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Acrónimos

ABF Associação para a Educação dos Trabalhadores/Arbetarnas bildnings- 
  förbund (Suécia)
ACNUR Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
ADRA Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (Angola)
AGIS Grupos de África da Suécia/Afrikagrupperna i Sverige
ANC African National Congress (África do Sul)
ARO  Organização de Recrutamento dos Grupos de África/Afrikagruppernas 
  rekryteringsorganisation (Suécia)
ASDI Agência Sueca para o Desenvolvimento Internacional/Sida
BF Pão e Peixes/Brödet och Fiskarna (Suécia)
CCAH Comité Consultivo para Ajuda Humanitária/Beredningen för 
  humanitärt bistånd (Suécia)
CCM Conselho Cristão de Moçambique 
CIA  Central Intelligence Agency (United States)
CONCP  Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas 
COREMO  Comité Revolucionário de Moçambique 
COSEC Secretariado de Coordenação do ISC
CSA  Ajuda da Igreja Sueca/Lutherhjälpen 
CSLA  Conselho Supremo da  Libertação de Angola 
CSM Igreja da Missão Sueca/Church of Sweden Mission
DANIDA Agência Dinamarquesa para o Desenvolvimento Internacional
DHF Fundação Dag Hammarskjöld /Dag Hammarskjöld Foundation (Suécia) 
EFTA Associação Europeia de Livre Comércio/European Free Trade Association
FLING  Frente para a  Libertação e Independência da Guiné (Guiné-Bissau) 
FNLA  Frente Nacional de Libertação 
FPLN Frente Patriótica de Libertação Nacional (Portugal)
FPU  Liga da Juventude do Partido Liberal/Folkpartiets Ungdomsförbund (Suécia)
FRELIMO  Frente de Libertação de Moçambique 
GATT Acordo Geral de Tarifas e Comércio/General Agreement on Tariffs and Trade 
GRAE Governo Revolucionário de Angola no Exílio
HUF  Liga da Juventude do Partido Moderado/Högerns Ungdomsförbund (Suécia) 
IS Internacional Socialista 
ISC  Conferência Internacional de Estudantes/International Student Conference
IUEF Fundo Internacional de Intercâmbio Universitário/International University 
  Exchange Fund 
KF  União Cooperativa Sueca/Kooperativa Förbundet (Suécia)
LO  Central Sindical dos Trabalhadores/Landsorganisationen i Sverige
MAC Movimento Anti-Colonialista
MANU União Nacional Africana de Moçambique/Mozambique African  
  National Union
MFA  Movimento das Forças Armadas (Portugal)
MONAP  Programa Agrícola Nórdico-Moçambicano/Mozambique-Nordic 
  Agricultural Programme 
MPLA  Movimento Popular de Libertação de Angola  
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NIB Agência para Ajuda Internacional/Nämnden för Internationellt Bistånd   
  (Suécia)
NORAD  Agência Norueguesa para o Desenvolvimento Internacional/Norwegian 
  Agency for International Development
OMA  Organização das Mulheres de Angola
OTAN Tratado do Atlântico Norte/North Atlantic Treaty Organization
OUA  Organização da Unidade Africana/Organization of African Unity 
PAI  Partido Africano de Indepêndencia (Guiné-Bissau)
PAICV  Partido Africano para a Indepêndencia do Cabo Verde 
PAIGC Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde
PC Partido do Centro/Centerpartiet (Suécia)
PCP Partido Comunista Português
PD Partido Democrata Cristão/Kristdemokratiska partiet (Suécia)
PDA  Partido Democrático Angolano
PEC Partido Esquerda Comunista/Vänsterpartiet kommunisterna (Suécia)
PIDE  Policía Internacional e de Defesa do Estado (Portugal)
PL Partido Liberal/Folkpartiet (Suécia)
PLUA Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola
PM Partido Moderado/Moderata högerpartiet (Suécia)
PS  Partido Socialista (Portugal)
PSD Partido Social Democrata/Socialdemokratiska arbetarpartiet (Suécia)
RB  Save the Children (Salvem as Crianças)/Rädda Barnen (Suécia)
RENAMO  Resistência Nacional Moçambicana
SAREC  Agência Sueca para a Cooperação com os Países em Vias de Desenvol-  
  vimento na Área da Investigação Científica/Swedish Agency for 
  Research Cooperation with Developing Countries 
SDF Fundo Estudantil para o Desenvolvimento/Students Development    
  Fund (Suécia)
SDS Estudantes por Uma Sociedade Democrática /Students for a Democratic  
  Society (Suécia)
SECO Sindicato Sueco de Estudantes do Ensino Secundário/Sveriges Elevers   
  Centralorganisation 
SEK  Coroas suecas
SIDA Swedish International Development Authority (ASDI)  
SKP  Partido Comunista sueco/Sveriges Kommunistiska Parti
SKV Associação das Mulheres Suecas de Esquerda/Svenska Kvinnors Vänster-  
  förbund
SSAK  Comité da África do Sul/Svenska Sydafrikakommittén  
SSU  Juventude Social Democrata da Suécia/Sveriges Socialdemokratiska 
  Ungdomsförbund
SUL Conselho Nacional da Juventude Sueca/Sveriges Ungdomsorganisationers   
  Landsråd 
SWANU South West Africa National Union 
SWAPO  South West Africa People’s Organization 
SWEDTEL  Swedish Telecommunication Consulting AB  
UDENAMO União Democrática Nacional de Moçambique
UGEAN União Geral dos Estudantes da África Negra sob Dominação Colonial   
  Portuguesa



7

ONU Organização das Nações Unidas/United Nations
UNAMI União Nacional Africana para Moçambique Independente
UNEA União Nacional dos Estudantes Angolanos 
UNICEF  United Nations Children’s Fund 
UNITA União Nacional para a Independência Total de Angola
UNTA  União Nacional dos Trabalhadores de Angola 
UPA  União das Populações de Angola 
USD  Dólar (Estados Unidos da América)
VUF  Liga da Juventude de Esquerda/Vänsterpartiets Ungdomsförbund (Suécia)
WACL  Liga Mundial Anti-Comunista/World Anti-Communist League 
WAY  Assembleia Mundial da Juventude/World Assembly of Youth  
WCC Conselho Mundial de Igrejas/World Council of Churches  
WFDY Federação Mundial da Juventude Democrática/World Federation of  
  Democratic Youth  
WUS Serviço Unversitário Mundial/World University Service
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Durante a guerra fria o mundo ocidental em geral considerava os movi-
mentos nacionais de libertação na Guiné Bissau e na África Austral como 
”terroristas” e/ou ”comunistas”. A Suécia, que pertencia aos países não-
alinhados constituiu uma excepção, tendo sido seguida posteriormente pe-
los outros países nórdicos. Com base numa decisão parlamentar aprovada 
por uma larga maioria, a Suécia tornou-se em 1969 o primeiro país do 
Ocidente a dar ajuda oficial aos movimentos nacionalistas, os quais, depois 
de uma prolongada luta armada contra o poder colonial português, o go-
verno de minoria branca e o apartheid, saíriam vencedores e tornar-se-iam 
os partidos no poder.

O presente volume sobre a Suécia e a luta de libertação em Angola, 
Moçambique e Guiné-Bissau baseia-se no estudo do autor ”A Suécia e a  
libertação nacional na África Austral”, publicado em dois volumes pelo 
Instituto Nórdico de Estudos Africanos, respectivamente em 1999 e 2002. 
A edição original em inglês contém longas exposições sobre o Zimbabué, 
Namíbia e África do Sul, não incluídas nesta versão. A esta, seguiu-se um 
volume com entrevistas a proeminentes políticos africanos e suecos, for-
madores de opinião e funcionários públicos, entitulado ”Libertação na 
África Austral: Vozes regionais e suecas”.

Depois da publicação da edição original inglesa houve quem argumen-
tasse a favor de uma tradução para português dos capítulos que tratavam 
do surgimento de uma opinião sueca e da ajuda à luta de libertação de 
Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Muito embora com alguns anos de 
demora, é com satisfação que agora posso ver essa obra realizada. Como 
autor, é minha esperança que com este livro se dê a conhecer as relações 
estreitas entre a Suécia e esses países e que essas relações possam ser difun-
didas a um maior público quer em África quer na antiga potência colonial, 
Portugal.

Dever-se-á aqui salientar, em primeiro lugar, que a minha exposição 
tem como foco a ajuda oficial sueca, ou seja, o apoio dado pelo governo 
sueco ao MPLA, à FRELIMO e ao PAIGC durante o período que decor-
reu entre 1969 e 1975. Em segundo lugar, que esta é uma obra consti-
tuída por extractos retirados da edição original, mais abrangente, em dois 
volumes. Algumas descrições contextuais, argumentações e comparações 
foram por isso excluídas.

Prólogo
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Este volume não teria vindo a lume sem a ajuda de António Lourenço, 
amigo e colega do Instituto Nórdico de Estudos Africanos em Uppsala, cuja 
vida esteve relacionada de perto com o período histórico aqui discutido 
que, embora curto, teve repercussões não só em África mas também em 
Portugal e na Suécia. Mais do que ninguém, ele assumiu a responsabilida-
de pelo texto que a seguir se apresenta.

Tor Sellström

Durban
Agosto de 2007



Antecedentes

Em Abril de 1969, o Presidente dos Estados Unidos da América Richard Nixon deu 
início a uma análise profunda da política do seu país relativamente à África Aus-
tral. Preparada no maior dos sigilos pelos quadros do Conselheiro para a Segurança,  
Henry Kissinger, o National Security Study Memorandum 39 (NSSM 39) concluiu que 
”os brancos estão lá para ficar” e que ”só por intermédio deles se conseguirá fazer mu-
danças construtivas”. Neste memorando secreto dizia-se também que ”não há qualquer 
esperança de os negros virem a adquirir os direitos políticos que procuram recorrendo à 
violência, pois esta só poderá resultar em caos e num aumento das oportunidades para o 
comunismo”.1 A administração Nixon valeu-se desta análise para, de forma discreta, me-
lhorar as relações dos Estados Unidos com a África do Sul do apartheid, deixar de pressio-
nar Portugal no sentido de ser dada a independência às suas colónias, modular as declara-
ções norte-americanas sobre a África Austral nas Nações Unidas e, para contrabalançar as 
movimentações assumidas, aumentar a ajuda aos estados africanos independentes.

A par disso, em Maio de 1969, a Comissão Permanente das Dotações do Parlamento 
sueco tomou uma posição contrária, e apoiou uma política de ajuda humanitária oficial 
directa aos movimentos nacionais de libertação da África Austral (e da Guiné-Bissau). 
Declarava-se que essa ajuda 

não poderia entrar em conflito com o primado do direito internacional, no âmbito do qual 
se define que nenhum estado tem o direito de interferir nos assuntos internos de outro. Con-
tudo, relativamente aos movimentos de libertação em África, a ajuda humanitária e o apoio 
à formação académica não devem ser interpretados como estando em conflito com as referi-
das normas internacionais nos casos em que as Nações Unidas tenham tomado uma posição 
inequívoca contra a opressão dos povos que lutam pela liberdade nacional. Considera-se que 
a África Austral ocidental, a Rodésia e os territórios africanos sob suserania portuguesa estão 
abarcados por essa definição. Quanto à ajuda dada às vítimas da política de apartheid, esta 
pode ser, entre outros factores, motivada pela condenação explícita das políticas da África do 
Sul por parte das Nações Unidas”.2 

Na sequência desta interpretação,3 o governo sueco deu início ao apoio oficial ao PAIGC 

1. The Kissinger Study on Southern Africa, Spokesman Books, Nottingham, 1975, p. 66. Ver também Anthony Lake: 
The ”Tar Baby” Option: American Policy toward Southern Rhodesia, Columbia University Press, Nova Iorque, 1976. 

2. Parlamento sueco, 1969: Declaração Nº. 82/1969 da Comissão das Dotações, pp. 23–24. 

3. A partir de meados dos anos 60, as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre questões relacio-
nadas com descolonização, auto-determinação nacional e governo da maioria na África Austral passaram a instar 
regularmente os seus estados-membros a dar ajuda moral e material aos povos da região, na sua luta pela liberdade e 
independência. Sobretudo como resultado de uma influência cada vez maior dos estados afro-asiáticos, esses apelos 
foram, a partir de 1965, incluídos normalmente em resoluções sobre a Rodésia do Sul (Zimbabué), colónias portu-
guesas (Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe) e Sudoeste Africano (Namíbia) e, 
a partir de 1966, sobre a África do Sul. Por volta do final dos anos sessenta, foram feitos muitos pedidos em prol dos 
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da Guiné-Bissau, ao MPLA de Angola, à FRELIMO de Moçambique, à SWAPO do 
Sudoeste Africano/Namíbia, à ZANU e à ZAPU da Rodésia/Zimbabué, bem como ao 
ANC da África do Sul.4 Estes movimentos, que acabariam todos por conduzir os res-
pectivos povos a um governo de maioria e à independência, foram marginalizados pelos 
governos ocidentais no período da guerra fria e rotulados de ”comunistas” ou ”terroris-
tas”.5 Em claro contraste com esta situação, durante grande parte da Guerra dos Trinta 
Anos6 na África Austral, uma parte cada vez maior das necessidades das suas populações 
civis foi suprida pelo governo da Suécia, um pequeno país industrializado do norte da 
Europa. Até às eleições democráticas de 1994 na África do Sul, foi gasto um total de 4 
mil milhões de coroas suecas (SEK), a valores correntes7, como ajuda humanitária oficial. 
Deste valor, nada menos que 1,7 mil milhões, mais de 40 por cento, foi gasto através de 
acordos bilaterais, directamente com os seis movimentos de libertação.8 

Apesar de em pólos opostos do ponto de vista geográfico e cultural, desenvolver-se-ia 
uma relação estreita ao longo dos anos entre a Suécia e os movimentos africanos. Numa 
homenagem ao falecido primeiro ministro sueco Olof Palme, o líder do ANC Oliver 
Tambo, que visitava a Suécia regularmente desde 1961 e que, talvez até mais do que 

movimentos de libertação nacional. Era normal pedir-se aos Estados-membros que coordenassem a ajuda pedida 
à Organização de Unidade Africana (OUA). Em Setembro de 1969, o Conselho de Ministros da OUA tomou a 
decisão de ”não conceder mais ajuda aos movimentos de libertação que não sejam reconhecidos pela organização”. A 
Suécia votou normalmente em prol dessas resoluções. Contudo, nos casos em que o texto, de forma explícita ou im-
plícita (textualmente ”por quaisquer meios”), fazia referência à luta armada ou à ajuda militar, a Suécia não apoiava, 
declarando que só o Conselho de Segurança, e não a Assembleia Geral, de acordo com a Carta das Nações Unidas, 
podia tomar decisões quanto ao uso da força, facto que levou muitas vezes a Suécia a abster-se ou a votar contra 
resoluções sobre a África Austral enquanto, noutras situações, apoiava o âmago da questão da libertação nacional 
e da governação pela maioria. Tais abstenções viriam a provocar reacções acesas na Suécia, o que fica patente das 
entrevistas levadas a cabo para este estudo, apesar de as razões serem regra geral entendidas, tanto pela OUA como 
pelos movimentos de libertação da África Austral. 

4. Tal como para o PAIGC da Guiné-Bissau e de Cabo-Verde. Na verdade, os contactos estreitos criados entre a 
Suécia e o PAIGC explicam em grande parte a posição tomada pelo parlamento. O PAIGC era o único movimento 
de libertação mencionado na declaração de 1969. O contexto alargado da ajuda humanitária proposta aos movi-
mentos de libertação na Guiné-Bissau também foi claramente declarado: ”Estão a ser explicadas as possibilidades 
práticas de alargar o alcance da ajuda humanitária e educativa sueca às vítimas da luta levada a cabo sob a liderança 
do PAIGC, no sentido de libertar a Guiné portuguesa da suserania de Portugal. O comité está certo da utilidade da 
ajuda, desde que os problemas práticos sejam ultrapassados, partindo do princípio de que no governo, recorrerá às 
possibilidades que se lhe abram” (Parlamento sueco, 1969: Declaração Nº 82/1969, p. 24). É irónico constatar que 
o comité responsável pela histórica declaração era liderado por Gösta Bohman que, no ano seguinte, se viria a tornar 
presidente do Partido Moderado, de tendência conservadora. Este partido era o único que não aderira à abrangente 
parceria sueca com as forças nacionalistas da África Austral. 

