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Angola, situada na Africa Austral e possuidora
de imensos recursos naturais essenciais as potenclas
capitalistas, e alvo das coblcas do capital lrnperla
llsta, em busca das materias-prlrnas essenciais a sua
rnaqulna industrial.

Vejamos como se processou a estrateqla lmpe
rialista em Angola:

o fim da 2." Guerra Mundial provocou uma modi
flcacao substancial no Continente Africano dominado
pelas potenclas colonials europeias. Muitos parses
africanos alcancaram entao a -Independencla», embora
em moldes neo-coloniais. Assistia-se nesta epoca, a
todo um processo de consclenclallzacao nacional com
vista a ernanclpacao da tutela colonial. Tambern An
gola nao esteve estranha a este processo, e tanto
assim e que, as diversas assoclacoes culturais for
madas ja na decada de 20, alcancarn neste perlodo
um cunho marcadamente polftico que culminou na
fundacao do M. P.L. A. (Dezembro de 1956), cujo 1.°
manifesto lancava a palavra de ordem: «Unamo-nos
em torno de um amplo Movimento Popular de Liber·
ta~ao de Angola».

Os objectivos do M. P.L. A. eram claros, pois pre
tendiam por fim a toda a especle de dornlnacao e
exploracao das riquezas de Angola e consequente
mente do Povo Angolano. 0 Imperialismo, consciente
da ameaca dlrecta que 0 M. P.L. A. representava para
a prossecucao da sua pilhagem em Angola, aprovei
tando a exlstencla de pequenos grupos trlbats como
por exemplo 0 ALLIAZO (Altanca dos Oriqlnarios do
Zombo - Norte de Angola), 0 P.D.A. (Partido Demo
cratlco de Angola) e a U. P.N.A. (Uniao dos Povos
do Norte de Angola, fundada em 1954). fomentou a
unlao de todos estes grupos num outro grupelho, a

INTRODUCAO



4

Para compreendermos a origem da F.N. L. A., tere
mos que recuar ate 1954, data em que foi fundada
no Congo- Leopoldville (Kinshasa) por emigrados an
golanos, a U. P.N.A. (Unlao dos Povos do Norte
de Angola), agrupamento tribal que pretendia fazer
reviver a ideia da reconstltulcao do antigo Reino do
Congo, que compreendia particularmente os actuais
distritos do Zaire e Urge, tendo como base de actua
vao, 0 grupo etno-linguistico Kikongo. Para mascarar
o seu caracter tribalista, como alias se nota pelo
seu proprio nome, a U. P.N.A. transformou-se (por
convenlenclal na famigerada U. P.A. (Uniao dos Povos
de Angola), sob a presldencla de JOHN GILMORE,
alias, HOLDENROBERTO,ex-militar do exerclto belga
no Congo e cunhado de MOBUTU, um ex-sargento
do exerclto belga que e 0 detentor de uma das maio
res fortunas do Mundo.

Contudo, a U. P.A. nao teve uma modifica
«130 fundamental a nivel da sua actuacao polttlca e
a prova disso esta nas chacinas praticadas sobre
mllhares de pessoas no trimestre «celebre- 15 de
Marco de 1961. Entretanto, os conselheiros amerl
canes de HOLDEN ROBERTO,levaram este a proce
der a uma operacao polltlca, em duas etapas:

A ORIGEM DO..f. N. L. A. E SEUS OBJECTIVOS

U. P.A. (Uniao dos Povos de Angola, novo nome
da U. P.N.A., em 1958). do que resultou a F.N. L.A.
em 1962. Com esta pretensa unlao, 0 Imperialismo
apenas visava criar obstaculos ao fortalecimento do
M. P.L. A. e impedir a todo 0 custo a implantacao
do nosso Movimento no seio das massas populares.

No decorrer deste trabalho, sera focada a orl
gem da F.N. L.A., as seus objectives, a sua atitude
divisionista e sabotadora da Unidade do Nacionalismo
Angolano, bem como 0 seu compromisso com as for
vas imperialistas internacionais, atraves das suas es
treitas Iigavoes com Mobutu, um dos mais flels
defensores do Imperialismo Americano em Africa, e
ponta de lanca para a instauracao de um regime
neo-colonial em Angola.
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ALEXANDRETATY, expulso da F. N. L. A. em 1965,
por ser um aqente-esplao dos colonlallstas
portugueses. Actualmente e chefe dos T. E.s
(<<Tropas Especlala»- corpo rnllltar crlado pela

JONAS MALHEIROSAVIMBI, actual presidente da
U. N. I.T.A. e entao ministro dos Neg6cios
Estrangeiros da G.• R.• A. E. tendo saldo deste
governo em 1965.II

A ALLIAZO, orqanlzacao fundada no Congo por
emigrados angolanos, propunha-se no seu programa
o seguinte: "Para la das conslderaeoes do terrltorlo,
a AlLlAZO propCie-sefazer compreender que de Mbata
ao Ulge, ha so urn povo: 0 povo Ml,lzombo.Com efeito,
na hlstorla do antigo reino do Congo, do qual nos
descendemos todos, nao se fala dos naturais de Ma
quela, de Kibo-Kolo, de Bamba, de Sanza Pombo, etc.
Fala-se apenas de Bazombos, no que nos diz respeito.
Abaixo pois 0 regionalismo! Abaixo as rivalidades e
as querelas esterelsl Abaixo as divisoes dos colonia
Ilstas portuqueses que nos dividem para melhor nos
dominar! Unamo-nos pois, compatriotas Bazombos!».
Muito depois da ALLIAZO se tornar P.D. A., 0 vice
-presidente geral desta orqanlzacao afirmava ao jor
nal «Courrler d'Afrlque»: «Como se sabe, a AlllAZO,
como acontece com outras organiza(:oespoHticas ango
lanas, nominalmente nacionalistas, e urn partido «Ioca
Iizado», ou tribal, como quelram»,

Quanto ao auto-proclamado G. «R .• A. E., dele fa
ziam parte algumas estranhas personalidades, bastante
em foco no momenta actual, a saber:

2) Proclamar em seguida um governo -revolu
clonarlo- no exillo (G. R.A. E.).

