
de Almeida Santos a mandar seguir para Angola “em ritmo de urgência”, convenceu os 
professores  que  estavam  de  férias  ou  de  licença  –  a  embarcar200.  Era  a  fuga  dos 
professores de África, patente nas exonerações publicadas em Diário do Governo. Só 
no dia 23 de Novembro de 1974 desistiram de trabalhar em África 13 professores201. O 
Movimento  Pró‐Sindicato  dos  Professores  de  Angola  chamou‐lhes  “mercenários  do 
ensino”,  criticou  o  adiamento  consentido,  por  ficarem  sem  saber  com  quem  contar 
para o novo ano, dado as nomeações e as substituições estarem paradas202.  

Os  dirigentes  do  Movimento  Estudantil  dialogavam  com  altas  instâncias 
governamentais, nomeadamente com o assessor político do Almirante Rosa Coutinho. 
“(…)  Lembro‐me  que  fizemos  várias  reuniões  com  a  Junta  Governativa.  O  nosso 
interlocutor era o major Emílio da Silva (…). Eles também percebiam quem nós éramos. 
Nós éramos os putos de cabelo comprido, os revolucionários da coisa. Percebia‐se pela 

                                                            
195 a província de Angola, 20 de Agosto de 1974, p. 5. 
196  A  época  escolar  em Angola,  que  começava  em Abril  e  acabava  em Dezembro, mudou  a  partir  de 
1955, passando a coincidir com a da metrópole, de Outubro a Junho. Os alunos de Angola sentiam‐se 
prejudicados. As férias grandes coincidiam com o tempo mais frio, e as aulas no maior calor. A imprensa 
achava um “crime”, por ser “(…) equivalente a haver na Lusitânia, as férias grandes no Inverno e aulas 
no Verão  (…)”  (in  José  Pinheiro  da  Silva, A Batalha  da Educação,  p.  30;  entrevista  à  Reitora  do  Liceu 
Feminino; a província de Angola de 30 de Junho de 1974, crónica, p. 3; a província de Angola de 7 de 
Maio de 1975, artigo, p.5).  

197 a província de Angola, 27 de Agosto de 1974, p. 5. 
198 a província de Angola, 7 de Novembro de 1974, p. 4. 
199 a província de Angola, 30 de Agosto de 1974, p. 5. As garantias  incluíam transferência de parte do 
ordenado  para  a  família  que  ficava  na  metrópole,  segurança  pessoal,  ambiente  de  trabalho  digno, 
regresso quando o exercício das funções se tornasse impossível, e garantias após a Independência. 
200 a província de Angola, 16 de Setembro de 1974, p. 3. 
201 a província de Angola, 6 de Dezembro de 1974, p. 15. 
202 a província de Angola, 8 de Setembro de 1974, p. 4. 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nossa conversa que fazia tudo parte do mesmo. E lembro‐me como se fosse hoje, dele 
dizer «nós estamos aqui para dar o poder ao MPLA, que é o nosso interlocutor». E nós 
saíamos dali todos contentes (…)”203. 

A democratização das escolas não era a única preocupação. O consumo de drogas 
colocava‐se  na  sociedade  angolana,  como  chamou  a  atenção  o  Movimento  Jovem 
(MJ), de Nova Lisboa. O MJ pediu ao governo no dia 17 de Agosto de 1974 que abolisse 
a  lei  da  droga  em  vigor,  por  condenar  severamente  os  seus  utilizadores.  Nesse 
documento,  o  presidente  António  de  Oliveira  Porto  advogava  “sanatórios 
especializados”  para  os  “irrecuperáveis”  viverem  “livremente”.  A  proposta  levantou 
polémica. Dias depois o MJ esclarecia que condenava “o uso e a venda” de droga, mas 
a  repressão devia  ser dirigida aos  vendedores. O MJ achava que a droga  iria  afectar 
“um  índice  assustador  de  viciados”  e  daí  a  necessidade  de  cuidados  de  saúde 
especializados, para os irrecuperáveis receberem a droga “doseada” por médicos204. A 
cannabis, que crescia espontaneamente, era fumada por alguns africanos e por alguns 
estudantes. A  reitora do Liceu Feminino  foi um dia  surpreendida com a presença de 
agentes da Polícia Judiciária. “(…) Apareceram para nos multar, dizendo que tínhamos 
lá cannabis. Nenhuma das professoras da direcção sabia o que era (…). Havia bastantes 
nos canteiros do liceu. Claro, fomos obrigadas a arrancá‐las. Isto passou‐se em 1970. A 
Polícia  Judiciária  fez‐nos uma prelecção. Explicaram‐nos como detectar pelas pupilas, 
se uma jovem se drogava. Esse foi um problema angolano. (…) Havia drogadas no liceu, 
casos em que tivemos de intervir, chamar os pais. Não eram muitos, mas havia. Muitos 
jovens deram umas passas, mas poucos ficaram viciados (…)”205.  

1.6.Criação da Pró‐AEESL 

O entendimento entre grevistas e tutela permitiu um período de desanuviamento, 
numa altura em que a reabertura do novo ano lectivo de 1974/1975, anunciada para 
finais  de  Setembro,  quase  coincidia  com  os  exames  que  continuavam  a  decorrer. 
Entretanto, foram aprovados os estatutos da Pró‐Associação dos Estudantes do Ensino 
Secundário de Luanda (Pró‐AEESL)206 que passou a ser, a partir de então, o motor do 
Movimento  Estudantil.  A  Pró‐AEESL  pretendia:  representar  os  estudantes  do 
Secundário  de  Luanda,  defender  os  seus  interesses  e  direitos,  nomeadamente  nas 
áreas  pedagógica,  cultural,  desportiva,  científica  e  social,  e  promover  a  sua 
investigação;  lutar  pelo  ensino  oficial,  gratuito,  que  sirva  as  necessidades  do  Povo 
Angolano;  estreitar  os  laços  de  solidariedade  com  os  estudantes  do  Secundário  e 
outras escolas nacionais e estrangeiras207. 

                                                            
203 Entrevista a Luís Marinho em 29 de Junho de 2011. Na época andava no 7º ano no Salvador Correia. 
204 a província de Angola, 24 de Agosto de 1974, p. 5. 
205 Entrevista à Reitora do Liceu Feminino, Darcília Salgado Zenha M. Correia. 
206 a província de Angola, 14 de Setembro de 1974, p. 4. 
207 Esta informação consta de um original incompleto dos estatutos da Pró‐AEESL. 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Os  membros  da  Junta  Governativa  de  Rosa  Coutinho  tomaram  posse  a  12  de 
Setembro de 1974. A Secretaria de Estado da Educação e Cultura coube ao engenheiro 
de apelido Marques Pinto. Na cerimónia, Rosa Coutinho referiu apenas que a Educação 
devia  pautar‐se  pelo  princípio  da  produtividade  social208.  Pouco  depois  Spínola  caía, 
assinalando  o  final  de  uma  outra  etapa  da  descolonização  de  Angola.  Dera‐se  o 
confronto desenhado desde o início com o MFA, reforçado após o seu encontro no Sal, 
com Mobutu, à revelia dos militares de Abril, e toda a sua diplomacia paralela.  

Em Angola, o MPLA conseguiu unificar as três facções, em Brazzaville, enquanto a 
FUA,  evocando  a  sua  raíz  nacionalista,  se  proclamava  a  4ª  força  democrática,  por 
discordar que  só os movimentos de  libertação  representassem os angolanos. Outros 
grupos  políticos  surgidos  após  o  25  de  Abril  apoiavam  esta  posição.  A  situação 
complicou‐se.  Depois  do  General  Spínola  querer  assumir  pessoalmente  a 
descolonização  e  de  convidar  para  uma  reunião  em  Lisboa  associações  de  Angola, 
acabou por renunciar à Presidência da República, sendo substituído por Costa Gomes, 
enquanto a nível executivo tomava posse o III Governo Provisório, presidido por Vasco 
Gonçalves.  Em  Angola  mais  11  soldados  portugueses  morriam  em  combate  com  a 
FNLA209.  A  FRA  ameaçava  “passar  à  luta  armada”.  Pela  1ª  vez  no  espaço  aéreo  um 
jumbo da TAP era atingido210. Depois de Spínola afastado, o almirante Rosa Coutinho 
deteve “um número indeterminado de civis e militares”, enquanto outros fugiram, ao 
circular uma “misteriosa”  lista  com nomes de personalidades angolanas acusadas de 
sabotagem e  subversão – o que  voltaria  a  suceder,  em Outubro e Novembro  com a 
notícia  “(…)  de  mais  uma  intentona,  descoberta  não  se  sabe  bem  por  quem  e 
anunciada  pelo  Almirante  Rosa  Coutinho  com  as  habituais  represálias  contra  os 
«presumíveis»  malfeitores  (…)”211.  De  referir  que  o  Almirante  e  oficiais  do  MFA 
favoreceram o MPLA com armamento, entre outras facilidades212, encobertos por um 
processo revolucionário que “(…) em Portugal e em África foi entrecortado por teorias 
conspiratórias, poucas das quais foram confirmadas ou infirmadas (…)”213. 

Após ocupações e assaltos, as escolas em Luanda ficaram em péssimo estado. Os 
liceus estavam sujos e deteriorados, as escolas degradadas ficaram inutilizáveis. O ano 
lectivo  abriu  com  a  insegurança  a  pairar  sobre  alunos  e  professores  das  zonas 
                                                            
208 J. Marques Rocha, op. cit., p. 175. 
209 João Paulo Guerra, op. cit., p. 208. 
210 João Paulo Guerra, op. cit., p. 209.  

211 General Gonçalves Ribeiro, op. cit., pp. 117‐129. 

212 António José Telo, História Contemporânea de Portugal, Vol. II, Lisboa 2008, p. 161 e Tiago Moreira 
de Sá, Os Estados Unidos e a Descolonização de Angola, Dom Quixote, 2011, pp. 99‐100. 
213 Norrie MacQueen., A Descolonização da África Portuguesa, a Revolução Metropolitana e a Dissolução 
do  império,  Editorial  Inquérito,  1998,  p.  184.  Fernando  Tavares  Pimenta  refere  que  a  FRA  tentou 
organizar um golpe militar em Outubro de 1974, mas não tinha a força que lhe atribuíam, in Angola, os 
Brancos e a Independência, p. 391. 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suburbanas. A Escola Preparatória Geraldo Victor fora assaltada e incendiada 11 vezes. 
Pais  e  professores  pediram  vigilância  aos  militares,  mas  o  elemento  das  FAP 
encarregue do assunto, o então major Pezarat Correia, considerou‐a impraticável, por 
exigir muitos efectivos. Os três autocarros cedidos para transporte até às piores zonas 
não resolveram o problema e a instalação de telefones ou rádios não foi possível214.  

O  cessar‐fogo  com a  FNLA  foi  assinado em 15 de Outubro de 1974,  e no dia 21, 
com o MPLA. Os movimentos puderam então abrir as suas delegações em Luanda.   

1.7.Incidentes no Liceu Feminino 

Os Serviços de Educação em Luanda foram ocupados a 1 de Novembro de 1974 por 
alunos e professores para um saneamento “total”. Alunos de várias escolas juntaram‐
se‐lhes, com nomes de professores e funcionários para afastar. Enquanto os alunos do 
Liceu Salvador Correia ameaçavam não voltar às aulas215, no Liceu Feminino, o caso foi 
mais complicado. A notícia de que as alunas tiveram de enfrentar as professoras para 
saírem do  liceu  foi  desmentida.  Às  8.30  h,  quando  souberam da  ocupação,  algumas 
alunas pressionaram para sair, mas os professores tiveram receio pela segurança. “(…) 
Ouvimos  muito  barulho  e  era  uma  concentração  em  frente  ao  portão  principal  do 
liceu, de alunos de outros estabelecimentos que queriam forçar a entrada e obrigar os 
alunos a sair para apoiarem a tomada dos serviços (…) o estado de tensão agravava‐se 
de minuto a minuto. (…). Os portões foram derrubados e o liceu invadido. Intitulavam‐
se  defensores  da  liberdade  democrática,  mas  tentaram  obrigar  todos  os  alunos  a 
abandonar o  liceu. Gerou‐se verdadeiro pânico entre muitos alunos, nomeadamente 
entre  os  do  1º  ano.  Viam‐se muitos  a  chorar.  Começaram a  fugir  por  onde podiam, 
portão  de  trás,  buracos  da  cerca…  alguns  foram  agredidos  (…)”216.  A  ocupação  dos 
Serviços  de  Educação  terminou  com  a  promessa  de  funcionários  substituídos  e  a 
constituição  de  uma  comissão  com  a  Pró‐AEESL,  Movimento  Pró‐Sindicato  dos 
Professores, funcionários e pais, integrada na Secretaria de Estado217. 

A Pró‐AEESL  tinha decidido  fazer o seu «quartel‐general» no Liceu Feminino, que 
ficava  no  coração  da  zona  das  escolas.  Mas  a  Reitora  via  isso  com  maus  olhos. 
Queixou‐se do  seu  comportamento.  “(…)  Eu  estava no meu gabinete,  eram 12.30 h, 
quando  entra  um  jovem da  Pró‐associação  que  não  era  nosso  aluno.  Tinha  tirado  o 
curso de regente agrícola no Tchivinguiro e estava à frente do movimento pró‐MPLA, 
pró‐contestação. Chama‐se Pedro, ainda hoje sou amiga dele. «Assine isto», pediu‐me. 
E pôs‐me uma convocatória para uma coisa qualquer na secretária. Disse‐lhe que não, 
que tinha terminado o meu trabalho. «Digo‐lhe que assine». Eu respondi: «não assino! 
E você vai‐se embora, e eu vou também». E ele: «ou assina, ou…». E eu «ou quê?». E 
                                                            
214 Revista Notícia, 12 de Outubro de 1974, pp. 25 a 29. 

215 a província de Angola, 1 de Novembro de 1974, pp. 1‐5. 
216 a província de Angola, 8 de Novembro de 1974, p. 4.  
217 a província de Angola, 3 de Novembro de 1974, p. 4. 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dou‐lhe uma bofetada, «saia pela porta fora!». Saíu. A minha sorte é que saíu. Porque 
ele tinha 28 anos, eu 48. (…)”. A reitora, que presidia à Comissão de Gestão do Liceu 
Feminino,  pensa  que  os  alunos  da  Pró‐AEESL  contavam  com  a  benesse  de  Rosa 
Coutinho, eram “mais comunista do que o MPLA”, e supõe que muitos deles  tinham 
sido enviados para Angola com o objectivo de agitar 218. 

Os  movimentos  de  libertação  instalaram‐se  em  Luanda,  com  os  respectivos 
exércitos. A FNLA chefiada por Hendrick Vaal Neto, abriu a delegação a 30 de Outubro 
de 1974, o MPLA,  liderado por  Lúcio  Lara219,  a 8 de Novembro e a UNITA,  com  José 
N’Dele e Wilson dos Santos à frente, no dia 10 de Novembro. A Pró‐AEUL emitiu um 
comunicado de saudação ao presidente do MPLA, Agostinho Neto. “(…) O apoteótico 
acolhimento  que  a  população  tributou  à  delegação  do  MPLA  constitui  a  garantia 
indiscutível  de  que  as  manobras  divisionistas  que  o  imperialismo  internacional  tem 
feito  para  tentar  isolar  o  MPLA  e  o  seu  presidente  camarada  Agostinho  Neto 
encontrarão  sempre  pela  frente  a  unidade  e  vigilância  revolucionária  do  Povo 
Angolano. A comissão directiva da Pró‐AEUL reafirma a sua certeza de que uma forte 
representação  do  MPLA  no  Governo  Transitório,  contribuirá  para  que  se  criem  as 
condições  de  instauração  em  Angola  de  um  regime  progressista,  democrático  e 
popular. Por um ensino ao serviço dos operários e camponeses (…)”. Assinado António 
Fernando  Igreja  Carranca”220.  Lúcio  Lara,  que  na  juventude  iniciou  a  sua  formação 
política  nas  associações  de  estudantes metropolitanos,  contou  décadas  depois:  “(…) 
quando a delegação que eu  chefiei  chegou  (…)  encontrámos uma  juventude agitada 
pra  burro,  como  nós  dizemos,  uma  juventude  dinâmica,  altamente  agitada  e muito 
mais marxista do que nós pensávamos, porque não tínhamos ideia semelhante e nem 
sequer  falávamos  muito  no  marxismo,  embora  por  princípio  de  comportamento 
muitos de nós fossemos marxistas, mas não falávamos nisso nessa altura, mas quando 
chegámos a  Luanda até  albaneses eu  vim encontrar  (…) os  grupos extremistas  eram 
tantos  e  tão  diversos,  que  até  albaneses!  (…)  o  MPLA  passava  por  um  movimento 
moderado  no  meio  dessa  juventude,  alguns  dos  quais  foram  elementos  que 
compuseram o que se chamou depois o fraccionismo (…)”221. 

1.8.Professores Pró‐MPLA 

O  contacto  directo  estabelecido  entre  os  líderes  do MPLA  que  se  instalaram em 
Luanda  com simpatizantes e militantes  imprimiu uma nova dinâmica ao movimento, 
que  implicou a  coordenação de estruturas  já  criadas,  como a dos professores. A  sua 
organização foi fortalecendo ao longo de 1974. “(…) Quando o MPLA abriu a delegação 
                                                            
218 Entrevista à Reitora do Liceu Feminino, Darcília Salgado Zenha M. Correia. 
219 Lúcio Lara, fundador do MPLA, era o nº2 no movimento a seguir a Agostinho Neto. 
220 a província de Angola, 11 de Novembro de 1974, p. 5. 
221 Drumond Jaime e Helder Barber, Angola: Depoimentos para a História Recente, edição dos autores, 
Luanda,  1999,  entrevista  a  Lúcio  Lara  pp.  52‐53.  O  “fraccionismo”  eclodiu  em  Angola  com  os 
acontecimentos de 27 de Maio de 1977. 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em  Luanda,  o  trabalho  político  passou  a  fazer‐se  sob  orientação  de  Lúcio  Lara, 
responsável  pela  Educação.  Em  Novembro  de  1974  foram  constituídos  em  vários 
estabelecimentos  de  ensino  Grupos  de  Acção  de  professores  simpatizantes  e 
militantes do MPLA, que ficaram na dependência do Departamento de Organização de 
Massas (DOM) Regional de Luanda do MPLA (…)”222.  

Pelo Grupo de Acção dos  docentes  do MPLA no  Liceu  Feminino  passaram  vários 
professores – Alberto  Lemos Santos, Aida Freudenthal, Carlos Pacheco,  Irene Guerra 
Marques, Lígia Monteiro Torres, Francelina, Luísa Dolbeth, Raquel, Fátima Fernandes, 
Dedé  –  que  controlavam  a  actividade  política  do  liceu.  “(…)  Lá  fazíamos  as  nossas 
reuniões tentando entender qual era a melhor forma dentro da escola, com alunos ou 
sem alunos, ou  sobretudo entre professores, neste  caso era o que mais  interessava, 
como é que  se poderia dar  a  conhecer os objectivos do MPLA, o  tipo de orientação 
política que poderia ser adoptada depois da Independência, como se poderia preparar 
aquele período até à  Independência.  (…) os grupos de acção recebiam as  instruções, 
informações ou sugestões do debate a partir do DOM do MPLA. As conclusões eram 
enviadas.  (…).  Havia  um  departamento  de  orientação  ideológica,  na  perspectiva  do 
MPLA… que deveriam dar directivas, penso,  relativamente aos  temas que  importava 
debater. Se as conclusões seriam ou não do agrado deles, dos níveis mais elevados, eu 
não sei. Mas as nossas conclusões eram enviadas (…)”223.  

Um número importante de docentes estava com o movimento de Agostinho Neto. 
“(…)  A  maioria  dos  professores  era,  no  mínimo,  colaborante  do  MPLA.  O  Liceu 
Feminino era um dos liceus onde se fazia sentir essa influência porque havia uma série 
de  intelectuais  do MPLA  que  eram  nossos  conhecidos.  O  Lúcio  Lara  tinha  lá  a  filha 
Vanda,  o  Luandino  Vieira,  o  filho  Alexandre,  etc.  E  havia  professores  da  área  das 
Ciências  Sociais  amigos  dos  intelectuais  do  MPLA,  do  António  Jacinto,  do  Costa 
Andrade, do Abranches.... o que levou ao estabelecimento de relações estreitas entre 
o  MPLA  e  a  Educação  e  à  influência  das  ideias  do  movimento  no  liceu.  Não  eram 
relações  oficiais,  mas  eram  mais  eficazes,  porque  passavam  pela  amizade  e  pela 
proximidade afectiva (…)”224.  

No  início  de  Novembro  de  1974,  após  mais  confrontos  e  vítimas,  a  Pró‐AEESL 
acusou “grupos de banditismo” da sua autoria225. E entre os brancos, a contestação à 
política  do  Almirante  Rosa  Coutinho  continuava.  Os  representantes  das  actividades 
económicas criticavam a “inércia” da Junta Governativa. Convidaram Rosa Coutinho a 
abandonar Angola226. O almirante respondeu com prisões e expulsões para Portugal de 

                                                            
222 Entrevista a Aida Freudenthal. 
223 Entrevista a Aida Freudenthal. 
224 Entrevista a Alberto Lemos. 
225 a província de Angola, 13 de Novembro de 1974, p. 4. 

226 J. Marques Rocha, op. cit., pp. 244‐263. 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empresários e dos advogados que se insurgiram227. Os seus poderes foram reforçados, 
quando  passou  a  Alto  Comissário  em  Dezembro  de  1974.  A  aprovação  do  Estatuto 
Orgânico  de  Angola  deu‐lhe  autonomia  política,  administrativa,  económica  e 
financeira. Rosa Coutinho só não mandou nos tribunais228. 

1.9.Os Grupos de Trabalho 

A  oposição  à  Pró‐AEESL  era  visível.  No  Liceu  Feminino  o  conflito  surgiu  a  1  de 
Dezembro de 1974, dia em que a Pró‐AEESL projectou slides sobre as áreas libertadas 
dos movimentos nacionalistas. Mas como o anfiteatro só tinha capacidade para 500 e 
apareceram  mais  de  mil  alunos,  a  sessão  foi  transferida  para  um  dos  ginásios, 
terminando  em  “confusão,  vidros  partidos  e  uma  farra”.  A  direcção  do  liceu  foi  aos 
serviços de Educação reclamar plenos poderes. Os alunos do Grupo de Trabalho que se 
opunham à Pró‐AEESL, colocaram‐se ao lado da direcção229.  

A “invasão” do liceu das meninas suscitou a curiosidade da imprensa, que publicou 
a  posição  dos  lados  em  litígio:  Pró‐AEESL,  Grupo  de  Trabalho  (GT)  e  Comissão  de 
Gestão (CG) do Liceu Feminino. O Grupo de Trabalho achava ter a maioria do seu lado. 
A falta de representatividade da Pró‐AEESL era o seu grande argumento, alegando que 
fora  constituída  numa  reunião  minoritária.  Acusavam‐na  de  estar  distante  dos 
estudantes, de ser partidária “(…) renegando para plano secundário a FNLA e UNITA e 
dando ao MPLA uma situação de clara e bem definida prioridade (…)”. O GT ameaçou 
tomar  uma  posição  se  a  Pró‐AEESL  não  saísse  do  liceu.  Por  seu  lado,  a  Comissão 
Directiva  achava  o  programa  da  Pró‐AEESL  “válido”, mas  esta  tinha‐se  afastado  dos 
objectivos iniciais. Criticava os “parâmetros universitários” com que actuava nos liceus, 
onde  havia  alunos  de  9  anos,  assim  como  um  comportamento  abusivo  de  afixar 
cartazes e promover reuniões que levavam os alunos a faltar às aulas. Os elementos da 
Pró‐AEESL  justificaram‐se: que a colaboração com os universários visava um trabalho 
mútuo;  que  a  sua  legalidade  não  estava  em  causa,  pois  não  era  responsável  pelos 
alunos  (entre  60  a  100)  que  a  elegeram,  a  5  de  Setembro  de  1974;  que  rejeitava 
qualquer partidarismo, não tendo culpa da maioria dos estudantes aderirem ao MPLA. 
Ouvidas  as  partes,  a  reportagem  concluía:  “(…)  Foi‐nos  ainda  explicado  que  a  pró‐
associação é, praticamente, a derivação do Movimento Estudantil, tão popularizado na 
altura dos exames  (…).  Foi‐nos  também referido que alguém,  com responsabilidades 
no  Ensino,  terá  afirmado  que  a  posição  da  pró‐associação  é  legal,  em  virtude  da 

                                                            
227 J. Marques Rocha, op. cit., p. 265.  

228 General Gonçalves Ribeiro, op. cit., p. 155.  

229 a província de Angola, 1 de Dezembro de 1974, p. 4. 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mesma estar a actuar desde Setembro,  sem que se  tivesse colocado entraves – com 
excepção para os agora verificados (…)”230.  

As censuras não esmoreceram a Pró‐AEESL, que acabou por acusar a imprensa de 
“propagar  boatos,  deturpar  os  factos,  confundir  a  população  e  pactuar 
descaradamente com a reacção”, referindo‐se a artigos publicados em a província de 
Angola de 1/12/74, O Comércio e o Diário de Luanda de 2/12/74, que visavam “atrasar 
o  irreversível  processo  revolucionário  de  Angola”231.  Perante  a  ameaça  de  nova 
paralisação  dos  camionistas  –  já  levara  a  uma  greve  em  Novembro  ‐,  as  pró‐
associações  do  Secundário  e  Universidade  de  Luanda  promoveram  comícios  e 
decidiram mobilizar os alunos para um plano alternativo de “transporte e distribuição 
dos géneros alimentícios”. Não poupavam os “grupelhos de estudantes reaccionários” 
porque quem pedia  a  expulsão de uma organização progressista  e  órgão  sindical  de 
todos os estudantes fazia “o jogo da reacção”. Também a direcção do Liceu Feminino 
foi  acusada  de  ser  reaccionária  por  ter  arrancado  os  cartazes  da  Pró‐AEESL.  Mas  a 
partir de então esta só pôde afixar informação, depois de superiormente autorizada232. 
No  Liceu  Salvador  Correia  a  contestação  partiu  de  576  alunos  que  acusavam 
igualmente a Pró‐AEESL de não ser representativa233.  

O GT do Liceu Feminino foi criado no início do ano lectivo 1974/75 por uma aluna 
do 7º ano, Paula Viterbo234, porque sentiu a presença da Pró‐AEESL no seu liceu como 
uma  invasão.  Tinha  conhecido um grupo do  Liceu  Salvador Correia que era  contra  a 
Pró‐AEESL, com elementos da UNITA e da facção Revolta Activa do MPLA, mas ao qual 
não  queria  ficar  ligada,  por  desejar  um  trabalho  apolítico.  “(…) Queria  a  pureza  das 
ideias  acima  da  política,  queria  fazer  uma  introdução  à  política,  gradual,  para 
podermos escolher, organizar  reuniões para discutirmos os principais  textos  teóricos 
(…). Um dia os da Pró‐AEESL estavam lá instalados, com cartazes e propaganda. (…) Eu 
e os do meu grupo não gostávamos daquela militância da Pró ao MPLA. Eles aí eram 
mais  do  que  honestos.  Não  escondiam.  Mas  aquele  marxismo‐leninismo  chapado, 
ofendia‐me (…). Eu não era anti‐comunista, até era de uma família muito à esquerda. 
(…)  Era  uma  teórica,  ignorante  sobre  politica.  E  naïve,  o  que  seria  de  esperar  após 
tantos anos de fascismo (…). A Pró‐AEESL e o GT pareciam duas facções em guerrilha. 
Acho que foram alunos da pró que uma vez destruíram a nossa sede, papelada e tudo 
(…) Houve  uma  révanche  da  nossa  parte  (…).  Fiquei  furiosa,  porque  sabia  que  actos 
como estes só iriam prejudicar a nossa imagem. Depois desencadeou‐se uma resposta, 
a  luta  verbal  intensificou‐se  e  tornou‐se  mais  virulenta,  escritos  anónimos  nos 

                                                            
230 a província de Angola, 3 de Dezembro de 1974, p. 5. 
231 a província de Angola, 4 de Dezembro de 1974, p.4 
232 a província de Angola, 4 de Dezembro de 1974, p. 4. 

