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Álvaro Barreirinhas Cunhal nasceu em Coimbra em 10 de novembro de 1913 e 

faleceu em Lisboa em 13 de Junho de 2005, Álvaro Cunhal se mudou com os pais para 

Lisboa aos 11 anos de idade, onde cursou o curso secundário e frequentou a Faculdade 

de Direito. No ano de 1931 se filia ao Partido Comunista Português (PCP), foi 

integrante da liga dos amigos da URSS, o socorro vermelho, no ano seguinte foi eleito 

para a Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, dois anos mais tarde 

veio a representar os estudantes no Senado, nessa altura interrompe seus estudos para se 

dedicar a militância. 

Entre Setembro e Março de 1936 visita a URSS como delegado do VI Congresso 

Internacional das Juventudes Comunistas, ao Regressar entra para o Comité Central do 

PCP e foi a Espanha para efetuar contatos, onde passa os primeiros 5 meses da Guerra 

Civil Espanhola, participando do patrulhamento na Capital, depois de sua passagem 

pela França volta a Lisboa em 1937, onde é preso pela primeira vez, solto em 1938. 

Cunhal passa a escrever para inúmeros periódicos como O Diabo, Sol Nascente, 

Seara Nova, Vértice e também em publicações clandestinas como O Avante! e também 

O Militante, após sua prisão em 1940 Cunhal é liberado para defender sua tese na 

Faculdade de Direito, devidamente escoltado.  Com o júri de Marcelo Caetano, 

Cavaleiro Ferreira, Paulo Cunha, figuras já então conhecidas do Salazarismo. 

Libertado em novembro de 1942 se torna membro do secretariado do PCP após a 

reorganização do partido desse mesmo ano, também é membro controleiro do partido e 

fiscal de fronteira. Em 1946 vai a Iugoslávia para o II congresso Ilegal e posteriormente 

até Moscou onde entra em contato com o Partido Comunista da União Soviética, onde 

estabelece relações oficiais com o Movimento Comunista Internacional. 

No decorrer do texto ainda citarei alguns dados sobre a atuação de Álvaro 

Cunhal, mas por agora no que se refere aos anos 40 pretendo fazer uma breve 
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introdução sobre a situação em Portugal e algumas das problemáticas dos intelectuais 

nesse processo. 

Portugal nos anos de 1940 estava sobre o regime fascista ditatorial de Salazar, 

caracterizamos o regime fascista pela alta repressão e censura empregadas dentro do 

governo nesta época, além de se caracterizar em um Estado Corporativo o qual faz o 

papel de mediador entre as tensões sociais de diferentes grupos sociais 

(ANDERSON,1996). 

O Estado nesse aspecto é altamente centralizador contando com uma malha 

burocrática e um aparelho ideológico homogeneizante o qual procura apaziguar as 

tensões sociais e o próprio Estado funciona como mediador e gestor dessas tensões 

sociais. (BERNARDO,1998). 

Em Portugal os intelectuais são inseridos nessa conjuntura específica, aqui 

trataremos os intelectuais como representantes de seus respectivos grupos sociais, os 

quais os intelectuais são os responsáveis por tecer esse tecido ideológico que justifica a 

visão de mundo de seus grupos. No caso português levando-se em consideração o PCP, 

temos essa formação de intelectuais em universidades, mas também não apenas nessa 

instituição, já que a própria classe trabalhadora e o próprio partido também forma esses 

intelectuais (MADEIRA,1996). 

Nos anos 40 a situação repressora de Estado português especialmente levando em 

consideração a PIDE (Polícia Internacional de Defesa do Estado) obriga o partido a 

reestruturar seus quadros de militantes e repensar suas formas de atuação. O PCP tinha 

uma linha extremamente centralizadora em torno do partido, nos quais os próprios 

intelectuais do partido tinham dificuldade em obter voz dentro do partido, mesmo assim 

intelectuais como Álvaro Cunhal e Júlio Fogaça conseguem assumir postos no 

CC(Comando Central) (PACHECO,2005). 

No período da década de 40 e início da década de 50, o papel dos intelectuais era 

colocado em questão, os quais assim como referido por Stalin seriam os “engenheiros 

de almas”. (MADEIRA,1996). Esses intelectuais seriam os responsáveis por 

remodelarem a forma de se ver o mundo, nessas discuções entravam em inúmeras áreas 

seja na filosofia , história, artes, mesmo na música. 



