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A decada de 60 caracterizou-se pela intensificacao das
lutas de libertacao em Africa. A desenfreada exploracao dos
recursos materials e. da forca fisica do Continente Afrie'ano
pelas potencias colonizadoras inspiradas s pelas mul
tinacionais. levam ao levantamento dos trabalhadores
africanos sob a direccao das vanguardas revolucionarias dos
mais diversos paises. £. assim que se outrora os ventos da Ii
berdade nao sopravam sobre Amca, por urn lado devido ao
atraso cultural e por outro devido a nao participacao directa
da Africa no conflito internacional de 1939-45, Segunda
Guerra Mundial, assistc-sc de rcpente a crescente evolucao
da rcvolucao Argelina e Congolesa, bern como as trans
forrnacoes politic as no Gana e 0 in1cio da luta armada nas
entao colonias portuguesas, Angola, Mocambique e Guine
Bissau.

Como resultado conjunto das lutas de libertacao das
tres co16nias.de uma parte e de outra da luta anti-fascist a le
vada a cabo pelo povo portugues orientado pelo Partido
Cornu nista Portugues e por outras organizacoes
progressistas. eis que a 25 de Abril de 1974 cai 0 regime
fascista portugues. Tal situacao condicionou 0

reconhecimento por Portugal do nosso direito a auto
deterrninacao e independencia. Recordemos aqui que a
direita portuguesa encontrando urn certo apoio na ala mais
reaccionaria do Exercito tenta apesar de tudo fazer malograr
as aspiracoes democraticas do povo portugues. quando atra
ves do General Spinola concebeu 0 plano de neocolonizacao
de Angola. Mocambique e Guine com a conivencia de Mo
butu e servindo-se dos partidos fantoches como a FNLA
e COREMO respectivamente.

I - INTRODU~AO
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A Segunda Guerra Mundial debilitou imenso as
reservas de materias primas dos paises europeus no fabrico
de todo 0 tipo de armamento para suster a guerra. As
grnndes reservas ferriticas do Rhur (Alemanha Ocidental)
csgotaram-se para manter uma guerra cruel e sanguinarea
de cxtcrminio da Humanidade. As jazidas de petr61co do
Alaska. do Medic Oriente. da Venezuela. etc. ja nao
garantiam a continuidade da guerra. pois eram milhares de
:lVioes. tanques e camioes a movimentarem-sc e necessitavarn
do lao cobicado "ouro negro". Sem petr61eo nao h!l guerra.
porque nao obstante 0 evoluir da ciencia, ainda estamos na
era do pctroleo e e utopico pensarmos na energia at6mica em
substituicao do petroleo como principal fonte energetica nos
proximos SO anos.

Sc outrora 0 colonialismo portugues fora 0 nosso
inimigo directo. com a queda do regime fascista portugues. (\
111lpcriaiisIllo lntcrnncional passa a ser nao so 0 nosso
inimigo principal como lam hem direeto.

A frica C UI11 contincntc potcncialmcntc rico. Suas ri
<t\ICZ(lS matcriais cstcndcm-sc de Norte a Sui do Contincntc,
devde O~ fosfat()s do Norte aos diamantes do Sui do Con
tiuentc,
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Conhecidos que eram na altura. 0 valor em potencia das
riquezas minerais do Continente Europeu, Americano e do (
Medic Oriente. os governos militaristas e expansionistas dos I

Estados Unidos da America. Inglaterra, Franca, Belgica e
Alemanha Ocidental que na altura ja eram colonizadores de
Africa, sem que contudo tenharn tocado na "reserva" es
trategica dos recursos minerais africanos, estimulam as
multinacionais a efectuarem a sua.exploracao.

Em Angola. com 0 tim da Segunda Guerra Mundial.
assiste-se, por parte do regime colonial-fascista portugues. a
par do incremento da politic a de povoamento branco. a uma
intensificacao da exploracao do Povo Angolano, ao roubo em
grande escala das melhores terras dos pequenos predutores
angolanos e a consequente proletarizacao destes, a sua
vinculacao obrigat6ria A rnonocultura, virada para a ex
portacao. E. para a pr6pria defesa do sistema. contando
portanto com a ,possibilidade da oposicao nacionalista, 0
regime colonialista abre Angola ao grande capital.

Com a fundacao do MPLA e com 0 4 de Fcvereiro de
1961, acentua-se a abertura aos capitais estrangeiros ao
mesmo tempo que se verifica 0 lancarnento de urna in
cipiente industrializacao e a construcao de estradas.
caminhos de ferro e portos, como consequencia do desen
volvimento do comercio, aearretando estas circunstancias 0
desenvolvimento numerico do proletariado angolano e 0
surgimento da sua vanguarda - 0 proletariado industrial
que, mais tarde. com 0 desenvolvimento da luta, comeca-se a
manifestar como a cabeca da Revolucao, indo de encontro
assim a urn dos postulados do Marxismo-Leninismo: "Em
qualquer revolucao socialista a classe opera ria e a portadora
da ideologia do proletariado e a classe dirigente da Re
volucao" .