1) Fundir a sua Orqanlzacao - a U. P.A. - com
um outro grupelho, a ALLIAZO (Alianc;a dos
Orlqlnarlos do Zombo), a qual se passou a
charnar posteriormente P. D. A. (Partido
Dernocratlco de An 90 Ia), criando asslm a
F.N. L. A. (Frente Nacional de Llbertacao de
Angola) em 1962.

-



o Imperialismo encarregou-se de insuflar oxlqe
nio a este fen6meno aberrante do nacionalismo ango
lano. Dai que, sob pressao, a O. U.A. tenha recomen
dado a todos os estados membros que reconhecessem
«de jure» 0 G. «R.»A. E. como unlco representante do
Povo Angolano. Nao e de estranhar pols que 0 governo
conqoles, reconhecendo esta assoclacao de fantoches,
viria a expulsar os militantes do M. P.L. A. do Congo
-Kinshasa, em 1962. Deu-se entao inicio ao -complot
imperialista visando a destrulcao do M. P.L. A., unlca
orqanlzacao verdadeiramente naclonallsta.

Contudo, 0 desenvolvimento da luta armada veio
a demonstrar inequivocamente que 0 M. P.L. A. era
e e a vanguarda revoluclonarla do Povo Angolano, 0
que fez com que a O. U. A., que havia reconhecido
o G. cR.• A E. em 1963, Ihe viesse a retirar 0 apoio
mais tarde.

Entretanto a F.N. L. A. (U. P.A. em novas rou
pagens), apresenta-se ao Povo Angolano com um
audacioso programa de accao do qual respigamos 0
seguinte referente a Educacao: «Escola Primaria -
2 anos; Ensino Secundario - 2 anos; Universidade
- 2 anos»; Isto e, um curso superior ao fim de 6
anos! Segundo a F.N. L. A., trata-se de uma reforma
revolucionarla do campo do ensino.

Contudo, e no campo da accao pratlca, a actua
<;:aoda F.N. L.A tem assumido aspectos curiosos.
A este prop6sito, oucamos um depoimento de BASIL
DAVIDSON: «A F. N. L.A., fundada em 1962, tinha a
sua base a suI do Bembe, numa regiilo deserta, de-

ELIAS STEVENSONBARBER,confessado agente da
C. I.A, encarregado de -canaltzar- os d61ares
para a orqanlzacao (Recorde - se entrevista
concedida ao vespertino lisboeta uA Capltal»,
por este mesmo individuo).

PIDE e composto por ex-guerrilheiros) e que
constituem 0 contingente armado do grupe
Iho fantoche denominado F. L. E.C. (Frente de
l.ibertacao do Enclave de Cabinda).

6
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vido a retirada da populacao para 0 Zaire. Esta orga·
niza~ao esteve completamente inactiva ate Abril de
1972,altura em que os guerrilheiros que dela faziam
parte se revoltaram contra HOLDENROBERTO,pedindo
armasparacombater 0 colonialismo portuques, HOLDEN
ROBERTO,casado com a irma de MOBUTU,e sobre
tudo homem de negocios, vlu-se em maus leneols,
sendo mesmo 0 exerelto do seu cunhado que, vindo
em seu auxilio, abafou a revolta dos guerrilheiros.
Os chefes da revolta desapareceram. Esta rebeliao
nao conduziu a nada rnais senao a contlnuacae da
rnanutencao da base ao Sui do Bembe e a tornar-se
a entrada e salda de Angola para 0 Zaire. Nos fins
de 1973,prlnciplos de 1974, MOBUTUe H. ROBERTO
constataram que sem exerclto nao podem entrar em
negocia~oescom a ex-dltadura. MOBUTU,instrumento
de defesa dos interesses dos E.U.A., joga 0 mesmo
jogo em rela~aoa Africa que a ditadura brasileira joga
em relacan a America Latina. MOBUTUesta no poder
para guardar as riquezas para 0 capitalismo Interna
cional e defender os interesses deste para alem das
suas fronteiras. HOLDENROBERTOcomeea, entao, a
formar 0 seu exerelto subsidiado por MOBUTUe por
impostos pagos a forea pelos 400 mil refugiados do
povo BAKONGOno Zait'e. Apos 0 25 de Abril, entrou
em Angola urn grupo que atacou 0 exeretto portu
gues com 0 fim de demonstrar a exlstencla de H.
ROBERTO.Tern neste momento urn exercito de cerca
de 5 mil homens metidos num campo militar com
armamento e instru~ao muito primitivos. A mobiliza
~ao do exerelto de H. ROBERTOe feita entre a parte
do povo BAKONGOque e protestante e se separou
dos seus lrmao catoltcos que combate ate. Mobiliza
dos mas nao politizados, entreqam-seas foreas arma
das portuguesas, dizendo muitas vezes que sao mtlt
tantes do M. P.L. A.D.