5. Os movimentos nacionalistas da África Austral foram, de uma forma geral e especialmente nos Estados Unidos, 
descritos como ”terroristas”, assunto que preocupou toda uma categoria de académicos. Basta, por exemplo, ler 
Yonah Alexander (ed.): International Terrorism: National, Regional and Global Perspectives, Praeger Publishers, Nova 
Iorque, 1976. Consulte também The Role of the Soviet Union, Cuba and East Germany in Fomenting Terrorism in 
Southern Africa, Hearings before the Subcommittee on Security and Terrorism, Committee on the Judiciary, United 
States Senate, US Government Printing Office, Washington, 1982 (dois volumes). Na Grã-Bretanha, os governos 
conservadores descreviam também regularmente os movimentos nacionalistas como ”terroristas”. Em Junho de 
1995, ou seja, quinze anos depois da independência do Zimbabué, a antiga primeiro ministra britânica Margaret 
Thatcher, falando de Robert Mugabe da ZANU e de Joshua Nkomo da ZAPU declarou, por exemplo, à estação 
televisiva CNN, o seguinte: ”Recebi conjuntamente os dois líderes terroristas na Rodésia, com o objectivo de nego-
ciarmos” (The Herald, Harare, 24 de Julho de 1995). 

6. A expressão é de John S. Saul na obra, da sua autoria, Recolonization and Resistance: Southern Africa in the 1990s, 
Africa World Press, Trenton, 1993, p. ix. 

7. Os valores indicados no texto referem-se a preços correntes. Num dos anexos é apresentada uma tabela de conver-
são de coroas suecas (SEK) e dólares norte-americanos (USD) durante o período 1950–1995. 

8. Com base nos valores pagos e relatados pela ASDI nas suas contas anuais, compiladas por Ulla Beckman para 
este estudo. 
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qualquer outro politico da África Austral, contribuiu para a parceria, caracterizou em 
1988 a inusitada dimensão Norte-Sul nos seguintes termos: 

Formou-se um sistema natural de relacionamento entre a África Austral e a Suécia, baseado 
nos contactos entre os respectivos povos. Trata-se de um sistema de relações internacionais, 
que não se baseia nas políticas de nenhuma das partes que pudesse estar no poder na Suécia 
num determinado momento, mas na realidade de base de que os povos da nossa região e o da 
terra natal de Palme têm uma perspectiva e uma tendência convergentes, que leva a que lutem 
todos no sentido de atingir os mesmos objectivos.9 

O governo sueco foi o primeiro do mundo ocidental industrializado10 a conceder ajuda 
oficial directa aos movimentos de libertação da África Austral e da Guiné-Bissau. Contu-
do, apesar de a Suécia ter recebido posteriormente o apoio de outros países nórdicos, e ter 
sido um grande agente e factor na luta da África Austral, pouca alusão é feita na literatura 
internacional à sua participação.11 O melhor que se pôde encontrar foi a inclusão de 
uma menção breve em alguns estudos populares e universitários, nos quais se refere que 
a Suécia ou os países nórdicos apoiaram os movimentos nacionalistas, sem questionar as 
razões, indagar quanto à forma ou às quantias doadas. Também não se fala nesses estudos 
do papel desempenhado pelo apoio sueco.12 Como refere o académico norte-americano 
William Minter ”a participação geopolítica Leste-Ocidente na região fez correr rios de 
tinta, enquanto a histórica participação nórdica atraiu muito pouca atenção dos acadé-
micos e dos jornalistas”. Assim, 

na década de oitenta, a direita internacional gostava de rotular a SWAPO e o ANC como ”or-
ganizações apoiadas pela União Soviética”. Empiricamente o termo ”apoiado pela Suécia” ou 
”com apoio nórdico” teria sido tão ou mais apropriado, especialmente nos aspectos do apoio 
internacional que não têm a ver com a esfera militar.13 

9. Oliver Tambo: ”Olof Palme and the Liberation of Southern Africa” em Kofi Buenor Hadjor (ed.): New Perspectives 
in North–South Dialogue: Essays in Honour of Olof Palme, I.B. Tauris Publishers, Londres, 1988, p. 258. 

10. Mas não, como se diz amiúde, no Ocidente. Desde a sua independência em 1947, a Índia liderou a oposição à 
África do Sul do apartheid.

11. Entre as poucas excepções contam-se o artigo de Thomas G. Karis entitulado ”Revolution in the Making: Black 
Politics in South Africa” em Foreign Affairs, Vol. 62, 1983–84 e os folhetos de E.S. Reddy intitulados International 
Action against Apartheid: The Nordic States and Nigeria, Nigerian Institute of International Affairs, Lagos, 1986 e 
Contributions of the Nordic States to Oppressed People of Southern Africa and Frontline States, Mainstream Publications, 
Nova Delhi, 1986. Consulte também E.S. Reddy (ed.): Liberation of Southern Africa: Selected Speeches of Olof Palme, 
Vikas, Nova Delhi, 1990. Reddy chefiou, durante vinte anos, o Centro das Nações Unidas contra o Apartheid, 
sediado em Nova Iorque. 

12. Havia, nomeadamente nos anos setenta, diferenças claras entre o apoio dado pelos vários governos dos países 
nórdicos aos movimentos de libertação da África Austral. Seguindo o exemplo da Suécia, a Noruega decidiu em 
1973 dar apoio oficial directo. Grande parte do apoio dado pela Noruega à FRELIMO, à SWAPO, à ZANU e à 
ZAPU começou em 1974 e ao ANC em 1977. Em 1977 foi dada uma contribuição de menor valor ao Congresso 
Nacional Africano do Zimbabué, do Bispo Muzorewa. Também a Finlândia decidiu, em 1973, cooperar com os 
movimentos de libertação. Os valores em questão eram reduzidos e destinavam-se apenas à Namíbia e à África do 
Sul, apesar de terem sido depois aumentados, por forma a cobrir a FRELIMO, em Outubro de 1974. O governo 
finlandês apoiou a SWAPO desde 1974 e o ANC desde 1978. Em 1983, foi também dada uma contribuição ao 
PAC. A Dinamarca, por outro lado, não dava apoio oficial aos movimentos de libertação, mas canalizava bastantes 
recursos para os movimentos, através de organizações não governamentais dinamarquesas. Por fim, a Islândia não 
dava qualquer ajuda oficial aos movimentos. 

13. William M. Minter: Review of The Impossible Neutrality por Pierre Schori em Africa Today, Nº. 43, 1996, p. 95. 
Um dos raros estudos no qual se discute o apoio sueco aos movimentos de libertação da África Austral é o do aca-
démico soviético Vladimir Bushin, entitulado Social Democracy and Southern Africa, Progress Publishers, Moscovo, 
1989. Apesar de neste estudo se expressarem posições favoráveis sobre a luta de libertação e aí se encontrar uma gran-
de quantidade de referências, trata-se também de um produto da guerra fria, pois é mais do que tudo um estudo da 
Internacional Socialista, onde se discute se a organização é ”um amigo ou um inimigo” e se avaliam as possibilidades 
dos seus membros e os do Partido Comunista realizarem acções conjuntas em prol da África Austral. 
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A inexistência de estudos mais cabais sobre a Suécia e a luta pela libertação nacional 
na África Austral, tanto puramente narrativos como analíticos, explica-se, em grande 
medida, pelo facto de o apoio ser tratado de forma confidencial, tanto ao nível oficial 
como não-governamental. Contudo, a luta regional de libertação chegou ao fim com as 
eleições na África do Sul em Abril de 1994. Com o final da guerra fria, já não há razões de 
segurança que não se abram os arquivos e para que as canetas não comecem a escrever.14

Objectivos 

Neste estudo discutiremos as origens e a dimensão da participação sueca nas lutas pela 
independência nacional, pelo princípio da maioria e pela democracia em Angola, Mo-
çambique e Guiné-Bissau. Os principais objectivos consistem em documentar e analisar 
a participação da sociedade civil e do governo.

Trata-se de um estudo sobre solidariedade internacional e ajuda humanitária que 
se centra, por isso mesmo, nesse aspecto da participação sueca que, duma perspectiva 
internacional, parece ser o mais peculiar e menos conhecido, ou seja, o relacionamento 
directo e oficial com os movimentos de libertação, incluindo os seus aliados e outras 
forças nacionalistas. Outros aspectos intimamente relacionados, como a Suécia e a África 
Austral nas Nações Unidas ou noutros foros internacionais, a ajuda ao desenvolvimento 
dada pela Suécia aos estados independentes na região ou o debate sobre as sanções contra 
a África do Sul poderão ser discutidos a partir de fontes abertas ou são documentadas 
noutros locais.15 Tais eventos desempenham um papel secundário e só se lhes faz menção 
na medida em que sejam importantes para o assunto central em discussão ou como pano 
de fundo explanatório.

Para os fins do presente estudo, define-se um movimento nacional de libertação como 
a) uma organização política que b) luta por obter a independência e formar governo c) 
um povo colonizado ou oprimido de alguma outra forma e que d) seja reconhecido pelas 
Nações Unidas e/ou pela Organização de Unidade Africana (OUA) como representante 
desse povo. 

A priori, o conceito não tem uma conotação ideológica, representando apenas a ex-
pressão organizada e política de uma nação não reconhecida, que se movimenta para se 

14. A administração pública na Suécia é diferente da da maioria dos outros países devido ao direito de acesso à infor-
mação e a documentos na posse das autoridades públicas, direito esse que é constitucionalmente garantido. O acesso 
é a regra geral, sendo o sigilo a excepção. Contudo, a Lei de Confidencialidade Pública enuncia que os documentos 
que tenham a ver com ”a segurança do Estado e suas relações com outro Estado ou organização internacional”  
poderão ser tornados confidenciais, normalmente por um período de 30 anos. Esta regra foi em geral aplicada 
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pela ASDI à questão da ajuda humanitária dada pela Suécia à África 
Austral. 

15. Para mais informações sobre a Suécia e a questão da descolonização nas Nações Unidas no período entre 1946 e 
1969, ou seja, até à decisão de alargar a assistência directa aos movimentos de libertação da África Austral, consulte 
Bo Huldt: Sweden, the United Nations and Decolonization: A Study of Swedish Participation in the Fourth Committee 
of the General Assembly 1946–69, Lund Studies in International History No. 5, Esselte Studium, Estocolmo, 1974. 
Para além de um conjunto de documentos oficiais, a questão das sanções foi, durante anos, alvo de uma cobertura 
bastante alargada em publicações da autoria de organizações do movimento sueco de solidariedade, sindicatos, 
igrejas e comunidade empresarial. Consulte também Ove Nordenmark: Aktiv utrikespolitik: Sverige—Södra Afrika, 
1969–1987 (”Política activa externa: Suécia–África Austral, 1969–1987”), Acta Universitatis Upsalienses No. 111, 
Almqvist & Wiksell International, Estocolmo, 1991. Apesar do título, esta dissertação de tese de doutoramento 
em ciências políticas não analisa a política geral sueca para a região, mas sim os partidos políticos suecos e as três 
principais leis sancionatórias aprovadas em 1969 (contra a Rodésia), 1979 (África do Sul e Namíbia) e 1987 (África 
do Sul e Namíbia). 
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libertar da ocupação estrangeira ou da exclusão interna. Um movimento nacional de 
libertação não se define pelos meios escolhidos para atingir este objectivo nem pelo seu 
programa político. Tão pouco se define pela sua composição social. O facto de a sua base 
social ser predominantemente rural ou urbana deve-se à questão do seu carácter nacio-
nal e representatividade. Apesar disso, no seu próprio meio, os movimentos continham 
várias forças sociais e projectos políticos, de socialistas a capitalistas, ou pró-comunistas e 
pró-ocidentais. Entre essas forças e projectos desenrolavam-se ”lutas dentro da luta”. Um 
aspecto do estudo é avaliar o papel desempenhado nesta área pelo governo sueco e pelas 
organizações não governamentais desse país. Foram aplicadas pressões políticas ou outras 
condições e, em caso afirmativo, em prol de que forças políticas e projectos?

Esquema e âmbito

Na primeira parte o presente estudo centra-se na formação das opiniões pública e política 
que em 1969 levaram à decisão histórica do parlamento sueco de, depois de seguir os 
acontecimentos em cada país, passar a conceder ajuda formal a um movimento de liber-
tação. Guiado pela ambição de tornar as apresentações o mais cabais possível (e correndo 
assim o risco de ser repetitivo), o processo foi, contudo, interactivo e cumulativo. Assim, 
a participação num determinado país não pode ser vista isoladamente. 

Na segunda parte cobre-se o período cada vez mais activo e intervencionista, que se 
iniciou por volta de 1970 com a ajuda oficial e directa aos movimentos de libertação e 
continuou até à independência e ao governo da maioria. Centrámo-nos na ajuda dada 
pela Suécia, sobretudo pelo governo, mas também pelas organizações não-governamen-
tais. A narrativa conduz ao ponto em que o movimento de libertação assumiu o poder.

Reunião contra Sharpeville: Um residente do Ghana fala num encontro com trabalhadores da construção 
civil em Årsta, Estocolmo, 30 de Março de 1960. (Foto: Pressens Bild)
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Este estudo é, acima de tudo, uma análise das relações da Suécia com os movimentos 
de libertação de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, de uma perspectiva sueca. Ba-
seia-se na premissa de que os principais acontecimentos e evoluções nesses países são do 
conhecimento geral. Contudo, e para maior informação do leitor, será apresentado um 
resumo, em alguns casos, para situar bem o leitor no contexto.

Não se trata de um estudo da luta de libertação da África Austral (ou da Guiné- 
Bissau). A história, ou melhor as histórias, deste importante capítulo da história mundial 
contemporânea terão de ser escritas pelos protagonistas e académicos da região. Con-
tudo, e uma vez que no estudo se discutem aspectos das relações internacionais dos 
movimentos nacionalistas, ele poderá contribuir para a histografia da África Austral, ao 
lançar alguma luz sobre questões relacionadas com a libertação, a diplomacia e o apoio 
externo. No caso da Suécia, as relações políticas que se foram criando com os diferentes 
movimentos em debate resultaram, em grande medida, dos esforços empenhados pelos 
próprios movimentos de libertação vitoriosos. As reacções iniciais foram de paternalismo 
benevolente e preocupação humanitária, mas os movimentos, desde o início, declararam 
abertamente e defenderam sem reservas os seus objectivos e métodos. Deram, desde o 
início, uma grande atenção à questão da diplomacia internacional e foram capazes de ir 
criando uma base externa de apoio em pontos onde outros actores hesitaram. A pressão 
política interna e a pressão armada mostraram ser decisivas no final, mas o apoio huma-
nitário e diplomático teve impacto a nível interno. Tentaremos avaliar o significado do 
apoio que foi concedido. 

O estudo destina-se sobretudo ao público em geral, interessado nas políticas suecas 
para com a África Austral e a Guiné-Bissau. De carácter eminentemente narrativo e em-
pírico, muitas vezes impressionista e aqui e ali bordejando o anedótico, o estudo não rei-
vindica para si uma investigação académica inovativa, nem tem ambições metodológicas 
particulares. A História, incluindo a reconstrução de acontecimentos contemporâneos, é 
sempre uma história, ou uma combinação de acontecimentos e enredos. O passado não 
se descobre nem se encontra, mas é ”criado e representado como um texto”.16 A sequên-
cia e apresentação dos acontecimentos do passado, ou aquilo que forma o conhecimento 
histórico, nunca é verdadeiramente objectivo, sendo sim ” sempre portador das impres-
sões digitais do intérprete”.17 Dito isto, o estudo tenta, é certo, fazer uma apresentação 
inteligível de dados, acontecimentos e enredos empíricos, que se baseiam em grande me-
dida em fontes primárias não pesquisadas. Deverá, esperamos, ser útil para estudos que 
se venham a realizar, por exemplo, na área da política externa sueca durante o período da 
guerra fria18 e sobre as relações internacionais dos movimentos de libertação nas colónias 
portuguesas em África. 

