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Muito os unia, tanto os separava 
O encontro impossível entre o MPLA e a UPA: 

das fundações à guerrilha 
 

Anabela Silveira 
Instituto de História Contemporânea – Universidade Nova de Lisboa 

 
 
O MPLA1 e a UPA2, os dois movimentos de libertação angolanos que, em 1961, 
afrontaram armados a autoridade e o exército coloniais portugueses, pareciam partilhar 
ideais, objectivos, estratégias de actuação e até militantes no interior do território, 
enquanto, no “exílio”, os seus dirigentes caminhavam de costas voltadas, afastando 
irremediavelmente qualquer hipótese de luta comum. Ora, os principais líderes no exterior 
encontraram-se pela primeira vez em Tunis, na 2ª Conferência dos Povos Africanos.  

 
Havia numa mesa um cartaz escrito União das Populações de Angola, onde me fui sentar. Ao meu 
lado, falando português, Viriato da Cruz e Lúcio Lara3 questionavam-se quem seria eu. Até que Félix 
Moumié, líder da União das Populações dos Camarões cumprimenta-me efusivamente, chamando-
me pelo nome [.] Eu acabava de assistir a uma sessão nas Nações Unidas e desembarcara em Tunis 
com membros do American Commitee of Africa e distribuía pelos delegados exemplares da revista 
Africa Weekly […]. Os meus compatriotas acusaram-me de ser agente americano4 (N’Ganda 2008, 
88). 

 
Se em Holden Roberto a desconfiança foi imediata, Lúcio Lara procurou estabelecer um 
diálogo capaz da unificação das forças nacionalistas para a independência das colónias 
portuguesas, conseguindo até que o dirigente da UPA subscrevesse a Declaração de 
Compromisso que, na capital da Argélia, criava a FRAIN5.  

 
Uma acção conjunta contra o colonialismo português, [a manutenção da] personalidade, doutrina e 
independência de cada uma das nossas organizações, [o estabelecimento] de um programa concreto 
de acção para 1960, […] o direito de a qualquer altura reconsiderarmos esta declaração de 
compromisso e propor a sua alteração ou considerá-la de efeito nulo.6 

 
O texto determinava claramente os objectivos que levaram à transformação do MAC7 
numa frente revolucionária: acção conjunta dos movimentos nacionalistas que lutavam 
contra a soberania portuguesa; programa de acção para o ano de 1960, considerado por 
muitos como o “ano de África” devido às independências que estavam na calha. Lara, no 
apanhado que fez das conclusões da Conferência, referiu-se desta forma às conversações 
com a UPA. “A FRAIN estabeleceu também contacto com a UPA propondo-lhe 
colaboração estreita. O delegado da UPA aceitou em princípio essa colaboração, 

                                                 
1: Movimento Popular de Libertação de Angola. 
2: União das Populações de Angola. 
3: Os representantes do MPLA na 2ª Conferência dos Povos Africanos. 
4: Holden Roberto foi acusado de ser agente da CIA. Schneidman afirma que, em Abril de 1961, “começou a receber um 
pagamento anual de seis mil dólares da CIA que lhe ia sendo enviado através da agência da CIA de Kinshasa. A quantia 
foi sendo aumentada para dez mil dólares por ano” (Schneidman 2005, 61). 
5: Frente Revolucionária Africana de Independência Nacional. 
6: Declaração de compromisso da FRAIN (cópia do texto original e conforme este), ATD, Arquivo de Lúcio Lara, 1960, 
31/1/1960, s/número. 
7: Movimento Anti-Colonialista. 
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condicionada ao parecer da sua direcção.”8 A mediação de Franz Fanon9, o líder da Frente 
de Libertação Argelina, levou Holden Roberto a subscrever a declaração de compromisso, 
justificando-se com a necessidade do refreamento de ataques mútuos. Contudo, agiu sob 
reserva mental pois, de imediato, repudiou o acordo. 

 
Não pactuava com a visão [do MPLA]. Achava que queriam fazer de Angola um Haiti [,] uma nova 
Rodésia, uma independência de filhos de colonos brancos que não englobava os autóctones; um 
corte umbilical com os brancos e seus derivados (mestiços e negros assimilados) com a metrópole 
sem a salvaguarda dos direitos da maioria da população nativa (N’Ganga 2008, 89). 

 
Com Holden Roberto em Nova Iorque, a direcção da UPA em Léopoldville procurava não 
só solidificar a sua prevalência sobre os emigrantes angolanos, como até firmar um acordo 
de princípios com o MPLA que, entretanto, constituíra uma célula naquela capital africana, 
o que deixou Roberto extremamente preocupado, uma vez que não queria perder o capital 
acumulado nos dois anos anteriores, nem a posição que conseguira para si nos circuitos 
internacionais. A cisão e consequente reestruturação da UPA, ocorrida em Dezembro de 
1960, a que Pélissier chamou “decantação política”, teve assim um duplo objectivo: afastar 
os moderados que continuavam a defender uma via de diálogo com Portugal bem como 
quem estava interessado em se reagrupar numa Frente Comum que integrava o MPLA. A 
animosidade de Holden para com os seus compatriotas do MPLA poderia ter sido 
exacerbada por Franz Fanon que, em Abril de 1959, em Roma, no decorrer da 2ª 
Conferência dos Escritores e Artistas Negros, travara conhecimento com Lúcio Lara e 
Viriato da Cruz, os representantes do MAC na referida conferência.  