Nessa conjuntura o partido funcionaria como o guia nesse futuro revolucionário que 

se pretendia alcançar, nos anos 50 com a prisão de Álvaro Cunhal o PCP sofre um duro 

golpe não só por perder seu principal intelectual, mas também informações importantes 

como o quadro de funcionários e tipografias, criptografias que caem em domínio da 

PIDE. 

Cunhal em sua defesa no tribunal, o qual o júri já era escolhido a dedo previamente 

pelo Estado, a plateia era composta por membros da PIDE, e o resultado do julgamento 

já decidido previamente (PACHECO,2005). Nesse julgamento Cunhal crítica 

duramente o Estado Fascista e o contrapõe com o modelo socialista, se levarmos em 

consideração o período de Guerra-Fria no qual esses horizontes se expandem no 

referente as propostas de transformação da sociedade, Cunhal faz uma defesa do 

socialismo soviético como contraponto ao regime capitalista, tendo em mente o limite 

de compreensão tomado na época, como o combate entre capitalismo e socialismo. 

Cunhal já tinha consciência do julgamento direcionado e forjado pelo tribunal, então 

toma uma postura de testemunha da história, na qual seu relato seja passado as próximas 

gerações e sua defesa do modelo do PCP. Após sua prisão de 1950 nos anos posteriores 

o cenário mundial começa a se alterar, como as críticas feitas a URSS começam a 

eclodir especialmente após a morte de Stalin(1953), sobre seus abusos autoritários , sua 

centralização em torno da luta política no mundo e da própria diretriz nos Partidos 

Comunistas do mundo. 

A Questão Colonial começa a ter que ser discutida pela própria eclosão de 

movimentos nacionalistas em África, além de várias das lideranças desses futuros  

movimentos emancipatórios em África portuguesa nesse período estão se formando em 

Portugal , no caso do colonialismo português, várias dessas futuras lideranças ainda em 

Portugal rompem com essa linha ortodoxa do PCP de centralização das lutas, inclusive 

nas colônias. 

Nos anos 60 após a fuga da penitenciária de Peniche, na qual estavam presos vários 

membros do PCP, entre eles Álvaro Cunhal e Francisco Martins Rodrigues, tomam 

rumos diferentes, Cunhal é exilado no exterior, enquanto Francisco Martins volta a vida 

clandestina. Francisco Martins que é expulso do PCP entre 1962-63, formando 

posteriormente a CMLP, o qual defende as propostas de luta armada, desalinhamento de 

setores conservadores dissidentes do fascismo e apoio a luta armada nas colônias, que 



divergia frontalmente da linha pacifista e legalista do PCP,  na qual buscava-se contestar 

o regime através de instituições legais como o MUDJ (Movimento pela União 

Democrática da Juventude). 

Algumas das Lideranças dos Futuros movimentos de Libertação em África estão se 

formando intelectualmente em Portugal, como é o caso dos angolanos Lúcio Lara e 

Agostinho Neto, dos cabos verdianos Amílcar Cabral e Vasco Cabral, ou o 

moçambicano Marcelino dos Santos entre outros. 

A Casa dos Estudante do Império (CEI), teve um papel importante nesse papel, no 

início usada como forma de deixar os estudantes juntos para melhor forma de fiscaliza-

los, acaba por tomar um caminho oposto, facilitando a troca de informações e 

facilitando o diálogo entre os estudantes das Colônias. 

A CEI foi criada em 1944 para albergar os estudantes vindos das colônias, 

desenvolvendo um papel aglutinador cultural, seja na popularização da literatura 

africana, a fundação do Centro de Estudos Africanos de 1951 até 1953 em Lisboa, 

estavam envolvidos nesse processo pessoas como Agostinho Neto e Amílcar Cabral, a 

CEI só veio a fechar as portas em 1965, período que já havia a fuga em massa dos 

estudantes das colônias de Portugal. 

Várias dessas futuras lideranças participaram do MUDJ, que nos anos 50 foram os 

mesmos a romper e lutar por uma representação autônoma dos povos das colônias, 

como no congresso do MUD em 1953 em Bucareste, como foi o caso de Agostinho 

Neto que dizia se auto representar não Angola, assim como Amílcar Cabral, Guiné e 

Cabo Verde, Marcelino dos Santos, Moçambique, não seguindo a mesma linha do PCP 

ou dos movimentos da juventude. 