16. Alun Munslow: Deconstructing History, Routledge, Londres e Nova Iorque, 1997, p. 178. 

17. Ibid., p. 8. 

18. O debate académico sobre a política externa activa da Suécia reflecte-se num grande número de publicações. 
Naturalmente que o papel de Olof Palme e a questão do Vietname ocupam lugar de destaque, havendo ao mesmo 
tempo poucos estudos que se debrucem sobre a questão da Suécia e da África. Dito isto, no âmbito do projecto ”A 
Suécia durante a guerra fria” (Sverige under kalla kriget – SUKK), Marie Demker publicou em 1996 um estudo sobre 
a Suécia e a luta nacional de libertação na Argélia que documenta, de forma convincente, o impacto da questão 
argelina sobre o arranque da política externa sueca, logo a partir de meados dos anos sessenta. Para mais informações, 
consulte Marie Demker: Sverige och Algeriets Frigörelse 1954–1962: Kriget som förändrade svensk utrikespolitik (”A 
Suécia e a luta de libertação da Argélia: A guerra que mudou a política externa sueca”), Nerenius & Santérus Förlag, 
Estocolmo, 1996. 
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Ha uma questão que, mais do que qualquer outra, serviu para orientar as pesquisas: 
O que fez com que a Suécia, uma pequena nação industrializada, do norte da Europa, 
sem legado colonial directo e em grande medida isolada das questões do Terceiro Mundo, 
se envolvesse nos aspectos nacionalistas da África Austral? Foram já sugeridas várias di-
mensões desta questão central, que vão de discussões teóricas sobre a mudança sistémica 
global19 a explicações mais sóbrias de decoro humano20. Nas entrevistas para este estudo 
são dadas algumas respostas individuais, muitas vezes pessoais e diversas, vindas de pro-
tagonistas da África Austral e de suecos. 

Os estudiosos da política internacional estão de acordo em dizer que os parâmetros 
da política externa de um país são determinados por três objectivos de base, a saber: a) 
segurança nacional (a procura da paz numa determinada ordem global), b) afinidade 
ideológica (a procura de valores e entendimentos comuns) e c) oportunidade económica 
(a procura do bem-estar para a nação e seus cidadãos). Estes objectivos são ponderados de 
forma diferente pelos vários agentes nacionais. Esforçar-se por um entendimento nacio-
nal alargado da política externa torna-se, portanto, uma questão essencial, uma vez que: 
d) a legitimidade pública (aceitação por parte da opinião pública nacional) em si mesma 
é muitas vezes vista como o quarto objectivo.21 Ao falhar-se nesse objectivo, corre-se 
o risco de a opinião pública reagir ao caminho escolhido para a política internacional 
e obrigar à sua reorientação. No texto discutiremos várias perspectivas suecas sobre os 
aspectos relacionados com a questão da segurança do apartheid e do colonialismo, in-
teresses económicos na África Austral, questões relacionadas com racismo, exclusão e o 
direito à autodeterminação. Além disso, serão recordadas, com grande destaque, as vozes 
da África Austral e as vozes nacionais que se pronunciaram sobre questões relaciona-
das com os países aqui analisados. Analisaremos os acontecimentos e numa nota final, 
elaboraremos um resumo dos mesmos, tendo presentes os objectivos políticos acima 
mencionados. Esperamos que este estudo lance alguma luz sobre a questão de saber por 
que razão a Suécia decidiu envolver-se nas lutas de libertação de Angola, Moçambique e 
Guiné-Bissau.

19. Immanuel Wallerstein: ”The Art of the Possible, or the Politics of Radical Transformation” em Hadjor (ed.) 
op. cit., pp. 38–45. 

20. Por exemplo, a entrevista com Bengt Säve-Söderbergh, p. 336. Para todas as entrevistas ver Tor Sellström (ed.) 
Liberation in Southern Africa – Regional and Swedish Voices.

21. Cf. Demker op. cit., pp. 29–30 e 106–112, bem como, por exemplo, William O. Chittick, Keith R. Billingsley 
e Rick Travis: ”A Three-Dimensional Model of American Foreign Policy Beliefs” em International Studies Quarterly, 
Nº 3, Setembro de 1995, pp. 313–331. 



Portugal, África e Suécia

Portugal foi a primeira das potências europeias a colonizar África e a última a retirar-se1 
e esteve sempre agarrado a sonhos de um destino imperial e guiado pela mística do luso- 
-tropicalismo2. A ideia de que os portugueses tinham capacidades e vocações especiais 
para viver nos trópicos e assimilar povos de todas as raças numa única nação, Portugal, 
sob a ditadura de António Salazar, viria a opor-se veementemente ao processo de des-
colonização.3 Após a incorporação constitucional das suas colónias como ”províncias 
ultramarinas” em 19514, um mecanismo destinado a perpetuar o domínio colonial, Sa-
lazar não se limitou a opor-se à descolonização, mas via mesmo o próprio conceito como 
ininteligível e, fosse como fosse, não aplicável ao caso de Portugal. Em Agosto de 1963, 
quase três anos após a Assembleia Geral das Nações Unidas ter adoptado a Declaração so-
bre a Concessão da Independência aos Países e Povos Coloniais, mais de dois anos depois 
da eclosão da guerra em Angola e meses depois dos primeiros embates com o PAIGC na 
Guiné-Bissau, Salazar viria a declarar que 

não param de fazer pedidos para que haja descolonização, que se diz ser a mais premente ne-
cessidade deste século e o mais importante trabalho que a humanidade pode empreender nos 
dias de hoje. Já que ninguém tentou definir esse termo, ainda não temos uma ideia concreta 
do conteúdo exacto de um tal fenómeno tão complexo. [...] No entanto, parece que a essência 
da descolonização se pode encontrar na transferência de poder do homem branco, onde ele o 
detém, para o negro, que o reclama e se lhe arroga o direito meramente por força da superiori-
dade numérica. [...] Apesar de não ser um assunto que nos diga respeito, é difícil admitir esta 
tese, que considera que na independência dos povos estão contidas todas as virtualidades, pelo 
que não é necessário tomar em conta a dimensão do território nem o número e o valor das 
populações nem dos recursos à disposição dos governantes para atingir o bem comum5.

Ao mesmo tempo, Salazar descreveu o multiracialismo como sendo ”uma criação dos 
portugueses derivada, por um lado, do nosso carácter e, por outro, dos princípios morais 

1. Formalmente, o império colonial britânico em África acabou com a independência do Zimbabué em 1980.
2. A teoria do ”luso-tropicalismo” foi desenvolvida pelo antropólogo brasileiro Gilberto Freyre. Entre os seus princi-
pais críticos contava-se o líder do MPLA, o poeta e sociólogo Mário Pinto de Andrade, que, com o pseudónimo de 
Buanga Fele, analisou esta teoria num artigo (Qu’est-ce que le ”luso tropicalismo”? O Que é o ”luso-tropicalismo?”) na 
revista mensal parisiense Présence Africaine, em 1955 (Nº 4, Outubro-Novembro de 1955).
3. Economicamente atrasado e dependente das suas colónias, já foi dito que Portugal não podia proceder à des-
colonização, já que, ao contrário da Grã-Bretanha ou da França, não poderia ser um neo-colonizador (ver Norrie 
MacQueen: The Decolonization of Portuguese Africa: Metropolitan Revolution and the Dissolution of Empire, Longman, 
Londres e Nova Iorque, 1997, p. 52).
4. Para além dos territórios asiáticos de Macau (China), Goa (Índia) e Timor-Leste (Indonésia), o império colonial 
português tinha, na altura, os territórios africanos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé 
e Príncipe.
5. António Salazar: ”Declaração sobre Política Ultramarina”, 12 de Agosto de 1963 em Marcum op. cit., p. 289. 2 
Ibid., p. 285.

Insurreições em Angola,  
reacções na Suécia



de que somos portadores”. No entanto, no início da década de 60, o mito do destino 
imperial de Portugal, da sua unidade e multiracialismo foi irrevogavelmente estampado 
a sangue.6 Os regimes anacrónicos de colonização na África Austral7, sobretudo baseados 
em trabalhos forçados, foram amplamente denunciados. O Portugal fascista era um fir-
me aliado do apartheid na África do Sul e da colonização na Rodésia, como um dos três 
pilares de uma cidadela regional, controlada pelos brancos.

Com a importância estratégica dos Açores, Portugal foi acolhido como membro da 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) aquando da sua fundação em 1949 
e, em 1955, aderiu às Nações Unidas. Nessa altura, não havia ainda unanimidade de 
opiniões nas Nações Unidas em relação ao estatuto das ”províncias ultramarinas” por-
tuguesas. Na verdade, acabou por ser apenas em Dezembro de 1960 que a Assembleia  
Geral decidiu que os territórios não deveriam ser vistos como tendo ”auto-governação” 
nos termos da Carta das Nações Unidas8. Nesse mesmo mês, a assembleia adoptou a 
histórica Declaração sobre a Concessão da Independência aos Países e Povos Coloniais, 
nos termos da qual ”todos os povos têm o direito à autodeterminação” e ”por força desse 
direito, poderão determinar livremente o seu regime político e perseguir livremente o seu 
desenvolvimento económico, social e cultural”. Estas duas resoluções viriam a servir de 
enquadramento legal internacional para os pedidos de autodeterminação nos territórios 
sob domínio português. 

Este estudo debruça-se sobre as relações da Suécia com as lutas nacionalistas na África 
Austral. Para lá do tema principal, devemos considerar pelo menos três dimensões, no-
meadamente que Portugal, em si, foi governado em regime ditatorial até 1974, situação 
que o Partido Social Democrata sueco, no poder, envidou bastantes esforços no sentido 
de alterar; que as lutas de libertação em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, apesar de 
serem nacionalistas e com meios e objectivos concretos, pareciam bastante coordenadas9; 
e que, em finais da década de 1960, o PAIGC da Guiné-Bissau e Cabo Verde tinha um 
papel de destaque para o envolvimento dos movimentos de solidariedade oficiais e orga-
nizados ao lado das organizações nacionalistas. Apesar de se fazerem apenas referências 
breves à luta pela democracia na metrópole portuguesa, as ligações iniciais entre os mo-
vimentos africanos estarão sempre bem patentes.10

6. Os portugueses levaram a cabo massacres em grande escala em São Tomé em 1953, na Guiné-Bissau (Pijiguiti) 
em Agosto de 1959 e em Moçambique (Mueda) e Angola (Catete, Icolo e Bengo) em Junho de 1960. Tal como 
no tiroteio de Sharpeville na África do Sul, estes acontecimentos foram fundamentais para que os nacionalistas se 
lançassem na luta armada.
7. Portugal enviou cidadãos de classe média e baixa para Angola e Moçambique até ao golpe de Lisboa de 1974. 
Entre 1950 e 1974, o número de colonos brancos em Angola mais do que quadruplicou, passando de 78.000 para 
335.000. Em Moçambique eram 50.000 e chegaram quase aos 200.000 (James Ciment: Angola and Mozambique: 
Postcolonial Wars in Southern Africa, Facts on File, Nova Iorque, 1997, p. 34). Na Guiné-Bissau, o número de resi-
dentes europeus era, no entanto, marginal. Nunca houve mais do que cerca de 2000 civis portugueses no país. A luta 
anti-colonial na Guiné-Bissau não foi, assim, complicada pela dimensão da colonização.
8. Nações Unidas: A Principle in Torment: The United Nations and Portuguese Administered Territories, Gabinete de 
Informação Pública, Nova Iorque, 1970, p. 11. 
9. No caso de Angola, é menos relevante falar-se de uma única luta nacional. Mesmo antes da queda do regime 
português em 1974, os conflitos entre os três principais movimentos chegaram a atingir uma intensidade que mais 
sugeria uma guerra civil do que um esforço conjunto de libertação nacional.
10. O papel importante desempenhado pelo PAIGC da Guiné-Bissau e Cabo Verde será objecto de um comentário 
no presente volume. O processo de descolonização de São Tomé e Príncipe, liderado pelo MLSTP (Movimento 
de Libertação de São Tomé e Príncipe), não será, no entanto, discutido. Ainda assim, é de notar que houve alguns 
contactos iniciais entre a Suécia e a oposição nacionalista nas pequenas ilhas. Por exemplo, em 1961, Joachim Israel 
e o Comité Maundy Thursday contra Perseguição Racial na África do Sul ”adoptaram” o estudante de São Tomé, 
Miguel Graça, e deram-lhe uma bolsa no liceu de Lillsved (”Protokoll fört vid sammanträde med Skärtorsdagskom-
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Quando, em 1969, o governo sueco decidiu apoiar o PAIGC da Guiné-Bissau, foi 
a primeira vez que um país ocidental industrializado ofereceu ajuda oficial a um movi-
mento de libertação nacional envolvido na luta armada com outro país ocidental. Mais: 
a Suécia e Portugal eram parceiros na Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA). 
Passaremos a seguir a explicar o processo que levou a esta decisão. Entretanto, é de notar 
que poucos países ocidentais eram tão diferentes entre si como Portugal e a Suécia no 
período pós-guerra e que as ligações económicas eram inicialmente fracas. 

Apesar de ambos os países terem passado à margem da segunda guerra mundial, 
o fosso, que separava a ditadura fascista do Portugal católico da social democracia da  
Suécia protestante, era abissal. Na arena internacional, Portugal via-se como um impor-
tante portador do estandarte do destino imperial e tinha aderido à OTAN, enquanto a 
Suécia fazia gala do seu passado não-colonial. Em termos nacionais, o regime de Lisboa 
seguia uma via ultra-proteccionista, que administrava uma economia retrógrada e estag-
nada, baseada no sector primário, enquanto que o governo social democrata da Suécia 
registava um crescimento económico acelerado e era um país cada vez mais exportador, 
em resultado directo duma política de transformação industrial assente na qualificação. 
No prisma social, as políticas elitistas praticadas em Portugal criaram taxas de analfabe-
tismo e má saúde pública que colocavam o país mais no terceiro mundo11, enquanto as 
práticas igualitárias do ”modelo sueco” colocavam este país na vanguarda da educação e 
da saúde.

As relações comerciais entre Suécia e Portugal eram bastante marginais até meados 
dos anos 60. Em 1950, o valor das exportações suecas para Portugal chegava a 28,3 
milhões de coroas suecas, ou seja 0,5 por cento do total de exportações. Os números cor-
respondentes para as importações suecas feitas por Portugal representavam nesse mesmo 
ano 25,1 milhões de coroas suecas, ou seja 0,4 por cento. Dez anos mais tarde o valor 
das exportações suecas tinha aumentado para 60,9 milhões de coroas suecas, mas a par-
te de Portugal no total de exportações ficou estável, enquanto a proporção relativa das 
importações de Portugal diminuiu para 0,3 por cento.12 Era fácil de ver que o comércio 
externo que a Suécia tinha com Portugal era muito menos relevante do que o que tinha 
com a antiga colónia portuguesa, o Brasil. Os investimentos directos em Portugal foram, 
durante muito tempo, apenas de relevância marginal. Apenas algumas empresas suecas, 
como a SKF e a Electrolux tinham estabelecido sucursais em Portugal nos anos 20, ao 
passo que algumas empresas têxteis viriam, mais tarde, a fazer investimentos directos. 
Por junto, havia apenas cerca de cinco empresas suecas em Portugal em 1960 e os seus 
produtos combinados eram bastante reduzidos.13

mittén/Actas da reunião com o Comité Maunday Thursday”, 22 de Janeiro de 1962) (Jle). O futuro Presidente de 
São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, esteve presente no Congresso Afro-Escandinavo da Juventude em 
Oslo em Agosto de 1962.
11. O governo sueco, através da ASDI, deu ajuda oficial ao desenvolvimento a Portugal, depois da queda da ditadura 
em 1974. 
12. (Para 1950:) Kommerskollegium: Handel: Berättelse för år 1950, Volym I, Sveriges Officiella Statistik, Norstedt 
& Soner, Estocolmo, 1952. (Para 1960:) Statistiska Centralbyran: Handel: Berättelse for år 1960, Volym II, Esto-
colmo, 1963.
13. Mats Björnsson: ”Svenska företags intressen i Portugal” (Interesses de empresas suecas em Portugal”), Universi-
dade de Estocolmo, 1972, p. 7.
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EFTA

Depois de Portugal ter entrado para a EFTA e de ter havido um subsequente relaxa-
mento das suas políticas proteccionistas, a relação com a Suécia mudou rapidamente na 
década de 60. Quando, em Janeiro de 1960, apenas um ano antes do início da guerra 
de libertação em Angola, Portugal assinou a Convenção de Estocolmo, juntamente com 
a Áustria, Dinamarca, Noruega, Suíça e Grã-Bretanha, não só se tornou, pela primeira 
vez, membro de uma organização de comércio comum, como viria a desenvolver e a 
alargar a sua interacção económica como um todo. Paradoxalmente, na mesma altura em 
que a opinião pública sueca agudizava a sua posição contra as guerras em África levadas 
a cabo por Portugal, e o governo aumentava o montante de ajuda humanitária oficial 
prestada às vítimas destas guerras, houve um especial aumento dos investimentos suecos 
na economia portuguesa, o que se traduziu num rápido aumento das importações suecas 
provenientes das empresas suecas em Portugal.