233 a província de Angola, 4 de Dezembro de 1974, p. 22. 
234 Entrevista a Paula Viterbo. 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placards, etc. (…) Chegou a haver ameaças físicas, por uma ou duas vezes. Os tipos da 
Pró  tentaram agredir‐me e  vice‐versa. Havia  uns  rapazes  no  Feminino,  que  eram do 
Grupo de Trabalho e me protegiam (…)”235.  

Sem conteúdo ideológico, o GT parece ter‐se dispersado dos objectivos  iniciais. A 
líder  não  estava  ligada  a  nenhum  movimento,  mas  tanto  a  UNITA  como  a  FNLA 
pareciam  apoiar  o  grupo.  Alguns  alunos  iam  tirar  fotocópias  à  sede  da  FNLA,  numa 
prática contrária ao «não‐alinhamento» prometido. “(…) Às tantas eu estava a chefiar 
o GT do Liceu Feminino que era constituído na grande maioria por anti‐comunistas e 
alunos  que  estavam  contra  a  pró‐associação.  Tinha  um  grupo  de  aderentes  com  os 
quais eu não concordava. (…) Deveria ter desistido do GT, mas infelizmente não o fiz. 
Sabia  que muita  gente me  tinha  como  reaccionária, mas  na  altura  não me  apercebi 
bem até que ponto éramos identificados com a UNITA e a FNLA, nem como estávamos 
a ser manipulados por militantes desses grupos (…)”.  

As  posições  radicalizaram‐se  no  final  de  1974.  Na  Escola  Comercial  Vicente 
Ferreira,  4 mil  estudantes  aclamaram o MPLA no dia 10 de Dezembro, num comício 
onde  acusaram  a  FNLA  de  ser  um  “instrumento  do  imperialismo  americano”,  assim 
como o “traidor” Chipenda236, que estava em vésperas de ser expulso do MPLA. 

1.10.Os Movimentos de Libertação e o Ensino 

O MPLA foi o primeiro a quebrar o silêncio. Lúcio Lara começou por desmentir 
“o mito” de que o MPLA tinha a solução para o Ensino, pois faltavam‐lhe elementos de 
avaliação. Notou que qualquer  reestruturação  seria  “prematura”, mas defendeu que 
esta  deveria  levar  a  escola  às  massas,  “sem  privilégios  para  ninguém”,  e  sem  a 
“importação de métodos e ideias”. Precisou: “(…) Nós temos uma herança terrível, que 
é a de estudarmos através do pensamento alheio (…)”237. 

A UNITA emitiu um comunicado dias depois, dizendo que a agitação estudantil 
era dirigida por “forças decadentes” que obedeciam a um “plano geral de mistificação” 
do  povo.  Reconheceu  a  instabilidade  que  se  vivia  no  Ensino, mas  era  uma  situação 
provisória. A melhor maneira de a ultrapassar seria “(…) continuarmos a adquirir com 
aplicação os conhecimentos indispensáveis e ensinar honestamente e sem demagogia 
(…)”. Para o movimento de Jonas Savimbi os estudantes angolanos deviam ser apenas 
                                                            
235 Entrevista a Paula Viterbo. 
236 Moção aprovada a 10 de Dezembro de 1974 (CIDAC). Daniel Chipenda era o Comandante da facção 
Revolta de Leste, do MPLA. Mais tarde tornou‐se dissidente e associou‐se à FNLA.  

237  a  província  de  Angola,  6  de  Dezembro  de  1974.  O  MPLA  concebeu  no  tempo  da  guerrilha  um 
programa “Mínimo” e outro “Maior” para o Ensino. O Programa Maior tinha como principais objectivos: 
a liquidação da cultura e educação colonialista; reforma do ensino com base na realidade; combate ao 
analfabetismo; instrução pública da competência do Estado; ensino primário obrigatório e gratuito por 
um período mínimo de 6 anos; desenvolvimento do ensino secundário, técnico, profissional e superior. 
In O Pensamento Estratégico de Agostinho Neto de Iko Carreira, p. 198. 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alunos,  sem  tomarem  posições  que  prejudicassem  “a  boa  marcha  do  processo  de 
descolonização”. Reprovava a “minoria de agitadores” que actuava a coberto de “ditas 
forças de vanguarda”238.  

A  FNLA  pronunciou‐se,  a  propósito  de  uma  contenda  sobre  declarações  na 
rádio  entre  estudantes  universitários  a  favor  do MPLA  e  da  FNLA.  O movimento  de 
Holden Roberto culpou alguns universitários de coibirem os seus militantes, alunos da 
UL,  de  se  expressarem  devido  a  um  “dogmatismo  político”.  Mostrava‐se  revoltada 
pelas manobras de “um punhado de  indivíduos devidamente apoiado” na UL. “(…) A 
FNLA compreende que no momento que  se atravessa é preciso que  cada um penda 
para  algum  lado. Mas  daí  a  pretender‐se  que  toda  uma  universidade milite  só  num 
determinado  Grupo  Político,  sob  pena  de  ser‐se  reaccionário  e  imperialista  é 
inaceitável  e  inadmissível  (…)”.  O  comunicado  referia  que  “as  células”  da  FNLA  na 
universidade eram “clandestinas” para evitarem “repressões e desprezo”239.  

2. Os Acontecimentos em 1975  

2.1.Da Universidade para o CIR 

1975 começou com boas perspectivas. Nos primeiros dias de Janeiro os líderes do 
MPLA,  FNLA  e  UNITA  chegaram  a  acordo  em  Mombaça  (Quénia)  permitindo  a 
assinatura  do Acordo  do Alvor  a  15  de  Janeiro.  A  descolonização  de Angola  entrava 
numa fase fulcral, com a Independência marcada para 10 meses depois.  

Regressavam a Angola  jovens que estudavam na metrópole,  filhos da pequena e 
média burguesia, para ajudar a revolução. Foram também vários elementos da UEC, a 
juventude do PCP240. Depois do 25 de Abril, quiseram voltar à “sua” terra. Uns tinham 
nascido  em  Angola,  outros  viviam  lá  desde  crianças.  Na  metrópole  desenvolveram 
ligações à Oposição, tal como as gerações antecedentes. Um dos casos mais falados foi 
o da aluna de Medicina Sita Valles241. Alguns dos estudantes recém‐licenciados foram 
preencher  vagas  no  Ensino  deixadas  pelos  portugueses.  “(…)  Deveriam  ser  uma 
centena, muitos deles vieram a integrar os Grupos de Acção dos Professores do MPLA, 
com  uma  prática  política  muito  mais  activa  do  que  nós  tínhamos.  Entraram  na 
estrutura do Ensino, mas a sua função primordial  foi  fazer trabalho político, agitar as 
opiniões  e  as  consciências,  animar  os  debates.  (…)  Era  gente  de  20  e  tal  anos,  que 

                                                            
238 a província de Angola, 13 de Dezembro de 1974, p. 2. Comunicado da UNITA. 

239 a província de Angola, 20 de Dezembro de 1974, p. 2. Comunicado da FNLA. 
240 Zita Seabra, Foi Assim, Alêtheia, 2007, p. 307. 
241 Sita Valles nasceu em Angola. Frequentou Medicina em Lisboa, foi militante da UEC (Juventude do 
PCP) e regressou a Angola em 1975. Ali aderiu a um grupo que, alegadamente, protagonizou um golpe 
contra o regime de Agostinho Neto, em 1977, ano em que foi fuzilada. 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levava  uma  experiência muito  politizada  de  Portugal,  que  nós  lá  não  tínhamos.  (…) 
Enriqueceram a dinâmica (…)”242.  

Elementos de um destes  grupos  tinham vindo em 1973  tirar Direito em Lisboa e 
Coimbra.  Assistiram  à  fervilhante  luta  estudantil,  de  forte  componente  anti‐colonial. 
Despertos para a política, depois da revolução dos cravos, fizeram acções em prol do 
MPLA,  em  cidades  do  Continente,  através  da  Casa  de  Angola,  mesmo  sem  haver 
ligação  formal  ao  movimento.  Depois,  partiram  para  Angola.  Fernando  Antunes, 
branco, natural do Huambo, era do grupo que um dia partiu para Luanda à boleia da 
Força  Aérea  Portuguesa.  “(…)  A  ligação  resultou  de  uma  reunião  em  Coimbra,  com 
Agostinho Neto  e  Paulo  Jorge,  futuro ministro  das  Relações  Exteriores  da  República 
Popular de Angola. Falaram sobre a nossa disponibilidade de participarmos na luta por 
Angola.  Nós  aceitámos,  até  porque  era  o  que  queríamos.  Não  colocámos  nenhuma 
objecção, não pedimos qualquer contrapartida. Sentimos desejo de colaborar, apenas 
isso.  Colocámo‐nos  à  disposição.  O  que  queriamos  para  nós?  Nada.  O  que 
pretendiamos dar? Tudo. Era a entrega por uma causa que era a nossa (…). Estávamos 
todos eivados de nacionalismo. (…) A questão dos estudos seria relegada para o futuro.  
Era a nossa terra, era em prol dela que queríamos e iríamos colaborar (…)”243. 

Eram politicamente heterogéneos: pró‐soviéticos, maoístas, trotskistas, outros sem 
definição. “(…) Desconhecíamos a estrutura do MPLA. Quando chegámos a Luanda, em 
Janeiro ou Fevereiro de 1975, tivemos uma reunião com Lúcio Lara. Perguntou‐nos o 
que  queríamos  fazer,  ao  nível  dos  departamentos  do  MPLA.  Estranhámos  esse 
princípio,  pois  julgávamos  que  iríamos  colaborar  (…)  sendo  enquadrados  de  acordo 
com  as  necessidades  do  MPLA.  Mas  não,  fomos  nós  que  escolhemos  o  caminho  a 
seguir. Fomos para os diversos departamentos, de organização de massas, cultura, etc. 
Eu, como outros, fui para as FAPLA, para o Centro de Instrução Revolucionária, o CIR 
Hoji  Ya Henda, perto do Caxito,  na 1ª Região Política e Militar. No grupo que partiu 
comigo realço o Noélio da Conceição – morto pela UNITA, um dos mártires do caminho 
‐, e outros que também foram. Éramos cerca de 30, mais avançados nos cursos, como 
o Armando Correia, o Jaime Madaleno, o já médico Fernando Sabrosa (…)”244. 

2.2.Críticas na imprensa 

Iniciava‐se  o  2º  período  do  ano  lectivo  1974/1975.  Algumas  escolas  tinham  sido 
vandalizadas  nas  férias.  No  Liceu  Paulo  Dias  de  Novais  o  material  e  as  instalações 
desportivas,  dos  espaldares  aos  balneários,  ficaram  destruídos.  Os  estudantes 

                                                            
242 Entrevista a Aida Freudenthal. 
243 Entrevista a Fernando Antunes em 16/11/2010. Natural do Huambo. No 25 de Abril  tinha 20 anos, 
estudava Direito em Coimbra.  

244 Entrevista a Fernando Antunes. 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quiseram  expulsar  dois  alunos  suspeitos,  cujos  nomes  foram  entregues  à  polícia245. 
Depois do 1º período com aulas  suspensas devido aos confrontos, debates, greves e 
manifestações  –  lia‐se  na  imprensa  que  não  se  devia  repetir  o  que  se  passou  no 
Secundário,  por  não  terem  adoptado  as  medidas  “adequadas”246.  O  ensino  estava 
“sem rei nem roque”247. “(…) O que pretendem os estudantes? No tempo do fascismo 
rebelavam‐se e perturbavam os estudos. Agora, com mais liberdade, revelam instintos 
de  destruição  e  de malvadês.  Veja‐se  o  que  se  passa  com  o  Liceu  Salvador  Correia. 
Edificante? Triste sinal dos tempos em que o homem retorna à selva.  (…) Não, meus 
amigos, o caso é gravíssimo para ser tratado com punhos de renda (…)”248. 

O conteúdo da imprensa pró‐MPLA era diferente. A revista Angola fazia o balanço 
do Movimento Estudantil. “(…) A primeira manifestação dos estudantes digna de nota, 
é a ocupação dos liceus e escolas de Luanda (…). Movimentação de base incorrecta e 
oportunista. No entanto,  importante pelo número de estudantes que a ela aderiram 
de  início.  (…)  É  quase  desnecessário  dizer‐se  que,  à  medida  que  a  situação  ia 
evoluindo,  o  número  de  estudantes  ia  diminuindo,  acabando  este  movimento  com 
uma ínfima minoria de estudantes. Significativo! Resultante em parte deste processo é 
eleita  a  Pró‐AEESL.  E,  com  o  início  das  aulas  as  posições  começam  finalmente  a 
demarcar‐se.  Resultante  da  actuação  da  pró‐Associação,  consciente  do  papel  do 
estudante  na  sociedade,  surgem  diversos  «grupos  de  trabalho»  que  contestam  a 
representatividade da pró‐Associação, e alegam que não defende os estudantes, pois 
«mete‐se em política». (…) A táctica é clara. Isolar um órgão progressista que, como é 
óbvio,  é  nefasto  aos  interesses  dum  professorado  reaccionário  e  aos  «grupelhos 
trabalhadores» ainda sem definição. Que concluir de tudo isto? Lutar por um ensino ao 
Serviço do Povo, é lutar por uma sociedade onde isso seja possível, ou seja, é lutar por 
uma Democracia Popular (…)”249.  

Nos  liceus,  as  forças  em  confronto  estavam  identificadas.  A  mais  forte,  embora 
pudesse não ser a mais numerosa, era a Pró‐AEESL (contestatária, mais radical do que 
o  próprio  MPLA),  que  extremava  práticas  e  discursos,  valendo‐se  da  dicotomia  – 
“reaccionários”  (os não‐MPLA) versus “revolucionários”  (os MPLA),  entre os quais  se 
incluía. Mas “a Pró”, como era chamada, defrontava‐se no terreno com os Grupos de 
Trabalho,  seus  rivais,  que  tinham  sido  criados  no  Liceu  Feminino,  no  Liceu  Salvador 
Correia e no Liceu Paulo Dias de Novais250, embora fossem independentes251 uns dos 
outros,  que  aglutinavam  alunos  próximos  da UNITA,  FNLA  ou  rivais  da  Pró‐AEESL.  A 
eles  se associavam, normalmente, as direcções dos estabelecimentos de ensino e os 
                                                            
245 a província de Angola, 8 de Janeiro de 1975, p. 5. 
246 a província de Angola, 5 de Janeiro de 1975, p. 4. 
247 a província de Angola, 16 de Janeiro de 1975, p. 3. 
248 a província de Angola, 4 de Fevereiro de 1975, p. 7 (artigo assinado por A. Felício). 

249 Revista Angola, de 1 a 15 de Janeiro de 1975, nº 11, p. 7 (artigo assinado por Luís M. Santos).    
250 Revista Angola, de 1 a 15 de Janeiro de 1975, nº 11, p. 7. 
251 Entrevista a Paula Viterbo. 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professores que não faziam parte do grupo de docentes sindicalistas pró‐MPLA. Uma 
terceira  força, de que pouco  se  sabe,  juntava alunos de esquerda, do MPLA ou não, 
que ganharam eleições nos seus estabelecimentos de ensino. Um dos líderes do Liceu 
Salvador  Correia,  Valdemar  Parreira,  que  desde  o  início  esteve  no  Movimento 
Estudantil,  distanciou‐se  dos  que  formaram  a  Pró‐AEESL,  para  se  integrar  na 
Associação  dos  Estudantes  do  Liceu  Salvador  Correia,  trabalhou  para  que  o mesmo 
acontecesse  no  Liceu  Paulo  Dias.  “(…)  A  Pró‐AEESL  tentou  politizar  o  ME  e  este 
fragmentou‐se. Os que estavam contra a Pró‐AEESL fundaram outras associações. Foi o 
que  eu  fiz,  com  o  Pedro  Pinto  e  o Quintas.  Eu  já  estava  integrado  no MPLA, mas  a 
associação, não (…)”252.     

2.3. Agitação no Liceu Salvador Correia 

A  tensão  nos  liceus  era  diária.  Um  ponto  de  ruptura  sucedeu  no  Liceu  Salvador 
Correia  na  3ª  semana  de  Janeiro  de  1975,  com  um  acontecimento  que  opôs  a  Pró‐
AEESL  ao  novo  Reitor,  Ezequiel  Jorge,  à  Vice‐Reitora,  Maria  Estefânia  Marques,  a 
professores e a alunos do GT. A polémica  foi  sobre os  representantes dos alunos no 
Conselho Escolar que se realizou no dia 21. A Pró‐AEESL promovera a eleição de seis 
delegados de turma para integrarem o órgão, mas achou‐os “incapazes”, acabando por 
ser  a  própria  a  seleccionar  os  alunos.  Porém,  lamentava‐se  que  a  Reitoria  impusera 
quatro  alunos  no  Conselho  Escolar  apesar  de  ter  ficado  decidido  em  reunião  das 
comissões  directivas  e  reitorais,  Pró‐AEESL,  sindicato  dos  professores  e  consultor 
jurídico  dos  Serviços  de  Educação,  que  toda  a  actividade  dos  estudantes  seria 
encaminhada  para  a  Pró‐AEESL,  seu  orgão  sindical.  Neste  contexto,  a  Pró‐AEESL 
insurgiu‐se  contra  os  professores  “reaccionários”.  E  contra  os  alunos  dos  GT,  cuja 
actividade  se  resumia  “(…)  à  organização  de  campanhas  de  Natal  (com  presépios  e 
tudo),  festinhas  de  finalistas  bem  caras  por  sinal,  e  corridinhas  de  carros,  onde 
meninos aceleras mostram às meninas «pops», as suas qualidades competitivas (…)”, 
referia  Agostinho Macedo,  da  Pró‐AEESL.  À  polémica  associou‐se  a  presença  de  um 
aluno estranho ao liceu que foi mandado embora, acabando os que estavam contra a 
Pró‐AEESL  por  chamar  militares  de  um  movimento  de  libertação253.  Os  professores 
reagiram.  Às  7h  30m  do  dia  seguinte,  22  de  Janeiro  de  1975,  decidiram  parar  as 
aulas254. A Pró‐AEESL  foi  acusada de  incluir  jovens que não  eram estudantes  e  estar 
sob  o  comando  de  “forças  a  quem  só  interessa  o  caos  e  a  anarquia”.  Este  grupo 
anunciou  que  estava  a  formar  outra  associação  para  o  Secundário,  e  que  uma 
comissão com 50 elementos pedira providências às autoridades255. A Vice‐Reitora do 

                                                            
252 Entrevista a Valdemar Parreira, a 3 de Julho de 2011.  Era aluno do 7º ano do Salvador Correia. 
Pertenceu mais tarde à OCA, foi preso pelo MPLA entre 1976 e 1979. 
253 a província de Angola, 22 de Janeiro de 1975, p. 5.  

254 a província de Angola, 23 de Janeiro de 1975, p. 5. 
255 a província de Angola, 23 de Janeiro de 1975, p. 5. O comunicado foi assinado por Maria João Carmo, 
José Henrique Mourão, Sónia Esteves Esperança e Ivelise de Sousa. 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Liceu  Salvador  Correia,  Maria  Estefânia  Marques  (demissionária,  como  o  Reitor), 
publicou  um  longo  esclarecimento,  onde  acusou  a  Pró‐AEESL  de  contribuir  para 
paralisar as aulas, contestando‐lhe igualmente a legitimidade256. 

Rosa  Coutinho  chegou  ao  fim  da  sua  missão.  Ele  e  o  Secretário  de  Estado  da 
Informação, Correia Jesuíno, regressaram a Lisboa no fim de Janeiro de 1975. A partida 
foi celebrada em vários media, devido às suspensões e multas aplicadas. O Almirante 
partia  sem  concretizar  o  sonho  de  deixar  a  televisão  a  funcionar257.  Nesta  fase,  a 
rivalidade entre os movimentos assumiu novas proporções. A FNLA ocupou a Emissora 
Oficial  no  dia  25,  por  esta  ser  pró‐MPLA.  Destruíu  material  e  raptou  o  chefe  de 
redacção258. O novo Alto Comissário, General Silva Cardoso empossou a 31 de Janeiro 
de 1975 o Governo de Transição, sob a legitimidade do Alvor, com representantes dos 
três  movimentos  e  de  Portugal.  O  cargo  de  Primeiro‐Ministro  ficou  rotativo,  entre 
Johnny Eduardo (FNLA), Lopo do Nascimento (MPLA) e José Ndele (UNITA). A pasta do 
Ensino foi entregue à UNITA, que indicou Jerónimo Wanga para Ministro da Educação 
e Cultura259, que passou a estar na mira de estudantes e professores pró‐MPLA. 

Os  principais  estabelecimentos  de  ensino  foram  sucessivamente  assaltados  em 
Fevereiro. Na noite de 15 para 16 foram vários. O Liceu Feminino sofria a 5ª investida 
desde  o  início  do  ano  lectivo,  com  prejuízos  de  35  contos  e  furto  de  máquinas  de 
escrever. A reitoria, a secretaria, o refeitório e a sala de leitura ficaram vandalizados. 
Os  alunos  da  Pró‐AEESL  constataram‐no  quando  chegaram  na manhã  seguinte260,  e 
demarcaram‐se dos assaltos, acusando os autores de quererem “provocar o caos” para 
“desviar  a  atenção”  de  questões  urgentes261.  Alguns  alunos  da  Pró‐AEESL  não  eram 
inocentes. “(…) Quando desapareceu uma das máquinas off‐set do  liceu  fiquei muito 
indignada, mas quando fui ao aparelho técnico dos Comités Amílcar Cabral vi que ela 
estava lá, para fazer os comunicados e todas essas coisas (…)”262. No Liceu Paulo Dias 
violaram  armários,  roubaram  dinheiro  e  máquinas  de  escrever263.  Alguns  assaltos 
denotavam  conhecimento  do  local,  alertaram  os  professores  da  Escola  Industrial  de 

                                                            
256 a província de Angola, 24 de Janeiro de 1975, p. 5.  

257Entrevista a Correia Jesuíno em 13/11/2009. 
258 J. Marques Rocha, op. cit. pp. 296‐297. 
259  Jerónimo Elavoco Wanga  (1934‐2007),  angolano.  Estudou na  Faculdade de Ciências  de  Lisboa.  Em 
1961  refugiou‐se  na  Suécia,  devido  à  perseguição  da  PIDE  a  jovens  nacionalistas.  Era  licenciado  em 
Matemática.  Foi  Reitor  de  uma  universidade  em  Libreville,  Gabão.  Mais  tarde  foi  chefe  de  bancada 
parlamentar da UNITA e 2º vice‐presidente da Assembleia Nacional de Angola.  
260 a província de Angola, 17 de Fevereiro de 1975, p. 3 e 11 de Março de 1975, p. 5. 
261 a província de Angola, 19 de Fevereiro de 1975, p. 5. 
262 Entrevista a Natália Condado. 
263 a província de Angola, 18 de Fevereiro de 1975, p. 4. 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Luanda264. “Elementos estranhos” tinham colado cartazes e pintado frases partidárias 
na Escola Comercial, com a protecção de um dos Movimentos de Libertação265.  

O  vandalismo  estendia‐se  ao  Lobito,  onde  foram  assaltadas  as  escolas 
preparatória,  comercial,  industrial  assim  como  o  liceu,  que  ficou  com  o  ginásio  e  o 
anfiteatro  destruídos  e  ao  Liceu  de  Benguela  de  onde  foram  levadas  200  cadeiras, 
sofás, máquina  de  costura  e  todos  os  espelhos  das  casas  de  banho266.  Os  protestos 
também alastravam. No  Lobito,  a  Pró‐Associação dos  Estudantes  do  Liceu Almirante 
Lopes  Alves  e  professores  envolveram‐se  numa  guerra  de  meses.  A  Pró‐Associação 
assinalava  problemas  na  formação  democrática  da  comissão  de  gestão267.  Trinta 
professores  pediram  ao  Ministro  da  Educação  medidas  “enérgicas  e  imediatas”:  os 
alunos faltavam, eram ameaçados, faziam desaparecer os livros de ponto, recusavam 
fazer os trabalhos – e apontavam o dedo a um grupo de docentes que os “manipulava” 
com  “ideologias  e  técnicas  importadas”268.  Os  visados  responderam  que  era  preciso 
uma  “descolonização  mental”,  lembrando  aos  colegas  que  os  jovens  “(…)  já  não 
toleram  os  sete  pecados  capitais  do  mundo  actual:  racismo,  colonialismo,  guerra, 
paternalismo,  fariseísmo,  alienação  e  medo  (…)”269.  Para  apaziguar  os  ânimos,  o 
Comandante Cassange do MPLA foi ao liceu a convite de alunos, mas concluíu tratar‐se 
de  um  problema  de  “anarquia”,  “indisciplina”  e  “democracia”,  aconselhando  os 
litigantes a chegar a acordo pelo diálogo270. 

Os  argumentos  repetiam‐se.  Em  Sá  da  Bandeira,  a  greve  na  Escola  Industrial  e 
Comercial Artur de Paiva contra os professores “reaccionários” manter‐se‐ia até serem 
saneados271; em Benguela, os 3 movimentos concordaram em suspender um professor 
que confessou ser reaccionário272; em Silva Porto, o MPLA lembrou aos estudantes que 
“(…)  discutir  e  dialogar  não  significa  deixar  tudo  para  se  viver  exclusivamente  de 
reuniões. O estudante não pode passar a ser um inútil com livros (…)”273; em Viana os 
professores  denunciavam  elementos  armados  do  MPLA  na  escola  preparatória,  a 
culminar  a  perturbação  vivida,  que  terminou  com  o  envio  de  nomes  de  alunos  ao 
ministério, com o pedido de irradiação e impedimento de matrícula em Angola274; em 
Nova Lisboa, o  Liceu Nacional General Norton de Matos  recebeu  Jonas Savimbi, que 
fez  considerações  sobre  deveres.  “(…)  Os  alunos  devem  participar,  devem  discutir, 

                                                            
264 a província de Angola, 4 de Março de 1975, p. 4. 
265 a província de Angola, 5 de Março de 1975, p. 5. 

266 a província de Angola, 23 de Março de 1975, p. 7, 26 de Março de 1975, p. 7 e 14 Abril de 1975, p. 7. 
267 a província de Angola, 15 de Janeiro de 1975, p. 7. 
268 a província de Angola, 21 de Fevereiro de 1975, p. 5. 
269 a província de Angola, 1 de Março de 1975, p. 12. 
270 a província de Angola, 2 de Março de 1975, p. 4.  

271 Revista Angola, nº 11, de 1 a 15 de Janeiro de 1975, p. 7. 
272 a província de Angola, 18 de Janeiro de 1975, p. 2. 
273 a província de Angola, 9 de Fevereiro de 1975, p. 5. 
274 a província de Angola, 25 de Fevereiro de 1975, p. 4. 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devem‐se  informar  da  evolução  política  do  país,  o  que  não  significa  que  os  alunos 
devem  transformar  as  salas  de  aula,  os  liceus,  em  fóruns  políticos  (…)”.  O  líder  da 
UNITA  concordou  com  os  saneamentos.  “(…)  Não  estamos  a  preconizar  o 
conservantismo  vocacional,  tem  de  haver  alguma  coisa,  mudar  alguma  coisa,  mas 
muitas  vezes  os  saneamentos  estão  a  ser  políticos  (…)”.  Criticou  os  alunos  que  se 
deixavam “levar” por indivíduos que tinham ido de Portugal “para agitar”275.  

A depredação nas escolas espelhava a violência crescente. A 1ª acta da Comissão 
Nacional  de  Defesa,  criada  pós‐Alvor,  presidida  pelo  Alto  Comissário  Silva  Cardoso, 
denunciou a de 5 de Fevereiro de 1975, que o exército do MPLA (FAPLA), hostilizava as 
FAP,  realizava  “operações  stop”  com  revistava  a  viaturas  (incluindo  as  militares), 
dispondo de elementos muito jovens e inexperientes276. Uma semana depois, a 12 de 
Fevereiro de 1975, as FAPLA atacaram em Luanda a delegação de Daniel Chipenda277. 
O Alto Comissário admitia “uma onda de pilhagem” que varria Luanda278. No final do 
mês, o Comando Operacional de Luanda das FAP salientava os assaltos à mão armada, 
o apedrejamento de viaturas, os roubos, os boatos e as acusações sem fundamento, a 
apreensão  de  armamento,  as  rusgas  a  residências  e  a  detenção  de  pessoas279.  O 
Governo de Transição decretou a mobilização militar para os portos e os caminhos‐de‐
ferro, devido às greves que impediam a circulação das mercadorias280. Os portugueses 
continuavam a fugir. De Junho a Fevereiro de 1975 saíram 100 mil cidadãos. 

