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A operação que pôs cobro à revolta dos
camponeses da Baixa do Cassanje, em Angola,
no início de 1961, terá sido o maior massacre
cometido pelos militares portugueses
no Ultramar. M as a verdadeira dimensão
desta tragédia, que começou com uma greve

nos campos de algodão e descarnbou em
bombardeamentos de napalm, pennanece
desconhecida. Foram centenas ou milhares
de mortos?Uma história de sangue, exploração
e misticismo, que marcou o princípio do fim
do império colonial.
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o inspector do Ministério do Ultramar termina o relatório secreto
com um sério aviso ao governo de Salazar: «Considero o
condíeíonalísmo político-social na Baixa do Cassanje extraordina
riamente perigoso para a segurança do Estado português.»

ABALOS.

Chegadado

Santa MIna a
Acamara e pro

testes em Ango

lacontra Neru:

do assalto de

Hennque

Gatl/ão, em
Janeiro, a queda

de Goa, Damào
eDiu, em

Dezembro,
1961eum aoc
deoesçeças
pera Salazar
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o ano de todos os abalos para o império de Salazar é
1961 . Os sobressaltos começam logo a 22 de Janeiro.
com o assalto ao paquete Santa Maria. Prosseguem a
4deF~ c omosataques ii. cadeia militar;a opostoda Emis
soraNacional c ao quartelda psp cm Luanda. Acentuam-sea
15 deMarço, comachacina levada acabopelaUPAno Norte
de Angola. Continuam a 13de Ahril,com a tentativa degolpe
de Estado do ministro da Defesa,BotelhoMoniz - e prolon
gJJn-sepelo ano fora, em varies episódios amargus par'" o bJ'{M;f
no da nação,Olmoa tomadado Forte deAjudá pelas tropas do
Daomé, a 1de Ago;;to. o desvio de um aviâo daTAP I-'WJr Her
mínioda Palma I oãcío, a 10deNovembro, ou ainda, qualce reja
nobolo, aquedadeOoe.Damão e Diu, a 19de Dezembro,

No p..'11último diadesse anoacidentado. ainda mal refeito da
perda dos territórios na Índia,Salazar reúneos ministros e colo
caahipótese de l-\1rt1.lb><tl abandonaras Nações Unida.". Antcs or
gulhosamente só que malacompanhado, e averdade é que o di
tador tem o mundo inteiro contra de. Salazarconsq ,rue até a
pnX"l.a dedesagradar agrt'gtl6 e a troianos: Kennedy empenha
se tanto ou mais lb qlleKhrushtchev em dificultar-lhe agullema
çác . Hã númerosque não só ilustram bem o mal-estarde Sala
zarOlmo ajudam a esclarecer a razãode tantas inimizades fora
deportas:emJaneiro de1%1 existem 1500soldados emAngo
la;em Dezembro,serãomaisde trinta mil. A causade todasas

cordenaçôcs são ascolónias deque o presidente doConsclOO rW
quer abrirmão, Angola passou a ter porperto varias nações in
dependentes- Senegal, Guín é-Conecn, osdois Congus - mas
SW..aT continuade CO!'>1as voltadas atlS -wntos de lTItlliarlça-, cc
servadosum ano antes peloprimeiro-ministroinglês Harold
MaclVlillan, e é acusado por paísescomo a irrequieta Libéria de
«arrasar o relógioda Historia». Nem sóde imagens poéticas vi
vemos ataquesa Lisboa. A delegação do MalinaONU~·

ta de «L-eg-a.ignominiosa,cínica e louca»a política ultramarina
portuguesae os representantes da í ndia apelidam Porrogalde
-pus racista». Nwn abaixo-assinado em Maio de1%I,depJta·
dos trabalhistas inglesesdizem-se«horrorizados- comaguerra
nascolónias portuguesas, alertando o mundo para o «nasacre
demilhares de arnGU10S debaixo daopressão brutal daditadura..
Em Setembro,o ministrosoviético dos Negócios Estrangeiros
fala em "guClT.l de aniquilação e extermino dopovo angoJaoo,.,

enquantoasautoridades do G.mapintamoutroquadro ocvasta
dor: «Portugal jámatoucemmilangolanos. homcre, mulheres c
crianças, e está a liquidartodosos habitantes quesabem ler.es
crever e andardebicicleta."

HãcertosCX.1b'CIUS que não colam, maso gl.1"cmo IXll1UgUês
está no olho do furacão. Os inimigos do Império desdobr:un-S(
em esforços para juntar provas deviolências e abusos cometidos
nas colóniasportuguesas. No entanto,háalguns factos compro
metedores que id o pertrumeccrà margem das arcrçõesdomun
do.Incidentesocorridos numaextensa região algodoeira doNoc
tede Ant,'01a, ainda aguerra náo começara \uUadcir~te rem
05 movimentos nacionalistas se manifestavamcom violência, evi

dcnciam 05 piores defeitosapontadosaocolonialismo português:
analfabetismo total,trabalho obrigatóno, deslocações furçadas c
maus tratos; um quadrode exploração e miséria quedcscamba
numa revolta deagricultores logo reprimida a tiros demetralha
durae abombasde flllj>rÚm, causando centenas ou mesmomi
lhares lk mortosentre tunapopulação rural armadade caranase
canhanguíos. No entanto,quiso destino.ouaopacidade do Es
tado Novo. que os contronros sangrentosdeJaneiroe Fevereiro
de 1% 1 na fl'giãoda Baixa do Cassaoje passassem praticarren
te despercebidos.Até hoje.

A primeirade todas as contrariedades que Salazar irá
enfrentar nessestempos desastrosos de 1961 correçaa
insinuar-senos finaisdo ano anterior, pouco depooda in
dependência doCongoBelga, paíscomo qual o Xorre de An
gola partilha não só algumas centenasdequilómetros de liontLi
racomo tambémafinidadesétnicase culturais.

Em Agosto de 1960,um i nspector do Gabinete de Negó
cios Políticos (G NP) do Minist ério do Ulrrarnar desloca-se à
Baixa do Cassaoje para mediro pul'lO àspopulações desta imen
sadepressão grognüica. Sópor pouco Portugal continental não

cabe lá dentro. São oitenta milquilómetros quadrados, na. sua
maioria cobertos prll' CllTIf'l$ dealgodão.&mbuidos peos distri
tos de M alanje e da Lunda e vigiados porumaescarpa abrupta



EXPlORAÇÃO.

• 0 agricultor

da Baixa do

C<IDanje. que
cultiva obriga

toriamente o

algod~. esta
em condições
lTMJito mais

desvantajosas

do que qual

oceroctrc
indigena

de Angola»,
escreve-se
numrelatório

do"",""",.

Arevolta está
per dias,

deseiscentos metros dealtura,q.r dificulta o acesso aesta planí
ciede tamanho impcnsãvel pant qualquerespirito l."llIUf'l"U c on
de 0<0tio fJlado calordos trópicos maisse faz sennr-.

Não é só na temperaturainsuportõvel que o inspectorJoão
Pereira Neto encontrasemelhanças entn: li Baixa do Ca.'is;mjce
uma panda ao IU1M. CercadedoisITlCSl'Santesdavisita do ins
pectcr aolocal tinham sidoregistados distúrbios na~ algo
doeir..do Carete,próxima de Luanda, e embora não houvesse
aind1 sinaisdeinst.J.bi1idade na Baixa doCassaoje, o emiado do
G:,\P parece adivinhar a rebdião queesrãprestesa eclodir neste

mantobrancohabitldo fU'" cerca de150mil almas c mantidofllJr
qua."'C 35milagricultores e respectivas fanulas, todos ees ccegi
dosa cultivar e li \'I:lll.k.-r o algodão à empresaconcessionária da
lOllil: aCceonarg.

Deregresso à metrópole,num «apontamento.. secretoda
tado de 19de Nocembrcde 196O,JoooPcrcira Neto infonnaos
seussuperiores de que0<0estadoda população nãoserâ o mais
romallcnte, principUmmte o dascrarças-, Eob6m'a: ..o agri
cultor da Baixa do Cassanje. a quem mo é permitida a saida da
zona algodoein e queculm-a obrigaroriamente o algodão, está
cm condições muito maisdesvantajosas do quequalquer outro
indigmadeAngola, [...] Aufereum salário cinco ou seis\'CUS

menor do queauferiria seestivesse a trabalhar sozinhoou por
conta deoutrem.e o concessionário tem um custe deprodução
cincoou seis vezes menordo que o ruIS produtores de qualquer
gênero.• O inspectordo Gl\"P termina o relatório com urn sê
rioaviso aogo'o'm1O de Salazar: ..Atendendoaquc partedodis
trito de :\la1anjcconfina com o ex-Congo Belga. consideroo
condiOOnalismo pulitico--social vigmtena Baixa 00Cassaojees-

traordinariamente perigoso pant a scgurmça interna e externa

do Estado ponugu<..•
Raiguardada deolhares exteriores eumos movimentos do;

nativos devidamente controlados por capatazes e chefes de pos
to, o enorme feudoda COlOnang é habitado por povos decom
provada tradição lutadora, maioritariamente dasetniasmbundu
c b.OO:JngU O domínio 00s~ 00itJ. área. deAngola nào

é urnahistória assim tão antiga. Sôem 1911.c depoisde muito
sangue derramado,é queastJU{"QS lusitanas conseguem,,~os

bravosda regiâoe liquidar o antigo reino doCassaoje.Como
maist.udedici PintoRc:scnde,oWlllóUlllante da2-~Aé
rea, cm Luanda, nurna carta JXlT.l o Estado-~ taior. «a iru:JrNXn
ciatem sido talquenão se tornaram cm consideração ascaracre
rsrces dominadoras c guerreiras da tribodosrnaholos, habiran
res da Baixa doCa;i.<;;lTljc. quejá aquandoda pacificação portu
gtIl~ do século peeadose revelaram dificilmente dormnaveis e
extmTI;lJTleJ'lte perigosos. FIZc:IllOS Jeb agm:ultores dealgOOão.
claro queà lOO;a. e agora esarros adcitar-Ibes bombas em Qrna..

Oshabitantes só muito di.ficilmente se adapt.un às condi
çôesdevda e _ ~ pela Componhia Gealdos AI
godô<o deAngola 5ARL ~W. cocbecdapo< Co«xung., so

oedede decapitais luso-belgas, fundada cm 1926. ganha a coo
cessão desta vastazona algodoeira num despacho do gtM:tTlO""

geral, de;\ tarçode 1947,que também lhe(oncoo(' poderes di~
nos de um senhor feudal. A~ gentes da Baixa do Cassanje,
mulheres c crianças incluídas,são retiradasdas suas aldeias e
obrigadasa cultivar o a1godão cm terrenosindicados rela em
presa. Salários. não existem.Osúnicos rendimentos dossgri
cultores aparecem no final de cada campanha. com ii venda
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obriga,"", do~ • Cororong.qu<esabeece P"<'" rede
ziOOs e frequenlcmeJltc compr.l. produtodeprimeira classe a \";1

leresdeseguoda, SeaIguma cheiaou outro imprevisto aconre
ce naslavras quetem a cargo. Q!; agricultooes fcsm entreguesao
seuazar. aCotonaog não oswmpm.;apele perda inesperada de
um ano de- trabalhonem tâo-poucc lhes prestdassistência com
fertilizantesou pesticidas; se o terreno que cultivam começa a
darsinais desaturação, os capat.u:es da empresa forçam -nos a
deslocar-se parA locais a quinze ou vinte quil ómetros dasS\.U~

cubaus;e seoscamposjuntoàsaldeias sJo:) bons [W110 algodêo,
os agrirolron:s.depois dehoras a tiode trabalho árduo. vêem-se

~ a pe:rrorrer gr.mdcs distâncias até às terras afastadas

ondejá te permirido que: cultivem 06 seusalimentos. Esta última
imposiçãoresulta~temen~ emcasosdetOme mas, numa
bizarra escalade prioridades, a Ccrooang colocao algodão à
frente da soOl"C\wêooa de quemo produz. Oscamponeso da
Baixa doCassanje pouco maissão do queescravos,

Esta é uma zona férti l para O algodão. Mas também pa
ra as tão temidas «actividades subversivas» que, a
qualquer momento, ameaçam transpor as fronteiras
como Congo independente. Vinr.tl (il) 1"Ws vizinhe, dois -agita
~ anaeessam wn atlUCfllc dorio CuarlgO e in...nalarn-se tu