 
No decurso do Congresso, os angolanos foram procurados por Franz Fanon… assim marcámos um 
encontro num pequeno café de Roma onde Fanon, em nome do GPRA [Governo Provisório 
Revolucionário da Argélia] nos propôs a possibilidade de treinar onze jovens angolanos em táctica 
de guerrilha, devendo nós fazê-los chegar a Marrocos e à Tunísia10 (ATD 2009, 36) 

 
Segundo Edmundo Rocha, o interesse de Franz Fanon em abrir novas frentes contra o 
colonialismo levou-o a propor aos angolanos a preparação militar de um grupo de onze 
jovens, o que nunca se chegou a concretizar, pois a detenção, em Luanda, na segunda 
metade do ano de 1959, de nacionalistas com relações ao MAC/MPLA, cortando as 
ligações com o exterior, inviabilizou o projecto. De acordo com o biógrafo de Roberto, 
Franz Fanon ficou de tal forma decepcionado com a falta de resposta que passou a 
considerar o MPLA como um movimento ambíguo e de elites, “violento nas palavras, 
reformista nas atitudes”, como gostava de afirmar. Esta conceptualização fazia todo o 
sentido para Roberto que passou a idear o movimento rival como “elitista, completamente 
distante das massas populares, mas sobretudo avesso a qualquer empreendimento armado 
contra o colonialismo” (N’Ganga 2008, 90), ou, nas palavras de Edmundo Rocha, 
constituído por “gente da cidade” desligada das massas populares rurais, a quem só 
interessava o controlo político do país após a independência.  

Nos seus contactos internacionais, Holden Roberto defendia que a UPA era o único 
partido angolano que poderia congregar todos os povos de Angola. O Manifesto da UPA, 
divulgado em 1959, não só veiculava esta ideia como afastava do movimento qualquer 
branco. 
                                                 
8: Apontamentos de Lúcio Lara nas reuniões da II Conferência dos Povos Africanos em Tunis. ATD Arquivo de Lúcio Lara, Janeiro 
de 1960, doc.445  
9: Fanon conhecera Roberto na 1ª Conferência dos Povos Africanos realizada na cidade de Acra, capital do Gana, em 
1958.  
10: ATD, Lúcio Lara, Imagens de um percurso, 2009, 36 
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Longe de ti o pensamento da existência de tribos, considerando que um é natural de Luanda, outro 
de S. Salvador, de Maquela, do Zaire, de Cabinda, visto que todos somos Angolanos [.] Ficai a saber 
que a UPA não é obra dos brancos, não foi criada em Portugal […] mas sim fundada por nós todos 
os filhos do reino do Congo em Angola, Sabei que nesta associação não foi ainda admitido qualquer 
branco […]. A UPA é a união de todos os negros de Angola que choram pela Independência.11 

 
Por seu turno, em notas manuscritas, Viriato da Cruz, que defendia a criação de uma frente 
comum angolana — MPLA —, questionava-se não só sobre Roberto mas também quanto 
à posição da UPA na materialização dessa mesma frente. “Não sabemos exactamente quem 
é”, escrevia referindo-se ao dirigente upista. Fazia, no entanto, uma destrinça entre este e os 
militantes da UPA no interior. 
 

Há uma UPA de Angola e uma UPA que Gilmore12 diz representar. Nós estamos com a UPA do 
interior […] sabemos que quem está por detrás da UPA do interior13 está connosco. Mas não 
sabemos quem está por detrás de Gilmore. Se se admite que há uma UPA que está connosco e uma 
UPA que Gilmore diz representar, conclui-se que a UPA está dividida. A intervenção de Franz 
poderá levar a aprofundar as divisões da UPA […]. Estamos ligados à UPA do interior.14 

 
Chegados aqui, importa esclarecer as razões dos desentendimentos que obstaculizaram a 
formação de um movimento unitário angolano de luta contra o poder colonial português.  

O nacionalismo bacongo, aquele que esteve na base da fundação da UPA, foi 
fundamentalmente uma criação de exilados protestantes do noroeste angolano no Congo 
Belga, que nunca perderam as fortes ligações às suas raízes ancestrais: as populações rurais 
e a cultura tradicional. Sartre afirmava que a assunção do homem negro e a tomada de 
consciência da sua força e do seu papel na sociedade provocariam a erupção de um 
“racismo anti-racista” que levaria à abolição das diferenças “entre as raças”. Porém, esta 
utópica conclusão do filósofo francês, não se concretizando, cavou um fosso quase 
intransponível entre gente de etnias e de cor de pele diferentes dentro do movimento 
nacionalista angolano. A UPA, nomeadamente Holden Roberto, foi acusada de tribalismo, 
ao privilegiar os naturais de São Salvador do Congo e perseguir quem fosse de outras 
regiões e de outras etnias que não a Bacongo. Também não aceitava, como já se viu, a 
militância de angolanos brancos. Pepetela, no seu romance inaugural Mayombe, caracteriza 
muito bem este afrontamento racial: “criança, eu queria ser branco, para que os brancos 
não me chamassem negro. Homem queria ser negro, para que os negros não me odiassem” 
(Pepetela 1979, 22). Indo mais longe, o antigo guerrilheiro do MPLA discorre sobre a 
problemática do tribalismo que incendiou o nacionalismo angolano, servindo-se da sua 
personagem Milagre. 

 
O comandante é kikongo; embora ele tenha ido pequeno para Luanda, o certo é que a sua família 
veio do Uíge. Ora, o fiote e o kikongo são parentes, é no fundo o mesmo povo […]. Os intelectuais 
têm a mania que somos nós, os camponeses, os tribalistas. Mas eles também o são. O problema é 
que há tribalismo e tribalismo. Há tribalismo injusto, quando se quer impor a uma tribo que não 
merece ter direitos […]. É verdade que todos os homens são iguais, todos devem ter os mesmos 
direitos. Mas nem todos estão ao mesmo nível; há uns mais avançados do que outros. São os que 
estão mais avançados que devem governar os outros, eles é que sabem. É como as tribos as mais 
avançadas devem dirigir as outras e fazer com que estas avancem até se poderem governar (Pepetela 
1979, 55/6).  