2.4.Ministro da Educação proíbe Pró‐AEESL 

A luta dos estudantes e a dos professores a favor do MPLA pode dividir‐se entre o 
período  pré  e  pós Ministro  da  Educação  e  Cultura,  Jerónimo Wanga,  que  veio  “dar 
alma” ao combate político. “(…) Havia um objectivo a atingir: desacreditar o Jerónimo 
Wanga, independentemente da pessoa dele. Era simpático, tenho que reconhecer. (…) 
Conversámos várias vezes. Mas, na verdade, era da UNITA e não havia tréguas a dar. 
Portanto,  o  discurso  do  sindicato  começou  a  subir  de  tom  (…)”281.  Com um número 
expressivo de professores pró‐MPLA nas escolas, as relações atingiram o clímax. “(…) 
As coisas explodiram. É neste contexto de contestação que se desenvolve a greve dos 
professores contra o ministro (…). Foi o Movimento Pró‐Sindicato dos Professores que 
decidiu avançar para a greve e a controlou. A forma de conduzir as assembleias estava 
previamente  estudada.  Com  o  prolongamento  das  discussões,  as  pessoas  acabavam 
por  sair  e  só  se  votava  quando  se  soubesse  que  era  aprovado  por  nós.  (…)  Foram 

                                                            
275 a província de Angola, 22 de Fevereiro de 1975, p. 9. 
276 Acta Resumo da Comissão Nacional de Defesa, nº1, de 5 de Fevereiro de 1975, Centro Documentação 
25 de Abril da Universidade de Coimbra/Espólio António Belo. 
277 João Paulo Guerra, op. cit., p. 216 . 
278 Acta Resumo da Comissão Nacional de Defesa, nº 5, 24 de Fevereiro de 1975, Espólio António Belo. 
279  Directiva  do  COPLAD  para  actuação  das  Forças Mistas,  nº1  de  1975,  Arquivo  Histórico‐Militar  (2ª 
divisão, 2ª secção, caixa 132, n.º 41, 1975). 
280 João Paulo Guerra, op. cit., p. 216.  
281 Entrevista a Aida Freudenthal. 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criados  nas  escolas  pequenos  comités  de  greve  que  impediram  que  se  desse  aulas, 
com  sensibilização  a  alunos  e  professores.  (…)  Paralisou  por  completo  o  ensino  em 
Luanda a maior parte do ano de 1975 (…)”282. 

Um mês depois de estar no cargo, o Ministro da Educação tentou neutralizar a Pró‐
AEESL.  O  despacho  16/75  anulou  a  convocação  da  assembleia  para  a  discussão  dos 
estatutos e proibíu que esta reunisse sem o seu acordo283. Em simultâneo, apelou aos 
alunos  para  acabarem  com  a  indisciplina,  pedindo‐lhes  confiança  na  sua  política. 
Criticou  os  que  não  estudavam,  faltavam  às  aulas  e  insultavam  os  professores, 
arrastando os “inocentes”. “(…) O processo de democratização das nossas estruturas 
educacionais  não  deve  significar  anarquia  no  ensino  (…).  Não  se  compreende  que 
durante as aulas de Matemática ou Física os professores se metam a falar de política. 
Os  programas  oficiais  têm  que  ser  dados  (…)  Não  é  com  as  chamadas  passagens 
administrativas que formaremos as chamadas elites angolanas (…)”. O ministro achava 
que  se  tinham  ultrapassado  “os  limites  legais”.  Chamou  «falsos  profetas»  aos 
professores  “cúmplices”  com  a  situação.  Referindo‐se,  aparentemente,  a  docentes 
portugueses,  Jerónimo Wanga  falou dos que “manobravam” e pretendiam “ser mais 
angolanos do que os próprios angolanos”284. Estávamos a 28 de Fevereiro de 1975.    

2.5.“Meninos do Pão com Manteiga” 

O  líder  da  UNITA  defendeu  Jerónimo Wanga.  Numa mensagem  ao  “país”,  Jonas 
Savimbi disse que o ministro representava os pobres, pois era filho de um “camponês 
ignorado”, estudou dia e noite e, como tal, não iria “admitir” que fosse insultado pela 
Pró‐AEESL.  “(…)  Eu  repudio,  com  toda  a minha  repulsa,  a  atitude  da  Pró‐Associação 
que insulta o nosso Ministro da Educação. (…) Estou convicto de que esses meninos da 
Pró‐Associação são aqueles que já beneficiaram de educação, enquanto que os outros 
não tinham meios para estudar, e são os mesmos que querem sabotar a Educação (…). 
Aqueles  que  não  precisam  da  Educação,  porque  os  seus  bisavós  já  foram  doutores, 
hoje  não  podem  sabotar  a  Educação  e  devem  ir  para  a  rua.  (…)  Se  os  filhos  dos 
burgueses  não  querem  estudar,  que  deixem  a  escola  para  os  filhos  daqueles  que 
precisam  da  escola,  e  vão‐se  embora.  Nós  não  vamos  permitir  que  esses  meninos 
bonitos,  que  tiveram  sempre  o  seu  pão  e  a  sua  manteiga  ao  lanche  venham  hoje 
interromper o nosso esforço de reconstrução do país. A pró‐Associação não representa 
ninguém  senão  os  filhos  da  burguesia  nacional.  A  burguesia  nacional  deve  ter 
consciência  de  que  já  beneficiou  do  suor  do  nosso  povo.  (…)  Levantamentos  desses 
estudantes, se continuarem, a UNITA tomará posição, para também levantar os seus 
estudantes  (…). Os meninos da Pró‐Associação terão de abandonar a sua arrogância. 
Enquanto os  filhos dos pobres  iam para as escolas, passavam todo o dia sem comer, 

                                                            
282 Entrevista a Alberto Lemos. 
283 a província de Angola, 1 de Março de 1975, p. 5. 
284 a província de Angola, 1 de Março de 1975, pp. 1‐5. 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nem  sequer  uma  mandioca;  enquanto  nós  fizemos  os  nossos  estudos  nos  centros 
distantes  de  50  e  100  kms  do  nosso  país;  enquanto  nós  passávamos  a  cultivar  às 
sextas‐feiras e aos sábados para podermos ganhar que comer – esses meninos bonitos 
andavam com os seus lanches (…). Agora a brincadeira acabou. (…) Tendes, hoje, uma 
ocasião para se reabilitarem na sociedade. Para que o nosso povo vos aceite (…)”285.  

Era agora uma guerra de palavras entre os Movimentos de Libertação. O Comité 
Central  do MPLA  pronunciou‐se  em  defesa  das  liberdades  democráticas,  como  a  de 
associação. Aludiu ao despacho penalizador da Pró‐AEESL. “(…) O MPLA pensa que a 
intimidação,  as  proibições  repressivas  não  são  a  melhor  forma  de  modificar  as 
estruturas  do  ensino  (…)”.  Nesse  sentido  achou  “saudável”  a  movimentação  nas 
escolas,  para  alterar  as  estruturas  “caducas”,  considerando  que  a  criação  de 
organizações nas escolas, para defesa de quantos lá trabalham, alunos, professores ou 
funcionários, era a única garantia para uma mudança. “(…) Às associações estudantis, 
como organismo sindical dos estudantes, cabe a tarefa de mobilizar os estudantes em 
torno de objectivos que pretendam de facto construir um ensino ao serviço do povo 
(…).  Às  asssociações  estudantis  cabe  o  papel  dinamizador  para  que  as  formas  de 
ensino  elitista  sejam  abolidas,  o  que  só  será  possível  se  os  estudantes  ganharem 
consciência  do  seu  papel  na  reconstrução  do  nosso  país,  ao  lado  das  camadas mais 
desfavorecidas do nosso povo. O MPLA não pode de maneira nenhuma concordar com 
medidas  que  impeçam  a  consciencialização  dos  estudantes,  a  criação  do  seu 
organismo sindical para a defesa colectiva dos seus interesses. (…)”286.  

O mundo do Ensino estava dividido entre críticos e defensores do ministro. Muitos 
concordavam  com  ele.  925  professores  deram‐lhe  “apoio  incondicional”287.  A 
expressão  de  Savimbi,  designando  os  da  Pró‐Associação  como  os  “meninos  do  pão 
com manteiga”, (tinham que comer), popularizou‐se. Um grupo de alunos retomou‐a. 
Sobre  uma  ameaça  dos  camionistas,  alegavam:  “(…)  não  esqueçamos  que  se  os 
camionistas  concretizassem o  look‐out  ir‐vos‐ia  faltar o pão com manteiga ao  lanche 
(…).“  Para  eles,  a  Pró‐AEESL  era  composta  por  alunos  da  “cidade  do  asfalto”  e  não 
pelos  que  viviam  nos muceques  “de  terra  batida”288.  Um  comunicado  chamava‐lhes 
“traidores”. “(…) Os «meninos» da pró‐associação defendem o ensino popular apenas 
de  boca.  Eles  não  representam  as  massas  oprimidas  de  Angola.  SÃO  FILHOS  DE 
BURGUESES!  Os  «democratas»  são  filhos  de  burgueses.  Os  estudantes  têm  que 
defender  os  seus  justos  interesses  (…). Mas  não  através  da  pró‐associação,  que  não 
defende interesses nenhuns, a não ser os seus (…)”289.  

                                                            
285 a província de Angola, 3 de Março de 1975, p. 10. 
286 a província de Angola, 4 de Março de 1975, p. 2. 
287 a província de Angola, 5 de Março de 1975, p. 5. 
288 Comunicado contra a Pró‐AEESL, de um grupo de alunos, s.d., original.  

289 Comunicado contra a Pró‐AEESL, anónimo, s.d. Original. 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O líder da FNLA, Holden Roberto, também se colocou ao lado do ministro. “(…) Não 
só concordo com a decisão do Governo, e do ministro da Educação, mas apoio. Acho 
que  essa  indisciplina  faz  parte  da  campanha  para  minar  o  poder  do  Governo  de 
Transição  (…).  Faz parte dessa  tal  campanha,  do  tal  poder popular…  são esses  actos 
que devem ser condenados. Estão, não só a comprometer o processo, mas a complicar 
e  a  implantar  a  insegurança  (…)”290.  Embora  constante,  a  oposição  à  Pró‐AEESL 
continuava  dispersa  e  manifestava‐se  de  várias  formas.  No  Liceu  Salvador  Correia 
formou‐se um Corpo de Auto‐Defesa para proteger os alunos e o liceu dos autores da 
“desordem”  alguns  seus  conhecidos,  garantiam  Júlio  António  Costa  e  Júlio  Seara  da 
Cruz,  da  comissão  provisória291.  204  funcionários,  professores  e  alunos  do  liceu 
lamentavam que o “organismo pseudo‐progressista” quisesse transformar a escola em 
“campo de batalha”, e substimasse a legitimidade dos Movimentos de Libertação292.  

Algum material didático ia sendo difundido pelo Ministério da Educação e Cultura. 
A  4º  classe  possuía  novos  apontamentos  de  História  e  Geografia  de  Angola293.  Os 
programas do Preparatório, Liceal e Técnico tinham sido alterados e publicados294. As 
escolas contribuíram. O Instituto Tecnológico de Luanda elaborou o estudo A Evolução 
do Instituto ao Encontro das Realidades Angolanas desenvolvido por alunos e mais de 
cem  engenheiros,  físicos  e  matemáticos295.  O  Instituto  Tecnológico  de  Nova  Lisboa 
tornou  público  o  projecto  sobre  o  papel  da  escola  a  caminho  do  proletariado. 
Anteriormente promoveram a Semana da Inventiva Angolana, a primeira do género296. 
O Governo de Transição tinha constituído um grupo de professores para trabalhar na 
reestruturação do Ensino. “(…) Havia que acabar com umas disciplinas, criar outras, e 
reestruturar  algumas  (…),  mas  que  era  preciso  articular  com  a  realidade  angolana, 
nomeadamente  a  Geografia  e  a  História,  enquanto  a  OPAN297  tinha  de  acabar.  O 
ensino  do  Português  foi  muito  debatido.  Durante  muitos  anos  tínhamos  falado  na 
necessidade  de  se  ensinar  outro  tipo  de  Literatura  e  Língua  Portuguesa,  aberta  a 
realidades  locais  (…)  E  na  História  Universal,  era  preciso  substituir  componentes  da 
História Europeia e Mundial e, em seu lugar,  integrar a História de África e a História 
de Angola. E contemplar as outras colónias que  iriam ser  independentes.  (…) Foi um 
grande  desafio  científico  e  até  pedagógico,  porque  havia  pouca  coisa  disponível.  As 
próprias  histórias,  historinhas  que  tinham  sido  escritas  sobre  Angola,  eram  numa 
perspectiva  colonial  e  era  pouca  coisa. O  que  havia  era  algumas  fontes  à mão, mas 

                                                            
290 a província de Angola, 15 de Março de 1975, p.2. 

291 a província de Angola, 6 de Março de 1975, p. 4. 
292 a província de Angola, 6 de Março de 1975, p. 5. 

293 a província de Angola, 15 de Fevereiro de 1975, p. 4. 
294 a província de Angola, 11 de Fevereiro de 1975, p. 4. 
295 a província de Angola, 15 de Fevereiro de 1975, p. 4. 
296 a província de Angola, 23 de Fevereiro de 1975, p. 9.  

297 OPAN ‐ Organização Política e Administrativa da Nação. Disciplina obrigatória. 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poucos historiadores que se interessassem em Angola concretamente por isso. (…) Fiz 
alguns dos manuais.  (…) Quando  se  começou a  fazer  esse  trabalho eu  fui  destacada 
para o Ministério e passei a  trabalhar  lá a  tempo  inteiro para coordenar a parte das 
Ciências Sociais. Foi criado um Centro de Investigação Pedagógica e Inovação Escolar, 
já  em 1975, onde foi agregado o núcleo anterior. E aí fiquei (…)”298.  

Perfilou‐se  meteoricamente  no  horizonte  a  Associação  Nacional  dos  Estudantes 
Angolanos (ANEA), com simpatias da UNITA e da FNLA, criada a 15 de Agosto de 1974, 
em Kinshasa. Reivindicava um passado com história, em defesa da democratização do 
ensino e dos interesses dos estudantes299. A ANEA teve pouca actividade. À excepção 
de associados, alunos da UL que apoiaram “o chefe supremo da revolução angolana, 
Holden  Roberto”300,  e  de mais  duas  reuniões  em  Nova  Lisboa  e  em  Silva  Porto  –  a 
ANEA nunca mais apareceu na  imprensa301. Embora efémera,  suscitou a oposição da 
Pró‐AEUL,  Pró‐AEESL,  AIESSA  e  Associação  do  Instituto  Comercial,  que  a  viam  como 
“oportunista” e tardia, pois já tinham associações “democraticamente criadas”302.  

No último dia de aulas do 2º período, as Escolas Preparatórias D. Luisa de Gusmão, 
D. João I e Marta do Resgate Salazar foram alvo de apedrejamentos. Três alunas que 
receberam  tratamento  hospitalar  contaram  que  um  grupo  de  rapazes  as  queria 
impedir  de  irem  às  aulas303.  Nesta  primeira  semana  de  Março  de  1975  o  Alto 
Comissário  Silva  Cardoso  ordenou  as  expulsões  de  dez  jornalistas  “indesejáveis”304 
para  Portugal.  Ainda  antes  do  11  de  Março  de  1975  na  metrópole,  o  Conselho 
Coordenador do Programa do MFA em Angola (CCPA) referia ter sido informado pelo 
Alto  Comissário  da  intenção  de  “um  golpe”  para  tomar  o  poder  em  Luanda,  com  a 
eliminação  deste  responsável  e  parte  do  Governo,  que  teria  a  cumplicidade  de 

                                                            
298 Entrevista a Aida Freudenthal. 
299 A ANEA dizia descender de uma primeira associação criada nos anos 60, mais tarde do que em outras 
colónias, por ser “ínfimo” o número de estudantes com ideias anti‐coloniais, por isso se inseriu tarde no 
movimento estudantil africano nascido no pós II Guerra Mundial e uma pedra angular dos Movimentos 
de Libertação. No início dos anos 60 surgiu a União Geral dos Estudantes da África Negra (UGEAN), em 
1962 foi criada a União Nacional dos Estudantes Angolanos (UNEA) e, em 1966, em Brazzaville, fundada 
a União dos Estudantes Angolanos (UEA), que substituíu a UGEAN. A UNEA enquadrou os membros na 
luta  de  libertação,  forneceu  bolsas  de  estudo.  Foram  seus  secretários  gerais  Jorge  Valentim  e  José 
N’Dele,  da  UNITA.  As  divergências  entre  os  movimentos  reflectiram‐se  na  UNEA  que  ficou  num 
“impasse”,  e  só  depois  do  25  de  Abril  se  reorganizou  como  ANEA.  A  associação  queria  conhecer  o 
número  de  estudantes  no  interior  e  exterior,  encorajá‐los  a  prosseguirem  os  estudos  para  “elevar  a 
consciência de todos os angolanos”. O responsável pela ANEA em Luanda era Apolinário Jorge Correia, 
in a província de Angola, 6 de Março de 1975, p. 2. 
300 a província de Angola, 14 de Março de 1975, p. 7. 
301 a província de Angola, 26 de Junho de 1975, p. 8 e Jornal de Angola, 17 de Julho de 1975, p. 2. 
302 a província de Angola, 11 de Março de 1975, p. 5. 
303 a província de Angola, 5 de Março de 1975, p. 4. 
304 Comunicado da Comissão Nacional de Defesa de 5 de Março de 1975 (AHM, 2ª divisão, 2ª secção, 
caixa 129, n.º 32 de 1975). Em causa estavam artigos com os títulos Abram a porta, somos do Copcon, O 
Novo Medo e Vasco Gonçalves falou à Nação, cujos conteúdos “agrediam ideologicamente” o MFA, as 
FAP ou os Movimentos de Libertação. 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unidades  militares  portuguesas305.  O  que  não  sucedeu.  Em  Lisboa  era  criado  o 
Conselho da Revolução para substituir a JNS, e empossado o IV Governo Provisório, de 
novo  com  Vasco  Gonçalves.  Portugal  entrou  no  Período  Revolucionário  Em  Curso 
(PREC),  com  uma  radicalização  da  política  à  esquerda.  Em  Angola,  a  crispação  que 
aumentava  entre  o  MPLA  e  a  FNLA  estava  “próximo  da  ruptura”306.  Os  três 
movimentos  posicionavam‐se  pelo  território,  a  medida  que  as  FAP  retiravam  para 
Luanda, apropriando‐se de escolas e imóveis do Estado, após tomados os quartéis307. 
De salientar que as datas referenciais da revolução em Portugal – 28 de Setembro de 
1974 e 11 de Março de 1975 – “orientaram” a descolonização308. 

Em  Luanda  violentos  confrontos  recomeçavam  a  21  de  Março  de  1975, 
prolongando‐se  por  dias.  O  comunicado  do  dia  seguinte  do  Colégio  Presidencial 
denunciou casos de terror, prisão de cidadãos, desrespeito pelas autoridades, actos de 
agressão e violência em domicílios e escolas. Os movimentos substituíam‐se ao poder 
dos  juízes e da polícia309. Os  trabalhadores do Hospital Universitário de Luanda e do 
Hospital  de  São  Paulo  denunciaram  a  invasão  das  urgências  por  militares  dos 
movimentos que geraram insegurança e obrigaram à transferência de doentes, sob um 
fogo  intenso310.  Após  outro  pacto  de  não  agressão,  a  1  de  Abril  de  1975311  Luanda 
esteve  sob  fogo  de  armamento  pesado. Um memorando do  Comando  Territorial  de 
Luanda  registava a  continuação do  vandalismo,  roubos e  assassínios provocados por 
marginais, contra os quais não foram tomadas medidas312. Também um estudo secreto 
da CCPA dirigido ao Conselho da Revolução estimava que os exércitos dos movimentos 
somavam muitos milhares de militares313.  

Os estudantes mais unidos à volta Pró‐AEESL foram atingidos nesta altura por uma 
notícia  cruel:  um  dos  seus  elementos  foi  brutalmente  assassinado  por  militares  da 
FNLA.  O  «Tuca»,  como  era  conhecido  o  José  Pedro  de  Castro  Louro  da  Rosa  Lopes, 
15/16  anos,  tinha  decidido  tal  como  outros,  raparigas  e  rapazes,  trocar  a  vida  de 
estudante do Secundário para combater no exército do MPLA. Ele e o seu grupo, que 
se deslocavam para dar entrada no centro de recruta de Kifangondo, foram apanhados 
no  caminho  por  militares  da  FNLA  e  fuzilados,  a  25  de Março  de  1975.  Os  corpos, 
praticamente  irreconhecíveis,  foram  encontrados  no  dia  seguinte,  no  desvio  para  a 

                                                            
305 Relatório da CCPA de 6 de Março de 1975, Espólio António Belo. 
306 General Gonçalves Ribeiro, op. cit., p. 232. 
307 Relatório de 7 páginas de 25 de Março de 1975 da visita de trabalho de uma equipa do Gabinete 
Militar Misto aos distritos da Lunda, Moxico, Bié, C. Cubango e Cunene. Espólio António Belo. 
308 Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa e a sua Influência na Transição Espanhola (1961‐
1976), Assírio & Alvim, 1993, p. 431. 
309 J. Marques Rocha, op. cit., p. 338. 
310 Semanário Vitória Certa de 18 de Abril de 1975, p. 6. 
311 J. Marques Rocha, op. cit., p. 345. 
312 Memorando do Comando Territorial de Luanda, de 8 de Abril de 1975. Espólio António Belo. 
313  Relatório  de  79  páginas  da  CCPA,  “Estudo  da  Situação”,  secreto,  de  19  de  Abril  de  1975.  Espólio 
António Belo. 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Barra do Dande e transportados para Luanda por um pelotão do Exército Português. O 
«Tuca» e os irmãos (Luisinho, Bebé e Nucha) eram alguns dos indefectíveis desta luta. 
O «Tuca» passou a ser o mártir do Movimento Estudantil314.  

2.6.Greve geral 

Os  acontecimentos  que  se  seguiriam  no  Liceu  Salvador  Correia  levaram  a  nova 
greve geral de 4 meses no Secundário,  com as escolas em poder dos alunos da Pró‐
AEESL. A greve, decretada a 22 de Abril 1975, teve a solidariedade dos professores do 
MPLA.  O  primeiro  liceu  de  Angola  voltava  a  ser  o  epicentro  do ME.  Qualquer  coisa 
servia  de  pretexto.  Na  reconstituição  de  alguns  factos,  parece‐nos  que  a  “guerra” 
começou  por  causa  da  chave  da  sala  do  jornal O  Estudante,  que  envolveu  o  Reitor 
Ezequiel Jorge. “(…) Um aluno estava a afixar um papel toscamente cortado que dizia 
«o reitor é  trafulha». Eu dei‐lhe dois estalos e um raspanete. Ele  foi  lá para  fora aos 
berros a dizer «venha cá», eu saí e dei‐lhe desta vez dois estalos a sério. Ficaram todos 
a  olhar…  isto  passou‐se  porque  tinha  dito  que  não  havia  nenhum  grupo  de  alunos 
preferencial.  Os  da  Pró‐AEESL  sentiram‐se  atingidos,  diziam  que  quem  não  era  do 
MPLA, era inimigo do povo (…)”315.  

O caso foi parar ao Conselho Disciplinar do Liceu Salvador Correia, a 16 de Abril de 
1975 que terá decidido a suspensão provisória de 4 estudantes. O aluno Carlos Jorge 
Azevedo Silva distribuíu uma exposição, em que acusava o conselho da “arte mestra da 
opressão”,  apoiando‐se  numa  “lei  caduca”  que  suspendeu  “ilegalmente”  colegas 
“julgados à porta fechada sem serem ouvidos”. Os visados foram acusados “de terem 
travado  e  feito  retroceder  o  processo  de  democratização”  no  liceu,  em  particular  o 
Reitor Ezequiel Jorge. “(…) Acaso será digno e composto agredir um aluno? (…)”316.  

O  ambiente  estava  muito  tenso,  com  os  alunos  divididos.  Ambos  os  lados 
pugnavam  pela  greve,  por  motivos  opostos.  A  delegação  da  Pró‐AEESL  no  Liceu 
Salvador  Correia  queria  que  o  Reitor  Ezequiel  Jorge,  “baluarte  da  reacção”  fosse 
suspenso. Convocou de um momento para o outro uma RGA317, no dia 18 de Abril de 
1975, para exigir o  levantamento imediato das suspensões dos alunos, a expulsão do 
reitor,  com  denúncia  das  “manobras  que  visam  desmantelar  a  pró‐Associação”. 
Decidiram suspender as aulas318. No dia seguinte, a 19, o Movimento Pró‐Sindicato dos 
Professores de Angola solidarizou‐se com os alunos, que tinham direito à  integridade 
física. Criticavam o Reitor pela “agressão” e pela “ilegalidade” da suspensão dos sete 

                                                            
314 Jornal Vitória Certa, Ano I – nº 6 de 17 de Maio de 1975, p. 1, entrevista a João Carvalho e a Maria 
Adelina Batista. 
315  Entrevista  telefónica  ao  Reitor  do  Liceu  Salvador  Correia,  Ezequiel  Jorge,  residente  no  Porto,  em 
17/1/2011. Nasceu em Angola, para onde o avô migrou em final do séc. XIX. Nesta altura tinha 42 anos.  

316 Carta Aberta de duas páginas, de Abril de 1975. Original. 
317 Comunicado da delegação da Pró‐AEESL no Liceu Salvador Correia, s.d. 
318 Comunicado dos estudantes do Liceu Salvador Correia, original. 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alunos.  O  movimento  dos  professores  reiterava  que  a  Pró‐AEESL  era  o  “único 
movimento representativo da Organização Estudantil”319.  

A 22 de Abril de 1975 foi aprovada no Salvador Correia uma nova greve geral para 
o Secundário de Luanda320. O jornal a província de Angola noticiou que o apelo à greve 
se  fazia  de  megafone  por  “(…)  miúdos,  todos  eles  em  muito  boa  idade  dos  papás 
intervirem e acabar com a «brincadeira» (…)”321. Os estudantes da UL paralisaram um 
dia  por  solidariedade322.  O  Comité  de  Acção  do  MPLA  dos  Professores  de  Luanda 
defendeu  a  Pró‐AEESL,  “declaradamente  apartidária”, mas  acusada  de  ser  do MPLA 
por assumir “posições de luta ao lado das massas mais exploradas”. Criticou Jerónimo 
Wanga por este chamar «liambistas», «agitadores profissionais» e «anarquistas» aos 
da Pró‐AEESL323. Os estudantes anti‐greve também se exprimiram. “(…) Não será com 
greves que teremos uma Angola de Futuro, uma Angola verdadeiramente consciente 
dos  seus  valores,  uma Angola  progressista!!!  Colegas!  A  greve  que  pretendem  fazer 
degenerará numa greve selvagem… greve… porquê? Porque meia dúzia de «meninos» 
inconscientes,  filhos  da  tão  digna  burguesia  nacional,  pretendem  arvorar  em 
«defensores  do  povo»,  em  legítimos  representantes  dos  estudantes  (…)  insultando 
pessoas idóneas, tais como o Ministro da Educação? Colegas, não à greve!! (…)”324.  