Baixa do Ca...o;;mjc cm J)1:Lt:mbro de 1%0. A mando deqJefll.
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isso ficar.i. parol scmprt' no segredo dosdeuses e seráaho dasmais
diversas especulações: UPA.l\ lP LA ou qualquer movimento
coogolês apostadoemconquistaradeptos do outrobdo eh fion
teira [ver caixanas páginas 6R-69J. De resto, a cartilha qut'os fo
rasteiros pregam aosagricultores é pouco ortodoxa e J ivtTgC do
irciramenm d.issicoa revoltaLulÇal.iopelas organizlçiiesqueque
rem a indl:rt:ndencia. OsooishtX1lell'5 chegados do Congo mis
ruram fervor nacionalista com doses maciças de misticismo e
dizem-semandatados porl1Il1OIdeu<;a proteetor.I dos~ de
nome ..:\ lar ia.. que lhes aparecera na zona de Cassulo~

-Cucnda.,eordenar.t queespalhassem a boa 1lO\".J. juntodas roo
~oprinüdas pdocolc.-.niali~ - a sua descida 2. Terra (5

tavaFW".J. brevee, quandoo milagreaconrecesse,odmnírUo dos
barcos dleK.uia ao fime a vidadosnc.wus iriamclhorM ôIJlÓ' sé

culos de sofrimento. Para receberem a salvadora. as populações
são suhrrcridas a rituaisde iniciação e levadas a respeitarquinze
mandamentos.Entreoutros, de...em evitarqualquer tipo de con
tacto lUI11os brancos, abandonar de vezo trahalho nos cam~

dealgoc.Liu, ih'TlOrM a autoridade doschdi::s tradi...--ionai-s,queimar
edos os simhoIos reIigio!u; e, mun gestoquecrdm suhit.uncn
te 06 cofres dospou..'OS comerciantes estabelecidos nazona, gas
tartodoo dinheiroque tenham arnealludo, pois...\ taria,.. seen
eatrq1;o1r.i de di.<>trib.rir riquezas nasuadecida ;iTerra,Asarmas
não abundam e asqce ecsrem são c~'ô. l\ las 06 sacerdotes
dizem aoseu rc.-OOnho para não temer as rctaIiações doscolonos
-:L~ annas dosbrancos apenas deitam ãgua.garantem.

Janciro é tt:rrIJX'del'UrflC\'3l' aplantaraa!g.;l(ião. Emvezdis
SOo rniIIlaro; deiIf,·riCUltofl.'S furtam--f,(" :Kl trabalM, Cmr.Ull cmgre
\'{'., recu!>3.lTl-f.C apap.r-a t.lxa pessoJ.l anual,. que(I L.~ud<.l por~

tugués lheseJ<Íb>e e dizemque: SI.'h'\lemonien.~ de: «l\.Ltria.., mas
tambCm de KasH\'Ilhu e LUlllllmha. respectivamente o primeiro
pm;idenrce o primeiro chete de: gu'>'t.1llO doCOfib~ livre.Éenor~

mea confusàodereferenciaspolitit.:as de~ amotinados- h.1. mui~
toqucJO!'illlh Ka.~ setomou um affi~ode PJ.tric.."l: Lu
lTklJ'llOO (o q..Lal é assa.Wnado poresta época, na região JoCar.m
g.t) mas. akm de adoptarem 06 JOili m-lli como figur.l~ in"f'Ír.J.~

dom da rcvoItl. alguns tn'illhordinados tJ.1T1bffll exibem mare
ri...I de~nda do Partido de SolidariedadeAfri\.'arul, o
~ PSA.1ider.tOO pelo c:ort'IJJli...u AntoineGu.cnga. Tudo
sob06 auspicio; de...\ Iaria».

Osprotestos começam na 7.orJa do posto admini.~tr",tM> de
;\ Iilando, wna dasmaisL..;,,)1aJas e com [lx:nos popula~'fu) hrm-

ca, E logo SC' alastram a âreascomoTonboAluma. XanJd. lon
go.Xa Mureba.Tala:\lungungu. Lurema. Oscampnl1l"SCS da
BaixadoCassal* queimam assementes fornecidaspela Coto
nang. agiramascatanase asferramentasde trabalho em mar
chas peloe ccminhosdeterra que dividem oscamposde cultivo,
rasgam ascadernetas de identificação, cortam estradas, matam
animais dornésncos, destroem pontese jangadas nos riosLei,
C~ e Cambo, atacam lojas e aJTllitfl.ils;i pedrada e im".J.dem
aspouc:-..b missões católicas ecsrenresem todaa~ num re

~"O queafuw:ntl alguns comerciantes. As mulhcresc os fi
lhosdos funcionários daCotunang naszunasmais2F;icadas são

rapidamenteC\~ paraa cidade de :\ talanje.:":a noite de
12 deJancim, um capataz m:stiço daempresa é il.SS.I.SSinado a ti
ro de~ quando tenta atravessar uma sanzala 00postode
Milando ocupadapelosamotinados. Para além de doissolda
dos abatidos mais tarde num ataque em Cunda-ria-Haza, que:
ficou para a históriacornoa primeira emboscada sofii(L! pelos
portugueses na guerra colonial. o capatazManuel Parraserá o
único civil mono pelos sublevadosdurante roda a revolta. Aliis.
a pouca violência exercidapelos insurrectos merecerá de-taqce
num relatóriosecreto enviado à Presidência do Conselho pelo
chdl:&15 5U'Vic;tJ!li tô:nil.n< dajunta deAlgodão deAngob: -Fri
~ que[os revoltosos] evitama iniciativa dequalquer agres
são corporaI aosbrarcos,..

Sc.ja romo for. o alerta estilançado. O Ct'lXCI'"'aD ;i autoridade
dosbrancosnão podecontinuar.Escreve o inspector:\ lanuel
:\ lartinsl"r1l mais wn «;l,puntalTll'1ltu. confidencial do Gabinete
dos:'\'q.'ÓÓ.lS I\ Jlític.-os: ..os ifld4,'t-'1lõ!s dançavam~ CUl~am rui
OOsarTll'1lte, rt:perindo o rrlT.io mlln'1'u!u tU!! wgingilis; quesig
nifi\..~"o p;o'>"emo portuguêsê cxm.11ll11l0 depa.<õ."<IIinl-xt ...

A notida de distúrbios em Milando chega a Usboa no
dia 12de Janeiro. por inte rmédio de um te~ramado
govemador-geral de Angola. Aiv"", d"Silv.> T"""" ~ I",
ao contr.irio do queSalazar dir:i. uns tne:SC'5 depois p.u-.1 manifes
tara sn1 apep;o àscolónias ulDõllllarinas, as trup:.ts nãll it\'itfIÇ4Ull

r.1pidamcnte e em fOrça para o 1c.Y.:31 daagitaçh Deo.ido àschu
\".l.S tom:rJc:iais, asptcada.<; para a Baixa do c.assanje estio inrran
sithris e os rontões de madcin50ln os leitos dosrios enron
tr.UIl""Sle wbrnmos. Asp;urulha.~ de rotina que pereorm11 a~
gião têm os seus\'ciculos num estado lastimoso. E, emborade
construção recente. o campo de a\u.,"ão do posto de;\l ilando
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-nãopemún: an:rr~?Jb.lt.l.de~. Perante oce
nário,asautoridadcscr.is c militares decdemadiaro castigo dos
insurrectos.

Pela mesma altura, wn relatório da de~u,'ào de Luanda da
PIDE dirigido aodirector-geral da políciasecreta tenta.sossegar
as bostes em Lisboa, esclarecendo que a n:mlt.l « ,'t'rifioou ilJll,.~

nas pela cultura do ,Llgtxilo, tendo por base usinjusri,.lS de (11lC
os indíge nas são vitimas c que são do conhecimento do gocer
no-. Coisa p Ol K ôl. pon anto.~o entan to, as altas instâncias da
PIDEpreferem nãoacediurnesa vcrsâo C uma..nota- discor
dante é arn::sccnt.ada no final. do rclatôrio de Luanda: ..Supõe-se
lfX' acultura do~ é o preto:to. A C3U"<i, deorigens absc
hrtarrenrc~õlS, tem dese6li.ar nwn mocirrento intema
ciona1.com basenos"rrocirrenrcede~•.•A JOde
Janeiro, no primeiro ..apontamento» quefaz sobrea revolta na
Bolixa doCa-&nje. o G.üncn:de :-':egó.:ios IbliticJ:15 do ~ lireré
rio do Ultramar pronuncia-se sobreasdocrgéncies no seioda
PIDE:..Parece-nosque ambas as tesescm oposição tem visos
Jc verdade e que!oÓ associando-as pocererroedtq?;:U' àjustade
terminação das c aUSAS reaisdos incidentes.• O inspector do
G:-.Jp,Ma nuel (.. lartins, admiretndn<; (lfi cenários 1l(lS.~Í\'t:is e não
cxcI.ui a hipótese deconspiração i nternacional:..Emboranâocs
ttjamosrom.ttrikll;dc que a agitação na I\.úx..l doCassaoje com

eles renham~ directas, parttr-nos conveniente R:1cmbr.u
os~n:s factos chegados ultimamente aoconhecimento des-

o MPLA, A UPA E ANTONIO MARIANO

Quem lançou a revolta?

te go.IDincte: a) a reuniãoque o grupoafro-asiático b'OUa cabo
em Xcca lceqce antes do ercerrarnento da UltimaAssembleia
da0:'\11. onde foi resolvido darprioridade à indepcodércia de
A ngola e :\Ioçambique e conseguir o irúl'X\dentrodeseisme
ses, de pequtTlas n:\'Olla~ na primeiradaque lasprovíncias, aco

meçar pela Lunda, com a O'p"rança de quc Portugal prumo
\'l.-'S."C urna l\.lm..ss...ãc quc daria origemàcoiwocação de uma reu
nião extraordináriada As...;cmblciada ONU. par,)seOCUI'MTdo
casoportuguêsc pedir a mrcrvcnçâo internacional;b) as dccla
r~:"lCS de Rtlbcrt l lokícn [se], lotasem reunião recente doCo
rnitéCentralda UPA. sobrea intençãode instalarum gü\'OTlO

procisériode An,;ob e sobre o início,na mesmaprocírcie, da
acção subI.'cr',;·..a; c) asn:pctidas referências à necessidade deen
tradaem acçãodirecta, constantesdepantlctose dedeclarações
dedirigentes dasorganiza.,"Ões sulM:rsi\'as._Sohretudo com ba
se no primeiro ponto, o gty,nno português hesita em avançar
com acções de rerahaçêo.Teme-se que uma acçãoprecipitada
tenha conseqoércias no planointernacional. Seno tmeno a si
ruaçâo é escaldante,em Lisboao assuntolkará em banho-ma
ria por mais alguns dias.:\ luiro embora o inspector do Gabi
neledeNcgôl.-i.os lb lnicos não secoíbade S\l!-,'\' rir. ..Parece-nos
não ser conveniente perder-se tempo com averiguações poli
ciais par.t determinação dosrcspon\áveispeloincidc..-nte de.\ li
lando e a morte do capataz sem qtk" antes stja exercida uma ac
ção puninva decaráctcrcolec..ti\'O._

_No seu calvário, Mariano f oi alegadamente espanca do e mutilado, até que as autoridades o amarraram dentro de

uma saca e o puseram num camião para a prisão de M alan je. Quando, uns dias depois da sua chegada a M alanje,

a mãe, Catarina Pimenta de Caná mbua, lh e levou com ida, disseram -lh e par a não se incomodar mais. Era a forma

habitual e Indirecta de informar os parentes e os amigos da morte de um pr isioneiro africano...