 

                                                 
11: Manifesto da UPA, ANTT, Arquivos da PIDE/DGS, Processo 2126/59, UPA, caixa 1, 4/6/1960, fls. 999/1000. 
12: Um dos pseudónimos usados por Holden Roberto. 
13: Viriato da Cruz poderia estar a referir-se ao Cónego Manuel das Neves, uma figura incontornável do nacionalismo 
luandense, como ligações à UPA, mas também em boas relações com militantes do MPLA. 
14: Reflexões em notas manuscritas de Viriato da Cruz, ATD, Arquivo de Lúcio Lara, 1960, s/ data, doc.879. 
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De acordo com os seus estatutos, a UPA, que se propunha promover a compreensão, o 
entendimento e a fraternidade entre a população angolana, só aceitava como membros “os 
angolanos, sem distinção de tribo, língua, sexo ou religião”15 no que pode ser interpretado 
como uma clara restrição à militância de nacionalistas brancos, assumindo-se, mais uma 
vez, como um movimento de negros para negros, em total oposição ao MPLA considerado 
como um movimento de brancos, mestiços e negros assimilados. A UPA, e particularmente 
Holden Roberto, estaria assim em sintonia com uma das conclusões da Conferência de 
Acra, que criticava a liderança dos movimentos independentistas africanos a partir de 
capitais europeias, como Lisboa, onde crescia o movimento de contestação ao colonialismo 
português protagonizado, em larga medida, por jovens estudantes naturais das colónias. 
Uns tinham a Casa dos Estudantes do Império como agasalho, outros participavam no 
movimento de resistência à ditadura de Salazar, com eventuais ligações ao Partido 
Comunista, a exemplo de Lúcio Lara, o representante dos africanos no V Congresso (na 
ilegalidade) do PCP, realizado em Outubro de 1957. 
 

Nós rejeitamos as teses imperialistas que consideram África parte ou continuação da Europa, 
denunciamos e repudiamos os pseudo líderes africanos que continuam em Londres, Bruxelas, 
Lisboa dando voz a tais teses […]. Declara o apoio a todos os combatentes da liberdade em África, 
com todos os recursos que visem a paz, não-violência e obediência civil, apesar de não nos 
insurgirmos contra a legítima defesa contra a violência, tendo como objectivo a independência 
nacional e a liberdade para o povo.16 

 
Ora Roberto, que tinha estabelecido relações privilegiadas com os norte-americanos, não só 
defendia um movimento de negros para negros, como era profundamente anti-comunista17, 
o que o distanciava ideologicamente do MPLA. Nas suas reflexões, Viriato da Cruz 
perguntava-se como aquele reagiria se soubesse que um dos representantes do MPLA em 
Luanda era precisamente Agostinho Neto, comprometido com a resistência política ao 
governo de Salazar, quando vivera e estudara medicina na Metrópole. Neto prefigurava 
assim tudo o que Holden abjurava: negro assimilado com formação universitária em 
Portugal, casado com uma branca e ideologicamente comprometido com a esquerda.  

Se a UPA, de que Holden Roberto foi o seu primeiro representante na comunidade 
internacional, foi fundada em Léopoldville por exilados bacongos que aí procuravam 
melhores condições de trabalho e de sobrevivência, o MPLA resultou de uma geração 
luandense, educada no respeito reverente pela cultura portuguesa. Integrando nomes como 
o mestiço Viriato da Cruz, o filho de colonos brancos António Jacinto, ou um negro 
assimilado como Agostinho Neto, esta geração agrupou-se em torno da revista Mensagem18, 
fundada em 1951, sob o lema “Vamos descobrir Angola”. Comprometida com a 
(re)descoberta de uma Angola negra, simbolicamente identificadana “Mãe África”, o 
movimento protagonizado por aquela revista, mais do que estético e literário, foi 
eminentemente político. António Jacinto, um dos seus fundadores, confidenciava numa 
entrevista a Michel Laban: 

 

                                                 
15: Estatutos da UPA, ANTT, Arquivos da PIDE/DGS, Processo 2126/59, UPA, caixa 1, s/ data, fls. 1084/1085. 
16: APUD, N’Ganga 2008, 74. 
17: “Holden Roberto [é] anti-comunista como o são os principais dirigentes da UPA” (Cartas de Brazzaville, ANTT, 
Arquivos da PIDE/DGS, Processo 2126/59, UPA, caixa 1, fl. 844).  
 
18: A Mensagem, publicada em Luanda em 1951 e 1952, contou com a colaboração de Mário António, António Jacinto, 
Viriato da Cruz, Alda Lara, Lília da Fonseca. De Lisboa chegaram textos de Mário de Andrade e Agostinho Neto. A 
revista foi encerrada após a publicação do seu número 4. Em causa estava o uso da rotativa da ANANGOLA, a 
associação onde Mensagem era impressa, ter servido para a edição de um panfleto “proindependência e um tanto marxista”, 
para utilizar a expressão de António Jacinto.  
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O movimento literário dos inícios dos anos 50 já descambava para isso [a independência]: já eram 
mais posições políticas que verdadeiramente literárias […]. O que era preciso era dar uma mensagem 
política. Os meios? O que era acessível era a poesia: então, pois, seria poesia [….]. Através do conto, 
da poesia, a preocupação era de ordem política (Laban 1991, 149).  