O  reitor  Ezequiel  Jorge  ia  tendo  dissabores.  “(…)  Em  1975,  talvez  em  Abril,  um 
grupo  de  alunos  da  pró‐associação  tomou  conta  do  liceu.  Eu  ia  buscar  as  coisas  ao 
gabinete, e ouvi «é o reitor!». O grupo armado dirigiu‐se a mim, mas uma estudante 
agarrou‐se  a mim  e  disse  «nele,  ninguém  toca».  Protegeu‐me.  (…)  Nessa  altura  um 
grupo de encarregados de educação queria a chave da cave para se esconderem e os 
surpreenderem de noite. Eu disse‐lhes que não fizessem isso. (…) Houve um grupo de 
auto‐defesa, eram alunos karatecas que às vezes agiam. Uma vez protegeram‐me. (…) 
A minha filha mais velha, de 13 anos, também era lá aluna. Foi presa na cave do liceu 
pelos tipos da pró‐associação. Eles tinham muita gente misturada que não era aluno e 
aproveitavam‐se disso. A chefe da secretaria, D. Joaquina, era da OMA (Organização da 
Mulher Angolana, do MPLA). Fui dizer‐lhe que queria a minha filha em casa, senão ia 
«à caça». A minha filha foi presa, mas o jovem que ficou a guardá‐la, disse‐lhe para ela 
lhe  bater  na  cabeça,  ele  «desmaiava»  e  ela  fugia.  E  assim  aconteceu.  Ela  fugiu  pela 
escola preparatória, fazia parte do liceu. Ficou uma tarde presa. Uma maldade (…)”325.  

                                                            
319 Comunicado do Movimento Pró‐Sindicato dos Professores de 19 de Abril de 1975, original. As fontes 
diponíveis não explicam a discrepância do número de alunos suspensos (quatro e sete). 
320 Moção dos Estudantes do Ensino Secundário de Luanda, de 22 de Abril de 1975, original. 
321 a província de Angola, 22 de Abril de 1975, p. 5.  

322 Comunicado dos estudantes da Universidade de Lisboa, de 22 de Abril de 1975, original. 
323 Comunicado de 22 de Abril de 1975, original. 
324 Comunicado anónimo, s.d., original. 
325 Entrevista ao Reitor do Liceu Salvador Correia, Ezequiel Jorge. 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O  Liceu  Feminino  foi  invadido  no  dia  23  de  Abril  de  1975  por  200  pais326.  O 
professor  Alberto  Lemos  observou  uma  dessas  “invasões”.  “(…)  Os  pais  tinham  ido 
levar as meninas ao  liceu como era costume, não sabiam que estava a haver greve e 
ficaram muito admirados. Passados dois dias aparece uma avalanche de pais à porta 
do  liceu,  e  eu  subi  para um dos plateaux  laterais  da  fachada,  para dizer o que  se  ia 
passar e para estarem  tranquilos. Mas, passado pouco  tempo, empurraram‐me e eu 
caí no meio deles. Levei muita pancada. Fui salvo por um bando de «caceteiros» que 
vieram  da  Escola  Industrial  armados  com  varapaus.  Foi  a  minha  sorte”327.  Estes 
momentos  de  violência  levantaram  problemas  éticos  a  um  líder  da  Pró‐AEESL.  “(…) 
Houve manifestações de pais a reclamar acesso à documentação, filas de pessoas para 
a pedir. Lembro‐me que um dos pais tirou a arma de um FAPLA e disparou para o ar. 
Foi complicado, foi agarrado (…). Perguntei‐me, será que os meios justificam os fins? É 
que o Movimento Estudantil nunca mais permitiu a normalização dos liceus (…)”328. 

2.7.Manifestações e tiros 

Duas manifestações  de  alunos  calcorrearam  as  ruas  de  Luanda  a  23  de  Abril  de 
1975, uma de apoio e outra de repúdio à greve do Secundário. Terminaram no Palácio 
do Governo, com os representantes recebidos por membros do Executivo. A primeira 
manifestação, às 11 h, reuniu simpatizantes de Jerónimo Wanga, com cartazes «não à 
greve», «queremos aulas», «viva o Ministro da Educação». Decorreu normalmente. A 
segunda  manifestação,  promovida  pela  Pró‐AEESL,  começou  ao  início  da  tarde,  e 
contou com universitários. A imprensa do MPLA referia‐se a 5 mil manifestantes329. Os 
alunos partiram do Liceu Feminino e foram a entoar palavras de ordem até ao palácio: 
«por  um  ensino  popular»,  «os  estudantes  ao  lado  do  povo  trabalhador»,  «quem 
oprime não liberta, quem liberta não oprime», «manobras da reacção, os estudantes 
dizem  não».  Na  sede  do  governo  realizaram  um  comício,  enquanto  aguardavam  a 
delegação  que  fora  entregar  as  reivindicações.  A  Pró‐AEUL  referiu  que  a  comissão 
esperou no palácio duas horas para  ser  recebida, e  foi  alvo de  “gestos de ameaça e 
gozo” por  parte do  Secretário de  Estado do  Interior,  eng. Vahakeni. Às  18 h,  para o 
arrear  da  bandeira,  estudantes  da  comissão  vieram  à  varanda  pedir  para  a 
manifestação recuar, mas o megafone funcionava mal, os de trás não compreenderam 
a mensagem. Foi então que a Polícia Militar empurrou a multidão e começou à “brutal 
cacetada”. Gerou‐se o pânico, alguns estudantes foram agredidos, outros entraram em 

                                                            
326 Comunicado da direcção da AEUL de 24 de Abril de 1975, original. 
327 Entrevista a Alberto Lemos.  

328  Entrevista  a  Pedro Guerra  em 25/1/2011.  Em  1975  tinha  17  anos,  frequentava  o  7º  ano  no  Liceu 
Paulo Dias  de Novais,  onde pertencia  a um grupo de  teatro que  lhe deu alguma  consciência política, 
antes do 25 de Abril. Foi líder da Pró‐AEESL, e militante dos CAC, da “célula” do Liceu Feminino.  
329 Semanário Vitória Certa, órgão do MPLA, de 26 de Abril de 1975, ano I, nº 4, p. 14. 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confonto. Os polícias dispararam para o ar, obrigando a uma “precipitada debandada 
geral”, com quedas e atropelos. A PM feriu estudantes à cacetada e à coronhada330.  

O Bureau Político do MPLA comentou que a manifestação da manhã era formada 
por uma “centena de estudantes brancos nostálgicos do antigo  regime”, enquanto a 
manifestação  da  tarde,  “grandiosa”,  teve  milhares  de  estudantes  de  “todas  as 
raças”331. Os Comité Amílcar Cabral (CAC) – abordados em outro capítulo – referiram 
que a Polícia Militar, militares da FNLA e da UNITA espancaram os estudantes. “(…) As 
provocações  nunca  foram  dos  estudantes.  Foram  sim  dos  soldados  da  UNITA  e  do 
Exército Português que chegaram em 3 jipes. Foram dois soldados portugueses que se 
aproximaram de cassetetes com ar provocatório. Foram três soldados da UNITA/FNLA 
que  passeavam  de  metralhadora  (…)  com  ar  provocador  (…).  Esta  acção  deve  ser 
compreendida dentro de todas as medidas reaccionárias e fascistas que o Ministro da 
Educação tem vindo a tomar contra a luta progressista dos estudantes (…)”332. Os CAC 
defendiam  que  os  estudantes  continuassem  em  greve  e  desencadeassem  com  os 
trabalhadores uma “enorme ofensiva anti‐imperialista” no 1º de Maio de 1975333.  

O Colégio Presidencial lamentou os incidentes, considerando que os manifestantes 
não acataram a ordem dos militares de desobstrução da rua do palácio que ficou duas 
horas interrompida ao trânsito. “(…) Este facto provocou o exacerbar de tensões que, a 
certa altura, conduziram à alteração da ordem; no intuito de dispersar a multidão para 
evitar que a situação se agravasse foram feitos alguns disparos deliberadamente para 
o ar.  Lamenta‐se que uma manifestação de estudantes destinada a expor problemas 
significativos  da  vida  académica  tivesse  degenerado  em  cenas  violentas  (…)”334.  Um 
dos  alunos  da  Pró‐AEESL,  João  Carvalho,  chegou  antes  do  conturbado  final.  “(…) 
Trabalhava muito para a Pró‐AEESL. Saía de casa à segunda‐feira de manhã e voltava 
no  domingo  para  tomar  banho  e  comer  decentemente.  (…)  Eu  imprimia,  escrevia  e 
colava.  Tinha  uma Mini‐Honda  que  transportava  três  pessoas,  com  as mochilas  dos 
comunicados.  Lembro‐me  da  manifestação.  Nós  é  que  tínhamos  os  panfletos  onde 
explicávamos  as  razões  da  greve  para  serem  lá  distribuídos  (…).  Quando  chegámos 
distribuímo‐los. Depois começou um tiroteio e todos se atiraram para o chão (…)”335. 

O director dos  Serviços de Educação  suspendeu as  aulas por  5 dias para estudar 
“com  sossego”  soluções  para  a  grave  situação.  As  escolas  do  Secundário  eram 

                                                            
330 Comunicado da direcção da AEUL, de 23 de Abril de 1975, original.  

331 Semanário Vitória Certa, órgão do MPLA, Ano I, nº 4, p. 13.  

332 Libertação Nacional, suplemento do Revolução Popular, jornal dos Comités Amílcar Cabral, nº 47, s.d. 
333 Libertação Nacional, suplemento do Revolução Popular, jornal dos Comités Amílcar Cabral, nº 47 s. d.  

334 a província de Angola, 24 de Abril de 1975, p. 5. 
335 Entrevista a João Carvalho, em 5/1/2011. Nasceu em Luanda. Tinha nesta altura 18 anos. Militante da 
Pró‐AEESL, dos CAC e da OCA. Esteve preso pelo MPLA entre Dezembro de 1977 e Dezembro de 1979. 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diariamente  invadidas  por  grupos  munidos  de  megafones  e  armados  de  facas, 
correntes e matracas, que expulsavam os alunos das aulas e insultavam os professores. 
A  Direcção‐Geral  da  Educação  lembrou  que  Jerónimo  Wanga  não  permitiria  que 
“agitadores  de  última  hora  (…)  arvorados  em  eleitos  por  maiorias  democráticas 
enterrem  a  democracia  antes  desta  criar  raízes  sólidas”336.  Teve  posições  solidárias, 
como  a  do  DIP  da  UNITA:  “(…)  A  atitude  dos  desordeiros  do  ensino  secundário  só 
tende  a  atrasar  o  processo  de  descolonização.  Daqui  se  infere  que  os  ditos 
representantes  da  pró‐associação que  são,  afinal,  joguetes  de  outras  entidades,  não 
constituem  forças  democráticas  e  não  colaboram  na  ordem  e  na  paz  para  a 
Independência  de  Angola  (…)”337.  A  Juventude  Revolucionária  de  Angola  (UNITA) 
também  repudiou  a  Pró‐AEESL”,  revelando que não  se  responsabilizava por  atitudes 
que militantes e simpatizantes seus pudessem tomar338.  

Quem  estava  solidário  com  a  greve  manifestou‐o.  Do  curso  nocturno  da  Escola 
Emídio Navarro339, da Escola Comercial340, da Escola  Industrial341, entre outras. E dos 
universitários que prolongaram a greve até 30 de Abril de 1975, argumentando que o 
ministério  apostava  na  divisão,  considerando‐os  “homens maduros  e  sensatos”  para 
“amesquinhar”  os  do  Secundário,  chamando‐lhes  “crianças  irresponsáveis”342.  Os 
Comités de Acção Sindical dos operários de 10 empresas apoiaram os alunos343.  

2.8.A 2ª Ocupação com Desalojados 

Nos dias 28, 29 e 30 de Abril de 1975 os combates nos muceques entre o MPLA e a 
FNLA causaram 500 mortos e centenas de feridos344. Parecia claro que o MPLA queria 
ficar  sozinho no poder. Os movimentos preparavam‐se para  a  guerra. O armamento 
entrava em Angola por via marítima, aérea e terrestre. Um descarregamento de armas 
para o MPLA no dia 28, de um navio jugoslavo atracado no porto de Luanda345, obteve 
a colaboração de universitários346.  

Aos muitos desalojados de Luanda, veio juntar‐se o fluxo de refugiados do interior 
que debandavam das zonas dos combates. Foi perante esta situação que a direcção da 
Pró‐AEESL  decidiu  abrir  os  liceus  a  todos  eles,  assinalando  a  2ª  ocupação  daqueles 
estabelecimentos de ensino. “(…) Esta segunda ocupação do Liceu Feminino foi a mais 
                                                            
336 a província de Angola, 24 de Abril de 1975, p. 5. 
337 a província de Angola, 24 de Abril de 1975, p. 3. 
338 a província de Angola 24 de Abril de 1975, p. 5. 
339 Comunicado dos alunos do curso nocturno de 24 de Abril de 1975, original. 
340 a província de Angola, 24 de Abril de 1975, p. 5. 
341 Comunicado da delegação da Pró‐AEESL da Escola Industrial, Abril de 1975, original. 
342 Conclusões da RGA na Universidade de Luanda, de 24 de Abril de 1975, original.  
343 Revista Angola, 16 a 30 de Maio de 1975, nº 19, p. 4. 
344 J. Marques Rocha, op. cit., p. 352. 
345 Acta Resumo nº 15 da Comissão Nacional de Defesa, de 29 de Abril de 1975, pp. 3‐4. Espólio António 
Belo. 
346 Leonor Figueiredo, Sita Valles ‐  Revolucionária, Comunista até à Morte (1951‐1977), Alêtheia, 2010, 
p. 217. 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importante,  porque  solidificou  uma  série  de  coisas  (…).  Houve  muitos  professores 
envolvidos, gente da população, pais que nos  iam  levar comida,  traziam bens,  roupa 
(…).  A  tropa  deu  colchões  e  comida.  Foram  centenas  de  pessoas  que,  de  repente, 
entraram por ali e as salas de aula foram convertidas em camaratas. Tudo aquilo era 
limpo diariamente, e organizado em função das famílias. Eu aprendi imenso. Fazia de 
tudo, desde a organização das camaratas, quem entra, para onde vai, os piquetes, a 
alimentação.  (…) O  liceu no  início  esteve  totalmente ocupado. O  rés‐do‐chão e o  1º 
andar.  Eu  vou para  os milhares  de  refugiados.  Aí  houve um  trabalho de  equipa,  um 
clima  muito  organizado,  porque  já  havia  muita  definição  dos  Movimentos  de 
Libertação.  (…)  O meu  irmão mais  velho  foi‐me  buscar  para me  levar  para  casa.  Eu 
dormia  no  liceu.  Eu  e  muitos  outros.  Mesmo  em  termos  familiares  obrigou‐nos  a 
definir  posições  (…)”347.  Paralelamente a este  auxílio de emergência,  o  anfiteatro do 
Liceu  Feminino  foi  ninho  de  intervenção  cultural.  “Editámos  poetas,  pessoas 
esquecidas, e poesia de um pescador que não sabia ler nem escrever, mas tinha uma 
poesia extraordinária (…). Tudo isso foi uma grande escola e experiência de vida. Havia 
vontade de mudança. Essa tendência estava embuída nos estudantes (…)”348. 

Durante a ocupação dos  liceus,  responsáveis do Movimento Estudantil  acederam 
em passar para o MPLA bens que lhes eram enviados para os refugiados ali abrigados. 
“(…) A  fase mais mibilizadora  foi quando abrimos os  liceus à população  (…). A  tropa 
portuguesa foi lá várias vezes descarregar milhares de rações de combate. Entravam ali 
e passado meia hora… aquilo era  tudo carregado numas pequenas camionetas, para 
seguirem  para  os  Centros  de  Instrução  Revolucionária  do MPLA.  90%  destas  rações 
não  ficavam  no  liceu.  Logo  que  a  tropa  portuguesa  saía,  entravam  as  outras 
camionetas (…)”349.    

A  revista Angola,  afecta  ao MPLA,  publicou  um  artigo  sobre  a  solidariedade  dos 
operários  do  Centro  Industrial  de  Viana,  junto  a  Luanda.  “(…) Na  altura  dos  últimos 
crimes que enlutaram de novo o Povo de Luanda, foram os estudantes que tomaram a 
iniciativa  de  socorrer  o  Povo  desalojado  das  suas  casas.  Foram  as  Associações  (Pró‐
AEESL  e  AEUL)  que  estavam  a  ser  visadas  na  repressão,  que  deram o  exemplo,  que 
trataram dos desalojados com o máximo de humanismo (…), uma grande derrota para 
os que dizem que os estudantes são anarquistas, bandidos, delinquentes, estrangeiros, 
enfim, dizem coisas falsas e mentirosas (…)”350. No semanário Vitória Certa, órgão do 
MPLA,  também  se  elogiavam  os  estudantes  que  lutavam  “vigorosamente  e  com 
coragem  extraordinária”.  “(…)  Uma  das  acusações  que  com  maior  relevância  os 
reaccionários,  os  lacaios  do  imperialismo,  fazem  à  pró‐associação  é  esta  ser  uma 

                                                            
347 Entrevista a Natália Condado. 
348 Entrevista a Timóteo Macedo. 

349 Entrevista a Luís Marinho. 
350 Revista Angola, 16 a 30 de Maio de 1975, nº19, p. 4. 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organização criada pelo MPLA. E isto porquê? Porque a pró‐associação tem os mesmos 
objectivos dum ensino popular e democrático (…)”351.  

O  Primeiro  Ministro  pelo  MPLA,  Lopo  do  Nascimento,  reiterava  a  posição  do 
movimento.  Via  no  Ministro  da  Educação  “um  homem  aberto  ao  diálogo”,  mas  as 
hierarquias intermédias podiam “envenená‐lo”, parecendo‐lhe que em muitas escolas 
subsistia uma gestão autoritária. Elogiou o papel dos estudantes ao longo da História. 
“(…) Em qualquer parte do mundo o sector estudantil é bastante contestatário, devido 
à sua  juventude e ao grau de politização.  (…) Na nossa terra os estudantes têm uma 
tradição de luta e no fim dos anos 60 quando a luta clandestina nas cidades teve um 
salto qualitativo,  os  estudantes  (com os operários)  passaram a  comandar em vez da 
pequena  burguesia.  São  Nicolau,  Baía  dos  Tigres,  Tarrafal,  estavam  cheios  de 
estudantes  e  quando  alguém  diz  que  no  tempo  do  colonialismo  os  estudantes  não 
lutavam, demonstra ignorar a evolução histórica da nossa luta ou menozprezar o papel 
desempenhado  (…)”352.  O  BP  do  MPLA  manifestou  “profunda  inquietação”  pela 
situação.  Este  órgão  máximo  pediu  ao  Governo  para  “satisfazer  as  justas 
reivindicações” de estudantes e professores, de forma a parar o “descontentamento e 
a inquietação”. O BP culpou o ministro de ter nomeado Director Geral dos Serviços de 
Educação e Cultura,  Teodoro Chitunda,  da UNITA,  cujo passado era de  “colaboração 
com o colonial‐fascismo”353. A prova surgiu num comunicado conjunto da AEUL, Pró‐
AEESL,  e  AIESSA  que  reproduziu  o  artigo  em  causa,  intitulado  «Uma  lição  de 
Portugalidade»,  onde  o  autor  escreveu  que  “(…)  o  terrorismo  tem  o  objectivo  de 
arrastar o povo para a desgraça, para o atraso e para a morte (…)”354.  A revista Angola 
tirava as ilações: “(…) Está tudo ligado: a repressão à Pró‐Associação dos Estudantes, a 
proibição  do  direito  de  reunião  e  de  expressão  de  estudantes  e  professores,  a 
intervenção de tropas nas escolas, a suspensão de alunos progressistas, o saneamento 
de professores que lutam pela Independência completa da nossa Pátria (…)”355. 

Por esta altura ou um pouco mais  tarde começou a  ser visível a africanização da 
sociedade  angolana.  Nesse  sentido,  a  Pró‐AEESL  decidiu  substituir  os  nomes 
portugueses dos estabelecimentos de ensino por outros da História de Angola. Assim, 
o  Liceu  D.  Guiomar  de  Lencastre,  ou  Liceu  Feminino,  passou  a  chamar‐se  N’Zinga 
M’Bandi, o Liceu Salvador Correia ficou Mutu Ya Kevela, o Liceu Paulo Dias de Novais 
designou‐se por N’Gola Kiluanji, a Escola Industrial transformou‐se em Bula Matadi e a 
Comercial  Vicente  Ferreira  ficou  1º  de Maio356.  “(…)  Escolhi  o  nome  de  uma  rainha 
angolana. Tinha de ser mulher, a rainha N’Zinga M’Bandi que se tinha distinguido. Eu e 

                                                            
351 Semanário Vitória Certa, órgão do MPLA, de 26 de Abril de 1975, Ano I, nº 4, pp. 8‐9. 
352 Entrevista reproduzida no semanário Vitória Certa, órgão do MPLA, Ano I, nº 4, p. 11. 
353 Semanário Vitória Certa, órgão do MPLA, Ano I, nº 4, p. 13. 
354 Comunicado original, s. d. com fotocópia da revista Mensagem da Direcção dos Serviços de Educação 
nº 104, de Janeiro de 1973. 
355 Revista Angola, 1 a 15 de Maio de 1975, nº 18, p. 9. 
356 Entrevista a Timóteo Macedo. 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outras alunas  fomos à  fachada do  liceu para  tentarmos arrancar as  letras, mas eram 
num metal pesado, foi impossível. Depois mudaram e ficou N’Zinga M’Bandi (…)”357. 

A  luta  dos  professores  centrava‐se  nas  medidas  “repressivas”  do  ministro,  uma 
delas  a  transferência  “arbitrária”  para  Cabinda  de  Maria  Gabriela  Antunes,  do 
directório  do  Movimento  Pró‐Sindicato  dos  Professores,  da  direcção  da  Escola 
Comercial Vicente Ferreira, e membro do Gabinete de Estudos do MEC. Rui Ramos foi 
um dos professores da Escola Comercial que desde o início aderiu à luta dos alunos, na 
maioria do MPLA. “(…) As aulas eram muito politizadas, havia uma contestação contra 
o «ensino português». Um grupo de professores nascidos em Angola seguia essa linha, 
pelo que quase deixou de haver  aulas  com matéria.  (…) Os professores portugueses 
queixaram‐se ao ministro de que os professores do MPLA não davam aulas, mas sim 
política  (…).  O  Ministro  Jerónimo  Wanga  convocou  uma  reunião  com  todos  os 
professores,  apoiou  os  portugueses,  e  chamou  «anarquistas»  aos  do  MPLA.  Eu 
intervim, recusei‐me a ser chamado assim. Mostrei‐lhe o manual que estava a produzir 
para os alunos, à revelia do ministério, que não inscreveu como prioridade a mudança 
de  agulha  do  ensino  (…).  A UNITA  costumava mandar militares  para  a  escola,  numa 
manifestação  de  força  por  terem  o  ministério  nas  mãos,  e  porque  a  escola  estava 
conotada  com  o  MPLA.  Eu  apoiei  a  acção  dos  estudantes  (…)”358.  Os  professores 
estavam  definitivamente  ao  lado  dos  estudantes.  “(…)  Todas  as  movimentações 
levadas a  cabo  fizeram parte da estratégia para paralisar a estrutura da Educação, e 
esta  fazia parte da estratégia mais global da  tomada do poder pelo MPLA. Na altura 
não estava consciente disso. Nem sequer me questionava. Aliás, na época, para mim 
era uma inevitabilidade boa que o MPLA tomasse o poder (…)”359.  

2.9.O 1º de Maio no dia 22  

A  grande  comemoração  preparada  para  o  1º  de  Maio  de  1975  foi  adiada  pela 
violência de finais de Abril360. A Pró‐AEUL tinha programado uma exposição, colagem 
de  cartazes nas  faculdades,  jornais murais,  a  edição de um suplemento do BU e um 
comício sobre “O Papel do Estudante na Luta Anti‐Imperialista”361. Mas afinal, o Dia do 

                                                            
357 Entrevista a Maria Adelina Batista. 
358  Entrevista  a  Rui  Ramos  em  3/2/2011.  Nasceu  em  Luanda  em  1945,  onde  estudou  até  frequentar 
Direito em Lisboa. Aos 20 anos começou a militar no grupo clandestino Kimangua, do MPLA. Foi preso 
duas vezes pela PIDE, cumpriu 3 anos e meio. Depois do 25 de Abril leccionou em Luanda e Cabinda. Foi 
membro do Governo de Transição pelo MPLA,  chefe de  redacção da Angola,  revista da  Liga Nacional 
Africana,  fundador  e  director  do  jornal Poder  Popular,  chefe  de  redacção  do  jornal  do MPLA Vitória 
Certa  até  Julho  de  1975.  Quinze  dias  depois  da  Independência  era  detido  pela  segurança  de  Estado 
(DISA), por ordem do Bureau Político do MPLA Em Portugal foi editor do Expresso e colaborou na rádio 
Geste, TSF, BBC e Rádio France e foi director da revista África Confidencial. 
359 Entrevista a Alberto Lemos. 
360 General Silva Cardoso, op. cit., p. 596. 
361 Semanário Vitória Certa, órgão do MPLA, 26 de Abril de 1975, Ano I, nº 4, p. 12. 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Trabalhador  ficou  assinalado  por  combates  em  todo  o  território362.  A  2  de Maio  de 
1975  foram  mortas  em  Luanda  mais  de  200  pessoas363.  As  autoridades  impunham 
recolher obrigatório, a que a cidade se habituara364, mas que não constituía problema 
para os dirigentes do Movimento Estudantil, já que o Exército Português fornecia‐lhes 
salvo‐condutos365.  Em  meados  de  Maio,  o  Governo  proibíu  os  militares  dos 
movimentos de andarem desintegrados, e a posse de armas pesadas na cidade366. Em 
Lisboa,  o  Conselho  da  Revolução  adoptava  o  conceito  de  “neutralidade  activa”  para 
orientar a posição das FAP em Angola367.  

As comemorações do 1º de Maio de 1975 tiveram lugar em Luanda, no dia 22, em 
simultâneo  com a  greve  geral  e  a  “grande marcha” promovida pela UNTA,  sindicato 
afecto  ao  MPLA.  A  presença  dos  estudantes  retribuía  o  apoio  dos  operários  à  sua 
luta368.  O  caderno  reivindicativo  entregue  ao Governo  de  Transição  incluía  (além  da 
questão principal, a “destituição imediata” do Alto Comissário), no ponto 7º, apoio aos 
estudantes,  contra  “as  manobras  reaccionárias”  do  ministério”369.  Os  membros  do 
MFA em Angola estimaram a presença de 10 mil pessoas na manifestação, controladas 
pelo  MPLA,  incluindo  dezenas  de  soldados  das  FAPLA  desarmados,  e  do  Corpo  de 
Polícia oriundos do MPLA. “(…) Decorreu com um civismo exemplar (…) a manifestação 
mostrou de  forma  insofismável  que o movimento exerce,  quando quer,  um efectivo 
controlo  sobre  as  bases,  ou  melhor,  que  as  anteriores  posições  aparentemente 
assumidas  por  imposição  das  massas  populares,  mais  não  são  do  que  atitudes 
premeditadas perfeitamente inseridas na sua linha de actuação. Equivale isto a afirmar 
que a linha dura, mais radical, está a prevalecer no directório do movimento (…)”370.  

As  relações  entre  o  Alto  Comissário  e  o MPLA  pioraram.  O movimento  também 
exigiu a saída de Silva Cardoso371. Nos últimos dias de Maio a situação complicou‐se, a 
Comissão  Nacional  de  Defesa  denunciou  ocupações  forçadas  e  violações  de 
domicílios372.  O  jornal  O  Comércio  de  Luanda  noticiava  que  os  assassínios,  os 
espancamentos,  as  prisões  domiciliárias  e  os  assaltos  estavam  na  ordem  do  dia373. 

                                                            
362 J. Marques Rocha, op. cit., pp. 355‐356. 
363 João Paulo Guerra, op. cit., p. 219. 
364 Acta nº 16 da Comissão Nacional de Defesa de 5 de Maio de 1975, Arquivo Histórico‐Militar (2ª 
divisão, 2ª secção, caixa 129, n.º 22). 
365 Entrevista a Valdemar Parreira. 
366 João Paulo Guerra, op. cit., p. 220. 
367 João Paulo Guerra, op. cit., p. 220 . 
368 Semanário Vitória Certa, órgão do MPLA, 24 de Maio de 1975, p. 7. 
369 Revista Angola, Junho de 1975, s.d., p. 8. 
370 Relatório de 30 páginas da CCPA de Angola, “Evolução e Análise da Situação em Angola a partir de 13 
de Maio 75” de 26 de Maio de 1975, p. 27. Espólio António Belo. 