Igualmente como em outros paisCl~ afrieanos po
tencialmente ricos, Angola sempre foi aM> de cobica do
Imperialismo, nao s6 pelas suas riquezas naturals mas
tambem pela sua posicao 'geografica-estrategica dominante
na Africa Austral

Portugal, pais atrasado que oao conseguiu sequer fazer
a chamada Revolucao Industrial Europeia, que n10
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conscguiu portantn acabar com todos O~ vcstigios do
reuoalismo. cstando longc de aringir um c'il[tgio clevado de
Capitlllislllo. nflll podia portanto cxplorar as riquczas de
Angola.

Eis pnrquc, as multinacionai ... como a GULF OIL
COMPANY. KRUPP. TEXACO. etc. cxploram as nossasri
Q\lC7:IS naturais, tendo sido 0 Governo Portugues apenas
l'apataz ao service das multinacionais. Alias isso C COIll

prccnsivcl c faeil de constatar pois. se por urn lado 0 Irn
pcrialismn ajudava Portugal atraves da OTAN na sua luta
contra a insurreicao popular. por outre lado. era 0 mesmo
impcrialismo que criara e sustentara urn grupo fantoche
para 0 dcrrube do colonialismo portugues (ap~nas isso), pois
() proprio lrnperiali ...mo estava ciente que nllo obstante a
ajudn militar atraves da OTAN ao Governo Portugues. esre
I;ao era capaz de aniquilar a Revolucao Angolana. Vejam a
dualidade tactica do lmperialismo para manter 0 status-quo
n;lo importando os meios.

Esta suuacao em certa mecida contribuiu para que as
multinacionais nlio investisscm grandcs capitals em Angola.

1111porta frisar que ao contrario de outros pulses
africanos com pouca variedade de recursos naturals. Angola
(em uma garna de recursos multo diversificada. au seja, se a
tilulo comparative olharmos por exemplo a,s riquezas (refire
me a riquezas do subsolo fundamentalmente) da Nigeria sa
bcmos que e 0 petr61eo fundamentalmente. da Republica
Arabe Saharaoui Democratica, sabemos que sao os fosfatos.
isso tendo em conta a existencia de outras cuja exploracao
nao pesern multo na balanca estabilizadora da economia do
Pals.

Contrariamente a cste exemplo e. havendo poucos como
o nosso em Africa. com excepcao do Zaire e da Africa do SuI.
Angola tern no seu subsolo Petroleo, Diarnantes, Ferro.
Ouro. Fosfatos. Mercurio. etc. isso sern contar as riquezas
agro-pecuarias e maritimas. representando cad a uma delas
quando plenamente exploradas, urn peso a considerar na
Economia Nacional. 0 lmperialismo tern urn interesse duplo
em relacao a Angola. ou seja urn interesse geral ern relacao a
Angola e urn interesse particular ern relacao a uma das
parcelas de Angola. a provincia de Cabinda.

ARQUIV
O L

. L
ARA



)

10

Com a partilha de Atrrca pelas potencias colonizadoras
110Tratado de Berlirn, delincararn-se frontciras gcometricas
entre os Estados dependentes principalmentc dos intcrcsses
coloniais e jogando multo com a influencia maier ()1I mellor
que cndn lima das potencial> tinha sobre as outras, bern como
a rivalidade que entre elas existia. A medida que se forarn li
bcrt a ndo os pr imeiros Estadps Af'rica nos. ficou
unfuumemente acordado entre os Estados mernbros da OUA
que "corn a lndepcndcnciu dos paiscs colonizados dcvcrium
manrer-se as fronteiras cxistentes na altura da proclamacao
cia indepcndencia".

Isro porque. com a delineacao das frontciras pel as 1'0-
tcnt'i<ls colonizudorus. lima mesrn.. tribe uu efnia, tendo
portanto H mesma cultura. a mcsma lingua materna chega
yam a ficar divididas entre dois estados colonizados por di
lerentes colonlzadores, Se cada pais independente
reclamasse algurna tribo ou etnia em territorio estrangciro.
hom. como se ve. seria uma autentica catastrofe. uma guerra
gcncralizada entre Estados.

Para salvaguarda da Paz (: necessario que os Estudos
respeitem determinadas convencoes de caracter Continental
e Internacional. Eis porque existern organismos medianeiros
como a QUA e a ONU nas relacoes entre Estados prin
cipalmente em situacoes conflituosas.

Cabinda e parte integrante de Angola e a Constituicao
da Republica definiu c1aramcnte que" Angola c urn Estado
independente e inalienavel",

Q pr9grama do MPLA-Partido do Trabalho manifesta a
sua tirme deterrninacao de lutar pela inviolabilidade das
froriteiras e integridade territorial.

II -CARINDA-ALVO DECOBreA

.------------------------------7"
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Cabinda. provincia situada a noroeste do Pais esta
separada geograficarnenre do restante Pais por uma pequena
taixa de terra de 48 quilometros pertencente ao Zaire.
confinada ao Sui pelo rio Zaire ou Congo. A Conferencia
lruer-Regional de Militantes realizada de 12 a 20 de Se
icrnbro de 1974 lias Resolucocs Finals. parte consagrada a
"Declaracao sobre Cabinda" diz: citamos: "Acordos
kllninp~ <k C"HINFUMA (1&83). CAIO (1884) e MOANDA
(1885) assinados de cruz por alguns chefes tradicionais de
Cabinda e colonialistas portugueses nilo reconheceram
quaisquer direitos politicos as populacoes de Cabinda e mui
to monos 0 direito a auto-determinacao e independencia.