 
Em 1952, o encerramento da Mensagem levou à criação do MNIA19. As influências do neo-
realismo português, do modernismo brasileiro e da negritude afro-americana e francófona, 
marcaram-no indelevelmente, ajudando não só a informar como a formar o pensamento 
político dos seus associados e a determinar futuros caminhos e opções políticas. 
 

A passagem de uma etapa de divulgação cultural para um momento de criação e organização de 
pequenos grupos de acção política clandestina contou sobretudo com a influência do pensamento de 
esquerda, principalmente de orientação marxista, transmitida aos angolanos pelos trabalhadores 
marítimos e pelos exilados do regime ou ainda por intermédio de estrangeiros. E o material a que 
tinham acesso era bem diversificado, desde panfletos e revistas até livros de formação e romances 
como os de Jorge Amado ou Garciliano Ramos” (Bittencourt 1999, 126).  

 
É precisamente nesta fase da passagem de uma etapa — a das revistas de difusão cultural 
— a outra — a dos pequenos grupos clandestinos de acção política, que se pode perceber o 
porquê da fundação do Partido Comunista de Angola. A leitura marxista da realidade social 
angolana por Viriato da Cruz e a sua desconfiança relativamente ao PCP20, levou-o a 
conceber um partido sem qualquer tutela de Lisboa. Na realidade, Viriato suspeitava das 
razões dos comunistas portugueses, considerando que, para estes, a luta dos africanos 
deveria contribuir, em primeiro lugar, para o derrube da ditadura. Só bem mais tarde e 
decorrente deste, a questão da autodeterminação e da independência se poderia colocar. 
Contrariando este axioma, em 1955, nascia em Luanda o Partido Comunista de Angola. 
Eram duas as razões fundamentais da sua fundação: 
 

a) Da influência directa e próxima da revoltante opressão a que está submetido o povo angolano 
pelo imperialismo […]; 

b) Da influência do êxito da luta multiforme do proletariado de todo o mundo […]; da influência da 
histórica conferência de afro-asiática de Bandung e da influência da luta justa e heróica dos povos 
africanos pela libertação nacional.21 

 
Com estatutos adaptados dos estatutos do seu similar Brasileiro, os primeiros militantes, 
organizados numa célula-base clandestina, procuravam captar outras adesões. Porém, a 
ideia de filiação num partido comunista afastava muita gente do projecto, pelo que, um ano 
depois surgia o PLUAA22, que teve no Manifesto de 1956, o seu texto ideológico e 
programático23. Note-se que aqui apareceu pela primeira vez a denominação de MPLA, não 
como um movimento ou partido independentista, mas como uma frente unitária anti-
colonial e anti-imperialista. 
 

O colonialismo português não cairá sem luta. Deste modo, só há um caminho para o povo angolano 
se libertar: o da luta revolucionária. Esta luta, no entanto, só alcançará a vitória através uma frente 
única de todas as forças anti-imperialistas de Angola, sem ligar a cores políticas, à situação individual 
dos indivíduos, às crenças religiosas e às tendências filosóficas, através portanto do mais amplo 

                                                 
19: Movimento dos Novos Intelectuais de Angola. 
20: Num texto datado de Dezembro de 1952, os comunistas portugueses defendiam que o combate dos trabalhadores nas 
colónias portuguesas devia estar intimamente ligado ao derrube do fascismo e à luta contra o imperialismo, o que uniria 
os povos da metrópole e das colónias num mesmo ideal. Em inícios da década de 50, não se colocava ainda ao PCP a 
autodeterminação e a independência dos territórios coloniais. 
21: Acta de fundação do Partido Comunista de Angola, apud. Rocha 208, 370 
22: Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola. 
23: O Manifesto tornou-se ainda o texto fundacional do MPLA. 
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MOVIMENTO POPULAR DE LIBERTAÇÃO DE ANGOLA24. Este movimento […] será a 
soma das actividades de milhares e milhares de organizações […] que se criarem em toda a Angola 
[e] a unificação das organizações faz-se através de um certo número de ideias, de princípios e de 
objectivos comuns a todas as organizações, comuns a todos os indivíduos angolanos organizados.”25 

 
Porém, os regulamentos da Conferência de Tunis, que só admitiam conferencistas de 
movimentos políticos nacionais, obrigaram os representantes angolanos do MAC a 
participarem com um movimento autónomo. “Foi assim”, refere Edmundo Rocha, “que 
Viriato apresentou a proposta do título do novo movimento angolano, repescado do 
Manifesto de 1956” (Rocha 2008, 149). 

O questionamento das condições do trabalho indígena, comum aos dois movimentos, 
apresenta-se como um libelo acusatório ao governo e à organização colonial portugueses, 
servindo de pretexto para a reivindicação da autonomia e independência. O Manifesto de 
1956 denunciava: 
 

O nível de vida dos trabalhadores está abaixo da linha de miséria, os salários são de fome. Baixa 
continuamente o poder de compra das massas trabalhadoras. Estas não têm assistência médica e 
farmacêutica necessárias. Não têm direito a organizarem-se para os seus interesses de classe. 
Habitam palhotas e cubatas construídas em bairros infectos e desordenados, sem abastecimento de 
água, sem esgotos, sem luz, sem mercados, sem escolas, sem jardins, sem praças, sem sanitários, sem 
higiene. […]. Os trabalhadores do campo, formando mais de um quinto dos homens válidos em 
Angola, obrigados pelo infame “contrato” ao trabalho forçado, vivem sem o gozo dos mais 
elementares direitos humanos. São durissimamente explorados. Dispõe deles como se fossem gado 
[…]. Os camponeses trabalham com instrumentos de lavoura rudimentares, em terras cuja posse 
individual não lhes é reconhecida. Obrigam-nos a cultivar os géneros agrícolas que lhes indicam. São 
explorados pelos parasitas intermediários que lhes compram os géneros. Vivem na miséria longe de 
todos os recursos.26 