371 João Paulo Guerra, op. cit., p. 220. 
372 J. Marques Rocha, op. cit., p. 361. 
373 J. Marques Rocha, op. cit., p. 368. 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Nova escalada de violência entre o MPLA e a FNLA374. O Alto Comissário denunciou à 
imprensa de Lisboa que o MPLA estava a distribuir armas aos civis375.  

Os liceus Salvador Correia, Feminino, Paulo Dias de Novais, escolas Industrial e 
Comercial  que  abrangiam  mais  de  metade  dos  alunos  do  Secundário  de  Luanda 
continuavam ocupados. O ministro Jerónimo Wanga observou ao jornal O Comércio de 
3 de  Junho de 1975376 que os estudantes  andavam armados377. Numa visita  à Huíla, 
Savimbi  veio  recordar  que  foi  a  partir  da  luta  de  libertação  que  o  regime  colonial 
começou  a  criar  novos  liceus  e  a  universidade.  Voltou  a  atacar  os  estudantes 
progressistas. “(…) Quantos  filhos de camponeses têm carros para  fazer agitação nas 
escolas?  Falar  em  nome  do  povo,  falar  em  nome  das  camadas  exploradas?  Isso  é 
mentira e hipocrisia e tem de acabar (…) quando é que esses senhores progressistas já 
estiveram a trabalhar numa fazenda, já tiveram uma enxada na mão? Eles não podem 
falar  em  nome  das  massas  exploradas!  Isso  é  uma  mentira!  (…)  vamos  fazer  uma 
marcha  e  vamos  gritar:  o  que  nós  queremos  é  que  cesse  a  agitação  nas  escolas, 
queremos que se ensinem as crianças (…) para a próxima vez que tentarem agitação, 
eu, à frente de 500 mil homens, vou avançar para a Veterinária (…)”378.  

Os combates entre a FNLA e o MPLA travavam‐se agora nas ruas de Luanda. O 
Comando Operacional ameaçou prender ou abater os militares dos movimentos que 
estivessem  fora  das  delegações379. Milhares  de  portugueses  aguardavam  transporte 
para abandonarem Angola. Um elemento da Comissão Coordenadora do Programa do 
MFA em Angola (CCPA) considerava “(…) que a generalidade dos que saíram e dos que 
virão  a  sair  do  país  a  isso  são  obrigados  por  sentimento  de  insegurança,  de  que  os 
recentes incidentes em Luanda, e não só, são fundamentalmente insuperáveis (…)”380.  

O  ano  lectivo  1974/75  terminou  a  14  de  Junho  de  1975  nas  escolas 
desocupadas,  onde  as  aulas  funcionaram  intermitentemente.  Os  exames  ficaram 
inicialmente  marcados  para  dia  23.  Os  liceus  estavam  sem  aulas  há  dois  meses, 
abrigavam  refugiados,  enquanto  decorria  a  greve  de  alunos  e  professores381.  O 
ministro  Jerónimo Wanga prosseguia  o  périplo  pelos  estabelecimentos de  ensino de 
Angola,  incluindo os núcleos universitários, em que se empenhara desde o  início. No 
Huambo defendeu um ensino para todos “(…) até para aqueles que durante 14 anos 
andaram nas matas  (…). Outros  foram aqueles que, estando em Angola, com os pais 
presos ou assassinados, não puderam estudar e agora querem‐no  fazer. E apesar da 

                                                            
374 João Paulo Guerra, op. cit., p. 221. 
375 J. Marques Rocha, op. cit., p. 357. 
376 Jornal Vitória Certa, órgão do MPLA, nº 7 de 24 de Maio de 1975. 
377 Revista Angola, 18 de Julho de 1975, nº 24, p. 3. 
378 Jornal de Angola, 9 de Julho de 1975, p. 11. 
379 J. Marques Rocha, op. cit., p. 372. 
380 J. Marques Rocha, op. cit., pp. 386‐387. 

381 a província de Angola, 22 de Junho de 1975, p. 5. 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sua  idade,  nós  queremos  dar‐lhes  a  possibilidade  de  estudarem. Vamos  acabar  com 
esta coisa da idade e se alguém mesmo com 70 anos quiser entrar na escola primária, 
pode  entrar  (…)”.  O ministro mencionou  os  professores,  alunos  e  funcionários  “que 
não  gostam  e  não  querem  trabalhar  para  Angola”,  avançando  que  o  problema  era 
simples:  “podem  fazer  as  suas  malas,  vão‐se  embora”382.  Em  Benguela,  Jerónimo 
Wanga revelou a oficialização de colégios particulares, católicos ou protestantes e um 
ano  lectivo de 1975/76 mais  exigente nos professores,  nas médias para dispensa de 
exame e num período de aulas prolongado. Declarou que tinha deixado de considerar 
representativos  a  Pró‐AEESL  e  o  Movimento  Pró‐Sindicato  de  Professores,  pois  só 
tinham sido reconhecidos pelo Executivo anterior ao Governo de Transição383.  

O Movimento Pró‐Sindicato dos Professores dirigiu um pedido ao Ministro da 
Justiça,  Diógenes  Boavida  (MPLA),  para  que  procedesse  judicialmente  contra  o 
Ministro  da  Educação  (UNITA)  por  este  ter  associado  estudantes  à  destruição  de 
documentos e a grupos armados. Queriam saber os nomes dos professores fura‐greves 
“indignos da classe”384. Não baixaram o tom dos protestos. Perante as críticas sobre a 
greve, responderam que era “melhor” não haver aulas do que os alunos aprenderem 
matérias  “desfasadas” da  conjuntura política385. Mas  a  solidariedade  com o ministro 
não era negligenciável. Agora vinha de 169 professores primários de “dentro e de fora 
do asfalto”386 e de docentes não afectos ao Movimento Pró‐Sindicato dos Professores, 
que  criticavam  por  não  serem  “isentos”  e  “misturarem  problemas  da  classe  com 
ideologias”387. Grupos de alunos fizeram exposições para salvar o ano escolar388.  

Os movimentos  usavam  a  propaganda  até  ao  limite.  Dois  exemplos:  o MPLA 
acusava  a  FNLA  de  canibalismo  a  partir  da  «descoberta»  de  órgãos  que  depois  se 
provou terem sido roubados da Maternidade de Luanda389. Por sua vez os elementos 
da  associação  eram  acusados  de  preparar  uma  matança.  “(…)  Quanto  à  Pró‐AEESL 
montes de merdas: a malta ainda não sabe qual a posição que havemos de tomar em 
relação aos exames. Apareceu um panfleto assinado pela pró e com as nossas palavras 
de ordem em que  se dizia  que  iríamos boicotar  os  exames  com catanas  e  armas de 
fogo, professores e alunos seriam perseguidos e eliminados (…)”390.  

A Cimeira de Nakuru, entre 16 e 21 de Junho de 1975, foi uma encenação dos 
presidentes  dos  3 movimentos. O  fracasso  ficou  demonstrado  nos  combates  que  se 

                                                            
382 a província de Angola, 25 de Maio de 1975, p. 10. 
383 a província de Angola, 6 de Junho de 1975, p. 3. 
384 a província de Angola, 19 de Junho de 1975, p. 2. 
385 a província de Angola, 21 de Junho de 1975, p. 5. 
386 a província de Angola, 4 de Junho de 1975, p. 5. 
387 a província de Angola, 24 de Junho de 1975, p. 2. 
388 a província de Angola, 18 de Junho de 1975, p. 5.  

389 Leonor Figueiredo, Ficheiros Secretos da Descolonização de Angola, Alêtheia, 2009, pp. 41‐45. 
390 Carta de Maria Adelina Batista de 19 Junho de 1975. 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seguiram. Nestas circunstâncias o programa para os exames foi afectado e aberta nova 
oportunidade391. E com os exames vieram os seus contestatários. Piquetes de alunos e 
professores  mobilizaram‐se  para  dissuadirem  os  fura‐greves.  Mas  as  provas 
realizaram‐se em colégios particulares – D. Moisés Alves de Pinho, D. João II, Viriato, 
Cristo Rei, Bom Saber, Alexandre Herculano, Universal, José Régio, Santo Condestável, 
S. José de Cluny e Vasco da Gama. Nos dois últimos houve manifestações. No Colégio 
S.  José  de  Cluny  os  exames  foram  suspensos  no  dia  24  de  Junho  1975,  após 
intervenção da Polícia Militar, que disparou para o ar (segundo a imprensa), contra um 
grupo  desarmado  (segundo  os  professores). Outro  incidente  envolveu  a  pistola  com 
que  uma  funcionária  do  colégio  ameaçou  os  grevistas.  Houve  um  segundo  episódio 
com disparos. Estudantes feridos à coronhada receberam tratamento hospitalar392.  

O Primeiro Ministro pela FNLA, Johnny Eduardo, referiu a 10 de Julho de 1975 
que  era  “(…)  talvez  o  vento  das  greves  e  dos  grevistas  espalhados  pela  Europa  que 
chega até estes estudantes burgueses ou europeus, cansados de aprender, integrados 
numa  classe  altamente  rica.  Mas  não  podemos  considerar,  de  forma  alguma 
revolucionismo  e  muito  menos  progressismo,  quando  essa  greve  é  feita  por 
estudantes pertencentes às classes e castas mais privilegiadas de Angola, aqueles que 
ontem para frequentar as universidades, os pais devem ter sido informadores da PIDE, 
negros de serviço, funcionários, excluindo o verdadeiro povo, quer dizer, o dos meios 
rurais e dos bairros de lata dos grandes centros urbanos (…)”393.  

A partir de Julho de 1975 nada mais  ficaria  igual em Angola. Ainda se tentou, 
em vão, uma Semana de Unidade Nacional no princípio do mês.  No dia 9 teve início a 
Batalha de Luanda, que seria vencida vários dias depois pelo MPLA. A FNLA e a UNITA 
foram expulsas da  cidade. O grande objectivo do movimento de Agostinho Neto era 
ter  a  posse  da  cidade  para  ali  declarar  a  Independência,  dentro  de  quatro  meses. 
“Angola está em guerra!”, lia‐se nas primeiras linhas da carta enviada de Luanda, a 15 
de  Julho de 1975, por uma militante da Pró‐AEESL do  Liceu Feminino.  “(…) A guerra 
popular prolongada está quase a ter o seu início (se já não teve!). Estou a escrever‐te 
ao  som  de  morteiros,  bazucas  e  granadas.  É  terrível!  Estou  a  ouvir  «atenção  a  um 
comunicado de urgência», só se ouve disto a todos os momentos. Buuum!!! (rebentou 
outro). (…) A delegação dos Combatentes (Avenida, junto às nossas casas) da FNLA foi 
atacada sexta‐feira de manhã. Eu vi o ataque da minha varanda (...). As FAP estavam 
nitidamente ao lado do MPLA (a vitória é certa). Em frente a minha casa há todos os 
dias panhard’s e seis unimogues cheios de tropa (para não deixarem a FNLA avançar). 
(...). Como sempre acontece tem havido assaltos e violações às residências feitas por 
populações armadas  (e  infelizmente com consentimento do MPLA).  (…) Eu tenho  ido 

                                                            
391 a província de Angola, 24 de Junho de 1975, p. 2.   

392 a província de Angola de 25 de Junho de 1975, p. 4. 
393 Revista Angola, 1 de Agosto de 1975, nº25, p. 10. 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ao liceu todos os dias apesar dos tiros. O Valdemar e o Augusto estão cá. O Manuel, o 
Paulo, o Augusto, o Luizinho e o João andam a combater. Ainda no sábado estive com 
eles no  liceu.  Tinham  ido almoçar  às 4 horas.  Estavam  fardados e armados. O Paulo 
matou um Fenelá.  É a GUERRA!  (…). No outro dia  telefonaram para o  liceu, dizendo 
que o Cesário, a Natália, a Adelina, a Rita, Valdemar, Jota, etc. já andavam debaixo de 
olho. É um problema. Podes crer que eu às vezes fico com um cochito de medo (...). 
Nem imaginas como isto está quente. A minha casa estremece toda. Uma pessoa vai 
na rua, além dos tiros só ouve marteladas nos caixotes, das pessoas que se preparam 
para ir embora (…)”394.  

Os combates da primeira quinzena de Julho de 1975 mataram mais de cinco mil 
pessoas. Vieram afectar os exames. Quem já os fizera, passou a beneficiar de mais dois 
valores na prova escrita, no secundário e técnico, determinou a 11 de Julho de 1975 o 
Director‐Geral de Educação e Cultura,  Teodoro Chitunda395. Dispensava‐se de exame 
com a média de 12 valores396. Para novos exames era preciso esperar por condições de 
segurança. Quem quisesse sair de Luanda podia antecipar as provas, que só focariam 
as matérias dadas nas aulas,  segundo despacho do MEC, de 18 de  Julho de 1975397. 
Luanda  tornara‐se uma cidade macabra, com casas mortuárias cheias,  cadáveres por 
remover  nos  muceques398.  O  comando  das  FAP  dizia  que  a  situação  era 
“extremamente  grave”399.  Tropas  da  FNLA,  militares  zairenses  e  mercenários 
portugueses  comandados  pelo  coronel  Santos  e  Castro  entraram em Angola  rumo a 
Luanda.  A  África  do  Sul  reforçou  o  fornecimento  de  armas  à  UNITA400.  A  FNLA  foi 
contida  pelo  MPLA  a  60  Kms  de  Luanda  A  ponte  aérea  para  Portugal  começou 
oficialmente a 17 de  Julho de 1975. Depois o  líder da FNLA declarou guerra  total ao 
MPLA. No fim do mês o Alto Comissário demitiu‐se401, o MPLA proclamou a resistência 
popular generalizada402, a 5ª repartição das FAP impôs censura militar sobre Angola403.  

A 31 de  Julho de 1975  chegavam a  Lisboa mais notícias de  Luanda.  “(…) Esta 
semana morreram dois camaradas do SAM, serviço de assistência médica. Um era uma 
rapariga  branca,  acho  que  estudante  de  Medicina,  bastante  activista  dentro  do 
movimento. Era uma camarada que  ia buscar os  feridos debaixo de fogo,  fosse onde 
fosse.  Rebentou  uma  mina  quando  a  ambulância  estava  a  passar.  Mudando  de 
assunto, sabes quem é a Nela? (...) Os pais tinham passagem marcada para terça‐feira 
                                                            
394 Carta de Maria Adelina Batista de 15 de Julho de 1975. 
395 Diário de Luanda, 12 de Julho de 1975, p. 5. 
396 Diário de Luanda, 23 de Julho de 1975, p. 6. 
397 Diário de Luanda, 19 de Julho de 1975, p. 5. 
398 J. Marques Rocha, op. cit., p. 397.  

399 J. Marques Rocha, op. cit., p. 395. 
400 João Paulo Guerra, op. cit., p. 223. 
401 João Paulo Guerra, op. cit., p. 224. 
402 Diário de Luanda, 26 de Julho de 1975, p. 2. 
403 Diário de Luanda, 30 de Julho de 1975, p. 7. 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às  10  h  e  ela  segunda‐feira  à  noite  basou  de  casa.  Mais  uma  que  se  entrega  à 
revolução. (…) A vitória é certa. Da camarada Adelina”404.  

2.10.Pró‐AEESL Reorganiza‐se 

Foi então que a Pró‐AEESL, “porta‐voz da vanguarda estudantil”, prometeu uma 
“redefinição  ideológica”  para  conquistar  um  Ensino  Popular  através  de  uma 
Democracia Popular. No jornal 1º Julho, o “órgão formativo e informativo” que lançou, 
lia‐se que a escola tinha de ser uma “frente de luta anti‐imperialista”. Esta frente devia 
integrar a burguesia nacional e o proletariado, pois só assim teriam a força suficiente 
para derrotar o “bem armado  (materialmente) exército de agressão”. Não era altura 
para “agudizar” a luta de classes porque seria “pactuar com o inimigo”. “(…) Estamos 
na  fase de Resistência Popular. E é dentro desta palavra de ordem que é necessário 
mobilizarmo‐nos, seja nas fábricas, nos bairros, nos quimbos, ou nas escolas por forma 
a  travarmos a  invasão  imperialista  (…). Vamos assim organizarmo‐nos para  construir 
barricadas,  trincheiras  e  abrigos  contra  os  ataques  aéreos!  Organizarmo‐nos  para 
combater a fome fazendo cooperativas para a distribuição de alimentos, para garantir 
a produção nas fábricas, organizar milícias populares armadas (…)”405.  

Era  a  nova  fase  da  Pró‐AEESL  após  uma  auto‐crítica,  que  deu  azo  à  sua 
reestruturação para responder ao apelo da resistência popular generalizada do MPLA. 
A reflexão concluíu que a desmobilização dos estudantes se deveu à falta de formação 
política que a Pró‐AEESL devia ter prestado. No entanto, esta debatia‐se com falta de 
quadros e alguma desorganização, devido ao “espírito elitista, individualista e liberal” 
de alguns elementos que tomaram “posições  incorrectas”. Ficou definido que a  linha 
ideológica  seria  da  responsabilidade  da  Reunião  Geral  de  Colaboradores  (RGC),  que 
usaria o seu Grupo Executivo para levar à prática as linhas de acção programadas pelas 
secções. A secção Cultural tinha cinema, teatro, desporto, colóquios, convívio, banca, 
música popular e revolucionária, teatro popular; a secção de Informação ficava com as 
relações exteriores para as fábricas e bairros, e os  jornais mural e  impresso. O  jornal 
noticiava a criação de cursos rápidos e  intensivos para os estudantes. “(…) Quem vai 
dinamizar  a  formação  de  postos  de  primeiros  socorros  para  acudir  os  soldados  e  às 
pessoas vítimas de bombardeamentos dos inimigos do povo? São os estudantes! (…)”. 
Informava  que  um  representante  da  Pró‐AEESL  fora  a  Moçambique  contactar  os 
estudantes406 e assistir à Independência do novo país, em 25 de Junho de 1975.  

O Governo de Transição de Angola desfez‐se em Agosto de 1975. Mantinham‐
se em Luanda apenas os ministros do MPLA407, enquanto a UNITA se  juntava à FNLA 
                                                            
404 Carta de Maria Adelina Batista de 31 de Julho de 1975. 
405 1º Julho, jornal da pró‐AEESL, nº 1, de 1 de Julho de 1975. 

406 1º Julho, jornal da Pró‐AEESL, Julho 75, Suplemento/especial.  

407 J. Marques Rocha, op. cit., p. 414. 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para  o  combaterem408.  Nesta  altura,  mais  200  mil  portugueses  tinham  saído  de 
Angola409.  Em  Portugal,  o  IV  Governo  Provisório  caíra  e  a  8  de  Agosto  de  1975  era 
empossado  o  V  Governo  Provisório,  ainda  com  Vasco  Gonçalves,  mas  sem  a 
participação  do  Partido  Socialista  e  do  Partido  Popular  Democrático,  devido  aos 
incidentes  verificados  neste  Verão  Quente.  Era  tornado  público  o  Documento  dos 
Nove,  crítico  sobre  Angola410.  A  colónia  estava  praticamente  parada.  O  Conselho 
Económico  cessou.  O  Alto  Comissário  Interino,  general  Ernesto  Ferreira  de Macedo, 
enviou um documento “muito secreto” para o Presidente da República, Costa Gomes, 
dando conta da análise de 4 de Agosto de 1975 do ministro da Economia por parte de 
Portugal no Governo de Transição, Vieira de Almeida. Este garantia que Angola estava 
à beira do colapso: milhares de desempregados,  fábricas paradas, corte dos salários, 
paralisação  dos  circuitos  de  distribuição,  fome  em  várias  zonas.  Os  portos  estavam 
paralisados.  Os  navios  fretados  recusavam  atracar411.  Poucos  dias  depois  o  mesmo 
responsável informava Costa Gomes da “secessão” de Angola412. Em Luanda ficaram as 
FAP e o MPLA, com a FNLA e a UNITA no interior. O último Alto Comissário de Angola, 
Almirante Leonel Cardoso, tomou posse a 30 de Agosto de 1975, ao mesmo tempo que 
o Primeiro Ministro Vasco Gonçalves era exonerado413. 

2.11.Quatro Meses de greve 

A Assembleia Magna convocada pela Pró‐AEESL no Liceu Técnico Bula Matadi 
(ex‐Escola Industrial) decidiu a 29 de Agosto de 1975 terminar a greve dos estudantes, 
após quatro meses de paralisação. A guerra exigia que a escola, inseparável do poder 
político, se colocasse ao serviço das “classes mais exploradas”. Os estudantes deviam 
associar‐se à resistência popular generalizada. Para isso os cursos práticos deviam ser 
reconhecidos pelo Governo como “tarefas de interesse para o povo”. As escolas teriam 

                                                            
408 João Paulo Guerra, op. cit., p. 225. 
409 J. Marques Rocha, op. cit., p. 410. 

410 “(...) Finalmente, a fase mais aguda da descolonização (Angola) chega, sem que se tenha tomado em 
consideração que não era possível “descolonizar”, garantindo uma efectiva transição pacífica para uma 
verdadeira  Independência, sem uma sólida coesão  interna do poder político, e sem, sobretudo, se ter 
deixado  de  considerar  que  a  “descolonização”  devia  continuar  a  ser,  até  se  completar,  o  principal 
objectivo  nacional.  Vemo‐nos  agora  a  braços  com  um  problema  em  Angola,  que  excederá 
provavelmente  a nossa  capacidade de  resposta,  gerando‐se um conflito de proporções nacionais  que 
poderá, a curto prazo,  ter catastróficas e trágicas consequências para Portugal e para Angola. O futuro 
duma autêntica revolução em Portugal está, em todo o caso, comprometido, em função do curso dos 
acontecimentos  em  Angola,  à  qual  nos  ligam  responsabilidades  históricas  inegáveis,  para  além  das 
responsabilidades sociais e humanas imediatas para com os portugueses que por lá trabalham e vivem 
(…)”, in Documento dos Nove, ponto 3. 
411 Mensagem “muito secreta” do Alto Comissário Interino para a Presidência da República de 7 de 
Agosto de 1975, Arquivo Histórico‐Militar (cota 43, 5, 842, 38).  
412 Mensagem secreta do Alto Comissário Interino para a Presidência da República de 11 de Agosto de 
1975. Espólio António Belo. 
413 João Paulo Guerra, op. cit., p. 227. 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de regressar à normalidade, com as secretarias abertas414. A destruição de certidões, o 
roubo de selos brancos415, e a  impossibilidade de obter comprovativos atingiram um 
número  indeterminado  de  jovens  que  vieram  no  “êxodo”.  “(…)  Houve  alunos  que 
chegaram cá sem poderem provar as  suas habilitações. Em Portugal  tive que assinar 
declarações sob palavra de honra, a dizer que tinham feito determinado ano. Porque 
os  papéis  tinham desaparecido  ou  tinham  sido  queimados  (…)”416.  Em  Luanda  havia 
grandes problemas para se obterem os documentos. “(…) No Liceu Salvador Correia a 
chefe da secretaria só dava certidões a quem fosse do MPLA. Eu passei a palavra aos 
alunos, para que, entre Abril e Julho de 1975, fossem o mais depressa possível pedir as 
certidões, porque eu já não conseguia aguentar mais (…)“417.  

Os  assaltos  tinham  objectivos  surpreendentes.  Na  noite  de  14  para  15  de 
Setembro de 1975 foram roubados da Universidade de Luanda uma máquina off‐set de 
uma  tonelada,  uma máquina  de  zinco‐gravuras  e material  fotográfico.  15  dias  antes 
tinham furtado 5 máquinas de policopiar. O comunicado da associação recordou que 
as instalações eram vigiadas e que o peso da off‐set e o local onde estava implicavam 
uma  “preparação meticulosa” que devia  ter  envolvido um grupo de 6 ou 7 pessoas, 
com  conhecimento  das  instalações  da  Pró‐AEUL.  Esta  atribuíu  o  furto  a  “racistas  e 
colonialistas”,  coniventes  com  “as  forças  reaccionárias  FRA  e  ESINA”418.  O  Reitor  do 
Liceu Salvador Correia passou por situações igualmente insólitas, que o levaram a fugir 
de  Angola.  “(…)  Fui  informado  que  nos  queriam  matar.  Passei  a  ter  mais  cuidado. 
Costumava ir passear o cão à noite junto à Igreja de Fátima. E uma vez saíu‐me de uns 
arbustos um grupo de  cinco pessoas  vestidas de escuro, que abriram em  leque e  se 
dirigiram a mim.  Soltei  o  cão  (…)  eles  desapareceram no escuro.  Isto  aconteceu uns 
meses  antes  de  vir.  Passei  a  ir  passear  o  cão  com  uma  pistola.  Não  podia  mostrar 
medo.  (…)  Depois  fui  avisado  por  alunos  de  que  queriam  lançar  uma  granada  para 
minha casa. Um dia tocam à porta, era meia‐noite, abro, eram 3 alunos armados com 
pistolas,  que  me  iam  avisar.  No  dia  seguinte  ligou‐me  o  Director  de  Serviços  da 
Educação  a  dizer  para  ter  cuidado.  (…)  Aquilo  estava  insustentável.  No  início  de 
Setembro  fui  ostensivamente marcar passagens para  regressar  a Portugal.  E  vim em 
Setembro de 1975, mas não no dia marcado (…)”419.  

A  guerra  em  Angola  internacionalizou‐se,  com  envolvimento  directo  de 
exércitos estrangeiros, o  zairense e o  sul‐africano,  apoiantes da FNLA e da UNITA. A 
data  da  Independência  estava  próxima.  Os  conselheiros  cubanos  do  MPLA  foram 
denunciados  por  oficiais  portugueses420,  os  militares  seguir‐se‐iam  no  território.  No 

                                                            
414 Jornal de Angola, 31 de Agosto de 1975, p. 2. 
415 Diário de Luanda, 9 de Agosto de 1975, p. 5. 
416 Entrevista à Reitora do Liceu Feminino, Darcília Salgado Zenha M. Correia. 
417 Entrevista ao Reitor do Liceu Salvador Correia,  Ezequiel Jorge. 
418 Comunicado da Comissão Directiva da Pró‐AEUL, Setembro de 1975 (CIDAC). 
419 Entrevista ao Reitor do Liceu Salvador Correia, Ezequiel Jorge. 
420 João Paulo Guerra op. cit., p. 227. 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Ensino ficara o vazio do ministro Jerónimo Wanga que não foi logo substituído, após o 
MPLA  ter  tomado  Luanda421.  A  Directiva Operacional  Raio  Branco  das  FAP  extinguia 
comandos para concentrar as tropas nas principais cidades, onde afluíam refugiados. A 
partir  de  finais  de  Setembro  de  1975  começaram  gradualmente  a  sair  os  24  mil 
militares  estacionados  em Angola,  até  às  vésperas  da  Independência422.  A  Comissão 
Nacional  de  Descolonização  declarava  à  imprensa  de  Lisboa  que  informara  a 
comunidade  internacional  da  grave  situação  em  Angola,  e  apelara  ao  envio  de 
transportes,  alimentação,  medicamentos  e  combustível.  Pediu  à  população 
metropolitana  para  ajudar  a  minorar  os  problemas  dos  retornados.  A  operação 
envolveu os políticos portugueses junto das organizações internacionais, como a ONU, 
numa  altura  em  que  Portugal  teve  o  seu  VI  Governo  Provisório,  com  o  Almirante 
Pinheiro de Azevedo a chefiá‐lo. 