Desde 1997 que o dia 4 de Janeiro, consoeredc oe as autori

dades de Luanda como a data de InICIO da sublevaçao da Ba
la do Cassanje, ê feriado naCIonal em Angola Noeueotc é

pouco provaVE'1 que o cemoc de José Eduardo dos Santos te

nha ccntntxndc de alguma for ma pcira ii revota dos campo

nesesda (otonang Ao contraro do QUt" o lJO'tE'rnO pon 9tJeS
temeu na altura, CUriosamente, nenhum ffiO'(IrT\('(lto n a
lrsta tirou prove to deste episódIO L)o compr ometedor para o

regime de saazar comopreooso para a propaganda antlpor

tuguesa As r~vll'ldlcaçoes só surgir iam mais tarde

Em finaiS de 1962, cerca de ano e melO após os Incidentes. o

MOVImento Popular dE' Lrbenaçao de Angola (MPlA) assumiu

responsablhdades na revolta dos agrICultores Wno Pinto de An·

drade, ent.1o presidente do MPlA afirmou que , depoIS de lança·

remos ~turb!os do 4 de Feverel1"o, em Luanda, algunselemen·
tos do seu mcMmefltO ! nham pcift OOpara a Baixado CassanJe

E' organizado os trabalhadofes das plantaçõescontra as priJt·

taS abusivas_ da Cotonarlg A5 palavrasde PIntode Andrade fo

ram pouco corMncentE"i Tralda pe-las datas QlJMldo rebentou o

4 de FevefE'lro. }á as troPaS pOftugut'Se'S estavam a carntMo dd
BalJlil do CasSill'l/E'J, esta~ sena a.nda desmen11da
por declarações leltas alguns anos~. em BrazLlVlle. pelos

r~IS do MPLA Dormngos da Silvae lUClO lara

A Un dOcos Povos de Angola (UPA) reagiu ainda mais tardre.
rreote aosscomec lTIE'n1OS !"lOS carnoos de al900 E, mesmo
as m assum ndo apenas uma part { oaçokl nd!rPc.U1 segun

do u aft'90 esc '0 em 1966 oe entéc p V1C~I

dente da orga zecac Ros.ifIO Nelo u de' da tt'YOIta tirlha SI-
do um angolilno dI! M- a~;E' c dlT'ad An! Manano, Q~

emQ ara pa ii o Congo e conseg " como motD-

nsta de m tE' ad CJOOil do povo m, lo desIocando-se

frequentE'mente ao volante de um Chevrolel ii léopoldv

onde acabana por tomar contacto com a propaganda da UPA

Mar aoo, garantiu o vlce·preslClente do mOVimento, misturava

o Ideal naCionalista com mlstr(l~mo relig ioso, .pregando o
evangelho da UPA com hossanas a Lumumba e a Slmáo Klm·

bango» (respectivamente O pr me ro chefe dE' governo do

Congo! 'Ire e o lder de uma re 9 ào SrJ(r~tlCa com grand4>

pP!>O na regl.kl fronte r ç. dos dois pa sei) ESta comb~.

segundo RosarIO Neto. rt'Yek>u se ell iJ na BalXd do C~

sanje A pcilavliI de ordem la gttve tetnl;ada pela UPAe pro

pagada por Ma ano COHI! a VE' oedade de um ' urac.\O

Deacordo com oI~t gador "oru~-amencano.lOhn Mareum,
AntOnIO Manano fOI pre5Q em MaI"(;O dP 1961 na sequénc a

da repress.<!o militar na Ba ado CaSScll'lje, Juntamente com o

chefe tradICional de ula Xmgu, quando se encontravam em



A Coron.ngp«t<nd< que. "'*'>Çin,.,p np;dunm", 0;

magada e não se conforma com a paralisia das autoridades.
A prrdução encontra-se parada, Umcolosso da economia allb'O
lanaestáferido de morte.-Os inl Üt,'t.1MS continuam a não iraos
campl.~, observa AlJb'uslo Ferreira. agentedaempresa no sector
deCunda, numa mensagemà direcção daCotonang...p.a....sam
osdiasnassanzalas ou passeando muito despreocupadamente.
servindo-se derudoo qu.: se~ pm.o;ar par.ljustiticln:m o seu
peocedereoeo,~~ a descarada desculpa deque andamma
çsdoede tanto traOOlhar. Éo aímulo, e sõo receio deque todoo
odiosodasituaçãorecaia~m nósnostem contidoJXlr.l nâo ser
mosmaisseeros,.. Daszonasonde a e.troltégiadosn....olrosos ul
trapa."'AA a perturbante resistência paeiva.chegamapelos drarnã
ricos àsinstalações til t:mpn::sa cm1\ Ialanje;..Em meu nome~

soal, dos meus colegase dos agentesde eatnpo. a maioria chefes
de farnilia e mm filhos-, CSQ'L~ o ôIj.,'t.'nrcJúlio Vicente, _peço à
direcção p.tr.l elaborarncJ\'OS moIdc5de al:tuaçâo nas campanhas
agricoLs da Baixa doC~ que g.u-a.nwn tanto qwnro ~ hc
manamenreposscel a nossasegurança. poisa siruaçào é muito
d<li<>J, P"'~~d<maroda Coron.ng.o. larnen
tos pcreo= roda a cadeiahier.irquica dacompanhia. Xuma
carta enviada a 3de Fevereiro à sede. cm Lisboa. o administra
dor-Jclcgddo FOIl~Georgt prepara 06 superiores p:ar.1 () pior:
.f: impossível preverqualserácdesenrclardos accntccirrentos,
bem como atê que pontoviráa ser afectada a campanha algo-

doeea, que ronsidcr.unos praticamente perdida em muitosdos
ruaJ6 sectoces..>o 1)0 malo menos, o n::sponsá\'el m.ílcirmdaCo
tonang ernAngola sublinha: 05 empregados permanettm nos
f<US postos«aaguardar a0Cl.Jf4Çã0 militar~ nos fOi prometi
do> pdogooenador-geral•.

FonsecaGeorge faz tudo para que a tropa intervenha, de
1TK1li" a minimizar asperdas da empresa. Referindo-se aoadmi
nistrador-delegado daCoronang,o comandante da 2.- Regi ão

ISOLAMENTO.
Composto por

meíadUzia de
palhotas,umrione_
na Bail(,)do

ca\sanje. Foto
grafia de 1959 .

Luremo, no distntc da Lunda «0\ cescoe-rcs foram eveoos
paraa mlSSAQ cat6lo de MU55UCO la menos de vinte mIlhas da
frcnteea ccoooesel QUlC' tmha \Ido convertida num posto de
c partllguês«, conta John Marcurn «No seu cafváno,
M nane fOI alegadamente escerceoc e mutilado, até que as
aotoedades o amarraram dentro de uma saca e o puseram
num c.amlao p.Jta a Pfls:iO de Malanje Quando, uns dias de

pois da sua chegada a Ma1anre. a mae. Cata-ma Pmenta de
Car..) bua. he levou comida. dlsseram·lhe para nao se nco
-rodar I'nàIS Era a forma hab tual e tnd recta de nfOl'fTlélr 0\ pa
re tes e osarn~ do mone de um pr!SlOllf'lfQaheano «
Segundo o nvf!'Stlgadof angolano ceocs eecrecc. cAnt6rllO
M.lr ano~ era stl'\dOo regedor da Baxe do Cassanre, part..
dc1r sta da UPA e com estreitas llg~oes ao cóne-go Manuel das
Neves«, um dos pnnCIPclI\ (~rl'bros da or9anizaç~o presld da
por HoldenRoberto As~ura que, no dia 25 de D!'zembro de
1960. Mariano «recebeu uma mensagt>m daqueleprelado pa
la Que se preparasse um levantena rf!9l.\O O pooador da men-

fOI um m tante da UPA que E'\I entrevtStet em Luanda«.
CMtos Pachl!Co. que V.1 bl car no PfÓXmo ano um lIVfo s0

bre a cadela de aconttÇl n"ef'oel'ltos l'egIStado\ no InicIO de

1961, IntlluIadoA~. o Gnto que- \<Wo do S~"'. não tem
quaISQuer dÚVIdas sobreasigaçóes pOliticas do profeta de Ma-

, masdEZQue ManaI)() nao fOio unlCo responsável pela re
'l'Ol ta «Ele teve um papel Cl'ntral nosaconteomentos, contudo
naofoi o ÚniCO na UPA. POiS nao 'õ(' pode esquecer o m~flto de
outros actiVistas deste movimento, como o Manuel Tom~s da
COSt."l., d15,)(,o hlstorlcJáOr a G RePORTAGEM.
No pouco que se escreveu ate hoje sobre a BalJlà do Cassanje,
Al'tOnlO MGnano P li uno fIgUra apontada COMG o .... da re-

VOIIél no teereoo. apesar de não havernenhul'nà referênCIa a es
te nome em dezenas de retatonos secretos eíeboredos pela
PIDE, pelo governo ou pelas cnetes militares a oroooctc dos

acontecimentos na Balll.d do Cassanje Na maior parte dos do
cumentos em que se lenta oeource r o movimento por detrás
daseçuecoes. o nome maIS Citado é o do Partidodd Solidarie
dade Atnca (PSA), uma organzeçêc comun ste congolesa lide
fclda par Antome Grzeog.a Que t nh.a na f@91'\odefronterra com
Angola uma das suas pr nopa s zonas de nfluêncla Mas nada

dIstoexclur. of:Matner1te a posSl~ dade de Ql.W' A I Mafla

no lenha sdo um dos dors subvE-r' <VOS rccs do Congo a
Quem, em vá nos eccueemcs ConfidenciaiS, asautoridades por

tuguesas ambcem as culpas pelo rsoc da rlô'llollél Ali<ls te-n
bem é POSsfvel que a deslgnaçAo do burro fl'lOIIlfTM!nto mes
stancc que tomou conta das almas e dos ccrecoes dos trabal
hadorl's do al90dao - a "seita de Mafia_ - tlvesSl' oflgem no
nome do presum vel lider, MartanO Os If\ctdentes nos campos
da Cotonang ficaram 19ui1lmente conheCidos como A Guerra
de Mana«
A nda Que o~to da organlza<;.kl ch@fjada por Holden
Roberto nunca IlW"ise sido lOte!ramente esclarecido a UPA

permane<ena até he,e como o moYImento maIS asSOC'litOo a re
volta Nopassado d..a 4 de Jane lO, durante ascomemorill;oes
de maiSum ft>nado nacIOnal angolano. em meffiOfla aos mt·
Ihares de camponeses mortos_, a FNLA \ex·UPA) voltou a r@l·

vlndtCar 0\ louros di! sublevação que alguns observadorl'\ con
Sideram ter Sido a ;mte<!mara dO\ ataques dI' 15 de Março,
Quando 0\ militares portugueses encontraram pelct primeira
vez um advers.!lno vtrc!adr!lramenle feroz
(F.C.)
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Aéreadesabafa, cm maisu ma carta para o Estado-~ laior:. Foi
este queveio cá ~ fi:z mais ou menos umas ameaças no quartel
-geocal, dizcOOo <pe. sea t:I'tlpl. não penha ascosascm ordt.'IT1 c
a tempo, a companhia [Corooang] seriaobrigada a desistirda
culturaalgodoeira. do~ R:SU1tariA um grLlxJe pn:juízo JXlr.l o
E.stado.__,CSlR\'t: Pinto Resende.

:"3 1'll1Ín: de3 pua -IdeFC\Uriro, a FortaIcza do Ibnh,on
de fora instalada acadeia milirardcLuanda,eatacada porrebel
dcs.A capitalestremece pelamadrugada dentro.•Estivemos a
ouvir o tKflll't.tl.)\IC das metralhadores dasO1l7.e da noite às sere <LI

manhã», conta IUTI in'Jll"(tnr belga daCownarlg. nwn bilhete en

dereçado aoadministradnr Fonseca Georgeh orasdepois do fim
do tiroteio. O ~'torGu!,tt\'t: Marin nãodenoct qua1quersur

I"'" pelos di""""" da""f'cr< .A J""Ó'idad<~ na
Baixado Cassanje m.:orajou outros a~ ii. acção.»

:" Ia.~ a passividade deque a Cotonang tanto sequeixa está
prestesa transformar-se nunu n:ta1Ução enérgic2 dasautorida
des coloniais - (' num lTlOI'tKinio. do qual o golpe uesperado cm
Luanda, II mesmoque marcao início dalutaarmadano Ulca
mar, ajuda adesviar ,I.' atenções,

A Força AéreaPortuguesacomeça a instalar-se em Afri
ca no final dos anos dnquenta. Salazar adivinha probk:ma.~

nascolónias, pelavagaindependentista que jáatravessa todoo
ronrincntenq;ro, epevioe-eecoma oonsuuçãodeesruturas ae
ron;iutic:as~ asviôesmilitares \'Índ05da metrópoIe. l~

ranrea imin6lcia deunu reviravolta politica no Coogo Belaa.
Angulaé aprioridade 00ga.mn Em1959. no âmhito<k>excr·
Ól;O ...Himba-, são deslocados p"olra Luanda perto de duze..mros
eteccvos daForça Aérea. entre rripulanrcs,pessoal deapoio e rro
paspára-quedistas, paraalémde seis bombardeiros Lockheed
PV·2Harpamcoito aviões detransporte Douglas C-47e C-5-1.
prm~nientes das bascs de .\ lontijo, T ancos, Ponda e Lljes.
A 19 deAbril tripulações e aparelhos doJiLJn nwn festio...u~
reo<p: erd1e Ob a:us do ac:ropcno deLuanda com a -larg;tda de

oitentapára-quedistas-, -'-'tIOS rasantes para ataque com rajadas
demetralhadora..e -bnon'itrAl,l-JeS deataque aosolo com bom
basde rIilJ"llm de -15quilos.. pehs PV-2. O fiJglJ de\i...ta rem 05

dias oonWliS. ~ lcoosdedOO anosdepoi~ a Força AéreaRJrtu
KUesa faz a suaestreiaem combate nascolónias portuguesas.