Os movimentos de libertação merecem uma consideração no que diz respeito a sua 

formação e suas primeiras experiências, em África uma das primeiras experiências foi o 

Partido Comunista de Angola (PCA) de 1965 que não teve um período longo de 

atuação, o Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola (PLUAA) de 1956, ambos 

que posteriormente vão formar parte do Movimento Popular de Libertação de Angola 

em 1960. 

O início da luta armada em Angola começa na região norte onde a União dos Povos 

de Angola (UPA), que mais tarde vem a se tornar a Frente Nacional de Libertação de 



Angola (FNLA) começa a atuar, em 1961 a UPA ataca postos portugueses. O MPLA 

nesse momento não tem grande expressão, com a maioria de seus líderes no exílio 

fugindo da repressão do governo português. 

No ano de 1962 a UPA de base étnica Bakonga consegue um certo crescimento e a 

adesão de Jonas Savimbi que futuramente fundaria a União Nacional para a Total 

Libertação de Angola (UNITA). Em março de 1962 a FNLA é formada. Depois da fuga 

de Agostinho Neto da prisão e sua tomada de controle da direção do MPLA os conflitos 

com a FNLA pressionam o MPLA para um isolamento no território. 

 A guerra colonial vai sendo cada vez mais questionada em território português, e o 

descontentamento das forças armadas acentuando-se desde os anos 50, começam a criar 

fortes bases que questionavam o governo, o MFA (movimento das forças armadas), 

inicialmente era composto por oficiais de baixa patente, posteriormente é que agrega 

oficiais de alta patente. As forças armadas se indispõem com o governo por uma serie 

de fatores, como baixos salários, além do desgaste na luta colonial, que cada vez mas se 

mostra perdida em território africano, cada vez mais o MFA defende que o problema na 

colônia só pode ser resolvido de forma política e não pela força. (MAXWELL,2006) 

                Com certas mudanças do governo que visavam aumentar o quadro de 

militares alto índice de deserção e desinteresse da juventude no ingresso nas forças 

armadas, assim o tempo de curso na academia militar foi encurtado para 2 semestres de 

preparação, sua projeção  foi facilitada, o que desagradou os membros mais antigos que 

estavam presos a uma malha burocrática que impedia sua subida na corporação. 

                O governo Caetano subestimou o poder do MFA que vinha crescendo, junto 

com o descontentamento da sociedade civil e militar com a guerra onerosa. Spínola, 

general respeitado em Portugal, após publicar seu livro, “Portugal e o Futuro”, que foi 

extremamente vendido e lido, lança críticas ao estado português e é afastado. 

               Dentre as propostas de Spínola ele defende uma saída gradual da África, o 

MFA já defendia uma saída imediata como dito por Lincoln  Secco:”Crescia entre os 

oficiais de que a guerra colonial não poderia ser vencida no plano militar e que se 

deveria buscar uma solução política negociada”.(SECCO,2005 p.28) 

              Mesmo com concepções que não se somavam, Spínola  apoia o MFA. Outros 

oficiais de alta patente também aderem, como Otelo Saraiva. A adesão de Spínola a o 



MFA, faz com que oficiais indecisos aderissem a causa, percebemos aqui uma soma de 

forças que mesmo não concordando se unem contra um inimigo em comum.  

            A Revolução dos Cravos tem inicio como um golpe arquitetado pelo MFA, com 

apoio de diversas camadas militares.  No dia 25 de abril de 1974, quando acontece o 

golpe, os veículos de comunicação são tomados, tanques invadem Lisboa, mas não há 

conflitos nem batalhas, o único foi no enfrentamento da DGS. O comunicado foi 

passado a população de forma que se mantivessem em seus lares, mas pelo contrario a 

população sai as ruas com cravos nas mãos. 

              O golpe ocorreu sem grandes conflitos, mesmo em Lisboa o exercito não atirou 

no próprio exército. Com a destituição de Caetano, Spínola assume o governo 

provisório, vários lideres voltam do exílio e compõem a base do governo a pedido do 

próprio Spínola , como Mário Soares, líder do partido socialista e Álvaro Cunhal, líder 

do partido comunista. 