Após  um  interregno  em  Luanda,  o  Ministério  da  Educação  anunciou  o 
recomeço  de  aulas  de  recuperação  a  15  de  Outubro  de  1975,  com  o  objectivo  de 
consolidar  alguns  conhecimentos  durante  dois  meses  e  meio,  devendo  os  alunos 
distribuir‐se  pelos  professores  existentes,  se  possível  na  mesma  escola  e  turma.  As 
aulas  antecederiam  o  ano  lectivo  seguinte,  que  só  receberia  matrículas  dos  que  as 
frequentassem423. Na ausência de comprovativos, os alunos podiam matricular‐se, sob 
compromisso  de  honra  dos  encarregados  de  educação424.  A  vanguarda  estudantil 
recebeu com desagrado a notícia, porque decorriam os cursos livres da sua iniciativa, 
com a Pró‐AEUL e o Movimento dos Professores,  com  tarefas práticas para  trabalho 
com  as  populações  no  cenário  de  guerra.  A  Pró‐AEESL  criticou  “vigorosamente”  o 
ministério,  a  14  de Outubro de  1975,  porque demonstrava  desprezo  e  distância  das 
bases ao ignorar os seus cursos. Aprovou uma moção para as aulas de recuperação só 
começarem  depois425.  Encontraram  uma  solução  de  compromisso.  O  ministério 
decidiu que os cursos de recuperação iniciados prosseguiriam e seriam dadas matérias 
de Cooperativismo, Socorrismo e Alfabetização aos alunos que as solicitassem426.  

O MPLA estava agora no poder. O seu líder Agostinho Neto declarou que não se 
sentava à mesa das negociações com a UNITA e a FNLA427 e à missão da OUA repetiu 
que não admitiria outro movimento428. A ponte aérea para Portugal terminou a 31 de 
Outubro  de  1975.  Abandonaram  Angola  236  mil  cidadãos,  outros  milhares 

                                                            
421 Diário de Luanda, 10 de Setembro de 1975, p. 5. 
422 Directiva Operacional “Raio Branco” do Gabinete Militar do Alto Comissário de 15 de Setembro de 
1975. Espólio António Belo. 
423 Jornal de Angola, 24 de Setembro de 1975, p. 10 e 26 de Setembro de 1975, p. 3. 
424 Jornal de Angola, 19 de Outubro de 1975, p. 1.  

425 Jornal de Angola, 12 de Outubro de 1975, p. 8.  

426 Jornal de Angola, 19 de Outubro de 1975, p. 3. 

427 Jornal de Angola, 1 de Outubro de 1975, p. 1. 
428 Jornal de Angola, 14 de Outubro de 1975, p. 1. 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espalharam‐se  pelo  mundo.  O  Alto  Comissário  estimava  que  34  mil  portugueses 
ficariam em Angola429. À medida que a  Independência se aproximava, multiplicavam‐
se os  combates,  tropas  sul‐africanas  invadiam a  sul,  tropas  cubanas desembarcavam 
para apoiar o MPLA, enquanto a UNITA e a FNLA tomavam zonas do interior. O MPLA 
tinha declarado mobilização  geral  para  impedir  a  invasão de  Luanda  antes  de  11 de 
Novembro de 1975430, cidade que desde Outubro tinha rede de televisão interna431. 

2.12.Descolonizar o Ensino  

Ao longo de 1975, grupos de professores prepararam teses sobre o Ensino em 
Angola que foram debatidas no I Grande Encontro Nacional de Educação, entre 23 de 
Outubro e 5 de Novembro de 1975. O encontro decorria numa altura em que o estado 
do  Ensino  estava  “calamitoso”,  carente  de  uma  descolonização  que  “libertasse  as 
mentes  para  a  criação  de  um  homem  novo”432  e  permitisse  o  acesso  dos  mais 
desfavorecidos,  com  o  desmantelamento  das  estruturas  coloniais433.  Responsáveis 
pelo  MPLA  discursaram  na  sessão  de  abertura.  Lopo  do  Nascimento  falou  na 
necessidade  de  “formar  uma nova mentalidade”,  porque  a  história  da  educação  em 
Angola  juntava  a  história  da  sociedade  tradicional  e  a  história  da  sociedade  colonial 
fascista,  e  a última não  lhes  interessava. O novo Director Geral do MEC, engenheiro 
Guerra  Marques,  falou  no  “entorpecimento”  do  ensino  colonial  decorrente  da 
“máquina colonial‐fascista”.  

Além dos conteúdos programáticos o Encontro da Educação discutiu a definição 
político‐ideológica  da  escola,  a  sua  relação  com  a  produção,  a  organização  das 
estruturas  escolares na  fase da Resistência  Popular Generalizada e o  escalonamento 
dos  graus  de  ensino434.  “(…)  Foram  apresentadas  centenas  de  teses.  Creio  que  teve 
forte  impacto  nos  professores  angolanos  apesar  do  seu  escasso  número  e  limitada 
preparação (…)”435. Os objectivos para a Educação ficaram assentes: “elevar o nível de 
vida” do povo e criar “um Homem Novo Angolano”. Este novo angolano não podia ter 
os “vícios” da “(…) mistificação colonial, neo‐colonial e imperialista; do dogmatismo e 
idealismo; da exploração do homem pelo homem, da ignorância e obscurantismo (…)”. 
A metodologia  devia  seguir  a  linha  política  do MPLA,  obedecendo  a  dois  princípios: 
criação de um sistema de aprendizagem, no qual a  força principal era o  trabalho do 
povo, e a promoção de um ensino ligado à produção colectiva436.  

                                                            
429 J. Marques Rocha, op. cit., p. 442. 
430 João Paulo Guerra, op. cit., pp. 228‐229. 
431 Jornal de Angola, 19 de Outubro de 1975, p.1. 
432 Jornal de Angola, 27 de Setembro de 1975, p. 5. 
433 Jornal de Angola, 17 de Outubro de 1975, p. 1. 

434 Jornal de Angola, 23 de Outubro de 1975, pp.1‐3. 
435 Entrevista a Aida Freudenthal. 
436 Jornal de Angola, 25 de Outubro de 1975, p. 3. 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Lúcio Lara encerrou o encontro com um discurso marcado pelo confronto com 
a  UNITA  e  a  FNLA.  “(…)  Na  etapa  actual  (…)  a  vitória  militar  torna‐se  condição  das 
conquistas noutras  frentes. Eis porque a tarefa  fundamental da escola será tornar‐se 
uma  arma  de  resistência  popular  contra  a  agressão  imperialista.  As  escolas  (…)  não 
poderão perder de vista a ideia de que se devem preparar para a guerra. Todos os seus 
componentes  devem  aprender  a  enfrentar  situações  de  confronto,  aprender  a 
defender‐se  e  a  atacar  o  inimigo  (…)”.  O  responsável  do MPLA  preconizou  o  ensino 
gratuito  e  obrigatório,  a  adaptação  dos  conteúdos  às  realidades  angolanas  e  a 
eliminação das matérias sem aplicação prática. Defendeu a abertura do ensino médio 
e  universitário  aos  trabalhadores  com  prática  na  produção  e  aos  que  se  viram 
impossibilitados  de  o  frequentarem.  Recordou  os  valores  políticos  fundamentais  do 
MPLA:  reforma  agrária,  reconstrução  nacional,  poder  popular,  resistência  popular 
generalizada, solidariedade. “(…) Nós queremos um ensino verdadeiramente popular, 
(…) este ensino deve beneficiar as  camadas mais exploradas do nosso povo, aquelas 
que até agora têm sido mantidas, meu grado seu, no obscurantismo (…)”437.  

Após  este  encontro,  o  Movimento  Pró‐Sindicato  dos  Professores  de  Angola 
desapareceu  sem  declarações  ou  documentos  finais.  “(…)  Os  objectivos  estavam 
praticamente  atingidos  ou  houve  outros  sectores  que mobilizaram  as  pessoas  (…)  o 
impulso que tinha levado as pessoas a programar a construção do sindicato, abrandou 
quando  se  mobilizaram  para  organizar  o  debate  da  Educação.  E  as  preocupações 
sindicais  desapareceram  (…).  Depois  o  movimento  morreu  de  inanição,  quando  o 
MPLA  tomou  conta  de  Luanda.  Já  não  havia  actividade  sindical”438.  Os  estudantes 
também já não estavam em greve, mas a Pró‐AEESL continuou a funcionar.  

Na  véspera  da  Independência,  a  10  de  Novembro  de  1975,  o  General  Costa 
Gomes comunicou que a soberania seria transferida para o povo angolano. No dia 11, 
as  últimas  FAP  arrearam  à  tarde  a  bandeira  nacional439  e  quando  Agostinho  Neto 
proclamou em nome do MPLA a  Independência da República Popular de Angola  –  a 
FNLA e a UNITA também o fizeram440 ‐, estes militares portugueses estavam ao largo 
da  baía  de  Luanda,  de  onde  ouviram  e  viram  a  festa  da  Independência,  a  11  de 
Novembro de 1975441. A descolonização tinha terminado. Nascera um novo País. 

 

 

 

                                                            
437 Jornal de Angola, 6 de Novembro de 1975, pp. 2‐3. 

438 Entrevista a Aida Freudenthal. 
439 General Gonçalves Ribeiro, op. cit., p. 390. 
440 João Paulo Guerra, op. cit., p. 230. 
441 J. Marques Rocha, op. cit., pp. 447‐448. 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PARTE III 

ABORDAGEM À EXTREMA ESQUERDA EM ANGOLA  

1. Os Grupos Mais Importantes 

O 25 de Abril deu visibilidade à esquerda radical em Angola, pouco estudada e 
ignorada na época, não só pela imprensa de esquerda como pelos “observadores” da 
extrema  esquerda  internacional442.  Os  grupos  mais  importantes  foram  os  Comité 
Henda  (CH)  e  os  Comités  Amílcar  Cabral  (CAC),  adeptos  do  MPLA,  cujas  práticas  e 
discursos anti‐coloniais remetiam à extrema esquerda metropolitana443. Estes comités 
têm  sido  citados  por  historiadores,  mas  não  sobre  factos  do  ME  do  nosso  tempo 
cronológico. David Birmingham lembra que os CH e os CAC, vistos como uma força no 
MPLA,  promoveram  um  intenso  debate  político  no  movimento444.  Claude  Gabriel 
sustentou  nos  anos  70  que  o  movimento  de  massas  urbano  em  que  os  comités 
estiveram envolvidos  foi o  “mais  significativo” na  luta de  classes em África, pela  sua 
amplitude, duração, e nível de organização, no período transitório entre colonialismo e 
Independência445. Dalila Cabrita Mateus e Álvaro Mateus acentuam que o MPLA  lhes 
deve  a  “regeneração  política”  e  a  mobilização  de  massas,  cuja  importância, 
reconhecida  por  Agostinho  Neto,  levou  ao  seu  posterior  desmantelamento446.  Os 
comités  tinham  sido  influenciados  de  alguma  forma  pelo  MRPP,  UDP  e  corrente 
Trotskista da LCI447. 

São  raras  as  fontes  sobre  os  Comités  Henda,  intervenientes  nos  comités  de 
bairro, que alcançaram funções importantes nos media do MPLA, como o jornal 4 de 
Fevereiro  e  a  Emissora  Nacional  de  Angola448.  A  acção  clandestina  dos  CH  antes  da 
revolução portuguesa estendeu‐se à metrópole, onde um dos  seus  fundadores  fazia, 
em 1969, de «ponte» para os nacionalistas  se  juntarem à guerrilha do MPLA. Foram 
ajudados  por  gente  ligada  ao MRPP,  PCP  (M‐L)  e  PCP.  Os  CH  confrontaram‐se  com 
correntes internas do MPLA, nomeadamente de Lúcio Lara. Em finais de 1975, início de 
1976, os CH  integraram‐se e diluíram‐se no MPLA.  Embora  seja  referida a  rivalidade 
entre  os  CAC  e  os  CH  no Movimento  Estudantil,  esta  luta  não  fez  parte  da  agenda 
política dos CH, que não possuía estudantes no seu seio, já que estavam mais voltados 

                                                            
442 Claude Gabriel, op. cit., p. 251. O jornalista apoiou‐se em “material muito sucinto” para conhecer os 
pequenos grupos radicais à esquerda do MPLA, em 1974 e 1975.  

443 Miguel Cardina, O Essencial sobre a Esquerda Radical, Angelus Novus, Coimbra, 2010, p. 9. 

444 David Birmingham, Portugal e África p. 184. 
445 Claude Gabriel, op. cit., p. 224. 
446 Dalila Cabrita Mateus e Álvaro Mateus, op. cit., pp‐57‐58. 
447 Claude Gabriel, op. cit., p. 253. 
448 Claude Gabriel, op. cit., pp. 253‐257‐264. 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para acções para‐militares449. Mas ambos os comités, CH e CAC, apoiaram com as suas 
acções o MPLA, antes e depois do 25 de Abril. 

2. Os Comités Amílcar Cabral (CAC) 

Quando  os  jovens  que  viriam  a  formar  os  CAC  chegaram  à  UL,  a  actividade 
oposicionista  estava  paralisada  devido  às  prisões  que  ali  se  verificaram.  De  facto, 
desde os anos 60 que a PIDE andava a prender estudantes, alguns deles jovens brancos 
críticos do regime, o que continuou a acontecer no início dos anos 70. Em 1973 foram 
presas 49 pessoas e desmantelada uma rede antifascista no Liceu Salvador Correia450.  

Os  CAC  foram  criados  em  1973451  por  um pequeno  grupo  de  alunos  da UL mais 
esclarecidos, que  interagiam à volta das  iniciativas académicas, algumas com o papel 
das  associações  de  estudantes,  proibidas  pelo  regime.  O  seu  trabalho  político  teve 
repercussão. Até ao 25 de Abril  circunscreveram‐se à UL. A  representação de Vida e 
Morte  de  Severina  de  João  Cabral  de  Melo  Neto  na  cantina  causou,  em  1972,  um 
enorme  impacto,  e  acabou  em  prisões.  “Sentimos  que  estávamos  próximos  do 
limite”452.  Nesse  ano  fizeram  uma  exposição  sobre  saúde  para  desmistificar  o 
colonialismo.  Tinham o  Jornal Mural,  a  cargo  de Nicolau  Santos453,  com  abundantes 
recortes do Comércio do  Funchal,  em papel  rosa454,  o que  levou os  conservadores  a 
alcunhá‐lo  pelo  “pasquim  cor‐de‐rosa”455.  Em  1973  projectavam  filmes  do  neo‐
realismo  francês  e  italiano,  editavam  o  Boletim  Universitário  (depois  proibido)  com 
debates  sobre  a  droga  e  o  sexo,  publicavam  contos  e  poesia  de  nacionalistas 
angolanos456. Tinham um espaço de madrugada na Emissora Nacional de Angola e na 
UL  uma  «sonora»  que  abria  com  a música  “Visite  Portugal  Antes  Que  Acabe”457.  O 
grupo  era  constituído  por  jovens  que  faziam  parte  do  pró‐Centro  Cultural  da 

                                                            
449 Apenas um dos  fundadores  (não quer ser  identificado)  forneceu alguns elementos, em 3/2/2011 e 
16/5/2011. Ele não coloca os CH na esquerda radical. Define‐os numa corrente nacionalista, com várias 
tendências, embora por vezes assumissem formas de luta semelhantes às da extrema esquerda.  
450 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2008, pp. 266‐267‐268. 

451 Intervenção de António Costa e Silva, em 18/6/2010, no seminário sobre «O Cisma Sino‐Soviético» no 
Instituto  de  História  Contemporânea,  em  Lisboa.  António  Costa  e  Silva  foi  dos  CAC  e  um  dos  três 
elementos do CC da OCA. Foi detido pelo MPLA em Dezembro de 1977 e ficou preso até 1980. 
452 Intervenção de António Costa e Silva. 

453 Viria a ser o primeiro presidente eleito da Associação dos Estudantes da Universidade de Luanda. 
454 Depoimento de Vicente  Jorge Silva, em 2/10/2010, antigo director do Comércio do Funchal  (1967‐
1974).  A  tiragem  era  de  15 mil  exemplares, metade  dos  quais  se  vendia  por  assinatura.  Os maiores 
pontos  de  venda  eram  na  Madeira,  no  Continente  e  nas  ex‐colónias,  mas  não  existem  dados  mais 
precisos.  A  maioria  dos  leitores  fora  da Madeira  era  constituída  por  jovens  universitários  e,  nas  ex‐
colónias, especialmente por milicianos das Forças Armadas Portuguesas.  

455  Entrevista  a  Rui  Pena  Pires  em  25/10/2010.  Nascido  em  Portugal,  tinha  na  altura  19  anos, 
frequentava a Faculdade de Economia em Luanda. Foi um dos elementos da direcção dos CAC.  

456 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2008, p. 269. 
457 Entrevista a Rui Pena Pires. 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Universidade  de  Luanda  e  do  Cine‐Clube  Universitário.  O  CCUL  e  um  dos  seus 
dirigentes, Rui Pena Pires, estavam sob vigilância da PIDE458. Eram activos. Lideraram o 
Centro de Coordenação e Informação, criaram a Comissão Bibliográfica e Universitária. 
Estavam  próximos  do  Orfeão  Universitário.  Concorreram  ao  Centro  Desportivo  da 
Universidade de Luanda, mas o reitor rejeitou a  lista. Promoveram espectáculos com 
artistas progressistas, portugueses e angolanos. O debate sobre Subdesenvolvimento 
na  Faculdade  de  Economia,  em  1973,  custou  uma  repreensão  do  reitor  e  o 
impedimento de Rui Pena Pires e José Manuel Sá Carneiro voltarem a matricular‐se.  

Os  CAC  emergiram  deste  grupo,  inicialmente  composto  por  brancos,  ao  qual  se 
juntaram, mais  tarde, mestiços e negros. Escolheram o nome do  líder guineense por 
ser uma  referência  anti‐colonial  consensual,  em detrimento de uma angolana,  “para 
evitar  a  conflitualidade  que  havia  na  altura  no  MPLA  e  que  não  sabíamos  o  que 
significava”459. Deste grupo  faziam parte Rui Pena Pires, António Costa e  Silva, Artur 
Ferreira da Silva (o «Bombas»), José Manuel Sá Carneiro, Nuno Pacheco, Abel, Nicolau 
Santos.  Eram  todos  naturais  de  Angola,  à  excepção  de  Rui  Pena  Pires,  que  vivia  lá 
desde os 3 anos e Artur Ferreira da Silva, um militar da oposição enviado para Luanda 
sem funções militares, ligado ao PCP (M‐L) e à URML460. 

Depois  do  25  de  Abril  o  grupo  envolveu‐se  na  dinâmica  democrática.  Abriu‐se  à 
sociedade. “(…) Pegámos nos poucos contactos que tínhamos do MPLA e começámos a 
oferecer‐nos  para  isto  e  para  aquilo  e  a  aparecer  na  Liga  Nacional  Africana. 
Começámos por dar uma ajuda  a quem aparecia. O pessoal  que estava  a  fazer uma 
greve no porto ou numa empresa, mas não sabia fazer um comunicado e imprimir, nós 
fazíamos, e  já agora recrutávamo‐los.  (…) Depois aparecia outra pessoa que sabia da 
primeira,  e  a  certa  altura  nós  fomos  recrutando  operários  das  fábricas,  e  gente  das 
comissões de bairro (…). Quando o MPLA fez a primeira negociação formal connosco, 
tínhamos 800 militantes, o máximo que chegámos a ter (…)”461. 

Para  Claude  Gabriel  os  CAC  formavam  o  grupo  “mais  interessante”,  que  soube 
influenciar  com  a  sua  propaganda  da  Democracia  Popular  um  grande  número  de 
muceques  (em  dinâmicas  comissões  de  bairros),  de  fábricas  (nas  comissões  de 
trabalhadores) e no porto de Luanda. “(…) Quando o MPLA se afirmou como a grande 
força político‐militar que as massas seguiam, eles engajaram os militantes no seu seio 
até  postos  de  responsabilidade  intermediária,  nomeadamente  ao  nível  do 

                                                            
458 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2008, p. 269. 
459 Entrevista a Rui Pena Pires. 
460  Entrevista  a  Rui  Pena  Pires.  Artur  Ferreira  da  Silva  foi  um  dos  fundadores  da  URML,  Unidade 
Revolucionária Marxista Leninista 1969/70 (trabalhava com “células”), um dos grupos que viria a formar 
a  UDP.  Rejeitava  a  deserção,  defendendo  que  se  devia  ajudar  a  fazer  a  revolução  nas  colónias,  com 
trabalho  político  no  interior  das  Forças  Armadas.  Quanto  a  Nuno  Pacheco  fez  parte  da  direcção  da 
Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico de Lisboa. 
461 Entrevista a Rui Pena Pires. 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Departamento de Informação Política (…)”462. Os CAC tiveram um importante papel na 
direcção  política  dos  Centros  de  Instrução  Revolucionária  (CIR)  do  MPLA,  tomando 
conta de bastantes lugares de comissários políticos.  

Os militantes mais  activos  dos  CAC  reuniam  umas  dezenas  de  pessoas.  “(…)  Era 
minimamente organizado,  senão não  teria  tido a  influência que  teve  (…). Em 1974 e 
1975 os CAC eram constituídos por amadores. O único experiente que por lá passou foi 
o Pepetela463 (…)”. A certa altura terão feito parte de uma segunda direcção dos CAC: 
Rui  Pena  Pires,  Pepetela,  António  Costa  e  Silva,  Abel,  Gaby,  Filomeno  Vieira  Lopes, 
António Carranca. Conseguiram o apoio de Dilolwa464. “(…) O Dilolwa não aceitou ser 
militante, mas disse que fazia de conta que não via (…). O MPLA era zero em termos 
organizacionais  e  quem  conseguisse  ter  alguma  organização  e  capacidade  de 
intervenção,  destacava‐se.  Dizíamos  que  o  MPLA  era  uma  retrosaria  porque  cada 
pessoa era uma linha. Era fraco ideologicamente, não tinha estrutura (…)”465.  

No espectro político angolano, os CAC rejeitavam a FNLA e a UNITA, assim como as 
facções  Revolta  do  Leste  e  Revolta  Activa,  ambas  do  MPLA,  embora  mantivessem 
diálogo  com  a  última.  Discordavam  da  presença  de  forças  armadas  estrangeiras  em 
Angola,  fossem  sul‐africanos,  zairenses,  cubanos  ou  soviéticos.  Eram  críticos  de 
Agostinho Neto. Não estavam enfeudados no MPLA, mas coordenavam em seu favor 
várias acções independentes466. 

Moviam‐se  na  sombra.  Quem  organizou  os  CAC  pensava  lançar  o  grupo  na 
clandestinidade mas, entretanto, rebentou o golpe de Abril e a estrutura continuou, de 
certo  modo,  estanque  e  secreta467.  Funcionava  por  “células”  que  se  desconheciam 
umas às outras. Nas reuniões de célula, os militantes eram identificados com um nome 
de código. Ninguém sabia os nomes verdadeiros. “(…) Eu era a Ana. No grupo era eu, a 
R., o C., e a A. Pertencíamos a uma célula dos CAC no Liceu Feminino. Aquilo era muito 
secreto.  Encontrávamo‐nos  com  o  coordenador  e  ficávamos  por  ali  em  termos  de 
conhecimento  (…)”468.  O  desenvolvimento  do  ME  do  Secundário  em  Luanda  foi 
influenciado e controlado pelos CAC, através das associações estudantis. Após alguma 
espontaneidade  inicial  do  “não”  aos  exames,  as  acções  foram  executadas  por 
militantes que tinham missões específicas.  

                                                            
462 Claude Gabriel, op. cit., p. 258. 
463 Artur Pestana dos Santos (Pepetela), escritor angolano. Nasceu em Benguela, em 1941. Militante do 
MPLA desde 1963. Autor  de  inúmeros  romances,  foi  galardoado  com o Prémio Camões  em 1997. Os 
críticos lembram que pertenceu à Comissão das Lágrimas, que interrogou presos do 27 Maio de 1977.  
464 Carlos Rocha (Dilolwa) era membro do Comité Central do MPLA, mas em meados de Junho de 1975 
era substituído por Nito Alves na coordenação do Departamento de Informação e Propaganda. 
465 Entrevista a Rui Pena Pires. 
466 Entrevistas a Rui Ramos e a Rui Pena Pires.  
467 Entrevista a Pedro Guerra e a Natália Condado. 
468 Entrevista a Natália Condado. 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As associações de estudantes tinham líderes que eram simultaneamente militantes 
dos  CAC,  com  estratégias  previamente  delineadas,  o  que  levou  à  formação  de  uma 
vanguarda que conduziu as massas estudantis a objectivos muito precisos: manter um 
ambiente de conflito, camuflado por reivindicações. Um dos  líderes da Pró‐AEESL, da 
célula  dos  CAC  no  Liceu  Feminino  confirma‐o.  “(…)  O meu  trabalho  no  liceu  estava 
enquadrado  pelos  CAC  (…).  Tinha  uma  clara  orientação  dirigida  (…).  Não  havia 
consciência  nacionalista  nos  estudantes  que  justificasse  o  movimento  estudantil. 
Aquilo  foi  uma  condução  de  vanguardas.  Um  epifenómeno.  (…)  Depois  da 
Independência perde o sentido. Acho que os CAC tiveram influência no ME e este foi 
instrumento  fundamental  para  que  as  coisas  acontecessem  como  aconteceram.  Era 
uma perturbação muito grande (…) os liceus estarem ocupados (…). Não diria que foi a 
causa próxima, mas foi mais uma.  (…) A nossa preocupação não era arranjar solução 
para  os  liceus,  mas  manter  a  agitação.  (…)  As  vanguardas  estudantis  não  estavam 
minimamente  preocupadas  em  conciliar  fosse  o  que  fosse  (…).  A  grande  força 
ideológica era conduzir Angola para a Independência total e imediata. E reconhecer o 
MPLA como único representante legítimo dos Movimentos de Libertação (…)”469.  

Ao longo do tempo os líderes estudantis sofreram pressões: da Junta Governativa, 
em 1974, do Governo de Transição (com Jerónimo Wanga) em 1975, e ainda do MPLA, 
que queria integrar o ME na Juventude do MPLA (JMPLA). Em finais de 1974, inícios de 
1975, houve uma reunião nesse sentido, com Agostinho Neto, Lúcio Lara e quadros da 
JMPLA. “(…) Eu defendi que, se a JMPLA quisesse, ficasse enquadrada no Movimento 
Estudantil.  Fui  totalmente  contra  a  ideia  do  enquadramento  de  jovens,  quer  do 
Exército,  quer  do Movimento  Operário,  no Movimento  Estudantil. Mas  na  altura  as 
diferentes  forças  do  MPLA  degladiavam‐se.  A  JMPLA  nunca  teve  uma  presença 
significativa no ME. (…) Discuti com o Lúcio Lara, que nos tinha um pó de morte.  (…) 
Nunca  houve  identificação  da  JMPLA  connosco.  Não  me  lembro  dela  no  ME.  A 
memória  que  tenho  é  que  a  JMPLA  não  riscava  (…).  Defendi  que  o MPLA  se  devia 
centrar no Movimento Estudantil, que era uma força, nas circunstâncias (…)”470. 

Estes  jovens  seguidores  de  Mao  Tsé‐Tung  integravam‐se  na  “segunda  vaga”  do 
maoísmo, de finais dos anos 60, que nutria admiração pela Revolução Cultural Chinesa. 
O  Estalinismo,  as  insurreições  na  Polónia  e  na  Hungria,  e  a  invasão  da 
Checoslováquia471  levaram  muitos  progressistas  a  criticarem  o  regime  soviético  e  a 
penderem  para  o  lado  chinês  do  conflito  sino‐soviético.  “(…)  Éramos  maoístas  na 
interpretação romântica e revolucionária do Maio de 68. (…) Era um grupo maoísta sui 
generis que misturava O Livro Vermelho do Mao com O Combate Sexual da Juventude 

                                                            
469 Entrevista a Pedro Guerra. 
470 Entrevista a Pedro Guerra. 
471 Miguel Cardina, op. cit., 2010, pp. 19‐32. 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do Wilhelm Reich (…). Era maoísta porque tinha que ser alguma coisa. Achávamos que 
o PCP era muito reformista (…)”472.  

Os  objectivos  dos  CAC  e  do  MPLA  não  eram  diferentes  –  para  ambos  estava  a 
Independência  de  Angola  em  primeiro  lugar  –  mas  divergiam  no  resto.  “(…) 
Perfilhávamos  determinadas  teorias  políticas,  que  tiveram uma  base  de  sustentação 
maoísta.  Nós  tínhamos  objectivos  estratégicos  da  Democracia  Popular,  enquanto  o 
MPLA defendia a Democracia Nacional. Éramos mais  radicais. E a grande divergência 
que depois existiu foi na concretização das políticas e definição de objectivos políticos, 
tácticos  e  estratégicos  (…)”473.  Rui  Ramos  estava  na  intercepção  dos  lados.  “(…)  A 
minha  visão  era  a  de um «maoísta» do MPLA.(…)  Pertenci  aos CAC, mas  fui  sempre 
outsider,  porque estava umbilicalmente  ligado  ao MPLA e  eles  não. Os CAC  foram a 
primeira organização em Angola a defender a Democracia Popular, muito semelhante 
à chinesa e albanesa (…)”474. Um dos elementos da direcção dos CAC recordou que a 
25 de Abril estavam com forte base ideológica maoísta. “(…) Achávamos o maoísmo a 
ideologia justa, embora o que propúnhamos estivesse já desadequado (…)”475.  