 
Em Acra, na 1ª Conferência dos Povos Africanos, realizada em Dezembro de 1958, 
Holden Roberto, como representante da UPA, condenou veementemente o colonialismo 
português, evidenciando os atropelos aos direitos humanos, a exploração do trabalho 
indígena por parte das autoridades e dos colonos, o trabalho forçado, a espoliação das 
terras de cultivo. A Conferência foi pretexto para um comunicado, com o título Manifesto 
Africano, que punha em causa a soberania portuguesa em Angola. 
 

A triste situação dos Angolanos foi devidamente analisada naquela Conferência, tendo-se chegado à 
conclusão que vivemos como num campo de concentração, na mais extrema miséria […]. Das 
decisões da Conferência […] destacamos o seguinte: pedir à ONU que recomende aos Imperialistas 
o abandono completo e pacífico das colónias que têm em África; prestar auxílio material ao povo da 
colónia de Angola na sua luta pela liberdade [e] rejeitar a leviana tese portuguesa de que as colónias 
de África fazem parte integrante de Portugal da Europa […]; pedir o envio de delegados da Cruz 
Vermelha Internacional a Angola para examinar as condições de vida dos Angolanos, porque a 
política portuguesa contra os nativos das colónias é abominável e cheia de opressão, utilizando-se 
até a religião para manter o domínio e a separação entre Africanos […]; recomendar o 
reconhecimento internacional imediato do direito do povo de Angola à sua independência e 
autodeterminação.27 

 
Num artigo que publica no jornal Ghana Times, de 21 de Fevereiro de 1959, Holden 
Roberto, sob o pseudónimo de Rui Ventura, além de contrapor o papel dos brancos 
radicados em Angola com a situação dos negros, fazia um ataque cerrado às práticas 
coloniais portuguesas. 
                                                 
24: Em maiúsculas no original. 
25: Cópia manuscrita do Manifesto de 1956 pelo punho de Viriato da Cruz, ATD, Arquivo de Lúcio Lara, Dezembro de 1956, 
doc. 53 
26: Idem 
27: Manifesto Africano, ANTT, Arquivo da PIDE, Processo 2126/59, caixa 1, UPA, 1958, fl.1084 
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Os portugueses que estão estabelecidos na colónia […] estão absolutamente fixados no lucro. Os 
negros de Angola […] estão morrendo diariamente de miséria. Eles estão actualmente privados de 
todas as coisas, excepto do mais satânico trabalho forçado, inqualificável pilhagem, férula e 
numerosas torturas físicas […]. Para aproveitar a sua ventura mercantil, os Portugueses não recuam 
a nada. Eles não se contentam unicamente em assassinar os negros […] mas também maltratam com 
fome e chicote nas vastas plantações do Bembe, Uíge, Malange, Vale do Doge, Damba, Tentativa, 
Ambrizete, Camabatela, Duque de Bragança, Caconda, Catete, etc., nas minas de diamantes do 
Dundo e nas minas de cobre do Bembe e Encoge […]. Também se encontram mulheres entre os 
trabalhadores, alternadamente, em grupos proporcionais de 80 a 100 pessoas. Os homens são 
empregues em carpintaria, fabrico de tijolos e outros trabalhos, enquanto as mulheres e as crianças 
são obrigadas a extrair e carregar areia dos areais sem pagamento, na falta do que são aprisionados. 
Assim, a mulher é obrigada a abandonar os seus serviços domésticos para servir o Estado sem 
remuneração.28 

 
No final da Conferência de Tunis, com o patrocino dos dois movimentos, foi dado a 
conhecer uma Resolução sobre as colónias portuguesas, que partindo da análise da situação 
vivida naquelas colónias e da exploração que vitimava as populações indígenas, condenava 
a política colonial de Lisboa, reafirmava o direito à independência e fazia um apelo às 
Nações Unidas para levar à discussão o problema da descolonização e da independência 
dos territórios sob dominação portuguesa. 
 

Depois de proceder ao exame da situação em que se encontram os países africanos sob dominação 
portuguesa, nos quais impera ainda o regime de trabalhos forçados e as populações indígenas sofrem 
uma exploração sem limites. Condena a política colonialista de Portugal e denuncia tanto a repressão 
sistemática a que os movimentos nacionais desses países estão sujeitos, como os preparativos de 
guerra do Governo português em Angola. Reafirma o direito das populações das colónias 
portuguesas à independência nacional e determina que os Estados Africanos independentes e todos 
os Povo de África devem dar as mãos a essas populações um apoio incondicional […]. Faz apelo às 
Organizações membros desta Conferência para que organizem, durante o ano de 1960, uma jornada 
de solidariedade a favor dos territórios sob dominação portuguesa. Faz apelo ao Comité especial das 
Nações Unidas, encarregado de estudar a questão dos territórios não-autónomos, para que levante o 
problema da descolonização e da independência dos territórios sob dominação portuguesa29. 

 
Se MPLA e UPA compartilhavam da análise das condições de trabalho, enfatizando o 
trabalho por contrato, e da vida de grande parte da população angolana, defendiam ambos 
o direito à independência e negociações com o governo de Lisboa, concordando até na 
necessidade da luta armada, porque não foi possível qualquer acordo? 