Assim se compreende que em Setembro deste
ano, 0 General MOBUTU tenha encetado negociac;:6es
na IIha do Sal sobre 0 futuro de Angola, como se
o Povo Angolano Ihe tivesse passado alguma procu
racao para as tazer em seu nome",
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Perante os avances cada vez maiores do M.P.L.A., e
perante 0 apoio crescente do Povo Angolano a sua
vanquarda revoluclonaria - 0 M. P: L.A., 0 Imperia
lisrno entra em panico e agarra-se as suas unlcas
tabuas de salvacao: F. N. L. A., U. N.!. T. A., F. U. A., etc.
A conflrrna-lo, al estao os ultlmos acontecimentos:
Tentativa de golpe em Angola atraves da sabotagem
econornica. na qual estavam comprometidos elemen
tos ligados a U.N.I.T.A. e a F.U.A. (Fernandes
Vieira, Corte Real e Renato Cardoso), apoiados pela
F. N. L. A., que por essa altura difundiu urn comuni
cado alarmista e redigido em termos insultuosos para
a Junta Governativa de Angola e para as forcas pro
gressistas angolanas.

Mais recentemente, e atirando para tras com as
velhas querelas, 2 vel has comadres resolvem assinar
urn pacto militar: H. ROBERTOe J. SAVIMBI acabam
de selar a unidade FNLAjUNITA, "contra qualquer
tentativa extrernlsta», 0 que logo faz recordar uma
tenebrosa «rnalorla sllenclosa- que em Portugal pre
tendia fazer ressurgir 0 fascismo, a pretexto de lutar
contra os extremistas ....

Paralelamente, CHIPENDA (expulso do M. P. L. A.
por alta tralcao) oferece os seus services a estes
dois agrupamentos, 0 que lanca alguma luz acerca
das subitas preocupacoes de HOLDEN e de MOBUTU
sobre 0 M P. L. A., por alturas do Congresso de Lu
saka ... Entretanto, 0 traidor JEAN .pIERRE BALA
(Ex: FNLA) , Ifder do agrupamento fantoche A. P.A.,
urn dos que se deslocou a Lisboa inclufdo na dele
gaC;13odas chamadas ..forcas vlvas-, a convite de
SPINOLA, acaba de integrar a sua organizaC;13ona
FNLA. (Os filhos prodlqos a casa tornam ... ).

E pols cada vez mais claro, e aos olhos do Povo
Angolano, tal facto e manifesto, que 0 -Idearlo- da
FNLA serve abertamente os interesses imperialistas
na nossa Patria, que pretendem continuar a explora-
9130e a pilhagem das suas riquezas. Por lsso, tal
agrupamento beneficia do seu apoio directo em arma
mento, unlca via que Ihe permite aparecer a mesa
das neqoclacoes como interlocutor do Governo Por
tugues.
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Enquanto as massas angolanas, galvanizadas pelo
exemplo de 4 de Fevereiro e sob a dlreccao do
M. P. L. A. marchavarn para a Ilbertacao nacional, a
UPA (Uniao das Populacoes de Angola) dirigida por
HOLDEN ROBERTO,tinha decidido desviar a luta popu
lar do seu verdadeiro objectivo de llbertacao nacionaI.
A UPA empreendeu pols a difusao de palavras de
ordem tribalistas e todo 0 seu trabalho nao assentava
em nenhuma doutrina polftica e portanto sem uma
clarlftcacao de contra quem se dirigia a luta de liber
tacao naclonal, pols, para os pupilos de HOLDEN
ROBERTO0 inimigo do Povo Angolano «era» 0 branco
e nao todo um sistema de exploracao colonial impe
rialista. Esta orqanlzacao sempre serviu os interesses
do imperialismo particularmente dos arnertcanos,' tendo
como missao barrar 0 caminho ao M. P. L. A. que
tinha fixado como objectivo a independencla total
de Angola. A UPA, pelo contrarlo, propunha-se instau
rar um regime neocolonial, ou seja, lancer as bases
que permitissem a contlnuacao da exploracao do
Povo Angolano.

Contudo, a teimosia do fascismo portuques a toda
a modalidade de lndependencla para as suas colonlas
nao permitiu a HOLDEN ROBERTOseguir a via normal
para 0 neocolonialismo. Era pols, necessarto, pegar
em armas mas nao fazer a revolucao: era preciso
reduzir a luta do Povo Angolano, plena de sacrificio
e de abneqacao, a uma lnsurrelcao desorganizada.
Nesta optlca, a UPA fez apelo aos sentimentos mais
negativos do povo, como 0 tribalismo, 0 racismo, a
lntolerancia religiosa, 0 odlo contra todos os alfa
betizados.

Era alias lnconceblvel que uma orqanlzacao domi
nada pelo imperialismo se pudesse engajar numa via
revoluclonaria.

Muito depois da ALLIAZO se tornar PDA (0 par
tido que se associou mais tarde a UPA no FNLA) ,
o seu vice-presidente geral MANUTOMA afirmava no
«Courrler d'Afrique» de 5 de Fevereiro de -1962: .As
pressfies americanas exercem-se na UPA, partido de
HOLDEN ROBERTO.Com efeito, nao escapa aos obser-

OS CRIMES DA U. P.A.
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vadores que 0 apoio moral e financeiro de que goza
a UPA, vem na sua quase totalidade dos EUA, mais
precisamente do Cornlte Americano para Africa. Esta
ajuda financeira (. .. ) seria condicionada ao nao-all
nhamento da UPA com 0 M. P.L. A., ou qualquer outra
Frente na qual figurasse 0 M. P.L.A.».