A<;potencias coloniais em vesperas dn Conferencia de
Bcrlim para a partilha de Afril·a. lancavarn-se Icbrilmcntc
em guerras de ocupacao ou nurna actividade de corrupcao e

R
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o oportunism« tribalista e regionalista levou a for
macae de partidos separatist as de Cabinda.

Fenomeno corrente em Africa e em Angola em par
ticular. onde elementos de varias etnias tern formado par
tides localizados, sempre com 0 objective de impedirem 0
desenvolvimento da luta pois servem invariavelmente in
teresses estranhos.

);: verdade que Cabinda tem sido alvo preferencial de

de iru irnidacitu corn \'j,la ;'1 as,inalUra (IL' Iralacills ex
trcmumcutc dl'~iguai~ para a xuhmi ...,ftll ell' \a~las pupilla
~'ill'~ alricnnns.

Em \';'Irio, pabe~ arril':ltl(l~, (l~ (.'1l1(1t1iali~I;I"rccorrcrnm a
lais metodos ignbbcis que ern II;Id;I alterarurn (l 1'1'I1I:l';"\1) de
indcpcudencia dcsscs paiscs. A hi!'.l(lria de Cabinda diz-nos
pclo contrario lIlH.' Cabinda Ioi aborduda pOt' na\'l'gadorl')'
ptlrtu,l(ue)tl';" em '1491 l' que cedo sc IOl'lHlU um imporuuuc
cntrcposto para II tr{Irego de cscravos locuis c provcnicutcx de
uut ros locnis ell' Angola (HI da bacia do Congn.

Magnificnrncntc xituada, Cubindn tui nlvo da disput« de
drios coloninlismos. mils em 17~6. pcla convcncao dc Ma
drid. Ioi dcflnitivamcntc integradn no reino de Angola sob a
dorninucao portugucsa. Em I~~S. ll). nasccnrcs potclll'ias
imperialisms rcalizaram em Berlim a purt illta arbitr{Il'i:I (IL'
Africa c Cabinda surge cnli'll) com os limiics gengr£t1icos de
hojc, ignorundo 0 acordo de Mnanda que tinha validade
como os de CHINFUMA. CAIO C' SIMULAMBUCO.
Apcsar da dcscontlnuidadc tcrritorinl imposta pcla con
vcncno de Berlim. lIS tacos hi~l{,rie()s c de sallgllc L')'

tabclccidos proclarnaram c cstabclcccram-sc ao longo da
unite colonial.

o desenvolvirncnto du lutu de libcrtacao nacionul em
Angola. de Cabinda ao Cunene. Ioi urn poderoslssimo
instrumento de consolidacao da jovcrn gcraC;:'10 Angolana. A
provincia de Cabinda cede se tornou urn dos bastiocs cia luta
libertadora sob a direccao do MPLA. e as suas populucocs
aderirarn em massa ao nosso Movimento. Paralelamcnte,
muitos quadros e guerrilheiros'de Cabinda derarn J sua vida
ou 0 melhor do seu sacriflcio lutando noutras provincias de
Angola.
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tais manobras oportunistas. Mas tal fen6meno s6 pode ser
compreendido a luz dos poderosos interesses estrangeiros
que se abatem sobre aspotentosas riquezas de Cabinda,

£ revelador 0 facto de que a grande maioria dos
dirigentes de tais partidos separatistas de Cabinda, serem
antigos emigrantes nas Republicas do Zaire e do Congo sem
que estivessem filiados ao MPLA. outros a ele filiados mas
depois divorciados ou entao individuos que ate htt pouco
jempo se afirmavam vigorosa e publicamente como por
tugueses, alguns conhecidos como ultimos colaboradores da
PIDE/DGS.

Cabinda, e pois parte integrante de Angola. Eo direito A
integridade territorial e reconheeido Pela OUA e reafirmado
ultimamente na declaracao conjunta do Governo Portugues
com 0 SecretArio-Geral da ONU.
o MPI.A-Partido do Traoalho defende e defendera

<cmpre a integridade terrironal de Angola."
Por Cabinda jogam-se dois interesses fundamentais: os

da GULF OIL COMPANY e os da ELF FRANCESA. duas
companhias petroliferas interessadas na exploracao da Pla
taforma Continental de Cabinda rica em petr6leo bruto.

Para salvaguarda dos seus interesses, 0 Imperialismo
criou urn grupo fantoche denominado FLEC, fiel aos in
teresses franceses fundamental mente. Franca e 0 pais
europeu que mais col6nias deixou em Africa. Foi a coloni
zadora do Congo, onde ainda tem uma parte do capital
investido na ELF CONGO, e sonha unificar numa s6 ELF e
explorar conjuntamente 0 petreleo do Congo e de Cabinda.

£ assim que nas fiJeiras da FLEC vemos mercenArios e
conselheiros franceses, e assim que a mAquina propagan
dlstica da FLEC tem os seus porta-vozes essenciaImeote na
Franca alem de Portugal, R.F.A. e Belgica, Por Cabinda hi
uma dualidade de interesses 0 que pode agudizar a ereseente
contradicao entre a Franca e a U.S.A., entre 0 Imperialismo
Europeu e 0 Americano. Recordemo-nos das contrad~~
intemas do CapitaJismo na fase-do Imperialismo preconi
zadas pelos classicos do Marxismo-Leninismo.