Em primeiro lugar, convém salientar que, em território angolano e até ao eclodir da 
Guerra, havia uma certa porosidade entre grupos e movimentos independentistas. Uns, 
sobre a capa de associações desportivas, de que são exemplo os clubes Botafogo e Atlético, 
outros ainda em organizações de classe, como foi o caso dos grupo dos enfermeiros 
Espalha Brasas, difundiam os fundamentos da luta pela autodeterminação nos bairros 
populares e musseques luandenses, arregimentando militantes para a causa. Por seu turno, 
as igrejas evangélicas e de outros cultos confessionais, como o Tocoísmo, contribuíram 
para o crescimento do fervor nacionalista entre as populações mais desvalidas. Importa 
ainda realçar a constituição de células clandestinas na capital angolana, ao longo do 
caminho de ferro de Benguela ou no norte da colónia, da responsabilidade dos vários 
movimentos independentistas, infiltradas por informadores e agentes da PIDE que, desde 
1957, se tinha instalado em Luanda. Na época, o braço da polícia política estendeu-se 
particularmente à República Democrática do Congo onde, após a independência da antiga 

                                                 
28: Artigo de Holden Roberto no jornal “Gana Times” a 21/2/1959, ANTT, Arquivo da PIDE/DGS, Processo 1139/59 SR, 
Informação nº102/59-GU, 3/8/1959, fls.360/365. 
29: A Resolução de Tunis, ANTT, Arquivo da PIDE/DGS, Processo 2126/59, caixa 1, UPA, Janeiro/1960, fl.1111. 
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colónia belga, a UPA e o MPLA fixaram as suas direcções. Os agentes infiltrados, para 
além de estarem a par das acções e actividades dos militantes, difundiam mensagens falsas, 
provocando atritos e desinteligências entre os nacionalistas30. À laia de exemplo, era normal 
os dirigentes do MPLA serem acusados de “comunistas” a soldo da União Soviética e 
Holden Roberto passar por agente da CIA, arregimentado pelos americanos.31 Não 
esquecer que se estava em plena Guerra Fria e o conflito entre os dois blocos antagónicos 
sentiu-se intensamente no seio do nacionalismo angolano. 

Quando, a 15 de Março de 1961, o noroeste de Angola despertou ensanguentado com os 
massacres atribuídos a guerrilheiros da UPA, já a 4 de Fevereiro, Luanda branca tinha 
amanhecido em sobressalto e o braço pesado da repressão caía sobre os musseques e os 
bairros populares da capital. Longe dos centros urbanos, na quase esquecida Baixa de 
Cassange, a greve e a revolta dos trabalhadores algodoeiros, que se prolongara desde finais 
de 1960 até quase meados de Março do ano seguinte, tinham sido musculadamente 
dominadas. Ora, nos três levantamentos, em que foram afloradas técnicas de guerrilha, 
estiveram implicados militantes de um e do outro movimento.  

Nas reflexões que passava a escrito, Viriato defendia uma frente nacional entendida como o 
organismo líder de luta contra o poder colonial, actuando em várias frentes: propaganda, 
manifestos, greves, resistência passiva, sabotagem, boicote, manifestações públicas, ou seja, 
formas “não violentas” de resistência ao trabalho forçado e à exploração. Porém, prevendo 
para breve o início de conflitos armados, considerava: 
 

A Frente deve preparar-se para responder eficazmente a toda a acção repressiva armada portuguesa, 
criar um sector que organize, prepare e dirija, na devida oportunidade, a resposta armada do povo, 
[devendo tomar] todas as medidas práticas para a formação de quadros revolucionários com 
formação política e militar ao mesmo tempo.32 

 
Holden Roberto que, como já foi afirmado, considerava o MPLA “violento nas palavras, 
reformista nas atitudes”, apartado das massas populares e sobretudo hostil à luta armada, 
no que era contrariado pelo pensamento de Viriato, desconfiava do processo de formação 
da Frente que parecia tomar forma em finais de 1960. Com efeito, o jornal Courrier 
d’Afrique, na edição de 3 de Novembro, dava relevo a uma reunião realizada no primeiro dia 
desse mês entre os vários movimentos nacionalistas angolanos com delegações em 
Léopoldville para optimização do frentismo.  

A direcção da UPA estava consciente da impossibilidade de negociações com o governo 
português. Apesar de ameaçar com a guerrilha, de que a Argélia era o exemplo, mantinha a 
esperança que a pressão internacional sobre Salazar o obrigasse a colocar em agenda a 
discussão da auto-determinação angolana. 
 

Sustentaremos a nossa luta primeiro politicamente, porque estimamos que numa altura em que a 
África se liberta, por vias as mais das vezes pacíficas, os colonialistas portugueses evitam os métodos 
que ilustram certas potências coloniais. Se Portugal optar pelo caminho da violência (…) o povo 
angolano não é mais violento do que qualquer povo, mas também não é o mais cobarde.33 

 
Individualmente, Holden Roberto via com bons olhos a mediação francesa, na pessoa do 
General de Gaule, para uma transição pacífica, possibilitando, mais do que tudo, a 

                                                 
30: O papel dos infiltrados da PIDE nos movimentos nacionalistas angolanos, quer em território angolano, quer no 
exterior, carece de um estudo aprofundado. 
31: A amizade que o ligava ao primeiro ministro da RDC, Patrice Lumumba, levou a que Holden fosse também apodado 
de comunista, o que lhe trouxe alguns dissabores.  
32: Reflexões em notas manuscritas de Viriato da Cruz, ATD, Arquivo de Lúcio Lara, 1960, s/ data, doc.879. 
33: Comunicado da UPA lido aos microfones da Rádio Nacional da RDC, ANTT, Arquivos da PIDE/DGS, Processo 2126/59, 
UPA, caixa 1, 23/8/1960, fls.959/960. 
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obstrução a “elementos comunistas” no processo negocial da independência, ou seja ao 
MPLA. No final do ano, Roberto conquistaria a liderança da UPA. 