Tendo colocado 0 combate no plano da llquldacao
ffsica dos brancos, os chefes da UPA lancavarn pala
vras de ordem no genero: ..Matem todos os brancos,
todos os rnestlcos, todos os alfabetizados, todas as
pessoas do M. P.l. A.», «Destruam todos os que tern
cor branca», «Furnern haxixe, para serem mais fortes
para a guerra" (os 8akongo sao superiores a todas
as outras tribes, diziam eles) , «Fabrlquem feltlcos
para serem lnvulneravels as balas», «ataquem sempre
em massa os soldados portuqueses», «esperern que
o grande chefe HOLDEN chegue num belo dia num
avlao quadrado-.

Era nestes «slogans" que se resumia toda a dou
trina polltlca da UPA.

Os resultados fo ram nitidamente catastr6ficos.
Pessoas fanatizadas mataram milhares de angolanos
pela simples razao de nao pertencerem a sua trlbo,
serem mestlcos ou alfabetizados.

MARCOS KASSANGA, antifo chefe do estado
rnalor da UPA, numa Conferencla de Imprensa rea
lizada em Leopoldville (Kinshasa), a 3 de Margo de
1962, declarava entre outras coisas: «A luta desen
cadeada no Norte de Angola e uma verdadeira luta
fraticida sob todos os aspectos. Cerca de 8 mil ango
lanos foram selvaticamente massacrados por elemen
tos tribalistas da UPA, estupidamente armados e indis
ciplinados ao extremo. Este massacre desumano,come
tido por angolanos contra angolanos, tem a sua ori
gem num tribalismo cego que se apresenta sob qua
tro aspectos: religioso, lingufstico, etnlco e ideol6gico.
Tribalismo religioso porque todos devem ser protes
tantes; trlballsmo etnlco porque todos devem ser orl
qlnarlos de Sao Salvador; tribalismo ideol6gico por
que todos devem defender os interesses do HOLDEN».

A direccao do M. P.l. A. - que entretanto pros
seguia a formacao polltlca e rnllltar dos rnllltantes

interior de Angola esquadr6es de
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MOBUTO, campeao da «autentlcldade« e testa
de ferro da luta anti-colonial. A imagem que se esforca
por passar alern de Kinshasa, repetida por numerosos
orgaos da imprensa ocldental, esta no entanto sujeita
a caucao. Prova-o 0 documento cujos extractos repro
duzimos em baixo. Trata-se do processo verbal de
uma reunlao que se realizou de 7 a 11 de Julho de
1972 em KINSHASA, entre representantes das autorl
dades de Angola e do Zaire (veja-se mais adiante
a reproducao de extractoe).

Julho de 1972: nesta data em Portugal, e claro
que ainda nao se poe a questao da -revolucao do
25 de Abril", e 0 regime instaurado por Salazar con-

o DUPLO JOGO DE MOBUTU

guerrilheiros, tendo por rmssao enquadrar a luta do
povo. Varlos foram cobardemente rnassacrados durante
o percurso do extremo-norte angolano pelas tropas
de HOLDEN. Assim, em 1961, um grupo comandado
por TOMAS FERREIRA, e no qual participava aquele
que veio a ser mais tarde 0 grande comandante HOJI
IA HENDA, foi massacrado na reqiao de FUESSE;
em 1962, um outro grupo foi interceptado pelas auto
ridades congolesas, perto da fronteira; em 1963, um
outro esquadrao foi massacrado perto do rio LOGE.

Foi por esta altura que os contra-revolucionarlos
da FNLA, assassinaram .cinco militantes da O. M. A.:
TERESA AFONSO, IRENE COHEN, DEOLINDA RODRI
GUES, ENGRACIA e LUCRECIA PAlM.

Assim a UPA conseguiu inflingir golpes terriveis
a luta herolca do Povo Angolano, impedindo, durante
tres anos que os militantes do M. P. L. A. que esta
vam no -rnaquts- se manifestassem como tal, e afas
tando do teatro da guerra os guerrilheiros do M.F.L.A.
formados no exterior. Deram-se golpes terriveis a luta
do povo angolano, porque 0 M. P. L. A. era 0 unlco
partido capaz de conduzir eficazmente a guerra.

Estes dissabores do M. P. L. A. que tiveram por
base uma maqulnacao do imperialismo americana e
por agente HOLDEN, apoiado pelo governo conqoles,
presidido entao por M. CYRILLE ADOULA.



tinua de pe, tanto na rnetropole como nas colonlas.
Este regime foi varlas vezes denunciado em KIN
SHASA e nas outras capitais africanas.

Entao 0 que nos revela este documento? Que
se efectuou uma reuniao na capital zairense em Julho
de 1972, a fim de promover 0 trMego aereo entre
Angola e 0 Zaire. Iniciativa necessaria, sublinha sem
ambiguidade 0 processo-verbal. Ele invoca (ponto 4)
«0 interesse crescente que se constata dos dois lados,
no desenvolvimento das relacoes comerciais entre
Angola e 0 Zaire». Alern disso 0 trMego aereo entre
os dois parses atingiu em 1966 (ponto 4, de novo),
o ritmo de 20 a 30 passageiros por semana, tanto
num sentido como noutro.