A  ideologia em que assentavam foi seriamente abalada depois de  lido o relatório 
de um elemento dos CAC que esteve 15 dias na China, integrado numa delegação do 
MPLA que ali se deslocou por volta de Janeiro/Fevereiro de 1975. “(…) O relatório do 
nosso colega Abel foi um choque sobre a China que ele foi encontrar. O resultado (…) é 
que  decidimos  não  falar mais  da  China  em  nenhuma  intervenção  dos  CAC  (…)”.  Em 
Janeiro de 1975 os CAC davam conta ao MPLA da sua preocupação sobre o evolução 
política. Aconselharam o movimento a negociar o adiamento do período de transição e 
a data da Independência, na convicção de que se caminhava para uma guerra civil com 
a  internacionalização  do  conflito.  “(…)  Nós  queríamos  que  eles  gerissem  com  mais 
calma. Nós, que tínhamos estado a berrar por «Independência imediata», agora, não. 
Essa  proposta  caíu  muito  mal  dentro  do  MPLA  (…)”.  Os  universitários  do  grupo, 
provenientes  de  outras  cidades,  sem  família  em  Luanda,  alugaram  um  apartamento 
onde reuniam sem levantar suspeitas. Pelo menos, até certa altura. “(…) Achámos que 
ia haver uma guerra  civil  (…). Do  terraço do nosso prédio  víamos a  fortaleza de  São 
Miguel,  do  comando‐Chefe das  FAP, e de binóculos  víamos o  carro do  consulado da 
África do Sul a entrar e a sair, sempre em reuniões de emergência (…). Achámos que 
podia haver uma situação instável que levasse à fuga da população branca. (…) Nesta 
altura  tínhamos  dois  objectivos:  ajudar  a  convencer  a  população  branca  a  ficar  em 
Angola  para  evitar  o  êxodo  e  ajudar  na  formação  política  do MPLA  (…)”.  Os  únicos 
elementos  da  direcção  dos  CAC  que  davam  a  cara  ao MPLA  eram  Rui  Pena  Pires  e 
Filomeno  Vieira  Lopes.  Ambos  tinham  assento  nas  reuniões  do  Comité  Central 
                                                            
472 Entrevista a Rui Pena Pires. 
473 Entrevista a Timóteo Macedo. 
474 Entrevista a Rui Ramos. 
475 Intervenção de António Costa e Silva. 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alargado do MPLA,  com estatuto de observadores e  sem direito a  voto,  tal  como os 
Comités  Henda.  “(…)  Não  era  problema  porque  não  se  votava  nada.  Nas  reuniões, 
chegava ao fim dos trabalhos e o Agostinho Neto interrompia e dizia que a conclusão 
era  (…)  aquilo  que  ele  decidia.  E  era  assim  e  ponto  final.  O  que  aliás  fez  com  que 
rapidamente  percebesse  uma  coisa  que  me  tinha  indignado  muito,  que  era  haver 
vários militantes que dormiam nas reuniões do Comité Central: o Iko Carreira dormia, 
o Saydi Mingas também, e eu, a partir da terceira reunião, percebi porque dormiam. É 
que não valia a pena estar acordado. Quem decidia no fim era o Neto (…)”476.  

Os  CAC  publicavam  o  jornal  Revolução  Popular  para  os  colaboradores,  cujo 
suplemento, Libertação Nacional,  era dirigido a estudantes e operariado477. Dois dos 
suplementos  analisados  denotam  preocupação  em  direccionar  politicamente  os 
estudantes. Um deles, de 14 de Abril de 1975, Dia da Juventude Angolana,  lembrava 
que  a  juventude  dispunha  de  um  “potencial  de  luta”  que  a  convertia  numa  “força 
revolucionária”.  Para  servir  o  povo  angolano  teria  de  “desmascar  as manobras  neo‐
coloniais”  e  organizar  os  estudantes  em  torno  de  situações  concretas.  Convidava  os 
jovens a incentivar as comissões de bairro e de auto‐defesa e a promover Assembleias 
Populares. Concluía com um «viva o glorioso MPLA»478, numa altura em que a relação 
dos CAC com o movimento de Agostinho Neto estava muito tensa. Um dos elementos 
do  CAC  refere  que  foram  os  comités  que  “organizaram  e  enquadraram”  a 
manifestação do dia do Trabalhador, realizada a 22 de Maio de  1975 em conjunto com 
a UNTA, junto da qual exerciam influência ideológica479. 

Após  os  primeiros  incidentes  de  1974  em  Luanda  foram  criados  os  comités  de 
defesa,  depois  comissões  populares  de  bairro.  No  Cazenga,  o  jovem  Simão  Cacete, 
candidato  à  universidade,  da  comissão  do  seu  bairro,  tornou‐se  então militante  dos 
CAC.  “(…)  As  comissões  eram uma  espécie  de milícias  populares.  Integraram muitos 
estudantes. Quando as estruturas do ensino e da saúde começaram a ser abandonadas 
na  periferia  devido  à  insegurança,  os  universitários  fizeram  a  ponte  e  recuperaram 
algumas. Mobilizaram‐se para darem aulas, os do curso de Medicina começaram a dar 
assistência médica, fez‐se ali um «casamento». Eu fui o responsável pela Educação na 
estrutura  coordenadora  das  comissões  dos  bairros.  (…)  À  medida  que  o  processo 
avançava,  existiu  da  direcção  do  MPLA  uma  tentativa  de  estabelecer  pontes  entre 
esses comités para depois poder controlá‐los. ( …) Foi um processo mal sucedido (…). 
Os  indivíduos da direcção das comissões de bairro foram escorraçados pelos Hendas, 
sob  o  comando  do  Nito  Alves480.  Participei  numa  reunião  presidida  pelo  Agostinho 

                                                            
476 Entrevista a Rui Pena Pires.  
477 Entrevista a Rui Ramos. 
478 Libertação Nacional, 12 de Abril de 1975, nº 46, suplemento do Jornal Revolução Popular, dos CAC. 

479 Entrevista a Rui Ramos. 
480 Nito Alves, nasceu em 1945 nos Dembos. Integrou a luta clandestina desde meados dos anos 60. Foi 
comandante  da  1ª  Região  Político‐Militar  do MPLA.  Foi membro  do  CC, membro  suplente  do  BP  do 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Neto  em  que  estavam  presentes  Lúcio  Lara,  Dilolwa  e  Nito  Alves.  A  questão  era 
colocada em termos tais que nós percebemos que estávamos no fio da navalha. (…) Eu 
estava  a  falar  com  um microfone  e  um  indivíduo  (…)  impediu‐me  de  prosseguir.  A 
seguir toma a palavra Lúcio Lara que claramente me fez uma ameaça de fuzilamento. 
Dizendo  que  o  camarada  que  estava  a  intervir,  como  diriam  nuestros  hermanos, 
merecia  el  paredón.  (…)  Fiquei  a  pensar o que era  isso do paredón. Depois  os meus 
amigos é que me vieram dizer «tu põe‐te a pau, porque é Cuba e fuzilamentos». Aliás, 
logo a  seguir  a essa  reunião  começaram as primeiras prisões efectuadas pelo MPLA. 
Em  Setembro de  1975,  ainda Angola  não  estava  independente,  foram presos  alguns 
CAC:  a  Ana  Major,  o  Nogueira,  entre  outros.  (…)  Não  houve  julgamentos.  E  as 
autoridades portuguesas tinham‐se demitido. A gestão do poder político e militar era 
feita pelo MPLA (…)”481.  

No  início  de  1975  os  CAC  organizaram  a  1ª  Assembleia  Popular  de  Luanda  no 
estádio  de  São  Paulo,  onde  estiveram  40  mil  angolanos  munidos  com  os  seus 
instrumentos de trabalho. Foi aprovada uma moção, segundo a qual o povo de Luanda 
apoiava o MPLA se este apoiasse o povo. As FAPLA tiveram de assegurar à última hora 
a segurança do evento, perante ameaças de ataque da FNLA482. 

A  pressão  do  MPLA  começara  em  Fevereiro/Março  de  1975  quando  Agostinho 
Neto quis os nomes dos militantes dos CAC. Para não comprometerem ninguém, Rui 
Pena Pires e Filomeno Vieira Lopes demitem‐se dos CAC. Comunicaram‐no a Agostinho 
Neto.  Tinham  optado  por  outra  estratégia.  “(…)  Em Maio/Junho  de  1975  tínhamos 
acabado  com  os  CAC  e  decidido  formar  outra  organização,  não  clandestina,  mas 
secreta. Nem nome tinha. Ficávamos com 10% dos militantes, porque os CAC tinham 
muitos «buracos», o que deu origem à OCA, Organização Comunista de Angola (…)”483.  

A ligação dos CAC às fábricas passava por Rui Ramos. Ele esteve presente numa 
reunião clandestina, que durou dias, em Setembro de 1975, na qual os CAC decidiram 
fundar  a  organização  secreta.  “(…)  Eu demarquei‐me  (…)  votei  contra,  alegando não 
haver condições nem objectivas nem subjectivas para tal (…)”484. Timóteo Macedo foi 
um dos CAC de confiança que passou para a OCA. Também esteve nestes debates. “(…) 
Reunimo‐nos  e  optámos  por  apoiar  a  OCA,  continuando  a  nossa  actividade  política. 
Clandestinos.  Sabíamos  que  tínhamos  o  MPLA  à  perna.  (…)  E  depois  houve  uma 
repressão tremenda do MPLA que prendeu o pessoal.  (…) Fomos expulsos e corridos 
                                                                                                                                                                              
MPLA e Ministro da Administração Interna da RPA. Foi fuzilado em 1977 acusado da autoria do alegado 
golpe de 27 de Maio de 1977. 
481 Entrevista a Simão Cacete em 10/11/2010. Simão Cacete tinha na altura 19 anos, e estava para entrar 
na  Universidade  de  Luanda.  O  MPLA  manteve‐o  preso  de  Janeiro  de  1978  a  Dezembro  de  1979. 
Engenheiro Electrotécnico,  fundador da Associação Cívica de Angola e da Frente Para Democracia. Foi 
candidato à Presidência da República de Angola em 1992. 
482 Entrevista a Rui Ramos. 
483 Entrevista a Rui Pena Pires. 
484 Entrevista a Rui Ramos. 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do MPLA (…)”485. António Costa Silva pensa que a força dos CAC assustou o MPLA. “(…) 
Entre o 25 de Abril de 1974 e o 11 de Novembro de 1975 passámos de CAC para OCA, 
alargámos a base da universidade para os bairros de São Paulo, Cazenga e às fábricas. 
Tínhamos  uma  influência  mobilizadora  muito  forte  e  isso  amedrontou  o  MPLA. 
Agostinho  Neto  ficou  receoso  (...)  o  MPLA  não  tinha  um  pensamento  filosófico. 
Lembro‐me da desilusão quando  tivemos uma  reunião  com Agostinho Neto,  que  foi 
um grande chefe mas cometeu erros e  tinha defeitos  (…)”486. Claude Gabriel escreve 
que a OCA nasceu em Outubro de 1975 e ainda chegou a produzir alguns comunicados 
e “dois ou três” exemplares do boletim Comunista. (…)487. 

Rui Pena Pires e Abel chegaram a dirigir o Departamento de Orientação Política 
(DOP)  dos CAC,  que  tinham a  cargo  a  criação de  extensões  regionais,  os  Centros  de 
Orientação Política  (COP).  Alguns militantes do Movimento  Estudantil  seguiram para 
missões desta esfera. “(…) Sou destacado com outros 3 elementos dos CAC, para o COP 
do  Lobito  (…)  e  em Maio  de  1975  vou  para  as  FAPLA  (…)  para  criar  uma  célula  do 
Exército  Vermelho  no  CIR  da  Gabela  (…)”488.  Esta  fase  de  doutrinação  política  nas 
fileiras de militares do MPLA não passou despercebida à polícia política do movimento. 
“(…) Correu tudo muito bem até um dia o Onambwé489 me chamar e dizer «você acha 
que  eu  sou  parvo  , mas  eu  sei  perfeitamente  que  vocês  estão  a  formar  um partido 
dentro do MPLA» (…)”490.  

Numa reunião dirigida por Nito Alves, em Julho de 1975, os maoístas  ficaram 
“isolados”.  O MPLA  queria  integrar  até  Agosto  as  estruturas  populares491.  Começou 
uma guerra movida por Nito Alves aos CAC, espaldado por Agostinho Neto. “(…) Foi o 
primeiro  grande  golpe.  Os  CAC  defendiam  que  todas  as  comissões  ‐  de  escola,  de 
empresa,  de  bairro  ‐  deviam  ser  apartidárias  e  órgãos  de  unidade.  Os  nitistas 
defendiam a sua identificação com os comités do MPLA (…)”492.  As expulsões do DOM 
e  dos  CIR  vêm  a  seguir,  assim  como  as  prisões.  “(…)  Os  primeiros  estudantes  a  ser 
presos  pela  DISA  foram  Matadi  e  Solonhé.  Eram  do  MPLA  e  antinitistas.  (…)  Os 
estudantes,  através  da  pró‐Associação,  mantinham  uma  atitude  de  rebeldia  que  só 
viria  a  ser  eliminada  com a  ameaça de  repressão,  já  em princípio  de  1976,  por Nito 
Alves (…)”493. Circulou a informação em Luanda, eventualmente falsa, de que Filomeno 
Vieira Lopes tinha sido preso. Rui Pena Pires que estava em Lisboa nessa altura, soube 

                                                            
485 Entrevista a Timóteo Macedo. 
486 Intervenção de António Costa e Silva. 
487 Claude Gabriel, op. cit., p. 259. 
488 Entrevista a Pedro Guerra. 
489 Henrique Santos (Onambwé) foi responsável da DISA, a polícia política do MPLA. 
490 Entrevista a Rui Pena Pires.  
491 Claude Gabriel, op. cit., p. 228. 

492 Entrevista a Rui Ramos. 
493 Entrevista a Rui Ramos. 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da notícia e já não voltou a Angola494. A direcção do MPLA acabou com o jornal Angola, 
e o jornal dos bairros Poder Popular. Rui Ramos foi proibido pelos nitistas de entrar nas 
instalações da comissão de bairro que tinha ajudado a criar. Quando em Maio de 1975 
os CAC apelavam à luta pela Democracia Popular e pelo Socialismo, o MPLA “não tinha 
chegado  a  essa  retórica”495. Mais  tarde,  em  1977, Nito  Alves  escreveria:  “(…) Quem 
não conheceu o combate em que eu participei contra os CAC’s e similares? Quem não 
sabe que fui o primeiro membro do Comité Central a denunciar o carácter reaccionário 
e anti‐comunista da OCA, numa conferência que dei na Câmara Municipal de Luanda? 
E  quem é que  tomou na  altura,  uma posição demissionista?  (…)  Para mim,  a OCA é 
expressão da CIA, cujo conteúdo ideológico é o maoísmo, e mais nada. Sendo a nova 
versão dos CAC’s era bom estudar‐se todo o dossier CAC (…)”496.  

3. A Questão da Identidade 

Maria Adelina, Pedro, Natália, João, Rui, António. Muitos jovens envolveram‐se nos 
CAC e/ou no movimento associativo. Que partículas de que identidade terão absorvido 
ao  longo da sua curta vida em Angola? Tinham entre os 15 e os 20 anos. Cresceram 
num mundo diferente do Portugal Europeu. Angola estava distante, no hemisfério Sul, 
pertencia  a  outra  geografia,  outro  clima,  paisagens,  cheiros,  fauna  e  flora.  A 
comunidade branca tinha hábitos mais informais, relações sociais mais distendidas do 
que na Europa, juntavam‐se em torno de iniciativas culturais e desportivas. 

Chegaria para  influenciar uma outra  identidade, diferente da matriz  continental? 
Levantamos superficialmente esta questão, por parecer pertinente no contexto. Estes 
estudantes falavam da sua Angola, a que se entregaram com generosidade. Estavam a 
construir o  futuro daquela  sociedade, onde gostavam de viver. Não  se  identificavam 
com  os  portugueses  da  metrópole,  apesar  dos  laços  familiares.  No  período  que 
abordamos revelavam uma grande ânsia em conhecer a cultura de Angola, e a história 
de um território africano que não era dos seus antepassados ancestrais, mas sim dos 
que tinham sido explorados pelo colonialismo português. 

A  questão  da  raça  e  a  sua  condição  também  se  colocou.  António  Jacinto,  poeta 
branco  nascido  em  Angola  e  militante  do MPLA  a  ela  se  referia  na  estrofe: O meu 
poema  sou eu‐branco/montado em mim‐preto/ a  cavalgar pela  vida497. Um dos CAC 
sentiu o quão importante podia ser a cor da pele. “(…) Fui convidado a ir ao Congresso 
do MPLA em Lusaka (…) por ser branco, nascido em Portugal, ser líder estudantil, pelo 
trabalho todo na universidade, e para mostrar que o MPLA não era racista. Fiz parte do 
último grupo a sair de Luanda. Quando cheguei a Brazzaville  já tinham partido quase 
todos os delegados ao congresso. Estavam a dirigir a delegação duas pessoas  ligadas 

                                                            
494 Entrevista a Rui Pena Pires. 
495 Claude Gabriel, op. cit., p. 254. 
496 Nito Alves, Treze Teses em Minha Defesa, 1977. 
497 “Poema da Alienação” de António Jacinto (1924‐1991). Esteve vários anos no Tarrafal. 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ao «grupo de Catete» do MPLA,  conhecido por  ser muito  racista e anti‐branco, uma 
espécie de guarda pretoriana do Agostinho Neto. E portanto eu não segui para Lusaka 
por ser branco, de Portugal, por ser dirigente associativo, etc. (…)”498. 

Quem eram estes jovens “africanos de cor branca”499, cuja prática revolucionária ia 
ao  encontro  do  nacionalismo  angolano  defendido  pelo MPLA? Natália  Condado  não 
nasceu em Angola mas viveu lá desde os 6 anos. “(…) A minha consciência começou a 
despertar quando fiz o 5º ano do liceu, em 1971/72 (…). Alguns de nós (…) tinham uma 
consciência  social  de  que  realmente  aquilo  era  um mundo de  brancos  (…)  e  de  que 
havia uma sociedade perfeitamente estratificada e uma série de desigualdades  (…)”. 
Ainda esteve para ficar a estudar em Lisboa, mas o apelo africano foi mais forte. “(…) 
Cada vez que eu via uma notícia de Angola, eu queria estar lá. Angola é que me dizia, 
era  em  Angola  que  tinha  estado  envolvida  e  era  para  Angola  que  eu  queria  voltar. 
Aqui, assistia às RGA na universidade (…), ia aos comícios e às manifestações, mas não 
era a minha  luta  (…)”. Voltou para  Luanda em Dezembro de 1974,  com 19 anos. Ela 
considerava‐se filha de “colono” que usufruía de regalias, como outros jovens brancos. 
A sua acção no ME foi a primeira oportunidade para lutar por um mundo mais justo500.  

António Costa e Silva, um dos líderes dos CAC, natural do Bié, sentia orgulho na sua 
terra, onde o avô fora perseguido pelo regime colonial e ele próprio viria a ser preso. 
Percebeu na adolescência que não havia “colonizações suaves”, um dos motivos que o 
levou  a  envolver‐se  nos  CAC  e, mais  tarde,  na OCA.  “(…)  Assisti  à  lei  do  chicote,  às 
palmatórias,  ao  regime  dos  contratos.  Fui  marcado  com  esta  rejeição.  E  quando 
cheguei à universidade, em 1970, cruzei‐me com amigos e companheiros. Nessa altura 
começou a erupção na Universidade de Luanda. Escolhemos apoiar o MPLA (…)”501.  

Fernando Antunes nasceu numa missão do  interior.  Tinha alguma consciência da 
sociedade colonial, por ser  tema de conversa com o pai e os amigos, mas de “forma 
insípida”. Foi em Coimbra, onde estudou Direito, que adquiriu a formação política que 
o  levou, após a  revolução, a voltar a Angola para ajudar o MPLA. “(…) Por  razões de 
consciência entreguei‐me a uma luta em que acreditava. Vivi situações riquíssimas. A 
minha  formação,  como  homem,  beneficiou  grandemente  com  essa  experiência 
adquirida.  Com  felicidade  concluo  que  todo  o  caminho  trilhado  foi  feito  com 
honestidade e isso, para mim, não é só suficiente, é essencial (…). Na altura, o êxodo 
era ao contrário, a minha família, por exemplo, veio para Portugal . Contrariamente à 
«onda», como muitos outros, eu fui para lá. O que era o «lá» ? A minha terra (…)”502. 

                                                            
498 Entrevista a Rui Pena Pires. 
499 Fernando Tavares Pimenta, op. cit., 2005, p. 185. 
500 Entrevista a Natália Condado. 
501 Intervenção de António Costa e Silva. 
502 Entrevista a Fernando Antunes. 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João Carvalho, natural de Luanda, andava no 5º ano do  liceu quando começou a 
ouvir  os  programas  de  rádio  clandestinos  dos  movimentos  de  libertação,  como  o 
Angola Combatente da Rádio Brazzaville. “(…) Cresci no meio de  fazendas de café, vi 
como eram tratados os negros contratados do Sul. Nas fazendas o patrão vendia‐lhes 
carne  salgada,  peixe  salgado  (…).  Eles  compravam  fiado  e  quando  havia  pagamento 
fazia‐se o acerto de contas. Claro que eram sempre enganados. Houve um que disse 
que  estavam  a  fazer  mal  as  contas  e  foi  logo  alvo  de  pontapés,  chamaram‐no 
«calcinhas»503 (…). Desde pequeno que fiquei marcado. Aos 11 anos fui à África do Sul 
e  vi  o  apartheid.  (…).  Ficou  algo  que  depois  se  materializou  com  a  noção  da 
Independência de Angola. Cria uma revolta. Ver factos cria revolta. A consciência mais 
alargada  da  libertação  de  Angola  vem  depois  (…).  Havia  uma  revolta  inerente  à 
juventude, algumas pessoas tinham consciência que aquele país era dos angolanos. E 
nós éramos angolanos (…)”504.  

Maria  Adelina  era  uma  criança  quando  foi  para  Angola.  Nos  anos  60  viveu  uma 
infância mais multirracial.  “(…) Lembro‐me de toda a minha vida  ter brincado na rua 
com miúdos negros, mulatos e brancos, tudo à molhada a correr com os pés descalços. 
As  tareias  que  apanhei  foi  por  andar  descalça  na  rua.  Eu  adorava.  Crescemos  todos 
juntos (…)”. Tomou consciência de novos valores antes do 25 de Abril, em casa de uma 
colega do  liceu, cujos pais eram esquerda. “(…) Começámos a ouvir Zeca Afonso (…). 
Falava‐se  de  certas  coisas  que  não  ouvíamos  em  mais  lado  nenhum  (…).  No  liceu 
algumas  professoras  tiveram  o  seu  papel.  A  de  História,  viemos  a  saber,  tinha  sido 
perseguida em Portugal. Ela abriu‐se e explicou um certo número de coisas.  (…).  Isso 
também ajudou a criar um certo ambiente (…)”. Discorda que os seus pais tenham sido 
«colonos». “(…) O colono chega, explora, enriquece e vai embora. Ali, avós e bisavós, 
amavam aquela terra. Muitos iam fazer a tropa e ficavam lá. Angola estava moderna, 
em  expansão  (…)”.  Também  ela  quis  ficar  em  Angola,  na  altura  do  “êxodo”  dos 
portugueses. Mas era menor de idade. Numa carta que mandou de Luanda, em Agosto 
de 1975, dizia: “É com lágrimas nos olhos que te escrevo. Só de me lembrar que vou 
embora  (...)  faz‐me  antever  as  saudades  que  vou  sentir  desta  Angola  que  me  viu 
crescer e onde os meus sonhos se formaram, e muitos já se desvaneceram (...). Custa‐
me muito  ter  que  abandonar  tudo  isto,  os  nossos  amigos,  o  trabalho...tudo!  Deves 
imaginar como custa. E quantas voltas na cama já dei, a pensar (...). Mas este sacrifício 
(de  sair  de  Angola)  não  é  nada  comparado  com  os  sacrifícios  dos  grandes 
revolucionários. E eu ainda nem sequer sou uma pequena‐revolucionária. (...)”505.  

Pedro Guerra, natural de Angola, deparou‐se aos 17 anos com a dúvida: quem sou? 
Português/europeu ou Angolano/africano?  “(…)  Fui  obrigado a  confrontar‐me  com a 
minha  identidade.  Uma  coisa  é  ocupar  os  liceus  e  falar  em  coisas  abstractas, 

                                                            
503 Termo insidioso para designar um negro bem vestido. 
504 Entrevista a João Carvalho. 
505 Carta de Maria Adelina Batista de 14/8/1975. 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ideológicas.  (…) É  interessante, mas não  tem nada a ver com a África profunda. Este 
contacto tive‐o no CIR do MPLA. (…) Até então estava circunscrito, em Luanda, a uma 
redoma. E era a perspectiva de  todos nós  (…). Mas é com a minha vida em Portugal 
que constato que tenho muito menos a ver com África. Todas as minhas raízes eram 
portuguesas, pela educação, pela família (…)”506.  

Rui Ramos foi um dos professores que fez parte do Movimento Estudantil. Tinha 30 
anos e um passado de  luta clandestina a  favor do MPLA. Ele nunca pôs em dúvida a 
sua  identidade. Desde  criança que  se  via  como angolano,  em especial  depois  de  ter 
assistido  a  episódios  raciais  bárbaros  da  parte  de  brancos  que  “menosprezavam  o 
negro”. Rui Ramos é branco, mas não se sente como tal. “Sou «negro», sou crioulo… a 
minha naturalidade anímica é africana”. Embora filho de portugueses, diz não ter nada 
em comum com Portugal, “país que me é estranho”. Para contestar usava nos anos 60 
um Bilhete de identidade falso para “uso privado” que dizia “República de Angola”. “Os 
meus colegas brancos chamavam‐me «terrorista»”. As leituras de Frantz Fanon, Albert 
Camus, Jean‐Paul Sartre e Albert Memmi fizeram o resto507.    

Bélita  César,  antiga  aluna  do  Liceu  Salvador  Correia  diz  que  nas  décadas  que  a 
separam destes acontecimentos estudantis tem sido confrontada com a “incerteza” de 
quem é. “(…) A reconstrução do puzzle das nossas vidas e das nossas referências tem 
sido  algo  sistematicamente  adiado  pela  perda  de  identidade  que  muitos  de  nós 
sentimos e  recalcámos,  tentando minimizar a dor de a nada nos deixarem pertencer 
(...). Tenho o coração apertado por poder reviver a "minha vida" e "aquele período de 
tempo" que tanto me marcou pela idade e circunstâncias envolvidas (…)”508.  

A identidade das pessoas que nasceram e cresceram em Angola (ou outra colónia) 
tem  nuances  por  compreender.  Cláudia  Castelo  referiu‐se  aos  indivíduos  que  se 
“diferenciam”  na  actual  sociedade  portuguesa  por  uma  “identidade  forjada  numa 
«dupla diáspora», primeiro para  fora de Portugal, depois para  fora de Angola”, onde 
tiveram  uma  vivência  africana  positiva509.  Talvez  falte  neste  universo  o  grupo  de 
brancos de Angola, que nunca migraram, como alguns destes jovens.  