Efectivamente, mais do que a visão racista do líder upista sobre o MPLA34, era o ferrete 
comunista que os afastava. Holden Roberto solicitou, por diversas vezes, o apoio directo 
dos Estados Unidos ao seu movimento com a argumentação de que “existia o perigo real 
dos comunistas se apoderarem do continente africano, devido ao apoio directo que a União 
Soviética estava a fornecer a algumas facções dos movimentos independentistas” 
(Rodrigues 2002, 104). 

Foram muito agitados os últimos meses de 1960. Nos Estados Unidos, Holden Roberto 
marcava presença na XVª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. A 5 de 
Dezembro, Viriato da Cruz, pelo MPLA, efectuava, na capital inglesa, uma conferência de 
imprensa na Câmara dos Comuns. Para além de denunciar os métodos coloniais 
portugueses, aproveitou os microfones internacionais para ameaçar o governo português 
com a “acção directa”, isto é, para abordar a questão da Guerra e avançar com a 
asseveração de que um exército de libertação estava a ser organizado. Viriato acusou ainda 
o governo norte-americano de apoiar o colonialismo português. Na sequência da 
conferência de Londres, Mário de Andrade confidenciava ao jornal Courrier d’Afrique: 
 

[Em Angola reina] uma atmosfera de guerra [estando] em curso uma mobilização psicológica do 
povo português no quadro da preparação duma guerra colonial [.] A recusa sistemática oposta pelas 
autoridades portuguesas às reivindicações pacíficas dos lideres nacionalistas deu lugar a uma situação 
tensa.35 

 
Se, em Londres, MPLA assumiu publicamente que o colonialismo português só cairia pela 
luta revolucionária através da guerrilha, em silêncio, a direcção da UPA preparava as acções 
que levaria a cabo no norte de Angola em inícios de 1961. Na falta de outras fontes e tendo 
como suporte a biografia de Holden Roberto, pode concluir-se ter sido Franz Fanon que, 
em Agosto de 1960, gizou toda a estratégia e a táctica dos massacres de 15 de Março36. 
 

[A sua permanência em Léopoldville] foi aproveitada para a decisiva preparação do início da guerra 
de libertação em Angola. Fanon pede para ir ver a fronteira entre Angola e o Congo [.] Levava 
consigo fita métrica, binóculos, blocos de apontamentos […]. Detectou pontos favoráveis à entrada 
em Angola. Esquadrinhou a forma de deslocamento. Desenhou a forma de circulação e o tamanho 
dos grupos. Nada foi deixado ao acaso. Marcámos a data por causa das chuvas para o 15 de Março 
(N’Ganga 2008, 96). 

 

Em síntese: muito os unia... 
Unia-os a consciencialização das lastimosas condições de trabalho de grande parte da 
população africana, sujeita ao trabalho por contrato, ao trabalho forçado, às culturas 
obrigatórias, ao uso da caderneta do indígena.  

Unia-os a percepção sentida e vivida das precárias condições de vida de quem procurava 
nas periferias das cidades a sobrevivência do dia-a-dia, formigando em musseques infectos 
e nos bairros populares, usufruindo salários de miséria. 

                                                 
34: A desconfiança e o racismo de Holden Roberto aos dirigentes mestiços do MPLA levaram Viriato da Cruz a 
abandonar a direcção do movimento, provocando a primeira grande crise porque que este passou. Em 1962, depois de 
um espinhoso processo, Agostinho Neto tornava-se no seu líder.  
35: Conferência de imprensa de Mário Pinto de Andrade, ANTT, Arquivos da PIDE/DGS, Processo 11.15A, tradução da PIDE, 
10-11/12/1960, fl.693. 
36: O acesso a outras fontes, como o arquivo pessoal de Holden Roberto e de Franz Fanon, caso existam, poderia 
clarificar o que é avançado por João Paulo N’Ganga e permitir uma outra leitura sobre a preparação do 15 de Março e da 
luta armada em Angola. 
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Unia-os o conhecimento das imensas dificuldades e exploração dos camponeses espoliados 
das suas terras, obrigados ao trabalho nas fazendas dos colonos ou sujeitos ao opróbrio das 
culturas obrigatórias. 

Unia-os a falta de liberdade e a opressão de um regime ditatorial que se revia num império 
de que não queria abdicar, por isso negava-se a qualquer diálogo, a qualquer tipo de 
negociação.  

Unia-os a vontade da auto-determinação e da independência de um território que queriam e 
sabiam seu. 

Unia-os ainda a certeza de que só pelas armas a independência seria possível. A guerrilha 
tornava-se assim o caminho possível para a “liberdade”. 

 
…tanto os separava 
Em primeiro lugar, os grupos de origem que estiveram na génese da fundação da UPA e do 
MPLA. A UPA tinha como raízes os exilados bacongos no Congo Belga, com fortes 
ligação ao antigo reino do Kongo, cuja capital, São Salvador do Congo, era o berço familiar 
de Holden Roberto. Acresce ainda o facto de terem como suporte doutrinário o 
cristianismo protestante baptista37. O MPLA foi fruto de uma jovem elite luandense, 
integrando filhos de colonos — brancos e mestiços — e negros assimilados, que, educada 
no respeito providencial pela cultura portuguesa, partia à descoberta da “angolanidade 
perdida”, simbolizada na mãe Terra, glosada por poetas como Viriato da Cruz38. Uma elite 
que se deixou contagiar pelos “ventos da mudança” que, soprando da Ásia, contaminavam 
o imenso continente negro. Uma elite que, de certa forma, se deixou tocar pela ideologia 
marxista que, definitivamente, influenciou a doutrina, as opções políticas, os caminhos 
traçados e percorridos.  