A FLEe. existiu como forca estruturada e activa no ann
de 1974. apos a queda do regime fascista portugues, altura

•

•
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ern que era incgavel c indubitavel a incvitabilidadc da ln
dependencia para Angola.

A sua direccao fundamentalmente constituida por
elementos antigos agentes da PI DE e por elementos das
chamadas tropas especiais (TE). forca auxiliar de autotones
110 service do colonialismo.

Assente numa polltica tribal. a FLEC comeca 2 fazcr os
sells desmandos contra a populacao civil indefesa e so
bretudo contra os militantcs e simpatizantes do MPLA no
interior com 0 beneplacito do entl'io Governador Portugues, 0

fascista Brigadeiro Thernunco Barata. Em Outubro de 1914.
[orcas guerrilhciras do MPLA em colaboracao com urn
sector progrcssista das Forcas Armadas Portuguesas poem
cobro iI tal situacao de desmandos. realizando com pcricia
urn golpe de mao que depoe 0 Brigadeiro Themundo Barata
C precipita a fuga e desorganizacao de seus sequazcs, a FLEC
ainda debil.

Esta operacao foi encabecada peloComandante N'Dozi.
onde se destacaram entre outros os Comandantes Oelfim,
N'Zaji e 0 Major Foguetao. Imaginem earos leitores 0 que e
meter tropas guerrilheiras em plena cidade de Cabinda
numa altura ern que nao estava oficialmente acordado a
entrada das nossas forcas para a cidade! lmaginem quanta
coragern e deterrninacao movem a esses gloriosos com
batentes tomarem tal posicao firme, perigosa mas oportuna e
necessaria na altura! lrnaginem qual 0 efeito psicol6gico
causado a populacao (satiente-se que 0 efeito psicol6gico foi
urn catalizador do apoio popular)! Imaginem qual a euforia
do Povo!

Para 0 @xitodessa operacao, reconhecamos os services
prestados pelo nosso saudoso Camarada e Comandante
N'Zaji. que com a infiltracao de agentes nossos no seio do
Exercito Portugues conseguiu ganhar para n6s 0 sector
progressista do Exercito e mobiliza-lo para a accao. es
tudando os detalhes e coordenacao da operacao,

Dias apos 0 golpe. recordo-rne que fomos enviados para
a cidade vindos do Alto Maiombe, fardados de soldados
portugucses e postos na cidade fomos camuflados pela nossa
redc clandcstina, on de pcrmaneccmos algum tempo a civil
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"A provincia de Cabinda cedo se
tornou urn dos basti6es d. luta
libertadora ..

....
o lear da bandeira na 2- Re,iAo,
durantea 1- Guerra de Liberia
~o.
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urmados na clandestinidade, para garantir 0 exito do golpe e
cvitar 0 retorno a situacao anterior do golpe.

Estabelecida II ordern, comeca-se a infiltrar para o
interior da Provincia e para os princlpais centres
popu laciona is as nossas forcas guerrilheiras, cobrindo quasc
toda a parte norte da Provincia e alguns pontos du zona SuI.
nomcadarnentc a cidndc. Tando Zinze, etc. Esta tarefa de
ocupacao c acompanhada de uma forte campanha de mo
hiliz:l<;ao levari a a cabo oelo MPLA.

Enquanto isso, a FLEe do exterior organiza-se e em
Janeiro de 1<)75comcca a rcalizar as sims primciras accocs
armadas contra as populacocs indcfesas situadas ao iongo CIa

Irontcira nordeste da Provinciu, Havendo resistencia
popular. o inimigo comcca :1 chacujar a populacao, forcando
a mesilla a procurar scguranca nos'ccntros urbanox situados
an longo cia cstrada que liga 0 Ojngc ao Belize. Outra parte
<10 !l0V() (: lcvadn :\ 1'01'1;<1 para o'tcl'ril6rio zairensc. 0 MPL;\.
nan CI'IIIOIi os hr"~'()~: coloca U 11idadcs opera t ivo- Iron tciril,'HS
em Sanda-Massala, Vicdi, Nccnto e Beira-Nova fun
damcuralmcntc. 0 inillligo Iinha grande mohilidade 110
1\.'I'I'C 110, no cmuranhado <I" Ihll'C<;I4I equatorial as opcracocs
:1'41111 cxtrcmamcntc ditlccis,

o il1imigo tinha uma eSlratcg~a: intcnvificar a gucrritna
a norte, COIllO at'l,'(111divisionistu. para meier 0 grosso de suus
tropa, 1111 suI invudindo Il cspa<;o nacionul, scrvindo-se no
cxercit« de Mohutu.

