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Começo por agradecer a oportunidade de vos dirigir a 

palavra na sessão de abertura desta Conferência, iniciativa 

louvável do Núcleo Impulsionador das Conferências da 

Cooperativa Militar e do Instituto de Estudos Superiores 

Militares, que saúdo. 

Decorreu meio século, desde que a Guerra, na então 

designada África Portuguesa se iniciou, um conflito que é, 

hoje, História e também Memória, revivido enquanto 

efeméride marcante, por Povos que fazem do tempo 

presente, convergência política, intimidade social, 

cooperação em vários domínios, incluindo, o militar e, até, 

porque não dizê-lo, afectos mútuos. 

Assinalar datas e acontecimentos históricos, nos dias 

de hoje, permite apreender os contextos em que 

ocorreram, compreender as diversas variáveis que 

estiveram presentes nos complexos processos de decisão 

política e na ação operacional e, interiorizar as lições 

aprendidas que daí decorrem. Em particular, em 
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conjunturas difíceis, como as actuais, os princípios, valores 

e referências de todos aqueles que combateram por 

Portugal, devem ser convictamente afirmados. 

Estou certo que assim acontecerá no decorrer dos 

trabalhos desta Conferência.   

 

Entre 1961 e 1975, Portugal esteve envolvido num 

conflito de contra subversão nos territórios ultramarinos de 

Angola, Guiné e Moçambique, no sentido de alcançar um 

objetivo político, claramente expresso, que residia na 

manutenção da integridade dos territórios no todo nacional, 

independentemente da descontinuidade territorial – uma 

Nação Pluricontinental e Multiracial sintetizava a 

doutrina política do regime antes do 25 de Abril de 

1974. 

 

Este objetivo, estando em clara dissonância com as 

filosofias político estratégicas à época, implicou que 
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Portugal assumisse a necessidade de assegurar a liberdade 

de ação externa e, ao mesmo tempo, adoptasse uma 

política de resistência na perspetiva da manutenção dos 

territórios em África, considerados vitais nas lógicas da 

preservação do regime, mas também da própria existência 

de Portugal como país soberano. 

 

O conflito decorreu nos três teatros de operações, a 

partir de 1964, em simultâneo; durou 14 anos, mobilizou 

cerca de um milhão de portugueses e causou um número 

significativo de mortos (cerca de 9000) e 30.000 feridos, só 

nas Forças Armadas Portuguesas. Uma guerra que 

desenvolveu motivações que vieram a originar o movimento 

militar de 25 de Abril de 1974 e que acabou por conduzir à 

queda do regime e às independências de Angola, da Guiné 

e de Moçambique. 
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Apesar da situação militar nos três Teatros de 

Operações, ser diferenciada, sendo mesmo preocupante na 

Guiné e em Cabo Delgado, a Norte do Rio Messalo, em 

Moçambique, a verdade é que não foi pela vertente da 

estratégia militar que surgiram as circunstâncias 

fraturantes, mas sim pela incapacidade política do regime 

em fazer face à oposição interna e à pressão externa. 

 

De facto, a guerra em África notabilizou a estratégia 

portuguesa na dimensão da sua componente militar, 

sobressaindo: 

 

1. A transformação e a adaptação de um aparelho 

militar orientado para o conflito convencional, para o 

combate de contra-guerrilha, designadamente, ao nível 

da doutrina de emprego operacional, no 

desenvolvimento e adopção de táticas, técnicas e 

procedimentos, explorando e expandindo o emprego 
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dos três Ramos das Forças Armadas, num quadro de 

escassez de recursos e prolongada continuidade de 

esforço, em TO´s muito vastos e muito diferenciados, 

quanto ao ambiente operacional; 

 

2. A capacidade de resposta múltipla, em termos 

logísticos, para TO´s muito longínquos da Base 

Logística Principal; 

 

3. A progressiva Africanização de efectivos, através da 

implementação de um sistema de recrutamento local e 

de emprego operacional, devidamente enquadrado, 

com resultados muito positivos; 

 

4. O relevante apoio às populações e, ao envolvimento, 

embora tímido, de personalidades e estruturas locais 

no combate à subversão, iniciativas precursoras do 

atual conceito de Comprehensive Approach; 
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5. Por último, o emprego conjunto, sob o Comando 

Unificado de um Comandante Chefe com componentes 

de forças de Terra, Mar e Ar, o que constitui um 

relevante legado para os nossos dias, devendo 

constituir inspiração e motivo de reflexão para a ação 

conjunta, cada vez mais premente, mantendo, como 

não pode deixar de ser, as especificidades das forças 

componentes. 