Quando comparado com 1960, em 1970 o número total de empresas suecas a operar 
em Portugal tinha aumentado mais de dez vezes, passando de cinco para cinquenta. As 
de maior destaque eram as empresas têxteis como a Algots e a Melka, e a empresa de 
pasta de papel Billerud.14 Acima de tudo, as empresas metalúrgicas suecas e de constru-
ção naval Kockums e Eriksbergs Mekaniska Verkstad tinham adquirido em conjunto 
um quinto da Lisnave, estaleiro estratégico de construção e reparação naval, um dos 
maiores do mundo, que entrou em funcionamento em 1967. Em 1970, cerca de vinte 

14. Juntamente com a gigantesca Companhia União Fabril (CUF), um dos maiores monopólios de Portugal profun-
damente envolvida nos territórios portugueses em África, bem como na produção forçada de algodão em Moçam-
bique e amendoim na Guiné-Bissau, Billerud formou, em 1964, a empresa conjunta Celbi, para produzir pasta de 
papel, numa unidade situada junto à Figueira da Foz no norte de Portugal. Billerud detinha 70 por cento do capital 
da empresa. No início dos anos 70 a Celbi representava um terço da produção portuguesa de pasta de papel.

A Suécia apoia a guerra portuguesa de extermínio em África: Cartaz na manifestação contra a cimeira de 
ministros da EFTA em Estocolmo, Março de 1967. (Foto: Pressens Bild)
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das empresas suecas estabelecidas em Portugal tinham já iniciado a produção. Os seus 
investimentos combinados calculavam-se em 310 milhões de coroas suecas15 e o número 
total de empregados rondava os 4.600.16 Por outro lado, a implantação de empresas de 
produção suecas teve um reflexo imediato nas trocas comerciais. Enquanto a quota de 
Portugal nas exportações suecas tinha aumentado para apenas 0,6 por cento em 1970, 
do lado das importações verificava-se uma diferença marcada, quando comparada com 
a década anterior. Em termos relativos, as importações suecas de produtos portugueses 
quase triplicaram entre 1960 e 1970, passando de 0,3 por cento para 0,8 por cento. Em 
números absolutos, o aumento foi mais acentuado, passando de 51,8 milhões de coroas 
suecas para 291,5 milhões.17 A parte mais importante deste desenvolvimento era dada 
pelas empresas têxteis e de confecções suecas em Portugal.

A mais significativa penetração económica das empresas suecas18 estava limitada à 
metrópole e não abarcava as dependências portuguesas em África. Ainda assim, a contra-
dição entre o apoio à causa nacionalista em Angola, na Guiné-Bissau e em Moçambique 
e a relação económica entre a Suécia e Portugal, que se iniciou nos anos 60, passou a ser 
um elemento de destaque neste debate. A adesão de Portugal à EFTA era um dos pontos 
mais debatidos, sobretudo pelos deputados do Partido Liberal. Logo em Julho de 1961, 
um influente grupo de jovens liberais publicou uma carta aberta ao governo sueco, exi-
gindo que Portugal fosse expulso da EFTA:

Este grupo de jovens liberais vem protestar contra a passividade do governo sueco em relação à 
ditadura em Portugal e à sua opressão colonial. Fica agora claro para todos que os ”distúrbios” 
relatados em Angola são, na realidade, uma guerra entre um movimento de libertação nacional 
e uma minoria branca. Ao aceitar a entrada de Portugal na EFTA, a Suécia vem dar tanto apoio 
moral como apoio económico indirecto à opressão, bloqueando assim a luta pela liberdade. 
[...] Repudiar e isolar de forma clara o repugnante regime salazarista viria auxiliar de forma 
decisiva o movimento de libertação em Angola e demonstrar que os ideais de Portugal não são 
os mesmos do mundo ocidental.19

Uma semana depois, a União de Estudantes Social Democratas juntou a sua voz à causa 
liberal, apesar de limitar as suas exigências a um protesto geral contra as políticas portu-
guesas em Angola.20 No entanto, enquanto o governo social democrata defendia que a 
EFTA não era o palco adequado para tomar medidas contra Portugal, o regime português 
acabou por reagir ao coro crescente de críticas suecas.21 Por exemplo, no seguimento de 

15. O total dos investimentos suecos em Portugal em 1965 calculava-se em 15 milhões de coroas suecas.
16. Björnsson op. cit., pp. 13–20; AGIS (1972) op. cit., pp. 182–185; e Södra Afrika Informationsbulletin, No. 
15–16, 1972, pp. 56–M.
17. Statistiska Centralbyrån: Utrikeshandel 1970, Volym II, Estocolmo, 1972.
18. Através de Portugal (e da África do Sul), várias empresas suecas tinham aberto lojas em Angola e Moçambique.
19. ”Portugal ur EFTA!” (”Portugal fora da EFTA!”) em Dagens Nyheter, 1 de Julho de 1961. Esta carta foi assinada, 
entre outras individualidades, por Per Ahlmark, presidente da Liga da Juventude do Partido Liberal (FPU), Ernst 
Klein, Primeiro Vice Presidente da FPU, Gabriel Romanus, secretário da FPU, Björn Beckman, presidente da União 
de Estudantes Liberais, e pela jornalista Eva Moberg, que viria posteriormente a formar o grupo sueco da Amnistia, 
que viria a ”adoptar” o líder do Zimbabué, Robert Mugabe. Per Ahlmark, que foi eleito deputado liberal em 1967, 
viria a fazer campanha, durante toda a década de 60, contra a adesão de Portugal à EFTA (ver, por exemplo, ”I Lis-
sabon där blundar de .. .”/”Em Lisboa fecham os olhos .. .” em Expressen, 27 de Outubro de 1966 e ”Sluta hyckla!” 
/”Chega de hipocrisia!”, em Expressen, 9 de Maio de 1968).
20. Expressen, 9 de Julho de 1961.
21. Em Setembro de 1966, ao regressar de um seminário internacional no Brasil contra o apartheid, Per Wästberg foi 
detido e expulso de Portugal (Dagens Nyheter, 3 de Outubro de 1966). Destino igual viria também a ter Pierre Schori 
em 1969, enquanto visitava Portugal como representante da Internacional Socialista (SAP: ”Verksamhetsberättelse 
1969”/Relatório anual 1969”, p. 93) (LMA).
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manifestações populares contra Portugal aquando da cimeira ministerial da EFTA em 
Estocolmo, em Março de 1967, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Franco 
Nogueira, ameaçou a Suécia com o lançamento de um boicote.22

Em finais dos anos 60, estas questões da EFTA e das relações económicas entre a  
Suécia e Portugal viriam não só a chamar à acção o movimento de solidariedade sueco, 
mas também, naturalmente, os próprios movimentos de libertação.23 Tratava-se, acima 
de tudo, do caso da FRELIMO de Moçambique quando, em meados de 1968 foi divul-
gado que a empresa sueca ASEA fazia parte de um consórcio internacional para construir 
uma central hidroeléctrica em Cahora Bassa, no rio Zambeze. Uma vez que coincidiu 
com a decisão do governo sueco de apoiar, de forma directa e oficial, os movimentos de 
libertação, a questão da ASEA e Cahora Bassa viria, mais do que qualquer outro acon-
tecimento isolado, a mostrar ao movimento de solidariedade o papel desempenhado 
pelos interesses económicos transnacionais suecos e, na era do Vietname, conduzir a uma 
tomada de posições cada vez mais radical. Na verdade, a questão de Cahora Bassa criou 
uma crise de confiança no seio do Partido Social Democrata, em relação às políticas do 
movimento sueco de trabalhadores em prol da África Austral.

De acordo com Ove Nordenmark, cientista político sueco, ”a recusa por parte do 
governo social democrata em intervir contra a ASEA quase levou a uma ruptura total 
com o Aftonbladet, o SSU, o LPC, ou seja, com uma série de grupos de acção e uma fac-
ção radical do Partido Liberal. No entanto, os líderes do LO e a Direcção da Federação 
de Trabalhadores Metalúrgicos, apoiou sem reservas a posição cautelosa do governo”.24  
Assim, devido ao seu envolvimento activo contra o projecto de Cahora Bassa na provín-
cia de Västmanland, sede da ASEA e das fábricas potencialmente afectadas, a futura Mi-
nistra social democrata para o Desenvolvimento, Cooperação e Negócios Estrangeiros, 
Lena Hjelm-Wallén, viu-se confrontada com a oposição do movimento sindical, quase 
perdendo assim a sua nomeação para o parlamento sueco em 1968. Posteriormente viria 
a descrever este incidente como ”um arranque interessante” para o seu envolvimento 
oficial com a África Austral.25

Ameaçada pelas sanções da Suécia contra a Rodésia, que entraram em vigor em  
Junho de 1969 e definiam explicitamente a energia eléctrica como um bem ou produto 
a incluir nessas sanções26, a ASEA acabaria por se retirar do projecto de Cahora Bassa em 
Setembro desse mesmo ano. Nessa altura, a solidariedade da Suécia para com as lutas 
nacionalistas nos territórios portugueses tinha deixado de ser um conjunto disperso de 
vozes de intelectuais, como fora no início dos anos 60, para passar a constituir um som 

22. Dagens Nyheter, 17 de Março de 1967.
23. Ver abaixo a entrevista com Jorge Rebelo (FRELIMO), p. 45. No entanto era frequente as chefias dos movimen-
tos de libertação nas colónias portuguesas defenderem que a Suécia (e os demais países nórdicos) não deveriam in-
terromper relações comerciais com Portugal, mas antes fazer pressão sobre Portugal junto da EFTA. Segundo Sverker 
Åstrom, representante da Suécia nas Nações Unidas, o líder do PAIGC, Amílcar Cabral, teria dito numa reunião 
em Fevereiro de 1970 que ”conseguia compreender que a entrada de Portugal na EFTA acabava por nos limitar, 
mas queria realçar que de forma alguma desejava que se cortassem relações comerciais entre a Suécia e Portugal, que 
sabia ser exigido por grupos de jovens radicais na Suécia”(Carta ”Samtal med Amílcar Cabral om läget i Portugisiska 
Guinea”/”Conversa com Amílcar Cabral sobre a situação na Guiné portuguesa”) ao ministro dos negócios estrangei-
ros sueco, Nova Iorque, 26 de Fevereiro de 1970) (SDA).
24. Nordenmark op. cit., p. 49.
25. Entrevista com Lena Hjelm-Wallén, p.292.
26. ”Act concerning certain sanctions against Rhodesia ”Acto referente a determinadas sanções contra a Rodésia, 
anexa à carta do Ministério dos Negócios Estrangeiros à delegação sueca nas Nações Unidas em Nova Iorque, Esto-
colmo, 1 de Julho de 1969 (MFA).
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mais uníssono e ribombante, sobre o qual se construíram os reorganizados Grupos de 
África da Suécia e também a ajuda oficial sueca. No início, esta opinião formou-se em 
torno dos desenvolvimentos em Angola.

Primeiras relações com Angola

Até à eclosão da guerra de libertação no início de 1961, Angola, talvez mais do que qual-
quer outro país na África Austral, era bastante desconhecida fora do mundo português.27 
Era, sem dúvida, este o caso na Suécia. No séc. XIX tinham sido feitos alguns contactos 
indirectos com as extremas setentrionais do país, por intermédio de companhias de mis-
sionários suecos no Congo28 e, acima de tudo, com a região sudoeste, através das ope-
rações comerciais à distância com a Namíbia, levadas a cabo por Axel Eriksson. Houve 
ainda visitas a Angola de alguns suecos, com a Igreja Metodista Internacional, ou como 
exploradores29 e aventureiros.30 Além de contactos posteriores, por meio de transporte 
marítimo, especialmente por via do serviço regular da Transatlantic entre a Suécia e a 
África do Sul, não houve ligações históricas directas com a África ocidental lusitana. Em 
1960, os interesses oficiais da Suécia em Angola continuavam a ser representados por dois 
cidadãos britânicos, que exerciam funções, respectivamente, como cônsul em Luanda e 
vice-cônsul no Lobito.31

Angola aparece pela primeira vez como registo específico nas estatísticas suecas do co-
mércio externo em 1971. Até então, quaisquer dados para esse país eram registados jun-
tamente com os de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau, sob o título ”África 
Ocidental Portuguesa”. Mesmo partindo do princípio que o grosso das trocas comerciais 
da Suécia com a África Ocidental Portuguesa era apenas com Angola, os números são 

27. Ao visitar o país em 1953, John Gunther escreveu: ”Angola é provavelmente o menos conhecido dos grandes 
países de Africa. [...] não creio que, nos últimos vinte anos, tenha sido visitado por mais de meia dúzia de jornalistas 
britânicos ou americanos. É o único país, excepção feita ao Egipto, onde não só é necessário um visto de entrada 
como um de saída ”(John Gunther: Inside Africa, Harper & Brothers, Nova Iorque, 1955, p. 596). O seu estatuto 
como zona fechada resultava da utilização por Portugal de Angola como colónia penal. Na verdade, no início do 
séc. XX, a população branca de Angola era ainda dominada pelos condenados portugueses, ou degredados. Em 
relação às entradas em Angola, no início dos anos 30 os condenados portugueses continuavam a ser muito mais 
numerosos do que os agricultores livres, o que tornada ridícula a declaração de Portugal de que estaria a levar a cabo 
uma ”missão de civilização”. Este sistema apenas foi abolido em 1954. Segundo Gerald Bender: ”É a suprema ironia 
que os instrumentos utilizados por Portugal para desempenhar a sua missão de civilização tenham sido retirados das 
camadas inferiores do país menos desenvolvido da Europa e que os próprios fossem considerados para lá do limite 
da civilização”(Gerald Bender: Angola under the Portuguese: The Myth and the Reality, Heinemann, Londres, 1978, 
pp. 93–94).
28. Já em 1881, a Igreja da Aliança da Suécia enviou missionários à bacia do Congo. O seu trabalho alargou-se aos 
dois Congos e, em 1959, havia nada menos de 199 missionários suecos nessa zona. Juntamente com representantes 
da Igreja Missionária Baptista, a Missão Pentecostal e a Missão Örebro, no final da década de 50 havia cerca de 400 
missionários suecos nos dois Congos, o que representava, de longe, a maior concentração de missionários suecos em 
África (Wohlin, ed., op. cit., Apêndice). Como já foi indicado, vários dos líderes do Partido Democrático de Angola 
(PDA), ou seja, o parceiro da UPA na FNLA, tinham frequentado escolas missionárias suecas no Congo.
29. Acima de tudo Peter August Möller, referido no capítulo sobre a Namíbia. O americano nascido na Suécia 
Amandus Johnson também poderia ser referido. Foi a Angola em 1922–24 e o seu relato I Marimbans land (”No 
País da marimba”; Hugo Gebers Förlag, Estocolmo) foi publicado em sueco em 1929.
30. Vários aventureiros suecos atraídos pela África Austral foram dar a Angola, mas muito poucos escreveram sobre 
as suas experiências. A honrosa e divertida excepção é Andy Andersson: En hötorgsgrabb i Afrika:Tjugofem års pion-
järliv och jaktäventyr i Rodesia, Portugisiska Öst- och Västafrika samt Kongo (”Um rapaz do centro de Estocolmo em 
África: vinte e cinco anos de vida de pioneiro e caçador na Rodésia, na África Oriental e Ocidental Portuguesa e no 
Congo”), Wahlström & Widstrand, Estocolmo,1924.
31. ”Svarta Afrika är morgondagens marknad” (”A África negra é o mercado de amanhã”) em StockholmsTidningen, 
24 de Novembro de 1960.
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extremamente baixos. Em 1950, o valor das exportações suecas para toda esta região era 
de 1,8 milhões de coroas suecas, representando 0,03 por cento do total de vendas suecas 
para o estrangeiro. Na mesma altura, o valor das importações era de 2,3 milhões de coro-
as suecas, ou seja, 0,04 por cento do total das importações da Suécia.