N()~ tinhnmos conhecimento disso, por isso a pur da
ITali/a~'rl() das urundcs opcracocs de contra-gucrrilha ao
norte, all ),111 iamos preparando unidadcx scmi-rcgulures,
tundamcntalmcntc unidadcs de infanturia c urtilhariu. Ao
norte 0 inimigo beneficia de vnntngcns. pois na guerra de li
bcrtucao nucional (lGoverno de Muhutu era tavoravcl .\ poll
Ikil culonial portuguese. e (l perigo vinha cia Rep(lblic.1
Pl1pular do Congo. Governn que dcu asilo politico aos re
lugiados angolanos. ondc cstavarn as bases de rcctaguarda
do MPLA. Eis u razao porque todas as fortificacoes e es
tradas asfaltadas forum construidas apcnas na fronteira
Norte e Oeste. nlil) cxistindo ubsolutarncnte nada na fron-

.. teira Lcste. Portanto a Iall a de quarteis c a Ialta de vias de
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acesso a frontcira com 0 Zaire, tern dificu Itado em certa me
dida a [uta contra os bandidos, Por outro lado, e na fronteira
Lestc onde existia mais seguranca, onde 0 colono colocou to
das as suas fazcndas (na parte sudcste) c as zonas de corte de
madeira (na parte nordeste). Com a inseguranca eriada
precisamcnte nessas zonas que hojc sao essencialmente de
guerra c que como .ill cxpliquei provocou a fuga dos cam
pOllCSCS. baixou considcravelmcnte a economia da Provincia.
ou scja baixou a producao du madeira e muitas fazendas
dcixararn dc ser exploradas, Hoje a economia da Provincia
csl{\ directamcnte dependcnte da paz c scguranca da
frnntei ra Leste.

Estarnos em pleno ano de 1975. 0 inimigo e astuto e sa
be conjugar os pianos. t:: assim que a partir de Janeiro com 0

inicio das accoes da FLEe. simultaneamente verifica-se a
entrada da FNLA na provincia com urn grande efcctivo e
postcriormcnte tarnbem H UN ITA. fraca em organizacao na
provincia. Comcca-se logo a verificar a preocupacao quer da
FNLA como da UNITA em ocupar alguns dos principals
pontos cstratcgicos .ia ocupados pelo MPLA. (mica organi
zacilo que ja criou rulzes na provincia pois e a (mica que por
clu real mente lutou desdc os primciros anos de luta, Hll a
disputn pela importunte montanha do TCHIZO.

Nota-se ja a estreita coligacao tripartida FNLA·UNlTA
FLEC- para derrubar 0MPLA pela hegemonia da Provincia.

Apesar de todo 0 aparato militar da FNLA metido na
provincia atraves cia fronteira Sui (lema) com a conivencia do
Exercito Portugues. com 0 qual inclusive conviviarn no
quarrel do N·T6. a FNLA ntio se conseguiu radicar para
.ilclll-Chiloango onde era not6ria a supremacia politico
militar do MPLA e a grande adesao popular pelo mesmo.

Apesar dos aeordos de Alvor. a FNLA e a UNITA pelo
sell caracter reaccionario, violam os acordos e comecam 0
genocldio do povo angolano, pelo derrube do MPLA' e es
iahelccnucmo de lima xocicdunc ncocotonial. Em Cahrnna a
2 de Junho de 1475 .. FNI./\ al;II:.1 as inslahH;ocs do MPLA.
na cidadc. 0 grosso <las tropus do inimigo cncontrava-se na
1"\1<,'11 l.ucola. :lntiga fazcnela catcicultoru. a urn nivel ou alti
tude mais haixa rclurivamcntc i\ posicao por n6s ocupada, a
montanha do Tchizo. 0 inimigo bloqueou a saida da cidade,
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impcdindn nssim (1 :ll'CSSO :i. mesma do grosso das nossas
rIWC;:ISque como jil disse ocupava 0 norte (Maiombc), para
em C:lSO de socorro.

lmportava acima de tudo. aniquilar o grosse das tropas
inimigas no Lucola, ondc estava tumbem II scu Estudo
Maior.

Essa missao foi incumbida as forcas dc artilbaria do
Tchizo. PcJ~1conccntracao de arrnas de arrilharia at cxis
routes. ondc alcm de outras havia Bater.as de Grad (Mona
Caxitol I.' Canhocs scm recuo BI(}: ,I propria posi,';In
dominante da rnuntunha era em sl Iavorfivcl a 110S. No
mesmo db 2 de Junho aniquila-se a 'forca inimiga do Lucola
com :lI"Il1:1S de urtilharia c a p:.lrdisso. com forcas de choquc
de infantaria dcstroi-sc os locos d\: rcsistencia inimiga na ci
dade. provocando assim a retirada do inimigo para 0 Zaire.
via Subantando. Chimbuande e a entrega as tropas por
ruguesas de outra parte. 0 MPLA era dono da sifuacno.

No dia 3 de Junho para melhor coordenacao e para
maier seguranca translada-se 0 Posto de Cornando para 0
Tchizo, chefiado pelos Comandantes Pedale, Eurico e
Dcltim. No mcsmo dia 3 de Junho, chega a Cabinda com
destino a Ponta Negra a busca de material. pois a situacao
em Luanda era diflcil, 0 Carnarada Comandante Gika. que
encontrando combates em Cabinda decidira ficar ever a sua
consumacao. Na altura era membro do Comite Central do
MPLA e Comissario Politico Nacional das FAPLA.

Deslocara-se entll.o para 0 Tchizo juntamente com os
Comandantes que aeabo de citar, dirigindo a operacao. Com
(l aniquilamento do inimigo no Lucola, os mesmos na sua
fuga eonseguiram levar para fora do perimetro do quartel,
numa mala clrcunvizinha, um canhao 7Smm. De at. num
gcsto de desespero fazem tres disparos de eanhll.o contra 0
Tchizo apanhando-nos desprevenidos.