              Essas medidas de Spínola aliadas a incompatibilidade com o programa do 

MFA e a subestimação do mesmo causam sua retirada do poder: 

 

 O MFA não demorou a se chocar com o próprio presidente Spínola,afinal 

ele fora um homem de confiança do antigo regime e tratava o processo de 

descolonização. Pressionado apelou a uma tentativa de golpe com o apoio 

popular( “a maioria silenciosa”) em 28 de setembro de 1974. Derrotado foi 

substituído pelo general Costa Gomes.(SECCO,2005,p.46) 

 

               O golpe que acabou por assumir um caráter revolucionário, ainda mais na 

questão política, apresentou conturbações, primeiramente ocorrem desapropriações de 

terras no sul, os comunistas que apoiam o governo provisório logo tomam conta das 

associações, empresas começam a ser tomadas pelos empregados que se unem em 

cooperativas, casas devolutas são invadidas. No período de 1974-76 passaram inúmeros 

governos provisórios em Portugal, mostrando assim a instabilidade pela qual passava o 

país em plena transformação. 

               Todas essas conturbações não puderam ser controladas pelo governo 

provisório que depois de um ano de aparente euforia vê a situação se inverter com o 



desdobrar dos acontecimentos, ainda aconteceram as grandes nacionalizações de bancos 

privados, empresas multinacionais. 

              Nesse âmbito nas primeiras eleições os grandes vencedores foram do partido 

socialista, que com um discurso mais centro esquerda conseguiu conquistar um número 

maior de partidários, pela própria situação caótica na qual estava o governo naquele 

momento, além da desconfiança em relação aos comunistas. 

              As eleições foram necessárias pelo próprio discurso do MFA, que defendeu 

eleições diretas e democráticas e a suspensão da guerra em África, por ironia, foram 

essas medidas que contribuíram para a desarticulação do poder do MFA.  

 Álvaro Cunhal no decorrer de inúmeras obras sempre volta a tocar no 

problema do colonialismo, em seu livro “Rumo à vitória” escrito já no exílio, o 

problema do colonialismo vem a ser debatido. 

Cunhal apresenta inúmeras críticas ao modelo de colonização que se diz pacífico 

e ao modelo luso tropical no qual o Salazarismo se apropria para assentar sua 

justificação de modelo colonial em África. Cunhal te uma perspectiva globalizante, na 

qual os problemas gerados pelo colonialismo se inserem dentre de conjunturas maiores, 

como o Salazarismo e o próprio capitalismo. Esse modelo estruturalista herdado pelo 

autor que vem desde sua formação nos quadros do PCP não é abandonada no decorrer 

de sua produção intelectual. 

O autor faz inúmeras críticas a ingerência do capitalismo dentro de terras 

africanas, assim como a presença de grandes potências mundiais: 

Se o governo tem conseguido manter até hoje essa política, isso deve-se por 

detrás da dominação colonial portuguesa ou de braço dado com ela, está a 

dominação inglesa, americana, alemã, belga, francesa, nas colônias 

portuguesas e em Portugal.(CUNHAL, 1974; página: 90) 

Apresenta-se ainda nessas críticas a presença de grandes grupos empresariais 

que se beneficiam das aberturas do governo para dominarem economicamente e 

politicamente o território africano: 

Mas, apesar destas fortes posições dos colonialistas portugueses, são 

ainda os imperialistas estrangeiros que têm a parte de leão, explorando as 

principais riquezas das colónias. Ingleses, americanos e belgas partilham os 



diamantes, os algodões e os transportes de Angola. Os ingleses reservam o 

urânio e o carvão e grande parto do algodão, do açúcar, da floresta de 

Moçambique. Os americanos mandam nos petróleos e no manganês. Os 

alemães  já de posse do ferro de Angola (KRUPP), ganham posições cada vez  

mais fortes nos minérios, na agricultura, nas carnes, na pesca. Os franceses 

tomaram conta do fabrico de alumínio (Pechiney). 

Tal como fazem em  relação a Portugal, também em relação às 

colónias os imperialistas estrangeiros procuram aos olhos do povo português 

mascarar-se de nacionais. (CUNHAL, 1974;  página: 91) 

O autor a todo tempo no decorrer de sua crítica se atém ao atraso econômico 

português e sua imposição pela força as colônias, no qual são correlacionadas também 

ao atraso um país que não se desenvolve e ainda fica preso a práticas obsoletas que 

prejudicam não somente o país mas também as próprias colônias. 