Dez anos mais tarde, mesmo antes do início da guerra de libertação, a balança comer-
cial tinha-se alterado a favor da Suécia, mas este comércio tinha ainda um carácter apenas 
marginal. Em 1960, as importações suecas da África Ocidental Portuguesa atingiram 3.8 
milhões de coroas suecas, apenas uma parte do total de 0,03 por cento, enquanto o valor 
das exportações da Suécia tinha aumentado para 10,7 milhões de coroas suecas, ou seja, 
0,08 por cento do total.32 As principais importações suecas da África Ocidental Portu-
guesa eram óleos vegetais, enquanto os principais bens exportados eram papel, pasta de 
papel e maquinaria. A Suécia nunca foi um mercado importante para o café angolano. 
Em 1950, por exemplo, a Suécia importou café da África Ocidental Portuguesa num va-
lor total de apenas 104.000 coroas suecas, representando quatro por cento do total das, já 
de si reduzidas, importações daquela zona. Quando, respondendo a um apelo do MPLA, 
o movimento internacional de solidariedade levou a cabo um boicote ao café angolano 
nos anos 70, nem assim se tornou uma questão relevante na Suécia.33

Ainda assim, em meados dos anos 50, uma série de empresas suecas tinha feito ten-
tativas de penetração tanto no mercado de Angola como no de Moçambique. Uma das 
mais importantes era o consórcio mineiro Bolidens Gruv AB. No princípio dessa década, 
assinaram um acordo de concessão, com a duração de cinco anos, com o governo de Por-
tugal para prospecção mineral em ambos os territórios, criando a empresa local designada 
Sociedade Boliden de Moçambique, em Lourenço Marques (agora Maputo), em Abril de 
1954. As áreas concessionadas à Boliden eram gigantescas e cobriam uma superfície total 
de cerca de 50.000 quilómetros quadrados, ou mais do que um décimo da superfície da 
Suécia. Em Angola, a concessão com 30.000 quilómetros quadrados ficava no exterior 
de Moçâmedes (agora Namibe), na parte sudoeste do país. A concessão de Moçambique, 
algo menor, ficava em Manica, entre o porto da Beira e a fronteira com a Rodésia.34 No 
entanto, estas explorações não foram bem sucedidas e foram encerradas em 1957.35

A Associação Geral de Exportações da Suécia envolveu-se também activamente na 
promoção de ligações comerciais mais estreitas com Angola e Moçambique. Depois de 
ter organizado o que chamou de viagens de ”análise e boa-vontade” à África Ocidental e 
Equatorial Francesa em 1952, e ao Congo Belga em 1953, a associação levou a cabo uma 
dessas visitas aos dois territórios portugueses em Maio-Junho de 1955. Esta delegação36 
foi liderada pelo enviado da Suécia em Lisboa, Jan Stenström, que ficou impressionado 
com o que viu nessa visita. Em entrevista, diria posteriormente 

32. (Para 1950:) Kommerskollegium: Handel: Berättelse för år 1950, Volym I, Sveriges Officiella Statistik, Norstedt 
& Söner, Estocolmo, 1952. (Para 1960:) Statistiska Centralbyrån: Handel: Berättelse för år 1960, Volym II, Esto-
colmo, 1963. As trocas comerciais entre a Suécia e a África Ocidental Portuguesa não aumentaram após a adesão 
de Portugal à EFTA. Pelo contrário. Assim, em 1970, as mercadorias suecas vendidas para essa zona atingiram um 
valor total de 2,5 milhões de coroas suecas, o que representa menos de 0,01 por cento do total de exportações da 
Suécia. Quando às importações, estas eram de 27,2 milhões de coroas suecas, uns estáveis 0,08 por cento (Statistiska 
Centralbyrån: Utrikeshandel 1970, Volym II, Estocolmo, 1972).
33. Entrevista com Hillevi Nilsson, p. 326. A campanha de boicote contra o café de Angola foi especialmente forte 
nos Países Baixos e no Canadá.
34. Svensk Utrikeshandel, Nº 18, 30 de Setembro de 1955, pp. 11–12.
35. Södra Afrika Informationsbulletin, Nº 5, 1969, p. 47.
36. As empresas suecas representadas na delegação foram a AGA, a Bolidens Gruv AB, a Elof Hanson, a AB Linje-
byggnad e a STAB/Sociedade Nacional de Fósforos, esta última sediada em Portugal.
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que o que mais lhe tinha chamado a atenção foi o esforço intenso e o elevado nível de vida 
da população branca. [...] Os portugueses têm excelentes relações com a população negra e a 
paz, que é exemplar, é mantida com suavidade. Existem muitos indicadores de que os negros 
acabarão por, de forma tranquila, assumir a postura de cidadãos de pleno direito na união 
portuguesa.37

No entanto, desta viagem de boa-vontade não resultou qualquer avanço em termos de 
entrada no mercado de Angola. Mais, a visão que Stenström apresentou do país e das 
relações harmoniosas entre as raças não tinha nada a ver com a dura realidade. Em 1955, 
o historiador britânico Basil Davidson publicou o livro The African Awakening, onde 
relatava sobretudo as suas experiências de viagem no Congo e em Angola. Observando 
a oposição emergente aos portugueses como ”ténue e sempre nas sombras”, e citando 
discussões tidas em Angola, a previsão que Davidson faz é havia ”um movimento nacio-
nalista em crescimento entre os africanos, que estão a tentar obter ajuda externa, mesmo 
que isso faça a sua casa desabar sobre as suas cabeças”.38 Tal como veio a ser demonstrado 
por acontecimentos posteriores, este ponto de vista representava melhor a situação deses-
perada de opressão em que vivia a maioria dos africanos.

As insurreições de 1961 e as reacções iniciais da Suécia

As guerras de libertação na África Austral tiveram o seu início em Angola. Mais do 
que em qualquer outra região, a causa nacionalista viria, no entanto, logo desde o seu 
início, a ser marcada por clivagens profundas. A UPA de Holden Roberto (FNLA)39 
e o MPLA de Agostinho Neto (MPLA)40, juntamente com a UNITA de Jonas  

37. Citado em Svensk Utrikeshandel, Nº 18, 30 de Setembro de 1955, pp. 10–11.
38. Basil Davidson: The African Awakening, Jonathan Cape, Londres, (Segunda edição) 1956, p. 225. 
39. UPA (União das Populações de Angola) foi precedida pela UPNA (União das Populações do Norte de Angola), 
formada em Leopoldville (agora Kinshasa), Congo Belga, em 1957. A UPNA não reconhecia a soberania portuguesa 
sobre o reino histórico do Congo, que abrangia também o norte de Angola, e era uma organização Bakongo para 
promover a independência desta zona. Holden Roberto (na altura frequentemente chamado José Gilmore), que, 
apesar de ter nascido em São Salvador, no norte de Angola, tinha vivido no Congo toda a vida, transformou-se 
rapidamente na principal figura da UPNA. Em Dezembro de 1958, participou na Conferência de Todos os Povos 
Africanos em Accra, Gana, onde lhe disseram que a ideia de restabelecer o reino do Congo era um ”anacronismo 
tribal”(Marcum (1969) op. cit., p. 67). Adaptando-se a esta crítica, a UPNA deixou de fazer referência ao norte do 
país, passando a chamar-se UPA. No entanto, de forma muito significativa, a UPA continuava a ser um movimento 
étnico-nacionalista Bakongo. Em Março de 1962, a UPA e o, mais pequeno, PDA (Partido Democrático de Angola) 
uniram-se para formar a FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola). Uma semana depois, a FNLA anunciou 
a formação de um governo Revolucionário de Angola no Exílio, ou GRAE, presidido indiscutivelmente por Rober-
to. Cunhado e discípulo dilecto do futuro presidente Mobutu do Zaire, manteve a sua base no Congo-Leopoldville. 
O GRAE foi reconhecido pela OUA em 1963, reconhecimento esse que lhe foi retirado em 1971. 
40. O MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) tem as suas origens num conjunto de organizações 
nacionalistas que surgiram em Angola no início dos anos 50, entre as quais o pequeno Partido Comunista de Angola 
e o PLUA (Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola). O MPLA foi oficialmente fundado em Luanda em 
Dezembro de 1956, altura em que o partido publicou um manifesto nacionalista, no qual pedia o fim do domínio 
português e a criação de um estado angolano independente, governado por uma coligação democrática de todas as 
forças que combatiam o colonialismo. Os seus apoiantes foram fortemente atacados pelas autoridades portuguesas 
em 1959–60, perdendo a sua liderança com base em Luanda. Em Julho de 1960, o MPLA estabeleceu o seu quartel-
general no exílio na Guiné-Conacri, constituindo-se formalmente como um movimento institucionalizado. Este 
quartel-general passou para Leopoldville em 1961. Depois de Agostinho Neto ter fugido da prisão em Portugal em 
Julho de 1962, o MPLA realizou aí a sua primeira conferência em Dezembro, altura em que Neto foi eleito presi-
dente. O MPLA, no entanto, teve uma existência muito difícil no Congo-Leopoldville. Foi-lhe negado o acesso às 
zonas fronteiriças com Angola e não foi autorizado a criar instalações de treino. Em finais de 1963, o movimento 
recebeu ordens para fechar a sua sede no país, transferindo o seu quartel-general para Brazzaville, capital do antigo 
Congo Francês. O MPLA foi reconhecido pela OUA em 1964 e recebeu tratamento preferencial entre 1966 e 
1972.
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Savimbi,41 eram os principais agentes de Angola na luta deste país pela libertação, aparece-
ram na cena nacionalista durante a segunda metade dos anos 50. Enquanto a UPA, com 
base no Congo, que emergira da política interna da etnia Bakongo e que vivia na zona 
fronteiriça entre Angola e o Congo, se tinha conseguido estabelecer entre os movimentos 
de libertação africanos, em finais de 1950, sabia-se muito menos sobre o MPLA. Ao con-
trário da UPA, o MPLA, por exemplo, não participou na Conferência de Povos Africanos 
no Gana em Dezembro de 1958, que acabaria por conduzir aos contactos iniciais entre os 
movimentos de libertação africanos e o Partido Social Democrata sueco no governo.42

Viria a ser, no entanto, o mais antigo e mais cosmopolita MPLA, apoiado sobretudo 
pelos africanos urbano-intelectuais, pelos trabalhadores e pelos habitantes dos bairros de 
lata, que acabou por atrair a atenção do regime português. A temível polícia secreta de 
Salazar, a PIDE,43 estabeleceu-se em Angola a partir de 1957 para combater a militância 
crescente do movimento nacionalista. Estabeleceu desde logo uma rede de informadores 
e funcionários locais para identificar, de forma sistemática, indivíduos suspeitos de activi-
dades nacionalistas, processo que, entre Março e Julho de 1959, culminou em inúmeras 
detenções em Luanda. Entre os detidos contava-se o presidente do MPLA, Ilídio Tomé 
Alves Machado, que juntamente com mais quarenta e nove réus foi, num julgamento 
secreto realizado no ano seguinte, condenado a uma pesada pena de prisão por subversão 
política. Em Junho de 1960 houve uma segunda vaga de detenções, sendo detidas mais 
cinquenta e duas pessoas, incluindo o Padre Joaquim Pinto de Andrade44 e o Dr. Agos-
tinho Neto.45 A detenção de Neto, na altura presidente do Comité Director do MPLA 
em Angola, suscitou fortes protestos na sua região natal, a leste de Luanda e causou o 
massacre de Catete, onde foram mortos mais de trinta manifestantes e mais de duzentos 
foram feridos pelos soldados portugueses.46

As detenções e execuções em Angola não foram relatadas em Portugal47 mas foram, 

41. A UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) apareceu apenas dez anos depois do MPLA e 
da UPA. A sua força motriz era Jonas Savimbi. De origem Ovimbundo, fora um dos poucos não-bakongos a chegar 
à liderança da UPA-FNLA-GRAE. Ocupando o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros do GRAE, Savimbi 
acabou por denunciar Roberto como tribalista e dependente dos EUA, demitindo-se em Julho de 1964. Em Março 
de 1966, foi criada a UNITA, numa conferência na zona leste de Angola. Ao contrário da FNLA-GRAE e MPLA, 
a UNITA não foi reconhecida pela OUA antes da queda do regime de Lisboa em 1974.
42. Nessa altura o MPLA ainda não tinha sido formado como ”organização política formal, com estatutos e progra-
ma publicados”(MPLA: MPLA – 40 Anos por Angola / MPLA, Luanda, 1996). Sobre as origens do MPLA, ver ainda 
Carlos Pacheco: MPLA: Um Nascimento Polémico, Vega, Lisboa, 1997.
43. Policia Internacional e de Defesa do Estado.
44. O irmão mais velho de Mário Pinto de Andrade, o Padre Joaquim Pinto de Andrade tinha sido Chanceler da 
Arquidiocese de Luanda e, quando foi detido, era membro do Conselho Executivo da Sociedade Africana de Cultu-
ra, sedeada em Paris. Foi mantido prisioneiro num mosteiro perto da cidade do Porto, em Portugal. Em Dezembro 
de 1962, Joaquim Pinto de Andrade foi nomeado ”Presidente Honorário” do MPLA in absentia. Rompeu com o 
movimento em 1974, formando o movimento de oposição chamado ”Revolta Activa” em Brazzaville.
45. Filho de um catequista metodista, Agostinho Neto foi para Portugal em 1947 para frequentar medicina em 
Coimbra e, mais tarde, na Universidade de Lisboa. Juntamente com Amílcar Cabral, Mário Pinto de Andrade e 
Marcelino dos Santos, Neto fundou o Centro de Estudos Africanos em Lisboa em 1951, que rapidamente se consti-
tuiu como um fórum importante para muitos dos futuros líderes nacionalistas nas colónias portuguesas. Participou 
ainda activamente na oposição portuguesa, participação essa que, juntando-se à publicação de poesia nacionalista, 
levou a que fosse detido várias vezes e a que fosse expulso da universidade entre 1951 e 1957. Conseguiu, no entanto, 
terminar o curso de medicina em 1958 e regressou a Angola no ano seguinte. Em Junho de 1960, Neto foi preso no 
seu consultório em Luanda, chicoteado perante a família e transferido para uma prisão em Cabo Verde.
46. Basil Davidson: In the Eye of the Storm: Angola People, Longman, Londres, 1972, p. 185.
47. O massacre de Catete nunca foi noticiado na imprensa portuguesa (Marcum (1969) op. cit., p. 39). O autor 
recorda-se de, em 1977, um sobrevivente lhe ter mostrado uma linha marcada numa casa em Catete, a cerca de 120 
centímetros do solo. A parede estava pejada de buracos de bala. Todos os indivíduos do sexo masculino com uma 
altura superior à linha tinham sido executados pelos portugueses.
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porém, fortemente denunciadas por escritores internacionais empenhados, como Basil 
Davidson48 e, acima de tudo, pelo líder exilado do MPLA junto do secretário geral, 
Viriato da Cruz,49 o presidente em exercício Mário Pinto de Andrade50 e Lúcio Lara51. 
Foram precisamente estes acontecimentos que quebraram na Suécia o longo silêncio que 
envolvia Angola. Depois de escrever sobre Moçambique em Novembro de 1959,52 Per 
Wästberg publicou em Agosto de 1960 um artigo chamado ”O Terror em Angola” no 
jornal sueco de grande tiragem Dagens Nyheter, no qual, sem nunca referir explicitamente 
o MPLA, apresentava a ”frente de independência de Angola” e os seus líderes, da Cruz, 
de Andrade e Lara.53 Em Janeiro de 1961, ou seja, ainda antes do início do combate ar-
mado, Wästberg fez ainda uma apresentação pormenorizada dos últimos acontecimentos 
em Angola, incluindo a detenção de Agostinho Neto, descrevendo o MPLA como ”o 
movimento nacionalista mais relevante”.54