Na altura estavam os Comandantes Pedale, Gika e
Delfim numa trincheira que outrora era abrigo de um
morteiro 82mm. eonversando. 0 segundo obus. fura a
caserna do Comando e cai preeisamente na trincheira onde
eles-estavam conversando, estilhaca-se e apenas um estilhaco
utinge o coracao do Camarada Comandante Gika.

H£I 11111 ccrto pfmico entre os soldados, alguns aban-
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donam a~ peens. rccornpfunu-uos logo do choquc p..icologico
do, ohll'e ....e\ acua-xc 11Camarnda Comandantc Gika rna s j[1
nada havia a tuzcr. minutov dcpois pcrdc a vida o Glorioso
Comnndanle .itl n:ln chcgando cum vida ao Hospital. Os
dcmais camarudas que consign cstnvnm suicm ilesos. Foi I)

unicu haixu que Iivcmos lll'~'ecombate. lamcntavclmcnte.
Sell cor po tui cnviado p:lra Luanda que 1':1 altura se en
contrava CI11rllgll. Consu., u-sc II combatc cum a \'ilt)ria do
MPLA. 0 GUH'mn Poru, ~IIC'vcrviu de mcdiauciro para Il
regrcs~ll cia FNl.A. tendo havido acordos entre o MPLA·
....NLA.
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•

'i
\ Ncsxes acordos. verificando n pcrigo da perdu de vidas

inoccntcs da populacao civil. acordou-se bilateralmente em
descougestionar a cidade de efectivos militares. Na cidade
ficariam arenas as delegacoes dos Movimentos com efcctivos
miuimos para a sua guarnicao. Assim, a FNLA apoiada
pelas Forcas Portuguesas consegue ticar nur .• quartel com
boa» instnlacbcs. 0 do N'T6 a 21 Km da cidade. dorninaudo
todos os 7 Kill a suI que os ligavam com a fronteira suI. 0 lema.

N1\o poderiam ter ocupado melhor posicao, pois. todo 0

material e homens que metiam pelo lema. n1h? podia ser
controlado por ninguem, todos os 7 Km a sul eram "zona li
bertada' .

As forcas do MPLA. cntrctoutra:. ocupavam uma posi
~ilo nilo muito importante sob 0 ponto de vista estrategico,
ficando 3 Km a suI do N'T6, onde tudo era mata, at criamos
uma Unidade e demos-the 0 ilome de Base Gika, pois essa
base era uma base de artilharia, com 0 mesmo efectivo que
ocupava 0 Tchizo no momento e local que tombou 0
Comandantc Gika.

Qual a causa da vit6ria do MPLA sobre a FNLA em Ca
bind a no primeiro combate? Por urna parte, 0 grande poder
mobilizador do MPLA nas massas populates. e por outra
parte a grande experiencia das suas forcas militares e a
grande posicso estrategica por n6s ocupada, no Tchizo.
Nesse combate, 0 Tchizo significava para n6s 0 que a colina
Mamaiv signiflcava para os sovieticos na Batalha de
Stalinegrado. durante a Grande Guerra Patria. Durante
cerca de 90iS rneses viveu-se urn periodo de acalmia colec
tiva: um clirria de tensao permanente. Continuavam os
combates em diversos pontos do Pals, onde na parte norte 0
MPLA tinha perdido quase toda a provincia do Zaire e Uige.

Em Cabinda, 0 rastilho era curto e a minima fagulha
poderia acende-Io.

Em Setembro de J 975 estala a ultima contend a entre 0
MPLA e a FNLA. expulsando-a definitivamente da Pro
vincia.

Nesse combate n6s atacamos 0 inimigo pela rec
taguarda, fazendo logo a seguir um envolvimento de in
fantaria, que se nao fosse uma certa descoordenacao entre a
nrtilharia e a infantaria, motivada pela avaria de um

\
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o inimigo fez apcnas um tiro de canhao. pois en
conirou-sc apcnus lima capsula ainda quente e um obas
dcntro du cunhao por disparar. E de salicntar que sempre
quc houvessc confrontos arrnudos com a FNLA. as tropas
zuireuscs eonccntravam-se ao longo da frontcira do lema,
Fuzcnu», ponca alusno a UNITA puis na provincia
rcprcscntuvu lim" 1"0rl,':1insignificantc quc inclusive retirou
W scm comhatc, De IWIar a coligal;ao entre a Unitu c a Flee

t

"as forcas do MPLA ocupavam uma posicao nao muito importante, .."

aparelho de comunica ..ao. nos teriamos colocado 0 inimigo
nurna bolsa fechada e teriamos feito bastantes prisioneiros.
Nao obstante isso causamos ao inimigo pesadas baixas
humanas, deixando 0 quartel quase intacto na sua fuga
prccioitada. com armamento do mais diverso tino e viveres,
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."

"Estavarnos na fase de passagem para exercito regular."

part ir (II)exterior cia [orca intervencionista de invasao a Pro
viuciu, constitulda por unidades regulares do Exercito de
Mobutu. militares du FLEC e mercenaries franceses.

N:ill podcmos de forma nenhuma esquecer 0 papel do
Cnmuradu Comaudautc Eurico que nessas horas diflceis e
durante uma grande etapa das confrontacoes esteve a frente
cia Hl'gilitl. ncumulando as funcoes de Comandante da
Hl'l!ifl()e Comissario Politico. Essa situacao em certa medida
conrribuiu para o seu arrombamento fisico.

nquando da visita de N'Zau Puna a Cabinda. elemento
dirigcnre du UNITJ\ c utero a FLEe.