Os problemas gerados pela ingerência do capitalismo e a conivência do governo 

português, como a exploração de mão de obra escrava, a devastação das riquezas 

naturais, os vetores utilizados para a super exploração utilizados em África sempre vem 

sendo pontuados com frequência: 

Quando, para cobrir um pouco aos olhos do mundo excessos 

demasiado escandalosos, foram tomadas certas medidas regulamentadoras 

dos crimes dos negreiros modernos, em S. Tomé, por exemplo, logo estes, 

habituados a reter pela for até à morte os trabalhadores moçambicanos e 

cabo-verdianos, se insurgiram com o argumento de que tais medidas 

[contrariam a liberdade de trabalho e a liberdade contratual]. Quando, 

temporariamente, foi fixado em seis meses o tempo do [contrato], logo os 

negreiros se insurgiram, dizendo que 6 meses é [prazo relativamente pequeno 

para [[civilizar]] o indígena] ... Quando uma portaria, procurando mostrar o 

interesse do governo pelos trabalhadores africanos, estabeleceu tabelas 

alimentares, logo os negreiros protestaram considerando [ o respectivo teor 

em calorias manifestamente exagerado com prejuízo do equilíbrio dietético]. 

(CUNHAL, 1974; página: 95) 

O problema da Guerra colonial vem então a ser posto, desde o “corrompimento” 

da juventude portuguesa em uma guerra injusta e onerosa que nada trás a Portugal, 

somente prejuízos e défices econômicos. Então algumas propostas são lançadas pelo 

autor em defesa do processo de descolonização, a autodeterminação dos povos coloniais 

e o direito de independência: 



Por termo urgente a essa política de guerra é um interesse vital do 

povo e da nação portuguesa, como é do interesse dos povos das colónias. 

Quando o partido Comunista insiste na resistência do povo e dos soldados 

contra a guerra de Angola e da Guiné, na exigência do termo imediato das 

operações militares, no regresso dos soldados expedicionários, na instauração 

de liberdades e na libertação dos presos políticos nas colónias, isto não 

significa que consideremos possível qualquer solução do problema colonial 

que não seja o reconhecimento aos povos das colónias portuguesas do direito 

à autodeterminação e à independência. ... Significa que devemos, queremos e 

podemos obter vitórias parciais, que facilitem aos povos das colónias e ao 

povo português o caminho da vitória. (CUNHAL, 1974; página: 99) 

As questões postas por Cunhal no qual o próprio apoio do povo português a 

independência das colônias se torna uma espécie de nacionalismo tentando ser 

internacionalista, no entanto inúmeros problemas do colonialismo que não podem ser 

resolvidos apenas com a independência são deixados de lado. 

As questões apresentadas sobre os problemas coloniais normalmente vem em 

explicações sintéticas e muito amplas, sendo que a situação de conflito interno entre 

etnias muito pouco é abordo, quando muito em forma de apoio aos movimentos ditos 

socialistas. 

No decorrer já da Revolução dos Cravos Cunhal realiza inúmeros discursos, não 

só propagandeando o novo regime, como também exaltando o “vanguardismo” do PCP 

nesse novo período da história de Portugal. Ainda assim o colonialismo é um problema 

a ser debatido, mas de um Ângulo um pouco diferente. 

No livro A Crise Político-Militar, Cunhal faz algumas referências as colônias, a 

independência de Moçambique em 25 de junho de 1975 obviamente é um grande 

acontecimento que não pode passar em branco, Cunhal diz: 

Dirigido pela sua vanguarda revolucionária, a FRELIMO, pelo seu 

presidente, camarada Samora Machel, agora também primeiro Presidente da 

República Popular de Moçambique, o povo maçambicano lança-se à tarefa da 

construção da sua pátria livre e independente, com a perspectiva da 

liquidação da exploração do homem pelo homem. (CUNHAL, 1975; página 

96) 

Cunhal ainda discorre sobre como tal acontecimento é benéfico as relações de 

amizade entre ambos países, exaltando o apoio fraternal que o PCP confere ao novo país 



independente. As independências já agendadas dentro do calendário português também 

são justamente lembradas, como a de Cabo Verde. 