Ainda assim, foi apenas depois do sequestro do navio português Santa Maria, pelo 
quixotesco capitão português Henrique Galvão, dos ataques dos apoiantes do MPLA 
às prisões em Luanda e da revolta inspirada pela UPA no norte de Angola, no período 
entre Janeiro e Março de 1961, que a situação no país se entranhou no debate na Suécia. 
Juntamente com a situação na África do Sul e, naturalmente, com a guerra no Congo, 
a questão de Angola viria, no decorrer do ano seguinte, a dominar os relatos de aconte-
cimentos na África Austral. Em Julho de 1961, foi feita a primeira grande campanha de 
angariação de fundos para a região, na Suécia, que não só acabou por colocar o MPLA 

48. Davidson foi muito importante para a criação do Conselho para a Liberdade em Portugal e nas Colónias no 
Reino Unido. Depois da detenção de Neto e sua transferência para a ilha de Santo Antão em Cabo Verde, o Con-
selho, juntamente a Sociedade Britânica Anti-Escravatura, a Igreja Metodista e O Comité Americano para África, 
montou uma campanha intensiva para libertar Neto, o que possivelmente impediu que Portugal executasse o futuro 
presidente de Angola. Em vez disso, em Outubro de 1960, Neto seria transferido para a prisão do Aljube em Lisboa, 
de onde conseguiu evadir-se em Julho de 1962.
49. Tal como muitos outros nas chefias do MPLA, Viriato da Cruz era nacionalista e um poeta reconhecido. Depois 
de fundar a PLUA em 1953, tornou-se secretário geral do MPLA em 1956. Conseguiu escapar à repressão em finais 
dos anos 50 e fugiu para França, onde se juntou a Mário Pinto de Andrade. Em Paris, da Cruz e de Andrade coope-
raram com a revista cultural Présence Africaine. Juntamente com Lúcio Lara formaram o núcleo activo do MPLA no 
exílio. No entanto, criticado pelas suas opiniões de extrema esquerda, da Cruz foi afastado do centro do poder do 
MPLA na sua conferência nacional em Dezembro de 1962 e, após tentar formar uma aliança com Holden Roberto, 
acabou por ser expulso do movimento no ano seguinte. Depois disso, estabeleceu-se na China, onde trabalhou no 
Gabinete de Escritores Afro-Asiáticos em Pequim até à sua morte em 1973.
50. Mário Pinto de Andrade, outro dos principais escritores-intelectuais do MPLA, estudou em Lisboa e Paris, onde 
trabalhou com a Présence Africaine. Juntamente com Amílcar Cabral da Guiné-Bissau e Marcelino dos Santos de 
Moçambique, formou o Movimento Anti-Colonial (MAC) em 1957. Enquanto presidente do MPLA entre 1960 
e 1962, de Andrade veio a tornar-se um crítico vigoroso do ”presidencialismo” de Agostinho Neto e organizou o 
movimento de oposição Revolta Activa em 1974. Depois da independência de Angola, foi exilado para a Guiné-
Bissau, onde foi Comissário da Cultura.
51. Lúcio Lara era matemático de profissão e também professor de física. Eleito para o executivo do MPLA na 
primeira conferência nacional do MPLA em Dezembro de 1962, Lara tinha o importante cargo de Secretário para a 
Organização e Quadros. Enquanto tal, era responsável tanto pela educação dos quadros clássicos como dos políticos, 
no início a partir de Brazzaville e posteriormente na Frente Oriental, dentro de Angola. Eleito para o Politburo do 
MPLA em 1974, depois da independência de Angola em 1975, Lara foi referido frequentemente como sendo o 
”braço direito” do presidente Neto.
52. Per Wästberg: ”Tystnadens diktatur” (”A Ditadura do silêncio”) em Dagens Nyheter, 14 de Novembro de 1959. 
Este artigo motivou um protesto do governo de Portugal ao Ministério dos Negócios Estrangeiros (Ryberg (1973) 
op. cit., p. 53).
53. Per Wästberg: ”Terrorn i Angola” (”O terror em Angola”) em Dagens Nyheter, 17 de Agosto de 1960.
54. Per Wästberg: ”Angola och Moçambique” (”Angola e Moçambique”) em Dagens Nyheter, 26 de Janeiro de 1961. 
É curioso notar que Wästberg, que estava activamente ligado ao movimento anti-apartheid sueco, referiu neste artigo 
que Portugal tinha assinado um pacto de auxílio militar com a África do Sul. ”Se houver uma revolta em Angola, e 
a África do Sul vier em auxílio de Portugal,” disse Wästberg ”os estados africanos livres já ameaçaram intervir. Todo 
o continente africano poderia ver-se mergulhado na guerra”. 
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em contacto directo com a Suécia, mas viria também a facilitar as relações futuras com o 
PAIGC da Guiné-Bissau e com a FRELIMO de Moçambique.

Numa tentativa de libertar os seus líderes detidos e camaradas nacionalistas, cerca de 
duzentos apoiantes do MPLA, armados com facas e paus, atacaram a 4 de Fevereiro de 
1961 a prisão central de Luanda, marcando assim o início da guerra de libertação em 
Angola e a guerra na África Austral, que duraria trinta anos.55

O primeiro ataque à prisão de São Paulo falhou, rezando as crónicas que terá re-
sultado na morte de sete polícias portugueses e de cerca de quarenta atacantes. Ainda 
assim, continuou a revolta e, após algumas escaramuças, deu-se outro ataque, no dia 10 
de Fevereiro, contra outra prisão de Luanda, tendo este também resultado em mortes. 
Segundo John Marcum56,

a vingança portuguesa foi terrível. A polícia ajudou grupos de vingadores civis a organizar 
massacres nocturnos nos bairros de lata de Luanda. Os brancos arrastavam os negros do único 
quarto das suas barracas depauperadas, abatiam-nos a tiro e deixavam os corpos nas ruas. Um 
missionário metodista testemunhou saber pessoalmente da morte de quase trezentas pessoas. 
A verdadeira dimensão deste massacre, no entanto, nunca será conhecida.57

Já tendo sido afectado por detenções anteriores, o movimento nacionalista emergente foi 
brutalmente dizimado e apenas um número reduzido de militantes do MPLA conseguiu 
fugir de Luanda para voltar a organizar a luta a partir da floresta de Dembos, a nordeste 
da capital.

Esta insurreição em Luanda coincidiu com o caso do Santa Maria. Esperando que o 
capitão Henrique Galvão estivesse a cooperar com os nacionalistas e que fosse levar o pa-
quete sequestrado para Luanda, um número cada vez maior de jornalistas internacionais 
reuniu-se pela primeira vez na capital de Angola quando se deram os ataques às prisões. 
Foi, assim, impossível para as autoridades portuguesas ocultar esses acontecimentos,58 
que entraram na ordem de trabalhos do Conselho de Segurança das Nações Unidas a 
10 de Março de 1961. A imprensa sueca estava presente em Luanda, na pessoa de Sven 
Aurén, correspondente em Paris do diário conservador Svenska Dagbladet. Ao contrário 
da maioria dos comentadores internacionais, Aurén não era nem pouco mais ou menos 
simpatizante do que ele chamou uma ”revolta dos primitivos contra os civilizados” e ”ter-
rorismo de modelo argelino”.59 Apesar de ser algo crítico do regime colonial português 
diria, acima de tudo, que a perspectiva da independência de Angola de Portugal condu-
ziria ao ”caos” e a aberturas ao comunismo internacional. No segundo dos seus extensos 

55. O MPLA foi o primeiro dos movimentos de libertação da África Austral a iniciar a luta armada. Ao que consta, 
esta decisão foi tomada logo após a Assembleia Geral das Nações Unidas ter decidido formalmente que Angola e 
os demais territórios portugueses ”não estavam aptos para se auto-governarem nos termos da Carta das Nações 
Unidas”. Esta decisão histórica foi anunciada por Viriato da Cruz e Mário Pinto de Andrade, numa conferência de 
imprensa realizada em Londres, no início de Dezembro de 1960, no âmbito da Conferência de Líderes Nacionalistas 
das Colónias Portuguesas. No entanto, nesta conferência de imprensa, realizada na Câmara dos Comuns, os líderes 
do MPLA nunca falaram de luta armada, mas de ”acção directa”. Segundo Lúcio Lara, a expressão foi explicitamente 
escolhida após recomendação de Fenner Brockway e Basil Davidson do Conselho Britânico para a Liberdade em 
Portugal e nas Colónias, para não hostilizar eventuais simpatizantes ocidentais (entrevista com Lúcio Lara, p. 18).
56. John Marcum: The Angolan Revolution, Volume I: The Anatomy of an Explosion, The MIT Press, Cambridge, 
1969, pp. 128–129.
57. Ibid., p. 129. Em Janeiro de 1961 tinha eclodido a chamada ”Guerra da Maria”, em Malanje, a cerca de 400 kms 
a leste de Luanda. Tudo começou quando seguidores de uma seita cristã dissidente se sublevaram contra o sistema 
de cultura forçada de algodão e, de uma forma geral, contra a autoridade portuguesa.
58. Os portugueses acabaram por fechar as fronteiras a correspondentes estrangeiros e impuseram um blackout quase 
total às notícias de Angola.
59. Sven Aurén: ”Kontakt med Angola” (”Contacto com Angola”),em Svenska Dagbladet, 19 de Fevereiro de 1961.
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artigos sobre Angola, ele escreveu que 
não há razão para partir do princípio que o bloco comunista não está de olhos postos nesta 
possibilidade, prestes a utilizá-la, caso se venha a concretizar. É o dever de Portugal manter-se 
firme em Angola, para bem da população negra e do mundo ocidental.60

Este ponto de vista foi rapidamente repetido pela imprensa conservadora sueca e pelo 
Partido Moderado. Na verdade, a revista teórica Svensk Tidskrift já tinha apresentado 
Holden Roberto da UPA como comunista e, à laia de aviso, alertado para o facto de o 
Partido Comunista Português ter, no seu congresso de 1957, ”adoptado uma resolução 
reiterando o direito dos territórios africanos à independência imediata”, isto antes dos 
acontecimentos em Luanda, mas após a adopção da Declaração sobre a Concessão da 
Independência aos Países e Povos Coloniais pela Assembleia Geral das Nações Unidas.61 
Na sua edição seguinte, a revista dizia que 

Angola é caracterizada pela sua prosperidade e satisfação. Ao contrário do que se passa em 
muitos outros países africanos, as relações entre negros e brancos são excelentes. [...] Não existe 
segregação e os habitantes estão, no seu conjunto, satisfeitos com a sua situação e, neste mo-
mento, nada interessados em questões políticas. Este país é dominado pela ordem, segurança 
e ausência de ódios raciais. Os próprios angolanos não demonstram desejo de ter alterações 
radicais.62

As opiniões do Svensk Tidskrift foram-se tornando mais extremas depois dos ataques de 
Luanda e da revolta no norte do país. Em meados de 1961, o seu editor, professor Erik 
Anners, que foi eleito deputado pelo Partido Moderado em 1963, disse que era ”espan-
toso” que a maioria da imprensa sueca estivesse ”disposta a acreditar na propaganda anti-
colonial orquestrada pelo bloco soviético”. Disse-o aquando da apresentação que fez dos 
últimos acontecimentos em Angola, que descreveu como uma ”revolta popular inspirada 
por um pathos de liberdade, contra uma tirania colonial manchada de sangue ”. Segundo 
o editorial, os acontecimentos no Congo demonstraram o que acontecia quando ”uma 
potência colonial se demitia dos encargos políticos, militares e económicos e fugia às suas 
responsabilidades para com as massas inocentes e indefesas”.63 Para poder deixar ”o outro 
lado” apresentar os seus pontos de vista, Anners decidiu publicar um artigo do irlandês 
Ronald Waring que, na altura, era instrutor na Academia Militar Portuguesa.64

O artigo de Waring, escrito em Maio de 1961, e entitulado ”Angola and World  
Peace” – Angola e a Paz Mundial, representa provavelmente o exemplo mais flagran-
te de comentários pró-portugueses e pró-colonial que eram geralmente publicados pela 
imprensa conservadora sueca nesta altura. O autor realçava que ”a maioria dos povos 
africanos tem vivido desde o início dos tempos uma vida selvagem e primitiva. Uma 
tribo ataca outra, irmão mata irmão, os pais comem a sua própria prole em orgias cani-
bais e feiticeiros utilizam cadáveres ensanguentados para apaziguar os deuses da selva”.65 

60. Sven Aurén: ”Angola i närbild” (”Angola em primeiro plano”), em Svenska Dagbladet, 22 de Fevereiro de 1961.
61. Magnus Mörner: ”Portugisiska Afrika mellan Scylla och Charybdis” (”África entre Cila e Caribidis”), em Svensk 
Tidskrift, Nº 2, 1961, p. 100.
62. Lt. Col. Ronald Waring: ”Angola och framtiden” (”Angola e o futuro”) em Svensk Tidskrift, Nº 3,1961, pp. 
153 e 155.
63. ”Dagens frågor” (”As questões de hoje”), Svensk Tidskrift, No.5, 1961, pp. 268–269. Nesse mesmo editorial 
defendia-se que ”se os europeus não tivessem vindo para África, muitos povos ainda seriam canibais e venderiam 
hoje os filhos como escravos, enquanto os reis continuavam a entreter-se construindo pirâmides de caveiras humanas 
”(Ibid., p. 270).
64. O primeiro artigo de Waring foi publicado no Svensk Tidskrift, Nº 3, 1961.
65. Num artigo posterior no Svensk Tidskrift, escrito em defesa de contribuição de Waring, o professor Anners disse 
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Segundo esse artigo, Portugal tinha compreendido que essas gentes não estavam aptas a 
governar-se a si mesmas, mas que tinha chegado a Angola uma combinação de comunis-
tas, terroristas e feiticeiros:

Agitadores bem treinados entravam em grande número no país, africanos escolhidos a dedo, 
formados em Praga, Varsóvia ou Moscovo. Os feiticeiros colaboravam com os terroristas e 
hordas ululantes de nativos encenavam orgias canibais.66 É a esta gente que a ONU quer dar 
”independência”, ”autodeterminação” e ”democracia”. É difícil crer que políticos ditos respon-
sáveis possam ser acometidos de uma demência tão flagrante. Na verdade, será possível existir 
na história um exemplo mais acabado de loucura total?67

Declarações tão radicais e preconceituosas como estas eram, no entanto, a excepção e a o 
Svensk Tidskrift não só era levado a sério pela imprensa social democrata, liberal e centris-
ta, mas também por alguns jornais conservadores, como o Norrbottens-Kuriren. É claro 
que a insurreição rural desencadeada pela UPA no norte de Angola em Março carecia de 
objectivos políticos a longo prazo e não tardou em degenerar numa selvajaria étnica cega 
contra todos os não-bakongos, os brancos e os mulatos e negros, mas a publicação de 
uma ”caterva de propaganda da mais básica e desonesta”68 pela revista teórica moderada 
foi, no entanto, demasiado extrema até para o Norrbottens-Kuriren. Tendo dito isto, co-
meçando com a guerra de libertação em Angola em 1961, a imprensa conservadora e o 
Partido Moderado normalmente tomavam posições contrárias às de uma opinião pública 
sueca cada vez mais favorável à independência nacional e a um governo de maioria na 
África Austral.