~ os bomOOrdeiros PV-2sãodlamalh a C1JfUf o mal pe
la raia nos ~npos dealgodão.

As noticias quecbcgarn aoOocerro-Geralde Angola são
cada ve z mais alarmantes. Numa po\'wçío do posto deMilan
do....iJlC.~"-'1aS armados exip,lr.una saída dai C\mlf'l-'lL~ porque ruiu
qurn:m lámais hr.lJlC()l;:>O, OJl luao tclclOne o ~tdorde M a

laoje. E até a Diarnang. no distrito da Lcnda. jé foicontagiada
pela febn: sub\~",l; cerca deseiscentos homensdasprospecções
mineiras dorio Cuango recusam-se a t:raballur Jlar.l. ossenhores
dosdiamantes.. A rebdiãoalbtra abom ritmoe agm~mamón
sedepedra e cal. Está em causa asoberana ('lItlIg\JCSL resa re
gião distantee histuricunmte probkmãtica. mastambéma s:aú
definanceira dapodenN.Cotonang.U~ tornar medidasdras
tcas. Apedido dogovernador SilvaT3VMes, asautoridades civis
e militares de Luanda reúnem-se para debater asiruaçâo, ~C(JIl 

cluiu-sepelanecessidade deUl..uparmilitanucnte a região, dcsig
nadamenteondeexistem ClffilJ1l.·U.... , infonna ogocemador num
rckgr.una para o :-. IinistériodoUltramar, a 2deFeereim Uma
segurxh~ deLuanda chega ao ministério logo no dia
seguinre: ...~".lS~dcmonsrram<p:osawnrecirnl.n
tos seesse pn:cipi.unOO com extrema rapdce, pelo quea situa
çKJ assumejãtantl gr.nidide <p: não se pode pron:larmais uma
acção militar enérgK:a....

Na nudrugJda de -I deFevercim, quan&J ainda seorcemos
tiros do,; distúrbios cm Luanda. 06 homensda -I.• Companhiade
CaçadoresEspeciais (CCE) embarcam co m material e viaturas
naestação decomboios do Rungu.nacapital angolana, e põem
-se acaminm de1\1alanje.Junt:lml:llte rom a 3."CCE,há nuti
to instalaliJ. ncstI. Ultima cidlJe, fazem parte doRatalhãoE\'al*
rua! de~~ e !lCr:io 06 primciru;militul'S a chc:g3r à &DcaM



Cassanje.Xa zonadeQyda,asduascompanhias st:param-;;c e
rumam a norte por !'W.:fl"\JO;tlS diferentes, passando pelos vários
P'",1:OS lmdc há I"Klticias de insubordinações e tendo porobjecri
\'O azonafronteiril,-a deTembo AlwlU.l·h .lr..lJ depois da partida.
em Cunda-na-Baza, a-... CCE, liderada pelocapitãoTeixeira
de:\ toraise orientada peloguiaAntôrUo Frade, depara comár
vores cafdas no caminho e 5Ofn: aquela tlue seráa primeiraem
boscada do exercito em roda ab'\.l(:trA do UltrAmar. O cabo Fi
b'\ICill.'lk) é atingido morralmcnre e océ» Haprist ad aCosraoca
bafápor não resistir aos ferimentos. N l"SSC primciroccnfionro,
morrem ris rev oltos os, 21são fcridose outnlS 7R pn.."';(lS. Ao lon
h'fld;l oplT.~"ão:l, a 3,-CCE.lidlT.\I.-lI pelo('apit'ioTeles Grilo, des
oito porum superior hierárquico comoum homem -sér io, va
lente masIUlCO rctlccndo-, irámostrar-se implh.'<iv\:I, rn",ncm
do brrJ1Xlc númer odebaixas, «1\ condutada3.-CCE fui muito
mais radical do que a da ......, recordará o comandantedo Bara
llW Eventual de:\I.tlan}:. Ca.milo Rd xlI.:ho Vv~ ....\ pero:bi-mc
Ji.w.) à medida quera.l:hiJ.Ofi rád)nsdo tim(11 tanic,tà:h:nO:>-mc
o relatório da ecruaçâo diária, Équeo padrãomédiodas baixas
causadasaos negros estavaprofundarnenlc alterado,dado que
dt.·ixou de haver fi:rid,; J!; e pnsiooelRJs.Osrelatórios pas.'i;lT,Ull a
fular sê.em mortos... A difeeoça entre o poderde tOgo dasduas
partes i abissal. :\ las, naamça dequeasarmas&.. brancos não

matam. os revoltosos avançam de peito aberto com os seus ca
~ caçadcira.s ou simpks catanascontraasespingan:ias
autornât:icas doscsçedcees especiais. Como diráRebocbo Vaz,
mom:rão assim -umas boas cen tenasde~.

o.militares cheg.un a ficar atolados durante horas a 60 nas
picadas da Baixa do Cassanje. Empkna épocade chuvas dilu
vi anas, o mau estado dos caminhos dificulta a rrOb~são do
exército, A Fo rça Aérea pres"t;l apoioaoshomensno terreno em
voos dereconhecimento e, à &lt.l de l,:OTflww..'"AÇÕL"S terra-ar; lar
ga mCI1Sólb'l..'11S cm saL'Us com JXoUrAs ljue informam os soldados
sobre a klCali7~1Çào deh'IUlxlS de: rebeldes. Para além dosrecados,
ospe:quc~ aviões AtMt.'t" também largam granadas demão s0

breasaldeias ondeseavistam concentrações de presumíveis re
vultosos num expediente do (lua! toma parte urnoficial do exér
cito sentado ao lado do piloto mm um S<lCO de explosivos aos
pés. .i\Iasa uviaçâo nãoseIimiraaestas manobras rudimentares .
E, ao contrário de que diráa representaç ão p ortugues a ao pre
sidenre da A,,·;t:mhkia ('.rem! d as Nações Unidas, no ano seguin
re,nem aordem roirestabc:lecidl "IX)f urnasimplesacçâoda p0

leia .. nem os aviões militares «serviram apL'fl'l.~ para missões de
obscrvaçâo-.AslIh l5 dodia6 de Fevereiro, o renenrc Carlos
Alves descolada BaseA érea 9, em Luanda, <lOS comandos do
LockhecdPV-2 11.° 4612,c bombardeia várias sanzalas na re
gião deCunda-ria-Haza, naqccla tlUCfoi a primeira das 28 mis
sões operacionais da aviaçãoTU Baixa do Ca.SSõlIlje. Em algumas
delas,como coniirmou à GRA.\;UE Rt.:J'ORTAGt:'\1umgeneral
da Força Aérea,foram usadasb ombasde fldfcJlm.

«Os VOOS de meroreconhecimento feitos por avione
tas militares eram aproveitados pelos agentes sub
versivos para fazerem a sua propaganda. dizmdo que

NAPALM.

Militarescolo
cam bombas
de napalm

numavião por
tuguês. Dois
anosdepois de
chegar a Ango
la, a Força

Aéreautilizava
pelaprimeira
vez ascélebres
bombas incen
diárias para re
primiro levan

tamento dos
<am""""""

«Não se tomaram em consideração as características guerreiras da
tribo dos maholos. Fizemos deles agricultores de algodão, claro que
à força, e agora estamos a deitar-lhes bombas em cima»,
diz o comandante da Região Aérea de Luanda.
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«o CRISTO AFRICANO CONTRA O DIABO EUROPEU»
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I

Sincretismos afro-cristãos
António luis f erronha •

Ea p rópria rnstianizaçào do Congo quevai criar movimentos
ancretkcs, Incluindo elementos do cnsnansmo e da rel lgláQ

tradroo oal africana , osmOSE?S cultura is expressadas e em ex

oressao, que se manifestem contraii presença dos portugueses
FOI relativamente fácil a mt rodu çáo da religião monoteísta

cnst êno Congo Já que estes povos, na suareligião tradicional,
também acreditavam num Deus único e, por isso, havia uma
ponte de comunicação

E sempre numa situação concreta que o sagrado se mar u
festa nenqosos pela sua forma e enueorooeus quan to à sua

coentacêo. os movimentos at ro-cnstaos contenem um mat iz

sccoconucc ao Sincret ismo . O Custe africano contra o Diabo

europeu - eis a sua esséocíe.eoarece assim como um esforço
de reestruturecac e recrçeoeacêc da sociedade, graças aos
Instrumentos modernos, mas apoiados na au têntica tradiçác

congolesa. As doutr inas etro-cnstas constuunem a base da
ceoloçe do ... mobutisrno» no antigo Zaire. Nas msntu.çóes e

escolas os crucifixos de Cristo e retratos do papa foram subs
t itufdos pelos de Mobutu sese Seko(.únlco e etemo»).

Esta atncaruzaçáo da Blbfia, baseando-se em determinados

textos bíblicos seecccneoos. capazes de condenar o compor
tamento do europeu perante o africano, como, por exemplo,
os referentes a David e ccles. cores era o «glg.:tntE:'lt europeu.

arrogante, conquistador, ameaçador, e David o «pequeno»

africanoque no finai sena o vencedor- serviu tanto como uma
pedagogia da sUjeição como uma pSicologia da revolução

A o-cvenéncra tetassce do «tsnemsrno provocou um es
tranho equivoco na memahdade dos bacongos. ~ que na
cosmoqome congolesa a estada dos defuntos situa-se na
agua e 05 espíritos dos antepassados encarnam no outro
mundo em corpos brancos ou vermelhos Saldos do mar os
portugueses aparecem no domimo do sagrado. eram mes
mo reverenciadoscomo «oeusess na terra Por essa razão os
portug ueses e a sua religião foram aceites pelas castas su
oenores do Congo.

E é precisamente neste «reino» que apareceu uma das Pri
meiras formas assumidas destes movimentos messrámcos. a
seta dos Antcmanos (1704-0G}, fundada pela princesa Krmba

vna (baptizada D. Beatriz), movimento precursor das eqna-

eram de K.1S<1Vuhu e de Lumumba e que nelesviajava"Maria"lO,

t,.'5(T(..·"Co inspector!\ lanucl XIartins no ..apontamento sccre
(0"11.° 34 do Gabinetede Nq~tÍci.(ls Políticos. ..Sempre queso
brcvoavnm ass<U17~, a poura altura, 05 indiw:nas cumprirnen
cavam-nos com vénias c lançamentode terra para o nr;» Sobre

o dia7de Fevereiro, o inspector am...'scennu ""\ peJilloda Com
panhia de CaçadoresEspeciais [a 4,a} foi executada uma rnis
solo aérea sobrealgumasaldeias indígenasque ll;lfCl"t' ter provo
cado baixas»

Qyando não mata,o poder de ti."lgIJ dosbrancosamcdmn
ta os habiranrcs da Baixa doCassaoje. Muitos refugiam-se no
Congo,A intervenção militar começa a surtirdeito, o relcgra-

coes políticas modernas, como o klbanguismo e os seus W"

cecaneos, (aso do tocorsmc em pleno século xx
Seçuodo E:'Ç{a seita, O Beemz, o seu croíeta.anunciou-se c0

mo se tivesse ressurgido sob a boestase de Santo AmóniO. Es
te ter-lhe-e dito que Jesus Cristo era africano e eescera em
M'Banza Congo, capital do Congo, que era Belém, e que os
apostoles eram efnceros. numa autêntica afflcanlzaç,kJ da B~

blla Numa topoqrafia Simbólica do Congo, atnmava que Crs
to tinha Sido baptizado no Nsundi, que era Nazaré. rena tido
encontros com Santo António, e os seusemssaros. os «peque
nos Santos Antór uos», foram por todo o reino com a rrensa
gem de Cristo, que seria africano e teria nascido em M'B,mra
Congo. Kimbd vua morreu queimadapela ortodoxa católicae

pelo poder counco ccnqolês, mas a sua mensagem contJnuou
Em 1905, EP lkil,plkll l, um ~ mago_ etncenc da regl~o de

Kassal. cnou um ..teme» novo capaz de congregar e prote
ger as pessoas contra asbalasdos europeus, ideia queva ser
aproveitada mais tarde por varras forças revoltosas contra o
colomalsrno oortuçues. caso da UNITA, no Leste de Angola,
na seçuooa metade do sécu lo xx.