Pelo visto, 0 lntercarnblo entre os colonialistas
portugueses e os carnpeoes da antenticidade africaria,
nao pareciam muito afectados pelos ardores oratorios
do «Iibertador da Africa» (como gosta de Ihe chamar
um dos nossos colegas), detentor do poder em
Kinshasa.

Na sequencia destas relacoes ldlllcas, as duas
deleqacoes reunidas em Kinshasa acordaram nas se
guintes dlsposlcoes (ponto 5): serao criadas duas
empresas, uma no Zaire, a outra em Angola, desti
nadas ao transporte aereo entre os dois parses. lnl
cialmente, cada uma delas assequrara, por meio de
DC 3 (DAKOTA), um voo semanal de ida e volta
entre as duas capitais. Mas devem tambam acordar
em todas as formas de colaboracao e de coordena
<;.aoque possam contribuir para a rentabllldade da
linha.

Nao a tudo. Trata-se tarnbern, para os dols par
ses (ponto 6), de -adoptar um processo tao sim
ples quanto possfvel, para a autorizacao dos voos
nao regulares, que as empresas designadas desejem
efectuar-.

Resultado: bastara uma autorlzacao previa de urn
pars, para que a empresa do outro Estado seja auto
rizada a ernbarcar ou desembarcar no primeiro "pas
sageiros, correio ou rnercadorlas-. Processo malea
vel que deixa prever uma necessidade imperiosa!
Tanto mais que esta autorlzacao pode abranger «se
ries de voos •.

12



Enfim, 0 processo verbal termina por um desejo
lnequfvoco (anexo A. 2.°): «As duas deleqacoes con
cordaram tambem, na sequencia da suqestao da dele
gac;:aodo Zaire, que seria desejavel que uma dele
gac;:aocomercial zairense visitasse Angola, 0 mais
breve possivel a fim de fazer a prospeccao do mer
cado angolano. Esta visita nao so iria ao encontro
dos desejos deste sector, muito importante da eco
nomia zairense; ela contribuiria para 0 desenvolvi
mento das ligac;:oesaereas entre Angola e a Repu
blica do Zaire... Note-se que a suqestao emana de
Kinshasa, sem duvida do «multo importante sector
da econornia zairense» que constitui 0 motor da apro
ximacao com 0 Portugal salazarista.

As assinaturas tern tarnbern 0 seu interesse. Ai se
encontram nomeadamente a de Luiz Gonzaga-Ferreira,
-encarreqado de neqoclos•. Se se tratasse do encar
regado de neqoclos numa outra cidade, supomos que
esta seria mencionada. Mas se se trata do encarre
gada de neqoclos em Kinshasa, que a feito do corte
de- relacoes dlplornatlcas entre 0 Zaire e Portugal,
decidido oficialmente pelo presidente MOBUTU em
1967 ?

Tudo isto esclarece de um modo particular, a
atitude tomada por MOBUTU SESESEKO, em relacao
a Lisboa, antes do golpe de Estado de 25 de Abril.
Para alern das declaracoes estrondosas, ha a reall
dade das relacoes comerciais florescentes e 0 interesse
manifestado pelo mercado angolano, por estes secto
res industriais zairenses, aos quais 0 presidente MO
BUTU parece nao ter nada a recusar. Colonialismo
ou nao colonialismo.

Depois, claro, houve a -revolucao de 25 de Abril
e 0 inicio do processo de descolonizacao. Mas, para
o Zaire, 0 interesse demonstrado por Angola e pelo
enclave de Cabinda (este reservatorlo de petroleo) ,
continua a ser grande. E nas "grandes rnanobras
empreendidas pelo presidente MOBUTU, 0 domfnio
dos ares, tarnbern parece muito importante. Alguns
factos recentes vern recorda-lo, confirmando a estra
tegia de Kinshasa.

SUGEST AO ZAIRENSE

13



Sabe-se que ha em Angola tres movimentos de
Ilbertacao: 0 M. P.L. A. de AGOSTINHONErO, apoiado
pelos palses do leste e pelo Congo-Brazzaville,0 inter
locutor que os oficiais progressistas de Lisboa pare
cern preferir, mas que esta enfraquecido por divis6es
internas; a F.N. L. A. de HOLDEN ROBERTOapoiada
pelo Zaire e pelos Estados Unidos, e a U. N. I.T.A.
de JONAS SABIMBI. Este ultimo movimento, que seria
apoiado pelos brancos residentes em Angola, colabo
rou com 0 regime portuques de antes de 25 de
Abril. 0 apoio do presidente MOBUTU a FNLA nao
e segredo para nlnquern. 0 que e novidade e que
Kinshasa de tambern 0 seu apoio a UNITA que surge
cada vez mais como uma tabua de salvacao para
os colonos brancos, inquietos perante a descolonlzacao.

A prova? Depois de 10 de Novembro ultimo, a
capital de Angola tern sido vitima de vlolenclas que,
em 3 dias, fizeram uma centena de mortes. 0 mo
tivo destes tumultos? A chegada a Luanda de uma
deleqacao da UNITA, que abriu uma deleqacao oficial
do movimento. Entre as 20 000 pessoas que estavam
no aeroporto a sua chegada, metade eram brancos,
como assinala 0 jornal portuques «Diarlo de Notl
clas •.

A deleqacao da UNITA chegou do Luso, uma
cidade do Leste de Angola. De onde vern os mem
bros da UNITA que se encontram no Luso? Paraalguns
deles a resposta vern no segundo documento que
reproduzimos no anexo II.