Depois das revoltas no início de 1961, Angola entrou no debate sueco sobre a África 
Austral. Sob as parangonas ”Liberdade para todos os povos” e ”Contra a Opressão Ra-
cial”, a questão da independência de Angola do Portugal fascista viria a merecer grande 
destaque, a par das lutas na Argélia, Moçambique e África do Sul, nas manifestações do 
Dia do Trabalhador em Estocolmo, no dia 1 de Maio de 1961.69 A 1 de Julho de 1961, 
um grupo de jovens liberais pediu ao governo sueco que se empenhasse na expulsão de 
Portugal da EFTA, ”um acto que viria a ser decisivo no auxílio ao movimento de liberta-
ção em Angola” e, na semana seguinte, a União dos Estudantes Social Democratas exigiu 
um protesto oficial da Suécia contra as políticas portuguesas em Angola.70

O recém-formado Comité da África do Sul centrou os seus esforços na formação da 
opinião pública sobre a África do Sul do apartheid,71 mas foi o trabalho activo de alguns 

tratar-se de ”factos históricos bem conhecidos”(Erik Anners: ”Angolakrisen inför svensk opinion/A crise de Angola 
perante a opinião sueca”, em Svensk Tidskrift, No.1, 1962, p.54).
66. Waring disse que conhecia pessoalmente um caso em que um ”grupo de terroristas” tinha trazido um contentor 
com ”uma provisão de braços, pernas e pés de crianças europeias conservados em sal para usar como mantimentos”. 
No entanto, não ignorando as crueldades da revolta de Março, o académico americano James Duffy comentou que se 
”a barbárie e as atrocidades forem a bitola do tribalismo, os soldados portugueses e os colonos não são menos atávicos 
que os seus adversários africanos” (James Duffy: Portugal in Africa, Penguin Books, Harmondsworth, 1962, p. 216).
67. Lt. Col. Ronald Waring: ”Angola och världsfreden” (”Angola e a paz no mundo”), em Svensk Tidskrift, Nº 5, 
1961, pp. 278–283.
68. Citado em Anners em Svensk Tidskrift, Nº 1, 1962, p. 56.
69. Stockholms Arbetarekommun 1961: ”Verksamhetsberättelse” (”Relatório anual do Partido Social Democrata 
em Estocolmo”), pp. 6–7 (LMA). Arne Geijer e Alva Myrdal foram os principais oradores neste caso.
70. As organizações políticas de estudantes em Uppsala uniram-se num Comité de Acção Internacional, no início 
de Junho de 1961, e enviaram uma carta ao governo de Portugal condenando as suas políticas em Angola (Svenska 
Dagbladet, 15 de Junho 1961).
71. Apesar de na constituição da SSAK se dizer que a ”opressão racial noutras partes da África Austral que não a 
África do Sul será seguida com atenção por este Comité”, esta organização nunca chegou a iniciar actividades em 
prol de Angola.
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dos principais jornalistas e comentadores de questões internacionais suecos que mais 
contribuiu para o destaque que foi dado a Angola na Suécia em 1961–62. Do lado social 
democrata, Victor Vinde, editor chefe do Stockholms-Tidningen, defendia uma combi-
nação de protestos contra Portugal e o auxílio aos nacionalistas, dizendo que ”ao ditador 
Salazar devem ser fechadas as portas de todas as instâncias internacionais [...], incluindo 
da EFTA. Com esta liderança, Portugal não tem lugar no Mundo Ocidental”.72 Os ou-
tros jornais socialistas fizeram eco da opinião de Vinde. Göran Therborn – por exemplo, 
internacionalmente reconhecido como um dos mais importantes cientistas sociais da 
Suécia, publicou uma análise de fundo bem fundamentada sobre o desenrolar dos acon-
tecimentos em Angola, e publicou-a no semanário sindicalista Arbetaren.73

Foram, no entanto, Sven Öste no matutino liberal Dagens Nyheter e Anders Ehn-
mark, o seu homólogo do vespertino Expressen quem mais contribuiu para introduzir o 
tema de Angola no debate sueco. Ambos visitaram a região mais setentrional do Congo 
em meados de 1961 e tiveram contacto directo com a UPA e o MPLA, publicandos de-
pois relatos dos acontecimentos em torno da luta em Angola, que na altura não serviram 
apenas para informar o público sueco, mas foram citados na literatura internacional.74 
Tiveram uma importância especial os primeiros contactos de Ehnmark com a liderança 
exilada do MPLA e a sua promoção numa campanha de angariação de fundos do jornal 
Expressen para os refugiados em Angola no sul do Congo. Além disso, Anders Ehnmark, 
Sven Hamrell, Per Wästberg e Sven Öste75 publicaram em 1961–62 nada menos que 
quatro obras sobre Angola. Três delas apresentavam ao público sueco os líderes dos movi-
mentos de libertação angolanos pelas suas próprias palavras. Este esforço explica em larga 
medida porque o MPLA, e posteriormente, por inerência, a FRELIMO de Moçambique 
e o PAIGC da Guiné-Bissau, no início dos anos 60 já eram alvo de atenção no longínquo 
país que era a Suécia.

Vozes de Angola no Expressen e Öste e Ehnmark no Congo

A 15 de Março de 1961, apenas um mês depois dos trágicos acontecimentos em Luanda, 
 a UPA de Holden Roberto aproveitou a confusão e passou à acção, lançando um ataque 
no coração da zona dos cafezais, no norte do país. Tratou-se de um desafio muito mais 
sério aos portugueses do que os ataques às prisões em Luanda, e lançou Angola numa 
rebelião prolongada. Os ataques inspirados pela UPA provocaram um levantamento ge-
neralizado e, em questão de dias, centenas de plantações e explorações agrícolas de portu-
gueses, estabelecimentos comerciais e postos do governo foram destruídos. Nessa fase, as 
instruções da UPA, no sentido de se direccionar apenas a acção contra o governo colonial 
e contra a propriedade dos colonos portugueses76, acabaram por ceder o lugar a uma 

72. Victor Vinde: ”Angola nos anos 50” em Stockholms-Tidningen, 6 de Julho de 1961. Nesse mesmo artigo, Vinde 
protestou contra o facto de o representante diplomático da Suécia em Lisboa, Alexis Aminoff, que tinha estado 
colocado na África do Sul e, na sua estadia nesse país, tinha pedido desculpas ao primeiro ministro Verwoerd pelas 
críticas da imprensa sueca ao apartheid, ter tido ocasião de ”repetidamente demonstrar a sua simpatia pelo ditador 
Salazar”. 
73. Göran Therborn: ”Frihet även för Angola” (”Liberdade também para Angola”) em Arbetaren, 7 de Setembro de 
1961.
74. Ver, por exemplo, Marcum (1969) op. cit., p. 211.
75. Hamrell e Wästberg viriam a tornar-se membros do Comité Consultivo para Ajuda Humanitária. Ehnmark e 
Öste nunca chegaram a ser membros deste organismo tão importante.
76. Marcum (1969) op. cit., p. 143.
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explosão popular descontrolada. Os insurrectos rapidamente se viraram contra todos os 
não-bakongos, brancos ou negros, homens ou mulheres.

Calcula-se que entre 300 e 500 portugueses e cerca de 1.500 africanos tenham sido 
mortos durante a jacquerie (rebelião).77 Contudo, estes números são uma ínfima parte 
da carnificina provocada pelas represálias de Portugal. A partir de Maio de 1961, os mi-
litares portugueses aumentaram em efectivos colocados em Angola de 3.000 para cerca 
de 25.00078 e ”começaram a retaliar com fúria indiscriminada. Chegaram a bombardear 
e a arrasar zonas que não tinham sido afectadas pelo levantamento nacionalista”.79 Por 
volta de Outubro, calcula-se que já teriam morrido entre 20.000 e 50.00080 pessoas e 
outras 150.000 tinham, segundo as Nações Unidas, sido forçadas a atravessar a fronteira 
e a passar para o Congo.81

Uma vez que a rebelião no norte de Angola coincidiu com a guerra civil no vizinho 
Congo, à qual parecia estar, e até a um certo ponto estava mesmo, interligada, os acon-
tecimentos foram seguidos com particular atenção pelas Nações Unidas82 e ocuparam 
os maiores espaços da comunicação social de todo o mundo. Para além dum secretário 
geral das Nações Unidas sueco e uma participação substancial da Suécia nas operações 
militares das Nações Unidas no Congo, havia também, e da mesma forma, um interesse 
generalizado na Suécia pela situação em Angola. Foi com este pano de fundo que Öste 
e Ehnmark visitaram o Baixo Congo em meados de 1961. As suas visitas, feitas em 
separado, tiveram lugar numa altura em que o jornal de Ehnmark, o Expressen já tinha 
começado a publicar uma série de artigos de fundo sob o tema ”África vista por dentro”, 
e que tinham como objectivo ”alargar o debate na Suécia e apresentar mais claramente as 
opiniões africanas”.83 Angola tinha um lugar de destaque na série. Editada por Ehnmark 
que tinha, nos anos cinquenta, entrado em contacto com Mário Pinto de Andrade e com 
Marcelino dos Santos em Paris, incluia artigos originais, especificamente escritos para 
o Expressen, apresentando pela primeira vez e directamente as opiniões de nacionalistas 
angolanos e moçambicanos aos leitores suecos.

A série começou a 28 de Março de 1961 com um artigo entitulado ”Opressão racial 

77. MacQueen op. cit., p. 24.
78. John P. Cann: Counterinsurgency in Africa: The Portuguese Way of War, 1961–1974, Greenwood Press, Westport, 
Connecticut, 1997, pp. 26–28. 
79. Marcum (1969) op. cit., p. 144. 
80. Cann op. cit. p. 28 e MacQueen op. cit., p. 24.
81. Nações Unidas: Yearbook of the United Nations: 1961, Gabinete de Informação Pública, Nova Iorque, 1961, 
p.341.  
82. A 20 de Abril de 1961, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução em que se instava Portugal 
a, com carácter de urgência, ”considerar a possibilidade de tomar medidas e introduzir reformas em Angola, com 
a finalidade de aplicar a Declaração das Nações Unidas sobre Descolonização, com o devido respeito pelos direitos 
humanos e liberdades fundamentais de acordo com a Carta das Nações Unidas ”(Nações Unidas: Yearbook of the 
United Nations: 1960, Gabinete de Informação Pública, Nova Iorque, 1960, p. 140). É digno de nota de que tanto 
os Estados Unidos como a União Soviética votaram a favor da resolução, tal como a Suécia. Portugal não participou 
na votação, na qual só a Espanha e a África do Sul votaram contra. Entre os que se abstiveram contavam-se a Bélgica, 
o Reino Unido, a França e os Países Baixos. A 9 de Junho de 1961, o Conselho de Segurança das Nações Unidas 
lamentou ”as matanças em larga escala e as graves medidas repressivas tomadas em Angola”, instando Portugal ”a 
abdicar imediatamente de medidas repressivas”e recordando a resolução tomada pela Assembleia Geral em 20 de 
Abril de 1961 (Nações Unidas: Yearbook of the United Nations: 1961, Gabinete de Informação Pública, Nova Iorque, 
1961, p. 95).
83. A decisão de iniciar uma série foi tomada por Bo Strömstedt e Anders Ehnmark. Strömstedt era desde o início 
de 1961 o editor cultural do Expressen e Ehnmark era responsável pelos assuntos internacionais na secção cultural. 
Juntos, deram início a uma ”linha nova ”(carta de Anders Ehnmark ao autor, Taxinge, Janeiro de 1997).
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e terror por detrás dos mitos de Salazar”,84 escrito pelo nacionalista goês João Cabral, 
que visitara Ehnmark na Suécia.85 Cabral fazia parte da Convenção Política Goesa,86 
mas era próximo do MPLA. Representava a organização angolana em Londres desde os 
finais de 1960 e, o que é ainda mais importante, em Abril de 1961, tornou-se secretário 
geral adjunto da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas 
(CONCP), uma organização de união, no seio da qual o MPLA de Angola, o PAIGC 
da Guiné-Bissau e, mais tarde, a FRELIMO de Moçambique desempenhavam um papel 
de grande destaque.87

O primeiro artigo de João Cabral apresentava as principais questões e agentes na 
luta nas colónias portuguesas em África. A este seguiu-se um artigo de página inteira 
sobre a situação em Angola, publicado em Maio de 1961, em que Cabral apresenta o 
recém-constituído CONCP. De acordo com o autor, um objectivo importante da aliança 
consistia em ”angariar e distribuir fundos pelas organizações nacionalistas, por forma a 
tornar a luta eficiente e apoiar economicamente os refugiados das colónias”.88 Um mês 
mais tarde, o CONCP lançou um apelo para que se fizesse uma recolha de fundos ao 
Expressen89, o que levou ao lançamento da campanha de Angola, entre Julho e Setembro 
de 1961. 

Mário de Andrade que era, na altura, o presidente interino do MPLA e da CONCP, 
também contribuiu com um artigo original, de página inteira, para a série ”África vista 
por dentro” do Expressen. O artigo entitulado ”Frente popular contra o terror”,90 foi 
publicado nos finais de Junho de 1961 e tem interesse histórico pela sua posição unitária 
e conciliatória. As duas principais mensagens políticas transmitidas pelo líder do MPLA 
aos leitores suecos eram que ”estamos a tentar criar uma frente interna em Angola, na 
qual todos os grupos, partidos e organizações de resistentes possam unir as suas forças” 
e que ”propomos a realização de uma mesa redonda, na qual os representantes de todos 
os partidos políticos de Angola e do regime português possam negociar uma solução 
pacífica para o problema”.91 Numa referência velada mas óbvia ao separatismo bakongo 

84. João Cabral: ”Rasförtryck och terror bakom Salazars myter” em Expressen, 28 de Março de 1961. O Expressen 
apresentou erradamente Cabral como um ”líder da resistência angolana”. 
85. Carta de Anders Ehnmark ao autor,Taxinge, Janeiro de 1997.
86. O enclave português de Goa foi anexado pela Índia em Dezembro de 1961. 
87. A Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP) foi a sucessora do MAC e do 
FRAIN, e representava organizações nacionalista nas colónias portuguesas. O MAC (Movimento Anti-Colonialista) 
foi formado em 1957 por, entre outros, Mário Pinto de Andrade, Amílcar Cabral e Marcelino dos Santos. No segun-
do Congresso dos Povos Africanos, realizado em Tunis, na Tunísia, o MAC transformou-se, em Janeiro de 1960, na 
Frente Revolucionária Africana para a Independência Nacional (FRAIN), dando destaque à luta nas colónias portu-
guesas em África. Os principais promotores da iniciativa foram o MPLA e o PAIGC. O FRAIN foi visto como uma 
frente comum contra Portugal. A UPA de Holden Roberto foi convidada a participar, mas declinou o convite. Numa 
reunião em Casablanca em Marrocos, em Abril de 1961, a FRAIN foi por fim reorganizada e passou a chamar-se 
CONCP, e voltou a alargar a coordenação de todas as colónias portuguesas, em África bem como na Ásia. Foi mais 
uma vez feito um convite à participação da UPA, que foi mais uma vez recusado. O CONCP constituiu um comité 
consultivo com Mário Pinto de Andrade do MPLA como presidente e um secretariado, sediado em Rabat, em Marro-
cos, tendo Marcelino dos Santos como secretário geral. João Cabral de Goa e Alfredo Bangura da Guiné-Bissau ocu-
param o cargo de secretários gerais adjuntos. O discurso de abertura de Mário de Andrade na conferência inaugural 
da CONCP foi em parte reproduzido em sueco na antologia Africans on Africa, editada por Ehnmark e Harnrell em 
Maio de 1962. Uma das primeiras moções parlamentares solicitando ajuda oficial para os movimentos de libertação 
da África Austral foi apresentada pelo Partido de Esquerda Comunista em 1968, em prol da CONCP.
88. João Cabral: ”Elefantgräset brinner: Upptakt till folkmord” (”O capim está a arder: Prelúdio de um genocídio”) 
em Expressen, 22 de Maio de 1961. 
89. Expressen, 4 de Agosto de 1961.    
90. Mário de Andrade: ”Folkfront mot terrorn”, em Expressen, 27 de Junho de 1961.
91. lbid. O MPLA, em Junho de 1960, já tinha solicitado a realização de uma mesa redonda com os portugueses.
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da UPA, e deixando de lado a posição dos Estados Unidos,92 Mário Pinto de Andrade 
advertia também para ”os interesses que apoiam mais a independência de certas provín-
cias do que a de uma Angola unida”, expressando o receio de que tal poderia provocar o 
aparecimento de ”outro Katanga”.93 Uma vez que o contingente militar sueco da ONU 
estava sobretudo preparado para esmagar a secessão de Tshombe, apoiada pelos portu-
gueses, a mensagem foi claramente recebida. 