A seguir. fOI o IClbangUlsmo. com o seu profeta S'mão KI'
bangu, surgido no Zaire em 1921. e difundido na África Cen

trai e Angola. Era uma rehgl30 mune próxima da custa. dlrec·
temente Influenciada pelo protestantismo. a que se poder~

chamardecristianismopaganizado. assumindoocscoes feroz
mente «cncclestss contra o temcsmc I" outras cn:'fl(;as dilas
pagãs. Em Julho de 1949, um homem chamado Sirnêo Toco
do Zombo, declarou a aoançêo de uma nova mensagem dl\l~

na «Todos os brancostornar-se-Iam negros E:' todos 05 tocos
tas brancos, acabando o governo estrangeiro e cessando aex
ploração dos africanos. II tocosrno I" kibangulsmo são asduas
teces da mesma moeda

~ ii partir daqUique se cria um «aoacromsmo l r,bal . ro see
tido de tornar Independente o antigo Reino do Congo Todas
estas seitas e movrmentos messêrvcos defendiam de facto a
Ideiade libertaçãopela aCl;ão divina ou de forças m~g!cas, nu
mil mística de protesto, comestetane. conformista e reformiS
ta Todas prometiam um mundo novo sem europeus

Todo o poder é temporal, a sua estuca E:' exercer emMme
do espintual e do Ideal.

* Hístoriador

maque, a 10 de Fc...-ereiro, chegado Gol,'erno-GeraldeAngo
laaoMinistério doUltramardenotaum tombemdiferente dos
anteriores: ..As coisasestão a correr melhor em Malanje.A.I
popUl1~·I"lc ..Sestão a apresentar-se [ao trabalho]. E.~tãtl com fo
me,já se mandaramalimentos. Na fronteira, a agitação comi
nua.A tropahá-de láchegar. A aviação tem actuado duramcn
te fazendo muitas h-Jix.1.';,_

A «pacifica..__ão- é oficiahnenre declarada no final dornCs de
Fevereiro. No dia 11de Março,a Agência Geral do Ultramar
emite um comunicado para tentar calaras poucas\'U'/XS aguem
chegam boatosdeurnamatançanaBaixa do Csssaoje. O oo.:u
menta fala em ..desordensde carácter rribal-, «organizadas e



Adiferença entre o poder de fogo das duas partes é abissal. Os re
voltosos avançam de peíto aberto oontra as metralhadoras dos sol
dados. Morrem assim «urnas boas centenas de negros»,
dirá o comandante do Batalhão Eventual de Malanje.

(ONFIDENOAL

Cópias de docu
mentossecetos
ldn aBaixa do
caswnte.Entre
eIe5. o teleqrama

"' '''''''-~
~a1deLuanda

que refere 243
mortos. foraas
VItlmai inc!eter·
rrtnadas dos ata

~aereos.

dirigidas IXJf õlhri.tadores- vindos doexterior; e declaraa impos
sibilidade de apurar o numerode vítimascm virtude do pn:tt:n

so costume dos P OI/{)lSda região de «OCUltar 05 seus morres».

Aslinhasdeste rornurücaào, que tenta colocar um pcoeofi
nal no assunmcomeçarn a ser~ no princípkJ de1\ Iar
ço,quando 05 gocenanres portugueses tropeçam numaafição
daNn.'.ls1Jxt~ que traz uma noticiavagasobre incidentessan
grentos na~de)1a1anje.Alert.ado!;, os re:iJu1!iá\'os do.\li
nistério do Ultramar ~I.pn:s...am-se a comunicarmm o KO"''Cffi;l
dor-geral del\Jlb"O\a: ~\ flt l!<....1dclegaçâoda Of'.,'U precisadees
tar preparada com a indicação do numero devmmas que será
oficialmmte admitido nahipótese deque OClSO venha aserds
cutido. Peço queinfonneporora via os números queccosíde
reprudente estarprqwado para admitir...

Alvaro da SilvaTavares responde pelo tdégr.tfo: ..:'\a0pe

ração deCassaoge foram verificadas directamente ou; seguín
tes baixas:exército, dois monos e quatro feridos: indíp;enas,
2·H mortos.» Mas,como \ogn ressalva, os 243 mortos,sãoape
nas asvitimas causadas pelos tropas terrestres: «Alem disso,
houvebaixas resultantes dos ataquesdaaviação, quenão se p0

dem determinar...O goo.nnador avisaLisboa que«apublica
ção de um número muito reduzido debaixas tem um iocoo
veniente deordem interna, porque o exercito,as autorida&s e
pam dopUblico conhecem a extensão e a importância da 0pe

ração militar». ~o entanto, acresenra Silva Tavares. "O número
aproximado da realidade não só avolumaria o caso perante a
opinião intemaoonal como alarmariaa opinião interna.pois
mesmoem Angola muitaspessoas nãotêm a noção CXóh,.'1ô1 do
que sepassou.~ tratar-se apenas dewna mera questão
de trabalho entre os indígenas e a concessionaria aIgodoàra•.
Xum rasgodecriatividade,o governador propôe;«Talvezse
pudesseevitar a indicaçãodos números dizendo que não fo
ram elevados mas não são conhecidos rum precesâo, por os in
digenas terem recolhido os mon os e filgido com eles.• Silva
Tavares termina o telegrama com lima cifraatirada parno ar:
«Parao casode seconsiderJ.l" conveniente ou necessárioindi
caros nÚlTleT"<lS, sugiro então Coltorz.e ITIOrtos i~nas no in
tuitode minimi7.ar o Cl.<;()..

Um investigador português daguerra colonialnão he
sita em classificar os acontecimentos da Baixado Cas
sanje como o «maior morticínio» de todo o conflitodo
UttTamar: «Éessa a minhaconvicção» Os243 morto5 africa
nos indicados no rdegr.una secreto do Govemo-GcraI deAn
gou. não incluem asvínrnasdosbombardeamentos., cujosnú
merossãodesconhecidos masqueterãoColU.~ aesmagadora
maioria dasvitimas.Dereste,apesardadimensão da tragédia,
os incidentes nesta região OLeosae remota do distrito de;\ Ia
lanjcestão entreosepisódios mais obsi..'lIms e menosdocumcn
radoe daguerra doUltramar;

~o relatórioda subcomissão das Nações Unidasformada
em 1961 r-ua avaliar a sinuçãocm Angola.as infurrnaçõ=s so
breos distúrbios de4 de F~-erciro em Lwnda esobre oscon
frontos decorrentes dos ataques da UPA a 15 de ~larço são
francamente mais abundantes doque as reservadas aosinciden
tes daBaixa do Cassanjc. O documento,supervisionado pelo
boliviano Carlos Salamanca,1'C\'C'1a bcrna escassez dedados0b
tidos pelos emissários daONU ao referir que «a populaçãoem
~ fuibombanbia por ;n;flCS- e que.-emboea o númerocer
to debaixas r.qa desconhecido, o número de pessoa.~ mortas tOi
muito significu::ivo•.

O francês Reoe Pélissier,autorde v:irios fu..ros sobre: Ang0
la. eo norn.....arncricmoJohn ;\larrom. perito em llli.1:Ori.ol.~
lana c presidente da Atiit"ilfl SmdiesA...sociation.sâotalvezos
únicosinvestigadores que aprntimdaram com algum pomlcnor
asC".lUSJS e asconscqcénciasdos incidentesna BaixadoCa...san
jc. .\ loIn.."'lIJT1 usa a expressão «centenas, tl.h~L milhares demor

ros- para traduzira nmificirul Jll.JS camp06daCo~, en
quanto Pélissersuao númerode b-.tixas entre~ccme-

na.....c os seremil Para estas estimativas.entre outras fontes, os
autores recorrem a declarações dopadre metodista americano
~1altnIm ;\kVcigh., ressknrc na Baixa doC~je naaltura dos
incidentes, do oficialpiloto-aviadorJose Ervedosa,segundo o
qual tinham sidodestruídasdC"LaSSCte aldeias e ..queimadosvi
voscinco mil horncns, mulheres c criança...0.1, aind1, de~

SóÍ\-eC; da UPA que a\-.iliaram em setemilo númerodeb-J.i.xas.
Sobre o e:xt"'ffiO deviolência exercida~b porruguc:ses. Ralé
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«Na operação de Cassarpe, foram verificadas directamente as seguin
tes baixas: exército, dois mortos; indígenas, 243 mortos.
Além disso, houve baixas resultantes dos ataques da aviação, que
não se podem determínan»

Pclissier escreve quealgunsrevoltosos «lerão sido enterrados vi
vos, pelopesi.:oço, c ~mag.u.1os por buJldOU1jl> nu, maisr mvJ.
velrnenre, por tractores, em acções facilitadas pela «rigorosa in
terdição- da Baixa do Cassanje ..a investigadores, quer fossem
missionários metodistas ou,piurainda,jornalistas de Luanda».

Seja como for; avem.'lÓe é quea primeiragrardcoperação da>
portuguesesnoUltramarfoiurnadasmaisrnortífcras, scnêo mes
mo a mais rnortííira, dosrrcze anos deguerra colonial queastro

pa.s ainda teriam pelafrente.Aocontrario d.1S investidas posterio
resao 15de11<11\'" emqueosmilitares responderam à matança
grotesca desencadeada pela UPA no NortedcAngob.. osaraqucs
11. Baixa di) Cassaoje desnraram-se apôrcobro aum levantamen
to relativamente pacífico eoriginado PJr urnacausajusta. O D......
crere 0.° 43 639,de Maio de 1961,aboliu finalmente o regime
ohrigatóriodo cultivo do algodão c,aofazê-lo, o Estado portu
guês11.10apenasadmitia osdefeitos dosistemaem vigur na Bai-

xado Cass:mjc cornoacabava por conferir a4,'UIT1a k:gitimidaJc
tarde demais, é certo- aospnltcstosdos agricultores dizimados.

Nuncaninguém saberá quantoscadáveres ficaram espalha
dos pelos inrcrminãveis camposde algodão da Baixa do Cas
sanje. Centenas ou milhares. jápoucoimporta. Deresto, quan
tos mortossãoprecisos para sefazer um massacre? 4

FONm: AnlUi"''' PIDF/lX;S;Al'quiYu Olivcira 5il!azM: Arquivo Hi.,roriro
Ullr.lfllMÍllO; Arquivo l-listórico daFAP; Arquivo Hist<:riro-i'>1ilitu.lbé Pé

~,/JJ Cck,,~Ju Mi'lM1urt. NaJiQ1JJ!ú_ut flj.z",/m mA"!:",,,:191b-1961;

Jobn tll;UUlIll., 7kAng:Ja" &w!uriM. VoI. l:.lbe AIl"fumyufiIJl~>fl

(1'150-1%2).; ~.ll'Cardoso, J'rrw1f4 daF~AImJ mlA,,~C:mllio Re
bochn Vu,NfJf1tdulngo'" 1%1:11 "mladn asMi!c~ Anicm>Afom;n ~ Cor

hó li,lal06GoIl1<"S, GwmI Cdr.mia!; Ftroando Vakt",-a,AAhriJ.clJ tU61.

úU:DITOS FOTOGAAACOS:Arquivodo Clrcu.lo dr:J...c,ifOrn, Fernando Farinh~

(p.62),Arqu;"uda Fo~M=Pt~

«oCHEIRO A MORTE PERDUROU POR MUITO TEMPO..