A opção marxizante do MPLA afastava-o indubitavelmente da matriz ideológica da UPA 
que, tocada pelo cristianismo baptista e auxiliada pela ACA39, era profundamente anti-
comunista.  

Influenciados ambos pelos resultados da Conferência de Bandung e a doutrina do não-
alinhamento, em plena agudização da Guerra Fria, os dois movimentos irão posicionar-se 
de um e do outro lado da barricada. Se a UPA enfileirará pelos Estados Unidos, 
considerando até que só esta potência poderia deter a escalada comunista em África, o 
MPLA alinhará pelo bloco soviético. 

Se entre os dois movimentos havia, no interior do território angolano, uma porosidade 
significativa, com militantes de um de outro lado a partilharem acções contra o poder 
colonial português, o choque entre as respectivas lideranças no exterior foi por de mais 
evidentes. Os objectivos pessoais de Holden Roberto, que se via como o representante 
internacional dos independentistas angolanos e futuro presidente de uma Angola 
independente, chocaram com a estratégia do MPLA que defendia a constituição de uma 
ampla frente nacionalista. 

                                                 
37: Os primeiros missionários baptista ingleses instalaram-se em S. Salvador do Congo em 1878. 
38: “Tal como o céu se me aproxima no espelho dos lagos/ Não preciso subir aos longes metafísicos/Para a boa conduta 
humana conhecer// — basta-me olhar-te, ó Terra!// São exemplos de solidariedade/ Os grãos de areia que da base 
ascendem/ Para o espanto olímpico das alturas dos cumes…// E o abraço universal dos rios, enlaçando/ vilas, aldeias e 
cidades/ campos e países/ dá-me a lição da fraternidade// […] — de onde vêm, de onde vêm senão, ó Terra/ do seres 
berço de todos,/o regaço de todos/ a mãe Ubérrima livremente dadivosa e igual — de todos?// Oh!// Oh Terra! Oh 
Terra, oh nossa Mãe Terra…” (Mensagem, nº2-4, Luanda, 1952, APUD, Rocha 2008, 46/47). 
39: American Committee of Africa. 
 



Violência política no século XX 
 

286 

Os conflitos abertos entre a UPA e o MPLA começaram logo em 1960 quando Holden 
Roberto, depois de ter assinado o compromisso da FRAIN se desligou do projecto, não o 
levando, como tinha prometido, à apreciação da direcção do seu partido. Às acusações de 
mestiçagem, uma parte do MPLA respondia, pela voz e exemplo de Viriato da Cruz, com o 
abandono de cargos directivos. À proposta de Mário de Andrade para a criação de uma 
frente unida, a UPA retorquiu com um rotundo não, argumentando que, ao contrário da 
direcção do MPLA, era anticomunista e democrata. Em suma, a rejeição de entendimentos, 
quando o confronto armado parecia uma miragem, acentuar-se-á não somente durante os 
anos da guerra, subsistindo, agudizando-se até, após a independência angolana, a 11 de 
Novembro de 1975, dando origem à guerra civil. 

 
Fontes Arquivísticas e bibliografia 

ATD, Arquivo de Lúcio Lara, Luanda, Angola. 

ANTT, Arquivo de Oliveira Salazar, Lisboa, Portugal. 

ANTT, Arquivo da PIDE/DGS, Oliveira Salazar, Lisboa, Portugal. 

ATD, (2009), Lúcio Lara, imagens de um percurso, Edição da ATD, Luanda, Angola. 

BITTENCOURT, Marcelo, (1999), Dos jornais às armas – trajectórias da contestação Angolana, 
Editora Veja, Lisboa. 

LABAN, Michel, (1991), Angola. Encontro com escritores, 1º volume, Fundação Eugénio de 
Almeida, Porto. 

N’GANGA, João Paulo, (2008), O Pai do nacionalismo angolano – as memórias de Holden Roberto 
(1923/1974), I volume, Editora Parma, S. Paulo, Brasil. 

PEPETELA, (1979), Mayombe, Edições 70 para a União dos Escritores Angolanos, Lisboa. 

ROCHA, Edmundo, SOARES, Francisco e FERNANDES, Moisés (2008), Viriato da Cruz: 
o Homem e o Mito, Editoras Prefácio e Chá de Caxinde, Lisboa. 

RODRIGUES, Luís Nuno, (2002), Salazar e Kennedy. A crise de uma aliança, 2ª edição, 
Editorial Notícias, Lisboa. 

ROCHA, Edmundo, (2009), Contributos ao estudo da génese do nacionalismo moderno angolano 
(1950-1964), 2ª edição, Editora Dinalivros, Lisboa. 

SARTRE, Jean Paul, “Orphée Noir” in SENGHOR, Léopold Sedar (1977), Antologie de la 
nouvelle poesie nègre et malgache, 4ª edição, PUF, Paris, França. 
SCHNEIDMAN, Witney (2005), Confronto em África. Washington e a queda do Império Português, 
Tribuna da História, Lisboa, tradução portuguesa. 

SILVEIRA, Anabela, Dos nacionalismos à guerra: os movimentos de libertação angolanos -
1945/1965, PhD diss. Universidade do Porto, Portugal, 2011. 

 
 