A descolonização imediata é uma das grandes propostas que o PCP se pauta, 

como Agostinho neto diz: “ O PCP é o quarto movimento de libertação”. A questão em 

Angola não foi esquecida, nem os conflitos entre os 3 principais movimentos de 

libertação, no entanto o posicionamento de não intervenção em assuntos internos de 

movimentos de libertação se mantém, ou ao menos o silêncio que evita 

comprometimentos: 

Pronunciamo-nos contra projectos ou tentativas para dividir o povo 

angolano, para desmembrar Angola segundo critérios de riquezas naturais e 

de cobiças. O povo angolano deve ser senhor de decidir livremente o seu 

destino. Reiteramos ao povo angolano a nossa activa e freternal 

solidariedade. Reiteramos ao MPLA a nossa tradicional amizade e o nosso 

apoio. (CUNHAL, 1975; página: 97) 

Em agosto de 1975 o problema que vem sendo da ordem do dia, são os 

retornados de Angola, que cada vez mais vão abandonando a colônia e retornando a 

Portugal. O que por si só já é um problema para um país em crise vem a se tornar uma 

preocupação política ainda maior pela adesão de vários a linhas políticas divergentes do 

PCP, ainda se põe em questão o apoio que deve ser reiterado a independência das 

colônias. 

Esses problemas ainda se somam a perda de prestígio político diante da crise já 

instaurada e da inabilidade do governo provisório de se resolver os problemas, até as 

colônias já se tornam um problema já que o apoio dado ao MPLA por parte do PCP 

também é conferido a UNITA, em contrapartida faz-se duras críticas a FNLA: 

Os camaradas sabem que a descolonização em Angola está a ter 

dificuldades muitíssimo sérias em virtude do confronto armado entre o 

MPLA, movimento de libertação, único movimento de libertação com o qual 

o Partido Comunista tem e sempre teve as relações da mais fraternal amizade 

e cuja acção o Partido Comunista apoia; a UNITA, que é um movimento de 

características muito particulares; e a FNLA, que de nenhuma forma está 

servindo os interesses do povo angolano, mas que, ao contrário, está a ser um 

instrumento do imperialismo, com vista a prejudicar a verdadeira libertação 

do povo de Angola e a manter , depois de acabar o colonialismo português, 

posições neocolonialistas não só dos portugueses, mas também de potências 



com mais poder e que querem ter bastante mais poder na região , 

particularmente os Estados Unidos. (CUNHAL, 1975; página: 284) 

O problema dos retornados mais uma vez volta a pauta, além de algumas outras 

questões sobre não apenas as liberdades adquiridas, se os retornados as respeitariam, 

mas também se os mesmos não se tornariam inimigos da revolução: 

No aspecto humano, ninguém mais que o povo português estaria 

disposto a receber mulheres e crianças sem abrigo. Mas não aqueles que vêm 

para aqui instalar-se em hotéis de luxo com altos vencimentos de que 

continuam a gozar, tendo no fim de contas bastante mais do que têm os 

trabalhadores portugueses e voltando-se ainda por cima contra os 

trabalhadores portugueses e contra a Revolução portuguesa do 25 de abril. 

(CUNHAL, 1975; página: 286) 

Inúmeros problemas acontecem nesse período marcado por conturbações na 

Revolução dos Cravos, o colonialismo ainda é um problema urgente, não pela 

manutenção do sistema colonial, mas pelos problemas sociais, econômicos e políticos 

que as independências causaram dentro de Portugal. 

A postura do PCP que é percebida pelas obras de seu principal intelectual, 

Álvaro Cunhal que foi ministro sem pasta dos quatro primeiros governos provisórios, de 

16 de maio de 1974 até 23 de junho de 1975, permanecem ambíguas. 

Os problemas do socialismo africano nunca são tocados, seja a política moralista 

de Samora Machel e sua crucificação contra a vadiagem, desenvolvimento controlado a 

rédeas curtas pelo Estado, que se assemelha muito mais a um capitalismo de Estado 

Altamente centralizado e nas mãos da FRELIMO, do que propriamente um socialismo. 

Podemos ainda citar os problemas dos movimentos Angolanos, mesmo a 

UNITA, que sobreviveu como movimento graças a acordos com o Salazarismo, ou 

mesmo as políticas de conciliação frustradas e um socialismo que foi relido a ótica 

africana para suprir suas necessidade e diferenças que não se encaixavam no modelo 

soviético, como é o caso do MPLA e do outro lado a política raivosa, fascista podemos 

considera-la assim, a atuação da FNLA. 

Vários desses problemas não apenas não são tratados pelo PCP, apesar das 

denúncias da época, mas o que percebemos é um silêncio proposital, que serve 



politicamente ao partido em um período delicado, no qual qualquer impasse diplomático 

poderia compromete-los gravemente. 
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