No dia 1 de Novembro, 0 Zaire pede ao aero
porto de Luanda, autorlzacao para a aterragem de
urn avlao no Luso: primeiro depara com uma recusa
(Portugal depois de 25 de Abril, pelo menos ap6s
a dernlssao do general Spinola, parece muito menos
sensfvel as aproximac;:6esde Kinhasa do que no tempo
de Salazar e Caetano). Faz-se uma nova petlcao mais
insistente em «nome do presidente do Zaire». Desta
vez, os Portugueses consentem. No avlao vern varlos
membros da deleqacao da UNITA.

Se os dirigentes da UNITA desembarcam em
Angola vindos do Zaire, na sequencia de uma inter-

o APOIO A UNITA

14



15

1. A fim de tomar medidas pratlcas para responder
o mais breve posslvel as necessidades do publico
em materia de transportes aereas entre Angola e

Introdu~ao:

Processo verbal da consulta entre as autoridades
de Angola e os representantes do Zaire com vista
ao estabelecimento de services aereos entre Angola
e a Republica do Zaire.

,,
(1.' e ultima pagina do projecto de acordo aereo entre 0 Zaire e

Angola. sob dornlnacao portuguesa em 1972).

ANEXO

• *

Por detras de Kinshasa, pode supor-se que outros
paises estao inquietos com as perturbacoes que a
descolonlzacao portuguesa provoca em Africa. Alern
disso, fala-se muito do papel que 0 americano DANIEL
MOOREparece desempenhar na capital zairense. Antigo
plloto da forca aerea dos Estados Unidos, actual mente
esta ao servico da Avlacao Civil do Zaire onde se
ocupa das -comunlcacoes» (tanto civis como mill
tares) .

Sera que para alguns, 0 fim do colonialismo seria
apenas uma oportunidade para a passagem a um neo
colonialismo mais «apresentavel» para a Apoca em
que vivemos?

POR DETRAS DE MOBUTU

vencao pessoal do presidente MOBUTU, e porque este
esta decidido a aliar-se com as forces altamente sus
peitas de conluio com os meios -nostalqlcos- de
Luanda, a fim de contrariar as tendenclas progressis
tas no seio dos movimentos de llbertacao. E isto sera
por acaso? Dois dias depois deste voo, a FNLA e
a UNITA falavam de «frente naclonal-.

*



Kinshasa, 11 de Julho de 1972.

- Kaianga Mulunye (Subdirector no Departamento
dos Transportes - SGA)

- Linard (Director de Exploracao AMAZ).

- Bussi Kalyungulhungu (Chefe-da Sociedade para
Cooperacao Econ6mica e Financeira) - Minis
terlo dos Neg6cios Estrangeiros

- Assiaka Tubu (Administrador Permanente junto
da Air Zaire)

.- Faray Sude (Director Geral da Admlnlstracao
das Vias Aereas)

- Kalurne Mwana Kahamdwe (Director Geral do
Minlsterlo dos Neg6cios Estrangeiros)

3. A deleqacao zairense era constitufda por:

- J. Silva Medina (Director da DTA).

- F. Goulart Madruga (Chefe do Servlco de Rela
coes Internacionais, Director Geral da Aviac;ao
Civil)

- A. Carloto de Castro (Secretarlo Provincial das
cornunlcacoesl

- Luiz Gonzaga-Ferreira (Encarregadode neg6cios)

2. A deleqacao angolana era constitufda por:

a Repullca do Zaire, representantes das autorida
des angolanas e zairenses reuniram-se em Kinshasa
de 7 a 11 de Julho de 1972. Representantes de
companhias aereas directamente interessadas tam
bern participaram nesta reuniao.
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«0 M. P. L.A. luta pela reallzacao do programa
mfnimo seguinte: crlacao urgente de uma Frente Ango
lana de Llbertacao que agrupe numa larga unlao todos
os partidos polfticos, todas as orqantzacoes popula
res, todas as forcas armadas, todas as personalida
des eminentes do Pafs, todas as orqanlzacoes religio
sas, todas as etnias, todas as camadas sociais ango
lanas, todos os angolanos sem dlstlncao de tenden
cias poifticas, de condicoes econornlcas, de raca, de
sexo ou idade, todos os angolanos residentes no es
trangeiro ... ". Como se pode ver, desde sempre 0
M. P. L. A. procurou integrar no seu seio todos os
verdadeiros patriotas dlspostos a lutar pela Iiberta
Gao do povo angolano, particularmente das camadas
mais exploradas. 0 documento que se segue i1ustra
bem todas as tentativas realizadas nesse sentido
pelo nosso Movimento, concretamente em relacao 1I
F. N. L.A.

Diz 0 1.° ponto do Programa Polftico do M. P. L.A.:

A aUESTAO DA UNIDADE

"NNNNZOZO SUA 003 A
DD FNLUYA FNULYA
011234 FCABYA

PEDIDO DE AUTORIZACAO DE SOBREVOO ANGOLA
E ATERRAGEM A/C 900KZMSZO DESTINO LUSO STOP
LEVAR DELEGACAO UNITA STOP SR. SAMGUMBA
SECRETARIONEG6CIOS ESTRANGEIROSUNITA E SR.
KAKUMBA ENVIADO ESPECIAL UNITA STOP PEDE
AVISAR ADMINISTRADOR DE LUSO E RECEPQOES
STOP MISSAO PRtZAIRE STOPe.