Estavarnos ainda cm 1975. no lim CILl primcira etapa de
consolidacao dus nossas cstruturas por toda a Provincia. A
FNI.J\ e a UNITA tinham sido vcncidas. estavarnos na fase
dc passagem para 0 cxercito regular. Com a derrota dessas
dU;IS [orcas. rcssurge a FLEC. porem baixa consi
dcruvclmcnte as suas accoes de guerrilha.

Sabiamos Que tal situacno devia-se a preparacao a

ARQUIV
O L

. L
ARA



26

No inicio eta invasao zaircnsc :1 Angola. a direccao do
golpe principal era 0 itinerario mais curto possivcl que
liga!isc 0 Zaire n Luanda no intuito de impcdir a proclarna
~·ftocia lndcpcndencia Nacional a II de Novcmbro de 1975.
unilaternlmcnte pelo MPLA. Eis a razao porque as pro
vlncias primeiro abrangidas onde passou a onda devnstadora
invasora, foram as do Zaire. Ulge e Malange, -enquanto
numa direccao ascendente as forcas invasoras sul-africanas
avancavnm vcrtiginosamente para 0 mesmo objectivo.

Luanda. era urna brasa que se encontrava entre as
ga.ras de duns tenazes - 0 Zaire e a Africa do Sui.
manipulados pelo Irnperialismo Internacional,

A qucstao era puramentc politica e visava objectivos
polttlco-cconomlcos. A nossa vanguarda revolucionaria
soube na devida altura definir correctarnente a estrategia de
Dcfesa da Revolucao, Sablamos que nessa invasao coligada 0
inimigo que havia a derrota-Io imediatamente teria que set 0
Zaire. pois a invasao zairense em bora fosse para todos os
efeitos uma autentica ;,Ivas!lo. com uma certa propaganda
demagogica. podcria ser apresentada aos olhos do rnundo
como urn conflito entre territories vizinhos (saliente-se terri
torios e ':'Ina Estados pois Angola nao era independente na
altura). enquanto que a invasao sul-africana seria- mais
condcnada pela opiniao publica mundial porque a Africa do
Sui nem scquer faz fronteira com Angola. e nessa agressao
cla serviu-se do territ6rio namibiano 0 qual ocupa ilegal
mente, tendo sido ja por varias vezes sancionada pela ONU.
pclo Conselho de Seguranca. A missao dos sul-africanos 030 !)
era mais que contribuir para a tomada do poder pelos

111- A INVASAODEll DE NOVEMBRO
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Isso nao era apenas manifestacao triunfalista de quem
nno analisa as questoes do ponte de vista cientifico, era a
utilizacao da propaganda como arma ao service dos seus
intcrcsses.

Na invasac a Cabinda, sabiamos que a direccao
principal do golpe inimigo seria dirigido na direccao Sul
Norte ou seja na direccao Iema-Cabinda, por ser a mais
curta. a mais acessivel. a que oferecia melhores condicoes de
mobilidude das suas tropas. Porem, 0 inimigo nurna ten
tativa de dividir as nossas forcas e divertir a nossa atencao,
atucou primeiro na direccao leste-oeste, mais precisamente
no Chingundo e Chimbuande simultaneamente. Os
primciros tanques inimigos ficararn nos campos de minas.
Dcpois de sangrentos eombates. a coluna que avancou por
Chingundo, foi retida na ponte de Tali Vista. A coluna que
seguin pclo Chimbuande foi retida no M'Baca a escassos
quilomctros de Subantando.

AI jogaram papel de destaque as forcas de infantaria

•

fantoches angolanos. a FNLA e (ou) a UNITA. depende. 0
Govcrno fantoche angolano seria portanto urn protectorado
do Zaire. falando em termos politicos. Com a aproxirnacao
do 11 de Novernbro, e considerando que ja as forcas
zairenses se eneontravam as port as de Luanda. eom urn eerto
optimismo, talvez triunfalismo precipitado, 'Os estrategas
zalrenscs entendem que ja se poderiam oeupar de outras
frontes. de outras direccoes, e num gesto ambicioso toma to
do 0 norte e nordeste de Angola em vez de apenas Luanda, ja
que os SCliS comparsas sul-africanos se enearregariam da
parte sui de Angola. £ assim que invadem Cabinda. Por uma
parte a tomada de Cabinda vinha inserida dentro do plano
global de tomada de Angola. mas por Dutra parte, vendo que
a rcsistcncia angolana pcla defcsa da sua capital. pcla dcfesa
do seu tcrritorio era tenaz, como segunda variante. Mobutu
icnta matcrializar 0 aeordo que teve com Spinola na IIha do
Sui em que prcconizava Cabinda como a ultima provincia do
tervitorio zaircnse .

A titulo de euriosidade devo lembrar-Ihe, caro leiter,
que inclusive j£l existiam mapas roteiro-turisticos do Zaire
em que vinha incluso Cabinda como parte integrante do
Zaire.