Escreveu  Adolfo Maria,  um  nacionalista  angolano,  ex‐aluno  do  Salvador  Correia, 
que havia em 1954 dois  tipos de alunos brancos no  liceu: os naturais de Angola  (em 
maior número)  e os da metrópole,  que  se distinguiam no  convívio,  no debate e nos 
gostos  culturais.  “(…)  Os  estudantes  vindos  de  Portugal  realçavam  as  virtudes 
metropolitanas:  as  estradas  asfaltadas,  os  eléctricos,  os  teatros  e  os  cinemas,  as 
universidades, a grandeza de Lisboa (tudo coisas que nós não tínhamos). Os naturais 
de  Angola,  mestiços,  negros  e  brancos,  exaltavam  Angola,  realçando  o  clima,  as 

                                                            
506 Entrevista a Pedro Guerra. 
507 Entrevista a Rui Ramos. 
508 Depoimento de Bélita César, em 2/11/2010. 
509 Cláudia Castelo, op. cit., p. 382. 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belezas naturais, as praias, a maneira de ser das pessoas, dos desportistas angolanos 
que brilhavam em Portugal (…)”510. 

Numa  investigação sobre  identidades, Boaventura Sousa Santos511  socorre‐se das 
metáforas – de Prospero  e Caliban  ‐  personagens da peça A Tempestade  de William 
Shakespeare (1611). Prospero simboliza o colono que controla, Caliban, o colonizado, 
seu  escravo.  Santos  conclui  que  Portugal  foi  um Prospero  com pés  de Caliban  e  um 
Caliban  com  saudades  de  Prospero,  numa  dinâmica  identitária  sempre  subjugada  a 
várias perspectivas, sem opção radical. Ou seja, Santos considera que os portugueses 
tiveram dificuldades em saber de que lado estavam, restando‐lhes a fronteira e a inter‐
identidade como identidade originária512.  

No caso dos  jovens  focados neste trabalho, nomeadamente os que fizeram parte 
da vanguarda que mobilizou as massas estudantis, diria que tiveram consciência que, 
de certa forma eram filhos de Prosperos, mas lutavam para a libertação dos Calibans. 

Dois destes  jovens,  agora entre os 50/60 anos, publicaram em Abril  de 2011 um 
livro de poemas. Um deles, aborda assim a questão: E vamos andando/ com África no 
peito/Já  passaram  três  décadas/e  há  7200  quilómetros  de  distância/mas  não 
perdemos o  jeito/Basta  um merengue,  um  funaná/uma morna,  uma  coladeira/Basta 
um  cheiro  tropical/cajú  fresco,  manga,  mamão/óleo  de  dendém,  jindungo/E  lá  vem 
África  de  novo/A  África  que  nos  entrou/pelos  cinco  sentidos/pelos  sete  buracos/da 
nossa  cabeça/Pelo  cheiro  a  terra  molhada/pelo  som  da  batucada/pelo  sabor  da 
muambada/Pela  visão  desse  pôr‐de‐sol  avermelhado/que  não  há  em  mais  nenhum 
lado/E  pelo  olhar  que  segue/a  tua  pele  negra  ébano/Por  muita  Europa  que  nos 
cerque/Há uma África que vive/e resiste/dentro de nós513. 

4. Epílogo 

Os  estudantes  sob  a  direcção  do  MPLA.  Assim  definia  em  Fevereiro  de  1976  o 
jornal Vitória Certa o objectivo da revolução no Ensino. Destronava a palavra de ordem 
que acompanhou o Movimento Estudantil. “(…) A  luta dos estudantes angolanos não 
deve  ser  uma  luta  por  um utópico  «ensino  ao  serviço do povo».  (…) Deve  ser,  pois, 
uma luta pela transformação da sociedade, em que o poder esteja, de facto, nas mãos 
dos trabalhadores. Nesta luta, os estudantes, na sua maioria privilegiados pelo sistema 
de exploração, devem abandonar todos os elitismos e descer até às massas populares. 

                                                            
510 Depoimento de Adolfo Maria in Viva a Malta do Liceu!, p. 18. 
511 Este estudo faz parte de investigação mais lata conduzida por Boaventura de Sousa Santos, Professor 
Catedrático  da  Faculdade  de  Economia  da Universidade  de  Coimbra,  sobre  as  práticas  e  os  discursos 
característicos dos processos identitários nas colónias do império português. 
512  Boaventura  de  Sousa  Santos.  Entre  Prospero  e  Caliban:  Colonialismo,  Pós‐Colonialismo  e  Inter‐
Identidade.  Em  Maria  Irene  Ramalho  e  António  de  Sousa  Ribeiro  (eds.),  Entre  Ser  e  Estar.  Raízes, 
Percursos e Discursos da Identidade. Porto, Afrontamento. 2002, pp.23‐85. 
513  Nicolau  Santos,  pp.133‐134,  poema Com África  no  Peito  in Aroma  de  pitangas  num  país  que  não 
existe, de António Costa Silva e Nicolau Santos, Babel, Lisboa, 2011. 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(…)”. Notava‐se já a influência de Nito Alves que adquiria mais apoio popular. O artigo 
elogiava  este  “camarada  comandante”  da  1ª  região  Político‐Militar  do  MPLA, 
convidando  a  seguir  as  palavras  de  Nito  Alves:  “(…)  A  fase  presente  precisa  de 
intelectuais. (…) Mas o intelectual angolano que se digne (…) deve descer às massas e 
depois  subir  com  elas.  (…)  O  Povo  de  Angola  não  perdoará  o  intelectualismo 
reaccionário. Nós queremos intelectuais que se identifiquem com as massas (…)”514. 

Três meses depois da Independência de Angola, a Pró‐AEESL denunciou “incursões 
das FAPLA nas escolas”, a prisão do estudante Matadi, membro da sua direcção, assim 
como  a  prisão  do  professor  Rui  Ramos,  identificado  com  a  luta  dos  estudantes.  Em 
Junho de 1976, quando o BP do MPLA organizou eleições para os comités de bairro, 
impediu que as “organizações contra‐revolucionárias” CAC e OCA se candidatassem515.  

Um dos militantes OCA que se manteve até à última na Pró‐AEESL recorda como foi 
extinta. “(…) Havia muita pressão para aderirmos à JMPLA. (…) Como queríamos ficar 
independentes, a  JMPLA decidiu extinguir‐nos. Eu e a Teresa Santana  (Teca), éramos 
os que sobrávamos dos dirigentes, porque foram saindo para Portugal, e outros líderes 
associativos tinham sido presos. Fomos chamados às instalações da JMPLA, num clima 
de intimidação, com ameaças. Argumentavam, «vocês têm de ser do Mpla!», «ou são 
do Mpla  ou  são  anti‐Mpla».  Não  podíamos  ser  uma  estrutura  independente.  Havia 
este autoritarismo político. A pró‐AEESL foi extinta assim. Eu e Teresa Santana tivemos 
a coragem de ir lá um dia à noite, em finais de 1976. Eles declararam que a pró‐AEESL 
deixava de existir e a JMPLA é que ia fundar uma associação. E ponto final (…)”516.  

Há  poucos  relatos  sobre  o  que  se  passou  com  muitos  destes  estudantes  que 
ficaram em Angola nos tempos posteriores à Independência. Alguns foram lembrados 
por  gente  exterior  ao  Ensino  e  que  com  eles  compartilhou  as  prisões  em Angola517. 
Houve  quem  deixasse  memórias  do  cárcere  que  sofreram  durante  anos,  sem 
julgamento, como recorda o poema Dostoievsky na Casa dos Mortos escrito na Prisão 
de São Paulo, em 1979: “(…) Ao cair da madrugada/Saio em sangue do «comboio»/Os 
carrascos riem e bebem/Eu vomito o que resta dos meus ossos/Vomito sangue vomito 
uma parte da minha vida/O meu corpo torturado/É apenas mais um corpo/Na  longa 
marcha dos presidiários (…)”518. Outros, também jovens do ME, viriam a fazer parte do 
alegado golpe de Nito Alves, a 27 de Maio de 1977, ou estiveram do lado de Agostinho 
Neto, que culminou com o assassinato bárbaro de milhares de angolanos.  

                                                            
514 Fevereiro 1976, jornal Vitória Certa, p. 7. 

515 Claude Gabriel, op. cit., p. 233. 
516 Entrevista a Timóteo Macedo. 
517 Américo Cardoso Botelho, autor de Holocausto em Angola, Vega, 2007, que esteve preso entre 1977 
e 1980, dá conta de inúmeros casos de detidos nas cadeias angolanas, sem julgamento.  
518 António Costa e Silva in Aroma de pitangas num país que não existe, pp. 51‐53. 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“(…)  Foi  amargo  para  os  amigos  de  Angola  ver  a  humilhação  infligida  a  certos 
jovens  depois  da  Independência.  Descendentes  de  europeus,  haviam  optado  pela 
nacionalidade angolana, como tantos outros. Penso sobretudo em meia dúzia deles, à 
minha  volta.  Desde  meninos  tinham  os  olhos  postos  no  MPLA,  até  com  certa 
ingenuidade. Cresceram na esperança de um dia  servirem o país onde haviam nascido. 
Dedicados ao trabalho, conscenciosos, cheios de entusiasmo, acabaram afinal por vir 
para  a  Europa.  Adeus,  país  da  sua  infância!  Antes,  porém,  passaram por  campos  de 
reeducação, como os pais haviam passado, tantos deles, pelas prisões da PIDE (…)”519.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
519 Américo de Carvalho, op. cit., p. 190. 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CONCLUSÃO 

Os  dois  últimos  anos  lectivos  em Angola  foram  um  somatório  de  incidentes  nos 
liceus  (uns  provocados,  outros  espontâneos),  inseridos  na  instabilidade  de  1974  e 
1975,  fruto  de  uma  descolonização  progressivamente mais  violenta,  em  simultâneo 
com a revolução na metrópole e a sucessão de seis governos provisórios. Desde o final 
do  ano  lectivo  1973/74,  ao  longo  de  todo  o  ano  lectivo  de  1974/75  e  até  à 
Independência,  os  estudantes  envolveram‐se  em  manifestações,  luto  académico, 
greves gerais, ocupações, cursos de assistência às populações em guerra – que foram 
acompanhando e respondendo à evolução político‐militar na colónia. 

Quando as primeiras acções irromperam nos liceus, logo a seguir ao 25 de Abril, a 
sociedade admirou‐se com a intervenção dos alunos, muito jovens, que pareciam dar 
conta da chegada a Angola dos ecos da revolta que agitou os estudantes um pouco por 
todo o mundo, com  laivos do Maio de 68. Os estudantes assumiram‐se como  jovens 
trabalhadores  intelectuais, dotados de  legitimidade para  lutarem pelos  seus direitos, 
questionaram o papel da escola, o sistema de avaliação, a relação com os professores, 
etc.  Numa  primeira  fase,  tiveram  uma  componente  de  reivindicações  específicas, 
como a abolição de disciplinas  impostas pelo ensino colonial desfazadas da realidade 
africana, ou a mudança da época escolar de acordo com o clima tropical. A revolução 
portuguesa  teve  provavelmente  um  impacto  importante  nos  milhares  de  jovens 
brancos da colónia, na aquisição e enriquecimento da consciencialização política, dada 
a  sua  vivência  num  quotidiano  de  profundas  desigualdades  entre  as  comunidades 
europeia e africana.  

Do ponto de vista social, o Movimento Estudantil derrubou muros. Proporcionou a 
convivência  e  união,  perante  objectivos  comuns,  dos  alunos  dos  liceus, 
maioritariamente  brancos,  com  os  das  escolas  técnicas,  Industrial  e  Comercial,  de 
maioria negra e mestiça. O motor do Movimento Estudantil, a Pró‐AEESL, oficializada 
em Setembro de 1974, possuía uma rede de delegações nas escolas, com capacidade 
para movimentar milhares de jovens. Sob a capa de um órgão sindical, cujo papel ficou 
por cumprir, a Pró‐AEESL assumiu discursos e práticas que pouco tinham a ver com os 
estatutos, servindo afinal a sua própria estratégia, a de controlar os liceus. 

O ME teve pontos de ruptura com os vários poderes, portugueses e angolanos. Até 
ao final de 1974, as movimentações nas escolas beneficiaram da condescendência da 
Junta  Governativa  do  Almirante  Rosa  Coutinho,  ao  consentir  que  os  liceus  ficassem 
dois meses em poder dos alunos e as secretarias encerradas. Em 1975, com o Governo 
de Transição saído dos Acordos do Alvor, o Ministro da Educação designado, Jerónimo 
Wanga, da UNITA, esboçou várias tentativas para neutralizar a Pró‐AEESL. Impediu que 
aprovasse os estatutos para  se poder  converter numa associação oficial,  e de  reunir 
sem o seu consentimento. Como resultado,  foi  constituída uma  frente de  resistência 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activa ao ministro, com associações de alunos e professores simpatizantes do MPLA. 
Os  docentes  também  desempenharam  paralisações  longas.  Já  no  final  do  seu  curto 
mandato,  o  ministro  Jerónimo  Wanga  deixou  de  reconhecer  a  representatividade 
destas  associações  de  docentes  e  discentes.  O  Ministro  da  UNITA  teve  apoios  e 
manifestações de solidariedade não negligenciáveis, da parte de alunos, professores, 
funcionários e reitorias que se opunham à Pró‐AEESL, cuja legitimidade e forma de agir 
eram  constantemente  postas  em  causa.  Nesta  oposição  sobressaíram  os  Grupos  de 
Trabalho  formados  por  alunos  em  algumas  escolas,  mas  como  estavam  dispersos  e 
sem uma linha programática, não afectaram os fins da Pró‐AEESL.    

A UNITA e a FNLA estavam contra estes estudantes que subverteram os liceus. Em 
Março de 1975,  Jonas  Savimbi  (UNITA) passou  a  chamar  aos  activistas  da Pró‐AEESL 
«os meninos do pão com manteiga», querendo com isto dizer que pertenciam a uma 
burguesia  que  nunca  passou  dificuldades  e  sempre  teve  o  que  comer.  Os  mesmos 
argumentos  estavam  no  discurso  da  FNLA.  Para  ambos  os  movimentos,  a  posição 
social dos estudantes condicionava a sua legitimação revolucionária.  

Com o êxodo dos portugueses,  incluindo activistas e  líderes do ME, Luanda foi‐se 
“desbranquizando” e “africanizando”. A Pró‐AEESL decidiu mudar o nome dos liceus e 
escolas  técnicas,  substituindo‐os  por  outros,  de  heróis  da História  de Angola.  A  Pró‐
AEESL  desenvolveu  sempre  uma  forte  componente  cultural,  que  passou  pela 
publicação de livros, brochuras e poesia de gente da terra, onde pontificava Agostinho 
Neto e outros nacionalistas, assim como vários “monstros” da esquerda: Marx, Lenine, 
Mao,  etc.  Os  jovens mostravam‐se  sedentos  de  absorver  a  Angolanidade  de  que  se 
sentiam  co‐proprietários,  apesar  da  educação  europeia  recebida,  assente  na 
Portugalidade  do  ensino  colonial.  De  uma  certa  maneira,  passava  por  aqui  a 
identificação  com  o  nacionalismo  angolano  que  lhes  era  trazido  por  autores  anti‐
colonialistas, pela partilha de um ser e de um estar com miscigenação, pela rejeição de 
espisódios racistas que presenciaram, pelo desejo de pertença ao “seu” país, Angola. 
Não sentiam afinidades em nem por Portugal, era para eles um país estranho de que 
não gostavam, nem lhe queriam pertencer.   

Alunos de ambos os sexos frequentaram a recruta, alguns alistaram‐se nas fileiras 
do Exército do MPLA. Um deles, «Tuca» Rosa Lopes, assassinado pela FNLA, tornou‐se 
o  «mártir»  do  Movimento  Estudantil  e,  de  certa  forma,  o  exemplo  do  estudante 
revolucionário  que  teve  a  coragem de  saltar  dos  bancos  da  escola  para  ir  combater 
com as FAPLA, o que não teve tempo de concretizar.     

O ME desenrolou‐se aceleradamente e foi‐se radicalizando. Na segunda ocupação 
dos  liceus,  em  Abril  de  1975,  os  estudantes  abriram  os  portões  a  famílias  de 
refugiados. Ficaram com a responsabilidade de dar tecto (nas salas de aula) e comida 
(no refeitório) a centenas/milhares de africanos, embora com ajudas exteriores. 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A Pró‐AEESL renovou o discurso quando a FNLA e a UNITA saíram da cidade, após a 
Batalha de Luanda ganha pelo MPLA, em Julho de 1975, onde ficou em companhia das 
tropas  portuguesas.  A  quatro meses  da  Independência,  perante  a  ameaça  daqueles 
dois movimentos rivais tomarem a cidade, a Pró‐AEESL respondeu ao apelo do MPLA 
para  a  resistência  popular  generalizada,  promovendo  cursos  de  socorrismo  e  a 
aquisição de outras ferramentas práticas para intervirem na guerra.  

Depois do MPLA ficar com o poder em Luanda, desfez‐se a frente que se organizou 
nas  escolas.  O  Movimento  dos  Professores  morreu  de  inactividade,  preparando‐se 
para o Encontro da Educação que discutiria a descolonização do ensino e o seu futuro 
no  novo país.  A  Pró‐AEESL  continuou, mas  decidiu  em Agosto  de  1975,  após  quatro 
meses  de  ocupação  dos  liceus,  terminar  com  a  greve  no  Secundário  e  accionar  os 
mecanismos  para  as  aulas  serem  retomadas  e  as  secretarias  abertas.  A  verdadeira 
função de ambos tinha terminado, perante a situação a favor do MPLA.    

Pelo que percebemos, a Pró‐AEESL nunca  se  submeteu ao poder. Nem em 1974, 
nem em 1975 cedeu às pressões governamentais. Nem mais tarde, em 1976, ano em 
que  viria  a  ser  coersivamente  extinta  pela  Juventude  do MPLA  (JMPLA),  por  se  ter 
recusado a integrar aquele órgão do movimento.   

O ME teve uma vanguarda da extrema esquerda, presente (quase?) desde o início, 
com  raízes  na  Universidade  de  Luanda.  Pergunta‐se:  a  iniciativa  para  subverter  os 
liceus  foi  exterior  ao  Ensino  Secundário,  ou  a  revolta  dos  estudantes  partiu  de  uma 
atitude  genuína?  Os  dados  apontam  para  uma  coexistência.  Os  jornais  provam  a 
espontaneidade  dos  alunos  no  pós‐25  de  Abril,  que  por  toda  a  Angola,  brotou  em 
defesa de uma nova sociedade e um ensino “descolonizado”. As fontes orais coincidem 
na  identificação  de  universitários,  que  embora  travassem  a  sua  própria  luta  na 
Universidade  de  Luanda  –  estavam  muito  próximos  do  Liceu  Salvador  Correia,  a 
“fonte”  da  revolta  em  Luanda  que  depois  irradiou  para  outros  estabelecimentos  de 
ensino. De  acentuar  que  esta mobilização  progressista  não  parece  ter  surgido  como 
resposta a quaisquer atitudes de professores e alunos reaccionários, conotados como 
anti‐MPLA, pois estes permaneceram mais silenciosos, pelo menos numa altura, dada 
a  grande  simpatia  nas  escolas  pelo  movimento  do  líder  independentista  Agostinho 
Neto.       

Provavelmente podemos afirmar que as massas estudantis  foram controladas ou, 
pelo  menos,  bastante  influenciadas  pelo  grupo  maoísta  dos  CAC  que  contava  com 
militantes  seus na direcção da Pró‐AEESL. Nos bastidores, muitas das acções da Pró‐
AEESL  eram  executadas  por  células  clandestinas  dos  CAC  –  informação  do 
conhecimento de um número muito restrito de militantes, dado o carácter secreto da 
organização. 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A Pró‐AEESL sempre esteve a favor do MPLA, considerando a UNITA e a FNLA como 
seus inimigos. Os órgãos máximos do MPLA, como o Comité Central e o Bureau Político 
foram apoiantes da Pró‐AEESL, pelo menos até determinado momento, pois o poder 
que esta detinha sobre os estudantes resultava em seu benefício. 

A história da Pró‐AEESL e o seu final cruzam‐se com a política seguida pelos CAC, 
defendores de um Ensino Popular, só alcançável através de uma Democracia Popular. 
Além do Movimento Estudantil,  os CAC  tinham outras  áreas de  intervenção política, 
nos  muceques  e  nas  fábricas,  com  alguma  implantação.  À  medida  que  a 
descolonização  avançou  os  CAC  foram  sendo  instados  pelo MPLA  e  pela  sua  polícia 
política, a DISA, a saírem da clandestinidade e a apresentarem o nome e o rosto dos 
seus militantes. Desconfiavam dos CAC, porque a influência que o grupo maoísta tinha 
alcançado era grande e o MPLA sentia‐o como uma ameaça.  

Em  Setembro  de  1975  o MPLA  começou  a  prender  militantes  dos  CAC,  quando 
Angola  ainda  permanecia  sob  soberania  portuguesa. Mas  estes,  que  tinham nascido 
antes  do  25  de  Abril  e  foram  treinados  para  uma  actuação  secreta,  souberam 
reorganizar‐se.  Reuniram  os  militantes  mais  seguros  e  fundaram  a  Organização 
Comunista de Angola (OCA), igualmente clandestina, que teve curta existência. Após a 
Independência,  os  membros  da  OCA  continuaram  a  ser  perseguidos,  presos  e 
maltratados, nomeadamente na sequência do 27 de Maio de 1977 em Angola. 

O  Movimento  Estudantil  do  Ensino  Secundário  de  Luanda  e  de  outras  cidades 
angolanas,  com  intensidades distintas,  ainda pertence à História de Portugal,  na  sua 
derradeira  presença  na  colónia,  onde  foi  fulcral  a  luta  desta  juventude  “colonial” 
progressista  que  ajudou  a  enterrar  parte  do  Império  Africano,  indo  até  às  últimas 
consequências, porque teve oportunidade para isso. E também faz parte da História de 
Angola, que vivia uma  transição até à  Independência, a 11 de Novembro de 1975, e 
teria  de  contar,  no  novo  país,  com  estes  jovens  que  se  sentiam  angolanos  e 
perspectivavam ali o seu futuro. 

Alguns estudantes brancos estiveram no cerne do ME em Angola, nomeadamente 
no  núcleo  inicial  dos  CAC,  o  que  não  exclui  o  papel  de milhares  de  alunos  negros  e 
mestiços. Estes jovens brancos em que nos focámos eram de grupos sociais diferentes, 
mas comungavam da mesma formação e valores familiares, comuns à época. Sentiam‐
se  pertença  da  comunidade  branca  privilegiada,  mas  tinham  assistido  à  violência 
colonial, na  infância e na adolescência. Esse  testemunho vivencial  viria a  ser um dos 
motivos que os levaram à acção revolucionária (e clandestina) que protagonizaram. Os 
testemunhos  confirmam‐no,  embora  só  possam  falar muito  provavelmente por  uma 
minoria desta geração.  

Assim como surgiram, ao longo do século XX, núcleos de brancos que batalharam 
por  uma  Angola  dona  de  si  própria,  livre  da  submissão  à  metrópole  (sem  nos 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alongarmos  nas  vertentes  autonomista  ou  nacionalista,  diremos  apenas  que  foram 
progressistas  face ao espírito do  tempo) –   este grupo de  jovens do secundário e da 
universidade  foi  o  último  a  lutar  pela  Independência.  Embora  já  em  tempo  de 
democracia declarada, esta não era linear em Angola. O seu nacionalismo era inclusivo 
de  todas  as  raças.  Tal  como  as  gerações  do  passado,  também  os  estudantes  da 
descolonização  chamavam  a  Angola  o  seu  “país”,  tinham  ali  crescido  na  década  do 
grande  desenvolvimento  económico.  A  sua  juventude  representava  uma  geração  de 
onde poderíam ter brotado quadros fundamentais na Angola independente. O que não 
se verificou.  

A  questão  da  sua  identidade  pode  integrar‐se  na  mesma  linha  dos  brancos  de 
gerações  anteriores,  que  desde  os  anos  30/40  procuraram  as  raízes  da  sua 
Angolanidade, com a eleição de novos valores, na música e na literatura, fermentos da 
ideia  de  uma  nação  angolana  multirracial,  que  se  completava  na  contestação  ao 
regime colonial. Era uma Angolanidade unificadora entre a pléiade de etnias e culturas 
presentes  em  território  angolano  definido  pós‐Ultimatum.  Esta  Angolanidade 
encontrava‐se  sobretudo  ligada  à  intelectualidade  urbana.  Não  era  um  conceito 
longínquo e continuava em construção.  

Finalmente,  uma  nota  que  aponta  para  a  necessidade  de  investigação  futura.  A 
intervenção  política  dos  CAC,  mais  tarde  OCA,  fortemente  reprimida  pelo  MPLA, 
merece  um  estudo  aprofundado  que  está  por  fazer.  Essa  investigação  deveria  ser 
precedida  da  recolha  de  fontes  escritas  originais  (comunicados,  relatórios,  jornais 
associativos, etc.) junto dos seus protagonistas que estão em Portugal e teriam de ser 
previamente  localizados  e  convencidos  a  contar  pormenorizadamente  uma  luta  que 
está  por  desvendar,  desenrolada  na  Universidade  de  Luanda,  que  contagiou  todo  o 
Ensino  Secundário  em  1974/1975,  como  aqui  relatamos.  E  faz  parte  da  memória 
colectiva de muitos milhares de portugueses e angolanos. 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SIGLAS 

AIESSA – Associação do Instituto de Educação e Serviço Social de Angola.  

AM – Assembleia Magna. 

BP – Bureau Político. 

BU – Boletim Universitário. 

CAC – Comités Amílcar Cabral. 

CCPA – Comissão Coordenadora para o Programa em Angola do MFA. 

CCUL – Centro Cultural da Universidade de Luanda. 

CDUL – Centro Desportivo da Universidade de Luanda. 

CH – Comités Henda. 

CIR – Centro de Instrução Revolucionária.  

CND – Comissão Nacional de Defesa. 

CND – Comissão Nacional de Descolonização.  

COP – Centros de Orientação Política. 

COPLAD – Comando Operacional de Luanda das FAP. 

CR – Conselho da Revolução. 

DGS – Direcção Geral de Segurança. 

DIAMANG – Companhia dos Diamantes de Angola. 

DIP – Departamento de Informação e Propaganda. 

DISA – Direcção de Informação e Segurança de Angola. 

DOM – Departamento de Organização de Massas. 

DOP – Departamento de Orientação Política. 

ESINA – Exército Secreto de Intervenção Nacional de Angola. 

FAP – Forças Armadas Portuguesas. 

FAPLA – Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. 

FNLA – Frente Nacional de Libertação de Angola. 

FRA – Frente de Resistência Angolana. 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FUA – Frente de Unidade Angolana. 

JMPLA – Juventude do MPLA. 

JSN – Junta de Salvação Nacional. 

MAC – Movimento Anti‐Colonialista. 

MDA – Movimento Democrático de Angola. 

ME – Movimento Estudantil. 

MFA – Movimento das Forças Armadas.   

MJ – Movimento Jovem. 

MLNA‐PCA  –  Movimento  de  Libertação  Nacional  de  Angola  ‐  Partido  Comunista  de 
Angola.  

MPLA – Movimento Popular de Libertação de Angola. 

MRPP – Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado. 

MUD – Movimento de Unidade Democrática (J) Juvenil. 

LCI – Liga Comunista Internacional. 

OMA – Organização da Mulher Angolana. 

OCA – Organização Comunista de Angola. 

OPVDCA – Organização Provincial dos Voluntários da Defesa Civil de Angola. 

PCP – Partido Comunista Português. 

PCP (M‐L) – Partido Comunista Português (Marxista‐Leninista). 

PIDE – Polícia Internacional e de Defesa do Estado. 

PLUAA – Partido de Luta Unida dos Africanos de Angola. 

PM – Polícia Militar. 

PR – Presidente da República. 

PRÓ‐AEESL – Pró‐Associação dos Estudantes do Ensino Secundário de Luanda. 

PRÓ‐AEUL – Pró‐Associação dos Estudantes da Universidade de Luanda. 

RGA – Reunião Geral de Alunos. 

RGC – Reunião Geral de Colaboradores. 

UL – Universidade de Luanda. 

UNITA – União Nacional para a Independência Total de Angola. 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UNTA – União Nacional dos Trabalhadores Angolanos. 

UPA – União dos Povos de Angola.  

URML – Unidade Revolucionária Marxista Leninista. 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