(Telex, assinado -prezalre- e destinado a pressionar as autorl
dades portuguesas para autorizarem a aterragem do aviiio com

enviados de MOBUTU, em 1 de Novembro passado)

ANEXO II



o M. P.L.A. defendeu sempre a tese, alias lnse
rida no seu primeiro manifesto (1956) e no seu Pro
grama de Accao, que a unidade do Povo Angolano
e urn factor primordial para a sua llbertacao. Nas
suas declaracoes, nos seus memorandus aos Chefes
de Estado e de Governo africanos, nas suas campa
nhas activas junto das massas angolanas, 0 M.P.L.A.
trabalhou sempre no sentido da unidade de accao das
forces combatentes. 0 proprio M. P.L.A. nasceu em
1956 da fusao de varlas orqanlzacoes politicas no
interior de Angola.

Temos considerado que a unlca unidade vallda
e aquela que seja fruto do objectivo comum de llber
tar a nossa Patrla da dornlnacao colonialista portu
guesa, sem conslderacao por personalidades, partidos
ou grupos etntcos. Contudo, 0 M. P.L.A. sempre en
controu uma oposlcao sistematica a todos os seus
esforcos para alcancar essa unidade. As comtssoes
especializadas da O. U.A. sao disso as melhores tes
temunhas.

Convern recordar sempre os esforc;:os que 0
M. P.L.A. nunca defxou de envidar com vista a cons-

A) Crlacao urgente de uma Frente Angolana de Liber
tacao que agrupe numa ampla unlao todos os
partidos politicos, todas as orqanlzacoes popula
res, todas as forces armadas, todas as persona
gens eminentes do pais, todas as orqanlzacoes
religiosas ou etntcas de Angola, todas as cama
das sociais africanas, todos os Angolanos resl
dentes no estrangeiro, sem dlstlncao de tenden
cias polltlcas. de condlcoes de fortuna, de sexo,
de idade ...

o M. P.L.A. luta pela reallzacao do seguinte pro
grama minlrno :

Art> n.O 1 do Programa Minimo do M. P.L.A.

MOVIMENTO POPULAR DE
L1BERTACAO DE ANGOLA

M. P.L.A.
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6. Em 18 de Abril de 1961, a UPA recusa partlcl
par na Conferencla constitutiva da -Conterencla
das Orqanlzacoes Nacionalistas das Colonlas Por
tuquesas- (CONCP), que compreendia os partl
dos de Goa, Gulne-Bissau e Cabo Verde, Angola,
Mocarnblque e S. Tome.

3. Em Novembro de 1960 0 M. P. L. A. lanca 0 seu
segundo apelo a unidade dos patriotas angolanos
para a criacao urgente de uma Frente.

4. Em 31 de Outubro de 1960 cria-se uma eFrente
Comum de Partidos Politicos de Angola» (FCPPA),
agrupando 0 M. P. L. A. a UPA e a Alliazo (PDA).
A sua exlstencla efernera. qracas a oposlcao
sistematica do Sr. Holden, foi marcada pelo envio
de duas cartas a ONU em 31/10/0, e em Dezem
bro de 1960 denunciando os crimes dos colonia
Iistas portugueses.

3. Em Maio de 1960, 0 M. P. L. A. lanca urn apelo
a unidade de todas as forces patrlotlcas ango
lanas.

2. Em Fevereiro de 1960, em Conacry, 0 Sr. Holden
encontra-se com os dirigentes do M. P. L. A. e
promete encontrar-se com eles em Abril, depois
de ter consultado «a sua dlreccao- em Leopol
dville. Em Abril furta-se ao encontro.

1. Em Janeiro de 1960, em Tunis, os delegados do
M. P. L.A. e da UPA do Sr. Holden a Conferen
cia Pan-Africana, assinam urn compromisso em
prol da unidade do movimento angolano de tiber
tacao,

tltulcao de uma frente das forcas combatentes. Os
exemplos significativos apontados aqui, mostram de
uma maneira muito clara quem nao fez senao sabotar
a constltulcao de uma verdadeira frente para llber
tacao de Angola.



13. Em 5 de Abril de 1962, os dirigentes desta
-Frente .. proclamam a constltulcao de urn -Go
verno Angolano no exflio •.

12. Em 27 de Marco de 1962, a UPA e 0 PDA asso
ciam-se num consorclo chamado F. N. l.A.

11. Em Janeiro de 1962 em Nova Yorque, onde sa
encontravam as deleqacoes do M. P. L. A. e da
UPA as Nacoes Unidas, conduzidas pelos seus
presidentes, 0 grupo africano proporciona urn
encontro para procurar urn acordo entre as duas
orqanlzacoes. Recusando reconhecer a exlstencla
do M. P. L.A. 0 Sr. Holden abandona a reunlao
intempestivamente.

10. Em 5 de Dezembro de 1961 e como 0 pleno apoio
do M. P. L. A., os jovens do M. P. L. A., da Alliazo
e da UPA, formam uma orqantzacao comum da
juventude, a -Beuniao Dernocratlca da Juventude
Anqolana- (RDJA). Os jovens da UPA foram
obrigados, pela sua dlreccao a abandonar esta
Reunlao e que desintegrou a orqanlzacao.