 

Esta é uma mensagem que quero, aqui, reiterar. 

Só existindo partes se constrói o conjunto, e o 

conjunto só existe se as partes com as suas especificidades, 

capacidades e saberes, contribuírem para a consecução do 

objetivo, construindo sinergias, que, de outra forma, nunca 

seriam alcançadas. 
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Finalmente, considero importante relevar que foi a 

intervenção militar e a forma como esta se desenvolveu, 

que permitiu que, um País, com a dimensão e os recursos 

de Portugal, pudesse manter o controlo em simultâneo, 

sobre três Teatros de Operações distintos, muito vastos e 

muito longínquos, durante tanto tempo. 

 

A forma como foi concebida a estratégia da guerra e 

executadas as operações de combate, tem sido 

internacionalmente reconhecida, o que demonstra a força 

de vontade de um Povo e dignifica a memória dos seus 

Combatentes. Por isso, importa, que os mais novos 

conheçam e se reconheçam na coragem, no 

altruísmo e no Sentido de Missão daqueles que há 50 

anos participaram na Guerra de África e que, neste 

momento, especialmente difícil, se empenhem com a 

mesma firmeza em missões e causas essenciais ao 

futuro de Portugal. 
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As nossas Forças Armadas cumpriram, e cumpriram 

bem, mostrando sempre elevados níveis de espírito de 

missão e sacrifício, notável capacidade de adaptação a 

condições de vida muito exigentes, louvável aptidão para o 

relacionamento com as populações, eficiência na utilização 

dos recursos e uma exemplar solidariedade. Este 

merecimento e reconhecimento não podem nem 

devem, nunca, ser esquecidos. O Muro Sagrado, em 

Belém, testemunha a nossa homenagem aos nossos 

Heróis, recordando-os, para sempre, na nossa 

memória Coletiva. Como alguém disse e cito: ”são 

grandes esses Portugueses cujos nomes perduram 

no Panteão da História que são as lápides apostas 

naquele monumento.” Fim de citação. 

Uma palavra para os Antigos Combatentes que 

continuam a merecer o nosso mais profundo respeito e 

reconhecimento. São heróis da Pátria; não são colonialistas, 
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fascistas, democratas ou revolucionários, de acordo com 

conveniências de alguns. São apenas Marinheiros e 

Soldados de Portugal. 

 

Pela duração, notável esforço militar e implicações 

políticas, a Guerra de África é um dos acontecimentos mais 

marcantes da sociedade portuguesa do Séc. XX. Mas, ao 

longo dos trinta e oito anos de democracia, a preparação, o 

aprontamento e a sustentação das forças militares do nosso 

País, para satisfação dos compromissos internacionais 

assumidos, no apoio à política externa do Estado Português, 

mantêm-se, constituindo as Forças Nacionais Destacadas a 

continuação da vocação universalista que a História nos 

legou, projetando forças para Teatros de Operações tão 

diversos na sua caracterização, como os Balcãs, o Líbano, o 

Afeganistão, o Oceano Índico e o Continente Africano. 

Configurando intervenções desenvolvidas no âmbito das 

Nações Unidas, da OTAN ou da União Europeia, as Forças 
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Armadas assumem perante o País e a comunidade 

internacional, missões tão nobres como a preservação da 

paz, a defesa dos direitos humanos e dos valores que nos 

enformam. 

 

Nos atuais militares, como nos Antigos 

Combatentes, vejo como vi, vivi e senti, o ardor, a 

dedicação, o sacrifício e uma forma bem especial de 

servir e sentir a Nossa Pátria. Continuamos com 

honra e dignidade a ser Marinheiros e Soldados de 

Portugal. 

 

O meu Bem-Haja pela vossa iniciativa! 