Memórias do Cassanje
o padre basco Raul Assua encontrava-se há dois anos na Baixa do cassanje quando a revolta eclodiu. «lembro-me de ter en

contrado a cabeça de um desses propagandistas dependurada numa árvore. Mandei enterrá-Ia junto a um embcndeiro», re
corda este sacerdote diocesano então colocado na zona de caombo.

o escntoc António Mesquita Brehm, hoje com 75 anos. foi
das poucaspessoas que conseçuiu chegar a Baixa do Cessen
le logo após a re oressao das tropas portuquesas e que teso
temunhou o cenano de oestrocac provocado pelas bombas'
erooos aqueles aoeerrentcs. ocosrcs geometricamente ao
longo dos caminhos, tinham sido destruidos», diz M5qulta
Brehm que, na altura, 4:'1a tonoonano de uma multinacional
em Malanjeesoubera, por portastravessas. do ataque àsplan
tecões de algodAo. ..O meu amigo José Ervedcse, um dos ofi
ciais pilotos da Força Aéree, contou-me, por diversas vezes.

que lançara as bombas sobre zonas desertas, evitando assim
atingir aspopulações Indefesas, o que nac impediu que out ros
(amaradas cumpnssern as determinações suoenores à nsce ».
conta o escnto- à GRANOf: R~~TAG!M . «Outros relatos foram
me transmitidos por habitantes da Bai)(,) do Ca~nle refugia
dos no Congo que escaparam asbombasde napalm que tudo
queimavam. Naquela éccce. talava-se para cima de cinco mil
rnones. entre homens, mulheres e cnancas.» Mesquita Brehm
recorda que «nenhum jomahsta ou rmssrcnáno fOI autorizado
a VISitar o lugar. Eaqueles que o fizeram. como eu, fizeram-no
a monte, ikJdindo a vlgilánóa da PIDE» . Acrescenta o escuor:
-c cbesc a morte perduraria ainda por muito tempo.»°padre basco Raul Assue encontrava-se há dois anos na
Baixa do Cesseeje quando a revolta eclodiu. cOs agitadores
que vieram do Congo puseram aquela gente numa exotecac

tremenda», recorda este sacerdote diocesano entac colocado
na zona de Caornbo. «Lembro-me de ler encontrado a cabeça
de um desses propagandistas depeodurada numa árvore. Man
dei enterrá-Ia Junto a um embandeiro." Raul Assue, actual
mente a viver em Bilbau. asssnu à exploraçào de- que os açn
cultores eram vitimase reconhece que se tratavade uma zona
muito propicia ii agitações: «Os preços praticados pela Coto
nang erem demesedos baixos.» ConSidera o comportamento
dos indfgenas«retaüvemente oectr«o». cPodiam te! morto o
chefedo posto de Tembo Aluma e a mulher e, no entanto. de
xararn-ncs tuqn.» Na área onde estava. diz o velho sacerdote.
nAo presencou nada que lhe sugerisse um massacre e, da
evecao. só se recorda de «uns aparelhos murro velhos» e de
algunspilotos que conheceu «M S'SeSdias de violênoa», mune
embora tudo fosse possive! naquelaenorme ptankie de oiten
ta mil quêcmetrcsquadrados,prat icamenteo tamanho de Por
tugal continental. O que mais impressionou Raul Assua fOI
mesmo o fanatismo que tomou conta dos Indígenas. • Eles
avançavam para a troca aos berros de "Marra!" e os soldados
cornam-nosa t iro DIZiam que as armas SÓdeitavamágua Ate
amigos meus, negros. que faziam Vida de caçador e estavam
habituados a lidar com esp.ncerdes. acreditaram naquela farsa
e morreramassim... O padre só encontra uma exp~Cél(ao: eee
rem-ees a beber uma droga qualquer.~
[F.C.j



«As nossasforças militares evitaram sempre travar combate»
o governador-geral e a revolta

Silva lavarei.

Nodia 1 de JlAlo. f~d1l!gar I,.m pE'dK:bde entre\llSld. po escno. «I ex

~~II de ArlgoLl. Alvaro doJ SWateees. Porsokitae)o do Yl5ol

do. ~t8nos ao pedldo alQUmas das penp'ltiI5 c,..oe~ cc
Irxar-llena~ Nao~~It"SpOSta.Jtt!«Ida IOdeJlr

lho. quando recebemo!t.rn 1M do Dr SiI'aT.watesem~oex~

SE'~ sobn:' ~~~te rouooadas. Seq.Jemas~

~na~a

Quem. NI~ opi niio, estwe na origem da sublev~da Baixa do

~,inid.1ocMem~de19611

üw~ b!W W'lbo em 11 de.liltlm:l ÓI' 1961. na~ de

~. Cl4CJS tlabn.Jntt'S., ar'ITIIllc5 ÓI'~ de ecw;a e .-mas genl6

as, se~atr~.~0rder6de~ pre5ldenteoo

Congotll~ e da dI!usa _M.1na_.~ essaQUe 'iE"f\<J doJda por linda

em 27 ÓI' J.1J'wO de 1961

Ao lY'Il!9T'IO~ em 8 de .Io1rleIu de 1961. partl"ade l..i5boa o~

Iit SantaMowia, QUe lnoIWf tomadopelo «JJ:Itkl Hemque Galvao.em 20de

~ de 1961. em pk!na fase da~ doJ~ de C.marte~

l!"ipo1t'Iado.~ de QUt' o lV>'lO SE' óngra par. Angola com fOfl;aS.-ma

das Que nelelenamembartado.efluir.." • UW'da rTIilISde l6T'Io1 centena de

jomaIlstase fotógr.fos. coeeooes de cnoma ede~. todos I.".itran

getrQS oe LJsboa. em 24 de J.lneIrode1961. o lT'IIOISt1O do Ultr.......... almo

ranleteces ANI.".i.~ lt'Iegr.foc.YT'll'flte c tecto I' dízIa~ que

_~tratar~ de l6T'Io1 tE'ntatl'Jildegolpe de forçaCQ'Tl iIl)tadon5~~

AnblNs. cIngIdo(Ol1tr.~ pareM do terntono port~_ I'~

(('l'lt<IVa. .té. que _éne<:1.'\iSbfIO tomar precauçOe5de acordo com asautoo

dadI.".i mdnares.• f1m de E'VIlar surpreoo;as de um desembarque e um atdque

.vmado_ fm 1 de NcNembrode 1961. SClUl:le-5e queo~te SE' cingiapa

raoReole

Internacional~ll.·. o pR?SIÓE'nte Kenr'll'dy tomava poMe em 20 de la

nemJde 196t.eem 1 de Novembrode 1961 erao~teMniDQuadros

que torndvapoMe flO Brasil

Aquando do 11"1100 da ~oo, foram~ par. a il.aI)l,<J doCas-;an

jt'~ companhIaS de~ espl'ClollS, sed'ildas em MalanJE'. depo!5~

10rçada5comumadeLuanda

Em ....rtl.Jde da tomadéldo Santa Milria. por Hennque Gatv,)o. con!IIde

l'OIJ-5E' ilbsoIutamente .l'l((lrI','t'I'll'Ille o empenhamento das f'IOS!>a5 dlmll"llr

t.l5 forças mlhtares emcombateSJUfll0 da ffontE'ira 1l"tTl"S~ e b'1ge da fn:ln.

\E'II'. marttnna. ÓJ.anteo per'odoem QUt'SE' ignorava o que p:ldena aã.."Il' da

a<:c;ao flO refendopaquete, pelo QUe foram dild.3!. ordem. terrrllnantes. flO

sentldode SE' l'YI\aItm combates 1TIIhtares. Por1550. asnossasIorl;as rnlotal'l."!,

l!'rTIIJora SE' VlS.St'I'Tl~ por multoóOes de n.ltr.'OS~as. .......ta

r<lfTl senl)I'l' tr_ cornbate~.quando SE' wam em pengo.~aram para

o iii ~, por outro lado. O§ ilY'IOes rriIIt.ns lanl;aram asSUil'i bo'nbas.~

ao Lado desloil'i rnuthdOes. pRXU"an:foamedrtI1U4as. massemproduzi' bai

.as PreosiIITlente 1550. em Y& de amedrontar O§ rebeIcIe eO§~ de

~a~. \eo('e!etocontranD

A l\'bPUofoi pIOT(MÓII por agentes W1dos do vilrohoCongo.Cl40 par

bdo.o PSA (P/IftJdo~ Afnc.lnol. de tendênoil'i~ de Roo.

enl~il AbltO:o. de (JIl' SE' sepaIOO fTIiIIS tarde e 'oIIeIO a enlr~er t'I'l'1

~de~ ln!t'I'TIil'i. Uc:P~o P5A.acatoJ mesmopor de§a

p.iII'Kel' 0!.4llJt'I'llE'S 'KÓ:IS doCongoea-8el9a~ ii ~têooIdI.'

\.mi flO'Ifoldeuw _MoJna_. a qual ,)pOIiW<I~ fll'l1tlS e era contra O§ brancos.

Era.~ oq,op. Sf'9.n:IOliNrn.~ do~dl' Fát:ma Por'llJavn.
CJI,~ n.kl Só(gm;ltrnwilm a~ da deuw _Mana_. masaf\ançt

Y<lfTl~ telóOs~~ oeIaa<:Jl"dItasSf' eram~ilYI'Is as balas.
gariW1bnClo QUt' as~ dosbrancos roo tI"Nm~ PQISSód!spar",,*"

~ e QUI." M. bri/lYll!S., er<lfTl _GK.olI de g.*1ha_. RerW~. f1Oo;eu'"

\'fi) de Ct'I't.i de 500 p,)gIn.Js.LaC%nIe du MlrvrolUl'P, dt>screw, porrl'll'nOfl

zadamente.E'S5ol roova~, em QUI." O!inatIYOS acn>drtaram II'l1l'1fi1fTlt'1'l1l'.

PorMO. ofacto de as bombas dos~ e doscsceos ces .-.mas das

~ tropas n.kl mat.wm l'W'lQUém SO YII"ha conIlrmar E'Ssa5 seescees e

~ prt'I)1di6 pt'Ios tl'llJCl!llQS Dai (JIl' O!inebeldes~Lmem de

~se~cada~ma6~e~porR:BalJJt'l'

ra. dllopafan:fo~ as !'IOSSi!S lI'CIPil'i. ao~ tl'mPO~ as~e
liNm QUI." roo h,os~ medo. pcll5 as balasdos brar'alS roo rTlittaYarTl

(~~ e arneaçadil'i. as noss.JS tropil'i ludo suportaram,

rT10ft~ for.." oJlTl'Ódi5 lI\ilt'I'iII'Ide dr5parar COf\"O l1bTo rt'ClnO, em........-
O balanço lOYl Óil'i biula§ da rebI'II.kl da B.1o:a deC~. além das

dos 0YlS"lo de eos notes ~~~ na5 l'ltJSSa5, tJOPA ~ di.'71 fT'O'.

tos e41 fMldosros~ Sl!9UfldO oQUl' (onst.J da Re5er/IdHrstón

o:>IMtar lHs~~ AInca. 196 1-/974. 6 & \otlUne. TOmo l~

na 150 Assim. t'I'l'1 fict' lSasbMaas~ O!i rKoeIdes deLoarilfT1 de eoeo
tal' QUl' l'fill'l IfTlU"IeS.lXJIS(OI1traf~ nao haargurnenlm cosseese ai

comtt;iII.."is~,A desrnoraiz<lçaoentri'cs ri'beidE'SaIastmu rapo...,....,
P.wa SE'~eoendeI mthJr a tdos.kl da~ dos J)l)iro'O§ da Baota

ee (iSSiII'l/l'. ef~ conhecer ilIgo da sua t.sIona A Ilaola di.'Cil'iW'IJt.

U1TIa It'I)l&osnuad<l na margeml'5QUf'fda do Cuangoe que fOI. ate 1911,

um -Ji9ado-. do nome óe -Joil9Cl- por ~eram cortleodos os '5tUS~

~ QUI." oaorKOllheoama soberarna portugoE'Sil. o que~ a líyr@pa!>

SIICJl'f'1 do noaol;~ comE.'fOantes. fechando, a5S1m, na suamao, o lu

cratlVO~ das regiOe do l.I.".ite ~ rnertadonas do l.E5Ie e parao les

te tloham de lhe~ dlrl'!lOS fstal:.oeleceu-s. l'fIUO. ai. uma .f('ll'._ oode

O!iconflitos eramlrequenle05, ale porque ai 5(' a<:OIt<IVam bandidos e C1lfl1l

r'lOSOS.f~ d.Y.. regiOts portvgut'SilS e Iimltrofes. Umacolunacomanda

da pelo teoente-wronet Cil'iill fOIm.JSXlUada. lendo SIdo itbil1ldo o seuco

mandante. e SOem1911, comoSE'dlSSl'. to!vencida a re!6t~ <lOS .ban

galas_. que entregaram as Insigl"l«JS do Estado 8a~la. que eramos IflClSI

vos dosJ<J9il'i monos
~ l'@9ooh.'Mil priltlG'lS de antropofaglol, e até naSI.lCt'S5okl dosJil9<IS

~ SE'vemlCAVilrrl. (cn-(I, aliáS, sucroa na rt'()IAo dosdl'mbos. l'l()(T\E' doss0

M a norte do Cuanza, <lrN dou/e, QUe. corno ri'/t'I't'Heor1Que Gatvao flO

!leU MoAnrropóf.JgOS. COfWlYl'fam com osdMlaos~, .masIlgaO

do-se uns<lOS llUIfO'i.

Uma~11O de Ma'anje, então imigrado 110 Congo e chamado An

tónio Mariano. " frequentemente apontado como o líder da~.