9. Em 23 de Junho de 1961 uma nova dlliqencia do
M. P. L. A. nao encontrou eco.

8. Em Maio de 1961 os presidentes da UPA e do
M. P. L.A. encontram-se em Monrovia. Face as pro
postas concretas do M. P. L.A. sobre uma Frenta
de Llbertacao de Angola (FLA) foi estabelecido
urn principio de colaboracao estreita. 0 Sr. Hol
den nao Ihe deu cumprimento apesar da atitude
positiva da sua direccao.

7. Em Abril de 1961, dois dirigentes da UPA e da
Alliazo (PDA) discutem com dois dirigentes do
M. P. L. A. urn projecto de Frente de Llbertacao
Angolana. Depois de estabelecido 0 acordo, este
deveria ser ratificado pelos presidentes da UPA
e do M. P. L. A. na Conferencla dos Chefes do
Estado em Monrovia.
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19. Em Abril de 1963, os homens do Sr. Holden ata
cam novamente uma col una de guerrilheiros do
M. P. L.A.

18. Em 25 de Janeiro de 1963 0 Cornlte Director
do M. P. L.A. dirige uma carta a FNLA propon
do-Ihe um reencontro amlqavel em presence dos
delegados do Congo-Leo. de Marrocos e da Arge
lia para procurar uma plataforma de entendimento.
A FNLA responde em 29/1/63 recusando 0 en
contro por dificuldades de calendarlo ...

17. Em 5 de Agosto de 1962, as delegac;:6es do
M. P. L. A. e da FNLA reunem-se para discutir a
unlao com base no -ponto de vista. de Accra.
A FNLA rompeu as negociac;6es unilateralmente
baseada nas acusacoes de luta fraticida que,
apoiado em provas, 0 M. P. L. A. tinha dirigido
ao FNLA.

16. Em 6 de Junho de 1962, no decorrer de um
encontro de -Cornbatentes da Liberdade .., em
Accra, 0 M. P. L. A., a UPA e 0 PDA, assinam
juntamente com 0 presidente N'KRUMAH uma
plataforma para a formacao de uma ..allanca mi
litar e crlacao de um comando unificado, que
o antigo presidente do Gana propunha como seu
-ponto de vista» para a etectlvacao da untao
das forces combatentes angolanas.

15. Em 10 de Maio de 1962, 0 M. P. L. A. lanca um
novo projecto para a constltulcao da Frente Unida
Nacional Angolana (FUNA). 0 cons6rcio FNLA
recusa a sua dtscussao.

14. Em 3 de Malo de 1962 0 Governo Conqolss, por
lnterrnedio do Sr. Kamitatu, proporciona uma reu
niao de todas as organizac;:6es polfticas angola
nas, em Leopoldville, para procurar as bases da
unidade. A UPA e 0 seu presidente sabotam a
Conterencla.



27. Em 14 de Outubro, em Kinshasa, 0 Sr. Holden de
nuncia esta plataforma, protestando que a sua
deleqacao nao estava mandatada para assinar 0
que quer que fosse.

26. Em 13 de Outubro de 1966, no Cairo, as duas
delegar,:6es plenlpotenclarlas do M. P.L. A. e da
F.N. L. A. assinam uma plataforma de acordo,
sob a egide da comissao tripartida da O. U. A.

25. De Setembro de 1964 a Outubro de 1966 0
M. P.L. A. responde as 5 convocacoes da Comis
sao Tripartida, as quais 0 Sr. Holden recusou sem
pre apresentar-se sob diversos pretextos. Final
mente,

24. Em Julho de 1964, a Conferencla dos Chefes de
Estado da ~UA, melhor informada sobre 0 proble
ma angolano, decide a crlacao de uma Comissao
Tripartida.

23. Em 8 de Marco de 1964, carta do presidente
do M. P.L. A. ao vice-presidente da FNLA con
tendo propostas para a procura da unidade.

22. Em 15 de Julho de 1963, a Comissao dos Bons
Offcios da ~UA vinda a Leopoldville para conciliar
o M. P.L. A. e a FNLA, sob pressao do Sr. Adoula
e contentando-se com uma analise superficial do
problema, recomenda aos Chefes de Estado Afri
canos 0 reconhecimento do pseudo ugoverno ango
lana no exflio •.

21. No dia 1 de Julho de 1963, convocacao em Bra
zaville de todos os partidos politicos angolanos
aos quais 0 antigo presidente da Republica faz
urn apelo a unidade. 0 Sr. Holden recusa.

20. Em 29 de Junho de 1963, 0 Governo Conqoles
do Sr. Adoula reconhece 0 pseudo cgoverno ango
lana no exlllo».
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Sendo 0 M. P. L.A. a unica forca capaz de fazer
avancar a luta para urn nlvel verdadeiramente naclo
nal, impdern-se novas medidas para sair da sltuacao
actual. Estas medidas, s6 poderao ser tomadas pelos
parses africanos. Se reconhecem que 0 «Grae-. en
quanto rnsnturcao e 0 obstaculo principal ao desen
volvimento da luta em Angola, se reconhecem tarnbern
que durante cinco anos nao soube ser luta de liber
tacao, e necessarto que 0 desacreditem e 0 apresen
tern no seu verdadeiro papel de movimento tribal.

Esta atitude tornara a sltuacao mais clara a
todos aqueles que hesitam ainda no caminho a seguir
para reforc;:ar a nossa luta pela independencia.

28. A partir do mas de Outubro de 1966, os raptos,
os sequestros e os assassinatos dos mllttantes
do M. P. L.A. pelos homens do Sr. Holden reco
rnecarn com uma intensidade crescente, sem que
as autoridades do Congo-Kinshasa intervenham ...
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