•
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A transicao das forcas guerrilheiras em exercito regular. bern como 0 uso de
... armamento moderno, fornecido pelos palses socialistas, foi condicao

fundamental para a vit6ria.

rccem-trcmadas mesmo na Rcgiao, 0 esforco conjugado das
Iorcas angolanas e 'cubanas derrotararn as hordas inirnigas
que dcixaram no terrene homens e material de guerra. entre
armas de infantaria, viaturas e radios de cornunicacao. No
d ia scguintc, ~) inimigo tenta meter 0 grosse das suas forcas
11<1 dircccao principal do golpe, direccao lerna-Cabinda. A
nossu arrilharia (Grad. Morteiro 120 mm e Obus 122 mm)
llagd;i as ,suas posicocs ao longo da fronteira,

Nessa direccao 0 inirnigo nile logrou penetrar sequer
cinco quilometros no interior do pais .

Como uniea alternativa. 0 inimigo tenta penetrar: peJa
via Tendequela-Sao Vicente. tendo sido bloqueado a 1/3 do
trajecto.
, A 12 de Novembro tinha sido definitivamente rcchacada
a invasao. Foram dias diflceis para n6s. pois na altura
tinhamos apenas como armas anti-tanque, a RPG7 e 0
canhao 810. apenas isso. A heroicidade do povo venecu a sa
hcdoriu dos estrategas franceses que andaram em aca
dcmias. venecu 0 podcrio militar dos tanques de Mobutu que
nllo cram muis que materia inerte, ferro inerte, porque a sua
tropa nllo tinha moral combative. lutava sem ideo'ogia. a sua
ideologia era ados agrcssores, Apesar dos escassos 28 Km
que ligarn a fronteira sui a cidade, 0 inimigo viu os seus
anscios malogrurcm-xc,

Nessa curta dislancia, opunha-se um povo determinado.
guiudo por uma vunguarda rcvolucionaria.

Nan podemos dc forma ncnhurna deixar de Iazer alusao
:'1 coni ribu i~ao positiva prestada pelos companheiros
cubunos que dcrramararn 0 seu sangue pela defesa da nossa
intcgridadc tcrritorlul c vitoria do Socialismo Cicntifico em
Augoln.

•

..

ARQUIV
O L

. L
ARA



JO
LUCiO LARA

Curadas as fcridas da agressao. mais uma vez tinharnos
o mcsmo inimigo actuandu de outra forma; a FLEC e as
chuciuus do Povo, a flEC e as accocs de sabotagem.

/\ luta cominuava. porem a par da tarefa de ani
quilamcuto dos bundidos. havia que constituir-se 0 Exercito
Regular. (~nssim que como cmbriao, criam-se as Brigadas de
lntunturia Motorizada, uma no Norte e outra a SuI da pro
vincia.

Com a incxistencia de unidudes cspcciais de lutu contra
handidos lUI altura. as Brigadas dcviam ' n110 s6 estar em
Prepara,,:1u Combativa. como c simultflncamcntc aniquilar
os gru»os Iantochcs. Sao organizadus e efectivadas diversas
opera"l)cs de limpcza e uniquilamcnto. No ano de 1976
conscguc-se aniquilar lima grande parte das bases inimigas
no interior da Provincia.

No campo diplomatico a pressao exercida sobre 0 Zaire
e tal que forca 0 seu governo a nao continuar a subsidiar e
dar asilo politico 80S cantra-revolucionarios angolanos.
Porem a pratica demonstrou que Mobutu continou a armar e
proteger os bandidos da FLEC.

'Nos dias de hoje tcmos forcas regula res em Cabinda
hem equipadas do ponto de vista material e preparadas do
ponte tie vista politico-milltar. Existem tambem unidades
cspeciais de luta contra-bandidos, porem nos estamos cientes
que 0 banditisme. acabara em Cabinda e as populacoes
voltarao a sua vida no campo elevando a producao, quando L
s6 quando cumprirrnos com 0 plano de abertura de vias de
acesso a fronteira zairense, preconizado no plano geral de
dcfesa de Cabinda. Esta medida permitira 0 controle da
Ironteira com 0 Zaire. impedira 0 afluxo de bandidos que
conslantemente transpoem a fronteira de la para ca e vice
versa e 0 consequente aniquilamento dos que se enconrrarn
dcntro da bolsa bloqueados,

Concrctizemos este plano c vercmos Cabinda prosperar.
(Icampo Iloresccra, as madeiras scrao exploradas, os campos
serno eullivados e florescera, a cconomia levantara, a pro
vincia scra auto-suficicntc em generos de primeira necessi
dade.

Cabinda. c urn ponte de resistencia ao iniougo, e uma
Iortalcza da Rcvolueho.

ARQUIV
O L

. L
ARA



31

Comandante Oollngo/Jolo Loureneo

Pcla Integt,'idade Territorial
Pels Unldade Naclonal
A Luta Continua
A Vltorla e Certa

Como 0 proprio Comite Central do MPLA-Partldo do
Trabalho reeonhecera, "Cabinda, foi 0 Iaberaterlo onde se
forjaram on calor dos combates muitos dos actuais res
ponsavels do Partido, do Govemo e das Foreas Armadas".

Em Cabinda, combateram camaradas dos mais
I'Cconditoscantos do Pais, das mals diversas regiOes, tribos e
etnlas, em Cablnda vlve-se a Unldade Nacional e concretiza
se na pratica 0 combate ao tribalismo.
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Esta edicao foi eomposta e impressa na
Tipografia das Edi<;Oe~Mindef - Rua Co
rnandante Valoola 135 Luanda - Tiragem
3000 exemplares, acabados em Dezembro
de 19;9
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