Este nome diz·lhe IlIgUf'l\llcoisa1

Nunca 0lM lalar desSE' rone

~ ao.rtoridades portuglleSa$ da aItur.. (heg.v;wn .. ent.iITiIf estes inci

dent.." como o inido da guerril dej~de Anqolia.ou in

t~~(omoumadoi§olildo1

NaaIt....a.éotMo~ n.kl SE'conheo<1 OQUl'~~~5Obreoas
SISIkI.QUI."~~~. rrIil'iQUl'a ~estiWi:IemU!.>

sa era dt plena~ O l1Cl5Xl~ t'I'<I o de l10S prepariIITnCIS pM

os~~oiIdos ~ tl'<ll55O QUt' SE'~ cI'genoando fall!'f

Q.lan:Io. tm 1945. f... l"lOfT1Hdodele9adodo PfOO,Irildor da~

r'Ii~.~ o Sf'9UI"11e lJI'lha SIdodE'SIgNdo para esse cargo mas

par•• comarc.a do W. em ArlgoIa. pelo ITWlIWOdil.h.r>u;.a. profl'W)l' M<l

l'Ulf Rodrq.Ie. QUI."~ <l~ o~ do UbillTlill. PfQfesso MII

(fio Caf'fanO Por~~.~ por1KIil fo paraassnJll.ra.este

~ Wlha~ da sua~ a Afnca,e CCW'IWOCOlHT'It paralhe • fiM/

N.t~ QUI." b!W CClfl'*JO,~ (0111.1 da suacnentaçao Dlre a pai-
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tIC.1 coIoR.1I Sf9undo meesse. frdo~~ a Sel).rdt (;u:orl'a M.rd.1I.

com a ...tO...a amenc.an.J. ii palitota coIonlal....,~ aospIWl(iplOspor

N. ArnI!l'U~ Ora. o!>~Lndosda~~ por tr.ú;ao

QUrfpor~.t'f..".,tle~,eparalM~deestar

prt'pifadlY.. Parii IaOtO, f"IOfTINr" pala~ da Gu'~ o eetêo cc

rnandan~ Sarmento~ l.WTl JCII'eITl P lTlUiCO cecofioalda marrila.

polt~.~ldeoneedeepw'lOabrr1oll~ da fIO!6a poItJa

aXnal Pn>lendla~ euo a,.Jdasse.COIT'CI Sftj CM5lJlor JUOdIro e me<TtYo

do Consef'oo 00 Go.oPrro. por ISSO. me 1011 ro'T'INf paraa GunJo Ela, E'fecb

Vamff1tE'. naGurol-. sob a t'9OOdo Sa1TEnto F\cxtlgul'Se lI'ISpIl'açAode M,y.

celIo Cael.JOO. que !fia ler nloo a _escola. de pohtu ultril!l'\oJ/1l\a, queeste

lN nabase-M'Id novapolitICa. ii queSarmt'!'l10 lIodfigue<., comofuturo 1TlI

rustro, in.l dartcoe Impulso.

Nomevdl~u~ de posse de governCldof-l)f'fal de Angola. a 15de re

Il('OfO del96Q, em tstca. já procurara trMr QvP Mo IInhd Ilusõesp que «1

'T\U1t1ava deolhosabenos, pilril~\oIt~emQl)e uoo se pooaesoerer.

DMe~te .No mundo <KtUCII nao ha. n,lluri3lmE'nte. COI'TlPiIft'·

~tos~. e~~ do Qul' se oesa no prooriol' <ãJ1nf"\Ilta
_. o QUI" to~. Pl"'ff'lLlrTlenle. na lrTlprl!l'"6olE'§tr~ esce
(I;Jkud,a, E<OmO.~da It'IIOltdcla8duddoC~. ent1t'LY'to• .ta SE'

lriwI 'oOef,fJc.Jdo <l Ildl!oelidéIOl do Congoe a acç.\O de l.l.rn..nt:rõ. ercm de

l!":oPE".~emAngolae.comot.il.Io~t'S5d~e.

... eramospr(:Jpnl::6~ ii1.de lufTurba p de Mcbutu

o~"9H;aI tinha~toOaswndiçôtosde tr.lbalhoe

I»~e~dos trabalnado;ns cUo c:oton.ng?

Ao perguntiJ. t.Jl romoéI~. iKl e como assenlt' que ascon

dIl;Oe!.detr~ pram~ e Qul' ISSO tll."l'loJ dadoongem li rN:llta

OQul'~ por saber.P<J't'Cl'. et'dseeu arl1eo.JaSl luao;;ao

Devodllel que fui norne«Xlgoyemidor-()E'l"a1 de Angola quando ('l'ii

Sl.b!.ecll'l<\rlo de Estado da Adn'WlISlr~Ul1ramannae QUE.'. portanto, tinha

o c:lt'vt'r de est3fa p,lr do Que \oE' p,lSWVa em Angola, dt's>gnadamente dos

probierTIas do c.llé e do aigod.&o. Parat'r1ll'l"ntar,~ logo, os problemas de

Ango/iI,~ comigoum inspl'Clor ac!m,n lWatNO, o Dr Juho Monteiro,que

vellJ a \oE'I' 9CM"'n<ldor de Maldn)t'

O probIern<I do c.lfé, QUolnlOao trabdlho, t'fa em grandE' parte~

ao lacto de os negros da 'l!g'30 QuE'I'M'ffi IraUlr da!.suas plant.ll;Ot'S ou d.Jl,

lUwv; l<YTllbilrt'Se, porw1to, naoestarem~ p,lra/~&

\T~ ,Il,(e,WarMe ii!> SUiI'S rdlOes.. e~ qualquer espéot' de~

sob!eos tr~locdrs. e passarama K'l'~tr~f\ilS

~ do Sul.~teos baIk.rodos l'romcMi.'u-se a~ do

~ do dístnlO,e subMrt...oiWMt' .alrpnas das autordiJdt'S aarw...
trdtN<JS"~ de t'r1tendmentoscomos colonos

Fo"am f'SSE'5balU'dos~ nao~am IIIl#''''dos~do'''

~, emCl4i~, lnlOiIIdõ em 15 de~ de 1961. mo'Tt'l'<WTI.~

te com os colonrJ§ br;Jll(05 - por C<Jdj brancomom.'U aort:<t de l.IT\iI dezena

ót' negros AIr\IISOol iJ LNTAe a~acNi~ emI~ do~

CJ't'dos negros WÓJS do Sul

s.ao bemcorY1eodos os <lClOS dE'~ t'r1tao pratlCadoS. em~!lO

JTW'llS, fTIl.IIhlort's e cnançd'i foramabatidosC~ com ascobeças t'Sffio)

g,ldascontra ii!>~~~ e~tradds e com os St'lOS,)I'Tl

~,ehomt'f1sserradcY..YlWS!'la<. serrd'> medrllCas para ii!> ar.ores_
Fechado o parênlt'SlS Quanlo iJ este,)ÇIOrI1<lmento sobre o~le, import;l

~ d pergur1U1 Quanto ao algod.)o QUE' é o Que, n<l Bd,Xil de C~n

je, pod'<ltt'festddo em Càll'id

Tratt'l do assunto logo Que chE'goo a LU<lndd, como~ da JUI'1ta

do Algod3o,e.w;ento.Ke emque t'fanec~ melI1or.. as condIl;Oes des

saruh;ura Pard ldnto, t'Illt'Odeu-se qUE.' um dos trdt)ajho!> m<HS penosos da

ctituraeraoccrnbiIteas pragas.PrdQoJS l!'!MS que em rruto dimn.iam a pro-

c:lutMdoddI!~af@(\dVam a ~óoakp:i30. P\:JrwaYt'1.. o~t'S

qt1V1tdos sokJs. pelo QUl' era~~ l.IT\iI rotaÇ3ode oJtu.

ril§., estando nr;toda a do a'lE'lWll. (MO t....,o iJD:ItO ao tem!I'lO,~

10 ado aIgodao o t'SlJJla- 0Jtr0 rreo PIQ~ o~ erao do .....

~dopreço, occe se~II Cotmang.~a~~I«.

sea~ do <Jlgcld3o. t'lCtriJifldo loc.*nentt' o~ 0Ie0.oque CO"lS

tllUIo1 um novo rendmento~ PE"TT"'bo1 ~~ava 0....-nrn1O do preço aos

agncuIt~ natl'o'O'i Porsuavez, ecosceec-se. tanbem.~ que

a CotonangnIlo t'uglS\oE'QUt'Oi nal....os cuIlNcmem, contraa!>Ud 'oO"'tade,

ar- delt'O'l'r'CI dl'maSIo1do vastase~ tosw l'QUltat....a nadYabaç30 da~

licMde do ptOduto. factos t'W"S~QUI' dt'vIa lf'lOdrr f'9CJ'OSd IlSCiI~

Para 9.If<lnlJa destasfTlt'dllidS. QUE' for<lm 'f'T'\t'd1atamenteImplemerlla

da!., f'lOrTlt'OU-'iI' um novogoyemador de nrstnto,o Dr juho Montt'lro,cebo

-wrcaro, bem conhecido pelas suas coscões em defesa dos eteresses dos

negros. ~ de relem quea Coton<lg era um"empresa comceotan da Dia

mang, eque seestese~ nacultUfa doa~ fOI por~do

çoerro,~ prl;'terl(lra facultdr ecs natIYOS um rreo de trclbdh:le l\'\<lIOl'ren

cIomento_ AAb, nem os ~ricultores da 8dtxa do CilSSdl1ft' St'QUt'lldI'amd.Jl,

r1(1OdS condll;Ot'S ee o.JtI.ra nemem rT\iIlS r1f\TuTIa~ de An;jola. cooese

Cl.itrvava o aIqodIlo. se lIE'flfocaram QUt'D<a!

Tudofoo~te estud.Jdo e ft'IlO para tornar m.1IS~ e la.

01 aaJlura do algoóao, \Ol'T'Idndo po<iSJWl o~ .unento do seuP'1Vl.

~ se/dtwiI o trabilto 00 agrcJtO" eo oIU'I'leI'ltO da~, ce
Ioccntlategratl.ltOàs prdl)lScom~ Tudo se fez. PD6.pat'a0CD"!1!'"

às~ doslf~murtasdas~ sebam po'OCt'S';a1do,

a rT*io prazo,~ foio casoda ftMÇIo d.Jl,cuI!lIalo~. lXliS. o.ntiI '5t'

flo1I 'oO"'t.ldt'de iIjUdaras~ e .....ao 50quantO ao aIgod3o eao caf~,

1TIaS~~to II ptl)ljul;3odecarne, II peo;ca e sua~@.

em~ Quanto a obra tl1t'OSiI do rTlIlh:l no planalto, CUjo1Se~oes

iIUfI1e'f'Ildl'am t'Xtraordonanilmente, e cuIo1 QlJiIId.lde seII'T\POS Iflternaoorlill

mente,p<Jril roo lalarde outros pro::lutos~ comoOi\fl'Ol. o amen
doimeo 5ISoll, l'fltri' mu<tosoutrosprodutos f fOI ass.Tl em lodosossecto

resda Konom<d angolana, Induu,do a C0l1S1ruç.kl dE' bairros popularespor

lod.ls~ cidades de Angola, além de Luanda

Mas 'io(' losse só eua dlre-io,havena S('fTlp1'e QIJffll Pf'I""iiIS\oE' que se&

tava apux.lr<l br<lSilll suasardinha

MUitos tl'm plOCuri!do IlJStthcar a fOOla de Angola comii~ da

coIor1Izdçao e do trClbalho/~ cit'Ia dK~te, e que eral.fTldJUS1l~

paraatacar o chamado~ portlguês PorrT\illSque f'ortu9<II sede

fendesse, tudo cont'rlIJ.Vldna mesma, \oE' nao tosse o nquer.tod<! Org<tnt

s;ao lntemaoonal do Trilbatlo(cm. departarnentoda OMJ,que nIlosep0

dia consder. loiM:lfM a l'I:Itl.çiII Clep()ls dele. ii~ contnJol.lmas,

~~te. rw-oguém plOCurtlU conl~ asw:'IóJsOt's 00 n;p,Jl!filO

~~ de Ul'T\iI QUt'D:ol do c.ana.~t.tda DOUCOS doo1'!i após oassal

to de l.J.Iand,aem 4 de~ de 1961. ao.Aarldo PI:rtugaI de, ra; temtó

roosda Gt.wIé, Angolae~. .....ao Wnp'lfd~quelI'TlJU

...... (I aboIil;aO do 11<Jbalho /orçado. apesar de a terawnado FOI roneada

Ul'T\iI «lrT\ISl.kI o::nstmJkla pelo sulço Pa.JRuqgef. o l6IJ9l'oI'O Herv1 Armarod

eo~~ Forrester•.-.daeu ('fa gcM'ffio1IdOl'~a1 deAngola,~

chegou d prow'lC1.iI.oncle~ 4200~os, St'9U""'do cio"p:)rs pa

ra Mor;amboQue NoseuI'E'latOno, essa coml5S.kl coodUlU que as visltas se

haviam desenmladoem condio;6es que Pt"JTl' lloilm OUVlr~te autOllda

dese trabdlhadores escolhidOS peId p1'OrpnaCOffilSsao, Que recebera plena

cooperaç.\O dasautondildes; a eXlSt~ra de recrulamento ou lrabalho sob

contraIOn~ ,mpllCaVa o r'l?CUr<;() ao trabalho for~ado nem representava VIO

1"Ç30 d.l\ reg'as ,nlt'l"r"ldClOr\alS, um 9CJYt'fno naopodia ser cOl'1Sidt'fadoco

rrofil/tMldo/Is~ IOternaoon,lls pelo lactode'ii' venfocarem~

lSOladirI e queeram objectode procl!Ófl"('fl1O~OJ Jl.IdIoaI a:\equ.:IOO;

ac~ lulu~tt'CO'lYl.'f'Od.:I da bo<l ~ do 9O"'E"no portl.I;}.é



l'fl'I pnxurdl met'O'dI ~crJnO(;Ot!.~de tr<lb<iho no'> seus IE'f1' 10!'JCh.

~~tou,como~Ol'~~to,a~do~·

roodo Ganadi> C/Ul" PI71ugolII h.JYIol r<ll rceoc <l~~le Pdl<l

'-óf~~do!~ bfuldl pcj'llCa de ll<lbalho,Ogo:M"'no~,

t\e';I;lP Qo!' ra:~.ur<l <lc~. l IMa pago empr<lllCi1 d(>l~0E'51p

g.JI!>~ o tlabalho e a 'IUiI ~ç.kI, roo se JlfOYOU ii eeteoca de tril

b.:llho iorçado em em()fe';aS publicas OUprIVadas, <lcomss.lcI:<ouYI\I.Jmf'It

te 1mprl"'i'\lOl'ladil Cor"'l os l"'lJOI1afllE"\ \,InM di'~to econ6mlro

e VXJaI CO!1WUIMI, oque, COI'Mierou.!IOjlOI" $I <Ib!.olYIa oga.oerno de lOdd!.

~iI(U\oilÇ0E'5"'f~

~f osso, conM~<l1~\If NS eceeçóes. nomeadameoe em

~an algodáo M<l5 jlOI"qul!, de tocos osocoeres de AnçoIiI. IndUJ r>o

do os docate. ii prQPil9.lnOa ildVt'r\il ln..~tIU~neira socre Oalfjl'X1.\o'

SPrA poI"qlW o afgod.\o eX> Angola ~u rg'u coere altrrnat ,vil ando Egipto. cu

1'1 prodUoÇM.I t\:W1iI Wo ntl(JOf'-J lll<ldil jlOI" Na>óer, em 1956,crlilndo 91,'111"; 11"

tcooeoes illr1d(r;tnil l/'. I,1,nglesa' Sefa porQUE' E'<;<;;t PfOlMg<lnrlil ln!f>lP',sa·

vapara atlr>q r a<; {'fTl~ lig.lo::lds a prOOll';ao de alqod.k) de ArlgOkl ii (o

I~, com c<!p':.m da Oldnldng, onde ~t'fl(ontravam o-estocs iMlltcl

dos CilpotaoS te-ças.e QUE', DOI' 'IUiI Vf'Z, f';1.wa logac:Ia a [)p Ik>f>r<; J

OE' lactO,<,('fTles.sas rezoe eoeces n!Io<.e compreendea lflSISlêfloade

iI~ QuE.", illlnoI, apeI\iIS mo eco do QUE'OUVlr~, ~C()lnCldpnclo1l'> sec

oema.s parafW loU'iClldft'ffl senas lollSPl".<l5di'f~ com os COt'" lOS oe

""Pf{"i<;("ii eor-e a IngI.llE'f1'd. o E9P'!oE'a l..IRolto ~IC.iI, rOO.JP('f\iISquan

ro olO.JIgOlldo, "".ri t.ltI"bem Quolf110oliOS ÓiIfTlolf'tt"'.

~ o peso d.l Cotonang .... socif<Iade angoIan.Jo de entao" Que tipo

de inflvénOM exf"f'Ciajunto das .utoridades (sendo Que um dos Soll'US

viceopl"t'Sidenles era deput,ldo (ia,~)7

O po><;()dolCotonil'lg e<a ilf.nal,o dolOldfl'lil"lg floh1.lCilfT'lerlte,;ob a pre

'\Idt'nclol de SaIdldr,perna QUE'etil evdente QU(' anl>elnac~ ii'>('mP'l'SolS

nllo tInham outrolX"SQa'1'f1'\ do QuE." wo;ulla<;<,p (l(J .ntf'iP';',('naooniIl

kJ partI[ Pdra Ango!.J , dO1<11<11 com s"Iil/d1, d>~ de>g'lddamente

QlIl' hav'd que I[ltervHJunto d.l OldrTldng, <lOque E'it' r~ encolhffido

O'>omlJrO'l, E f l't t l~amer t e , uma 11MlJr'rN'1r..." mt"(i,r1ls quE" \Of1'll'1 fOi de ()I"'

l1('na' a ell"\lJ<àodos salarlos dO> '>I' u~ tr c1Il,l'hilOOn-,;,rned da es>a que teve

tanl i1lepercu>Jo entre O>me.o> ndt.vos, Que !lo uve ba!\Jqu!'s por toda ...

lw",,",

A o;u~ OOSloliallOS l"IiI O...."...,ng rl'p('fCuhu·!>l.' Ime(lIdtilmente f'1dsubo

d<I dos saI,}/oOSno Le'>te e no ~ul de Angola e s.egulÓdmnete al<l51rou jlOI" IO

da a prow1C~, InclUIndoos assaar~ elatur>ç30 publl(a TaMo7 o taGo tr

_SI' contnb",iOO pard Oambiente de p.u generdhzddoQut' soe for ffidl1ten

do com a!>e.(epçàes diI>reg(le> esoeoars dos dl.'rrbos e dos jCl9<lS (!,as 'roo
t~~ como Congoe.-&>Iga

COI'llra(%) dKrs.lo dol'5ol.Ibodd dolo s.JtIdflOS,o f('flIf'SE'f'tanleem Anc}:Jl;I

do!C~~ logo, fTloY.> iDd~O Cl7f\iIO(ldl1teV~ COTO

Pf~te da~ E"lVIOU f'>Di'PS~ tf' oe lJsboa um <;eu~

til/ltf' para me ~rd' QO.il." a (0fTlPiJI1h1il Que' d col.lOofil!' com o!plll'fno

e ". d cumonr o por fTIIITl dete<m.n«Io, fT"IiIS Queme peo'<lpara n30 que<m.:lr

d~ el«loJ'o Reospond>-itlf' QuE'bfom ~1iI que, l)l.IiIf'IdO pagasse :udo quantO

pra dl'v>do,fW DCJ(iIa lW9él' maIS e flQU("KTlE' por ao ~to a mm. fUI,ui
g.ldo iIIPOS o 25 di.> Abri d\l.M:">de um IflQuet"I!O d&JpIonar onde, segundo o

cClf'l!>l.'l"ero Il'lStlUIOf,~..o nada t",ha loIdo prcI\Iado em m<.>u df>o;aoooo. c0

mo Sf' t inha PfOII.>.do que Sol'ffipIe (umpma O'> meu\, de<.oefes

In!r.>ress.l , porventula, 'efe!'! QuE'o lJroj~ Aoellno Palma CariO'>, co

mo p"rl'e'ro-mll1lStro, após0 25 di' Ahnl, quando eu P<Js o meu lugar di' P<l'

<;Iíli'nte 110 <;uprpmo TllDufldl Adm'1115trdt,Y(la d'<,pOSI<iio, rno'>trou-me o de

!>l.'I0 de QllE'eu Wn! lnlJC'>loe Rl'SPOf'd l·lhe que nem eleestcJVa em conc,çàes

poIlt<<l5de me 1'Ilclf11r.>r num illÇ<l' Ól' conha"lI;anem eu de o ál'semPE'nhar

De m m d<rlilfTl Quelinha ~>do e d!>Ie QUE',pelo rTlE'nO';, contemponZilVd

com o oesseõo,et-ecce-cc a 'l"odUÇ30 No ptoo;SE'l)UlfTIPf1:o dd CorM'f\il.

mos!TOl.He muno~ com o que set'S'*'d d PilS5dl no U1trdITIal', e

rontoOenclOl.Kne~~ jiI.~<lo Dr Moiro 5oin<.. PiJ"a lhe lTJOSo

triJl", de tOfTTlil /0f"'\iII. a 'IiJddr\c~

Mas, ccoccoecce. A P""'"C~ df'f<ilVd 0 (.)1"90 e,como os trtIu

f\iIIIS ildmonlStlallVOS pclS\oiI!'~ Pdla d oiill;acIa do M nrsle<tO da lus~oça, o res
pl'Ct'o(l fTWlrstlO. SalgaD:lZi"'N, lnE'\l ~d:J lX:It'5Ultln> em cpl'eIIo tril

b.illh.aYa com o meuc()fllj,scipulo e CClf1"NI1he<ro de caneee,~ o hceu.

Mdnutl Joaoda Pd~ (arIos. t\aIIIa oe mE"acOl'1\I"It1ill, em ~e<Moa ao lnE'\l

ctocen QUe punha o meuUg.lra~, d pedor a ecoseotecso. A pro

prOSlto, osse-eeele que I'fa uma IfT\P(Y.>IÇlIo da coece defmldapelos ffilh

tarl". qlW P<'~j"ca...am a fl'VOIu<;Aoe c1M,n r;am opoojo?r

Os incidentes da Baixa do Cau anje são frequentemente associados.

em d iversas obra~ '>Ob~ a guerra cclodal, <l um aut êntic o masw( re.

Que (omentario lhe merecem esws ob'iol!rva~ões1 Acha que os mili ·

tarM 'iol! excederam na repr1'Ssào da ~Ita1 Qual o numero oficial de

baius apurado após a pacifical;ao da 10l'l<J1

Elo\oil'Õ pergun!d<;1'Ilor~'~

Como ~ que explic.a Que os aconlec:ilm'fllos da B,a;u do Cananjt' te

nnam sido tao poU(O falados n.a altu ra, wndo Que flfl\hum movi

mento nacionalista os aprove<tOl.lpolltamente1

Pml.I:l cpl' 0'1idCOI'1te<:omeotos da 8.lt-.l de(~ s.'io POU(O !<Jl.Jdcr.,

e rr.ao f(ll dffl ~tildospor nenhum fTlOWT'!l'l"to fldOOOilitStd df'qOIdno,

empnme.ro lugar. porQl.IE' fW ltom~ b.ne p. em 5f'lP'dO U}ar, por.

cpl'0 f'Sb,(((l<\'"IIJl"O<;tal c\P5dpõttf'{eu e, tqe oocomunrsmo jill11fll}.'ém~

1M Etd""Cl t.JrTt.oem porque a cullu'iI oodlgod.\On.kl otefl'(l' aet~

te nem meIt'o'l"s condocões nem, CCIfTOilI'a:lVdlT1OI'te,1'1'"oPt1of 1Jf'E'l;0, pPio ll-Jl'

t~...rnoa<;o;unlol'l'dundana noeIo:lo:J'o a poi l!Caponugueo;a de então

DellOl~ de Ie<:ebe, t'St<l5lt'SDO'1ilil~ , d GAA>.tlf R!-"OIllAG 'I~ convidou A Iv<lfO cl,>.

Silva T.ware<; a (omPl1li1r o roo wudo de akJuns!XxUml'fl tO'1i que, Pfltl'l'tan·

to, t1nh,lmos obt,do, r-.ome~l1<lme!\tt' tY.> tt>legril rnd>do Ç/O'I't'I"nador-çerdl pa.

ril Llsooa em Qut' se ft' fl' re o l1um!'ro flp 243 mortos p ~e dKIMil que"~

av'açAa tpm actuado durampfltf' tal l'fldo mu,ta<; ba ••as» SilvaT.wa'(", ff'z"

-flO'1i PI1\do cheg.l, umnow f". ,,( ) 1"),)0Yl'fO qw!qUl'f cont,iId>çdo ou opa

SI()o entre o Que drsse na Pfllrt'\'l~ta e o QueCOI"ISta elosmeus trdflSoCntOS te

reg'amd'; ~,~ oe?-gcM'I"fladot.qE"l'al de Angola
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