Em resposta a um apelo do CONCP, o Expressen, o vespertino de maior tiragem 
na Suécia na altura, lançou em Julho de 1961 uma campanha de angariação de fundos 
em nome dos refugiados angolanos do Baixo Congo, a que se deu o nome de ”Ajuda a 
Angola”.94 Foi a primeira campanha pública continuada, iniciada por um jornal sueco 
em prol de uma causa humanitária num país da África Austral,95 antes da campanha de 
1966 da Namíbia, levada a cabo pelo jornal social democrata Aftonbladet e pelo Arbetet, 
cinco anos mais tarde. Esse esforço recebeu uma grande ajuda da série do Expressen sobre 
África, mas o êxito ficou também a dever-se ao facto de o seu parceiro matutino, o diário 
nacional Dagens Nyheter,96 ter dado destaque aos acontecimentos em Angola. Sven Öste, 
o seu comentador de assuntos externos, foi o primeiro jornalista sueco a visitar a região 
do Baixo Congo, onde entrou em contacto com o MPLA e a UPA. A visita de Öste teve 
lugar em Maio de 1961, vindo ele a publicar o seu primeiro artigo de fundo no mês 
seguinte, caracterizando a luta em Angola como ”dominada pelo ódio mais inconcebível 
e pelo medo cego, emoções que só podem ser explicadas com um único pano de fundo, 
nomeadamente o historial de Portugal como potência colonial”.97 Profundamente afec-
tado pela sua experiência, o experiente jornalista descreveu em pormenor os horrores de 
uma guerra ”onde acontece uma Sharpeville todos os dias, uma Lidice por semana”.98 
Öste escreveria mais tarde que os seus contactos com os refugiados angolanos ”me opri-
miram e deixaram em mim um buraco, um vazio”.99 Enviado pelo Expressen, Ehnmark 
visitou a mesma área dois meses mais tarde, acompanhado de um fotógrafo sueco100. Se 

92. Na altura disse-se, à laia de desculpa, e que foi mais tarde confirmado, que Holden Roberto recebera verbas da 
US Central Intelligence Agency (CIA). A CIA estava profundamente implicada na crise do Congo, nomeadamente 
através do assassinato do primeiro ministro eleito pelo povo, Patrice Lumumba, em Janeiro de 1961. Lumumba foi 
detido pelo chefe do exército congolês, Joseph Mobutu, entregue a Tshombe no Katanga e sumariamente executado. 
Para mais informações sobre estes dois relatos consulte, respectivamente, por exemplo, John Stockwell: In Search 
of Enemies: A CIA Story, W.W. Norton & Company, Nova Iorque, 1978. Stockwell fora chefe de posto para a CIA 
em Stanleyville (agora chamada Lubumbashi) e era responsável pela “task force” angolana da agência, desde inícios 
de 1975. Sobre Roberto, Stockwell escreveu: ”Muitas das informações sobre o interior de Angola a que a CIA teve 
acesso devem-se a Holden Roberto. [...] A funcionar com base em Kinshasa, ele tinha criado laços com a CIA. Para 
garantir que haveria um quebra entre o MPLA e a UPAFNLA, as forças de Roberto capturaram activistas do MPLA 
no norte de Angola e levaram-nos para a sua base em Kinkuzu, no Zaire, onde os mataram ”(pp. 52 e 116).
93. Mário Pinto de Andrade em Expressen, 27 de Junho de 1961.
94. Em sueco Angola-Hjälpen.
95. O Fundo para as Vítimas da Opressão Racial na África do Sul já tinha sido lançado em Setembro de 1959. 
Faltou-lhe o apoio continuado da campanha do Expressen em prol de Angola, razão pela qual não conseguiu atingir 
os resultados dessa campanha. Calcula-se que o fundo anti-apartheid, entre Setembro de 1959 e Outubro de 1964, 
tenha permitido angariar um valor total de 140.000 coroas suecas, ou seja, cerca de metade do que se conseguiu 
angariar com a campanha lançada pelo Expressen em prol dos refugiados angolanos, durante o trimestre Julho-Se-
tembro de 1961.
96. Com uma tiragem diária de cerca de 350.000 exemplares, o Dagens Nyheter chegava nessa altura a mais suecos do 
que o Stockholms-Tidningen, de inspiração social democrata e do que o conservador Svenska Dagbladet juntos. 
97. Sven Öste: ”Skoningslös offensiv i Angola” (”Ofensiva impiedosa em Angola”), em Dagens Nyheter, 16 de Junho 
de 1961.
98. Ibid.
99. Öste op. cit., p. 221.  
100. Bertil Stilling.
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tal é possível, dir-se-ia que os seus relatos são ainda mais vivos, documentando a chegada 
ao Congo dos feridos e das vítimas famintas da contra-ofensiva dos militares portugueses 
no norte de Angola.101

Antes de se deslocar ao Congo, Öste e Ehnmark estabeleceram contactos com o 
MPLA, tendo ambos tido experiência com um dos principais indicadores de um hiato 
trágico e, como depois se viria a confirmar, irreconciliável entre a UPA e o MPLA, no-
meadamente aquele que viria depois a ser chamado o ”caso Ferreira”,102 que influenciou 
fortemente as opiniões a nível internacional contra a UPA e Holden Roberto.

Tomás Ferreira era um jovem comandante militar do MPLA, que era responsável, 
desde o seu exílio em Leopoldville, pelo apoio a grupos isolados de forças nacionalistas 
que lutavam na zona do Nambuangongo, a nordeste de Luanda. Quando Öste, em Maio 
de 1961, tentou entrar em Angola a partir do Congo, foi Ferreira quem tratou da logísti-
ca. Foram contudo bloqueados pelas autoridades congolesas e detidos em Matadi, onde 
Ferreira foi agredido e preso pela polícia local.103 Öste acabou por conseguir tirar Ferreira 
da prisão e levá-lo para Leopoldville.104 Ehnmark, que tinha travado conhecimento com 
o MPLA através dos seus velhos contactos com os líderes do CONCP, também estava a 
tentar entrar em Angola e conheceu Ferreira em Julho. Contudo, o seu plano de acompa-
nhar o comandante do MPLA, passando a fronteira, nunca chegou a ser realizado.

Alguns meses depois, Öste e Ehnmark foram informados de que Ferreira tinha sido 
morto. Logo se começou a ventilar a hipótese de que o assassinato fora levado a cabo não 
pelos portugueses, nem pelos congoleses, mas sim pela UPA e que, depois de atravessar 
a fronteira de Angola no início de Outubro de 1961, Ferreira e o seu pelotão de vinte 
homens teriam sido interceptados pela UPA e executados. De início, Holden Roberto 
negou veementemente a participação da UPA mas, dois anos mais tarde, confirmou que 
tinha dado pessoalmente as ordens, no sentido de aniquilar as colunas do MPLA que 
tentavam infiltrar-se em Angola.105 Ferreira e os seus homens não foram, longe disso, 
os últimos quadros do MPLA a morrer desta forma. No seu trabalho de base sobre a 
revolução angolana, John Marcum conclui que ”sempre que apareceu uma oportuni-
dade para eliminar fisicamente líderes do MPLA, essa oportunidade foi aproveitada por 
um Holden Roberto inseguro e implacável”.106 O caso Ferreira, que aconteceu apenas 
meses depois das insurreições do MPLA e da UPA contra os portugueses, foi ”um dos 
casos mais discutidos, mais lamentados e mais difíceis de explicar numa longa cadeia de 
tragédias humanas que minou a revolução angolana”.107 Entrementes, o próprio Holden 
Roberto não dava mostras de muita preocupação. Em conversas com Öste na altura do 
assassinato de Ferreira, o líder da UPA declarou que

o MPLA é um grupo de intelectuais, assimilados108 e mulatos, que pretendem formar um 

101. Por exemplo, Anders Ehnmark: ”Det smygande kriget i gräset” (”A guerra rastejante no capim”), em Expressen, 
29 de Julho de 1961.
102. Ver Marcum (1969) op. cit., pp. 210–214 e Davidson (1972) op. cit., pp. 211–212.
103. Öste em Expressen, 16 de Junho de 1961. No artigo, Öste refere-se a Ferreira como ”Fernando”.
104. Öste op. cit., p. 221. 
105. Marcum (1969) op. cit., p. 214 e Davidson (1972) op. cit., p. 212.
106. Marcum (1978) op. cit., p. 198.  
107. Marcum (1969) op. cit., p. 211.
108. De acordo com a legislação em vigor entre 1926 e 1961, os africanos eram classificados como portugueses 
”assimilados” e era-lhes concedida a cidadania. Para ser reconhecida como assimilado, a pessoa tinha de ser maior 
de idade, saber falar e escrever português, fazer prova de se sustentar a si próprio, adoptar os valores culturais portu-
gueses e, em geral, ”ser considerado de bom carácter”. Este estatuto estava ao alcance de muito poucos africanos. A 



39Insurreições em Angola, reacções na Suécia

governo em cooperação com os 
donos de plantações portugueses. 
Querem proteger a sua própria po-
sição. Eles são a futura burguesia. 
[...] Você falou de Tomás Ferreira, 
que conhece. Mas quem é ele? Um 
fala-barato; um homem sem tro-
pas; um aldrabão, que nunca viu 
um combate à frente.109

A campanha de Angola de 1961  
e a visita de Galvão

A tragédia humana que se verificou 
no norte de Angola e a situação 
dos refugiados no Baixo Congo era 
bem conhecida na Suécia quando 
o CONCP, em finais de Junho de 
1961, abordou o Expressen com 
um pedido de ajuda. Sabendo que 
muitos dos refugiados que afluíam 
ao Congo tinham feridas abertas 
ou sofriam de pneumonia, a or-
ganização solicitou expressamente 
que fossem dados antibióticos. O 
Expressen reagiu positivamente e lançou imediatamente uma campanha, no sentido de 
obter penicilina para a população refugiada. A campanha foi levada a cabo em colabora-
ção com a Igreja Evangélica da Suécia, que tinha muitos missionários a trabalhar no Baixo 
Congo e conhecia as condições locais. Para além de obter contribuições em dinheiro do 
público em geral, pediu-se também às empresas farmacêuticas suecas que contribuíssem 
para a campanha, desafio a que respondeu, por exemplo, a AB Kemiintressen.110

Apesar de ter sido feita durante as férias de verão na Suécia, entre Julho e Setembro, 
a campanha em prol de Angola foi recebida de uma forma extraordinária. Muitos dos 
grupos de teatro e artistas mais conhecidos da Suécia participaram na iniciativa, fazendo 
reverter as receitas das suas actuações para a causa angolana.111 No final da campanha, 
o valor total das contribuições em dinheiro e em géneros rondava as 251.000 coroas 
suecas.112 Do total de 19 toneladas de medicamentos registadas pela Cruz Vermelha In-
ternacional para os refugiados angolanos no Congo, cerca de 4 toneladas e meia, cerca de 

distinção foi abolida em termos formais em 1961, altura em que Portugal, pelo menos na teoria, reconheceu direitos 
cívicos a todos os habitantes das ”províncias ultramarinas”.
109. Citado em Öste op. cit., p. 222–223.
110. Expressen, 26 de Dezembro de 1961.
111. Foi, por exemplo, o caso de ”A peça do castelo” (Slottsspelen) em Uppsala (Expressen, 17 e 21 de Julho de 1961), 
do ”Variedades chinesas” (China-varieten) de Estocolmo (Expressen, 22 e 28 de Julho de 1961) e a popular cantora 
Siw Malmkvist em Karlstad (Expressen, 28 de Julho de 1961).
112. Expressen, 26 de Dezembro de 1961. A campanha na Namíbia foi levada a cabo pelo Aftonbladet e pelo Arbetet 
entre meados de 1966 e até ao princípio de 1967 angariaram um total de 101.000 coroas suecas. 

Anders Ehnmark do ”Expressen” (à direita) e Bertil Stilling, 
na fronteira entre o Congo (Leopoldville) e Angola, Julho de 
1961. (Foto: Pressens Bild)
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25 por cento, era penicilina oriunda da Suécia.113

Na história do envolvimento da Suécia na África Austral, a campanha do Expressen em 
prol de Angola de 1961 é um marco significativo, a primeira manifestação generalizada 
de solidariedade, partilhando os nacionalistas africanos desta perspectiva. Em meados de 
Agosto, ou seja, pouco tempo depois do início da campanha, o secretário geral do CON-
CP, Marcelino dos Santos, enviou uma carta ao Expressen na qual diz ”podem ficar certos 
de que estamos a acompanhar com a máxima atenção aquilo que estão a fazer pelo nosso 
povo. A vossa generosa solidariedade para com a nossa causa constitui um apoio forte 
na nossa luta pela liberdade e a independência”.114 Apesar de se tratar de uma campanha 
estritamente humanitária, a carta de Marcelino dos Santos e os relatos de Ehnmark do 
Congo informavam claramente o público sueco de que a campanha estava a ser levada a 
cabo em prol da luta de resistência angolana. No Congo, a penicilina foi distribuída aos 
serviços médicos do MPLA.115 Como Ehnmark mais tarde afirmou, ”o movimento de 
libertação apoiado pelo Expressen é o MPLA”116 que, ”apesar de débil no norte de Ango-
la, era forte na zona fronteiriça no que diz respeito à recepção de refugiados. Tinham aí, 
entre outros funcionários, muitos médicos e eram médicos do MPLA quem administrava 
a penicilina. [...] Eu estive em contacto permanente com o MPLA.”117

O MPLA manteve o CONCP informado da ajuda e, numa reunião da organiza-
ção em Rabat (Marrocos), realizada em Outubro de 1961, no final da campanha sueca, 
Marcelino dos Santos, apresentando-se como secretário geral da ”organização das futuras 
ex-colónias portuguesas”118 entrou em contacto com o correspondente do Expressen em 
Paris, Svante Lövgren, agradecendo ao jornal e declarando que 

a solidariedade de que nos deram mostras, vós, povo lá bem do Norte, inspira-nos e dá-nos 
muita confiança. Uma vez terminada a nossa luta, o mundo aceitar-nos-á, tal como já aceitou 
os nossos irmãos negros libertados. Quando chegar esse dia não nos faltarão amigos. Mas é 
agora, durante a luta, que damos muito valor ao vosso apoio e à vossa compreensão.119

O facto de um jornal liberal de grande tiragem ter, em 1961, montado uma importante 
campanha popular, em conjunto com o CONCP e o MPLA, não poderia deixar de ter 
consequências políticas. Influenciado por David Wirmark e Olle Wästberg, o Partido 
Liberal defendeu também a necessidade de o FNLA ser apoiado e criou relações directas 
com a organização de Holden Roberto. Na verdade, no início dos anos setenta, a questão 
de saber se se havia de apoiar ou não o FNLA tornou-se uma questão controversa, no 
âmbito da ajuda oficial sueca aos movimentos de libertação na África Austral, entre o 

113. Ibid. Na altura, a Cruz Vermelha Internacional tinha um representante sueco em Leopoldville, o capitão Gösta 
Streijffert. 
114. Carta de Marcelino dos Santos ao Expressen, Rabat, 12 de Agosto de 1961, reproduzida pelo jornal em 16 de 
Agosto de 1961.
115. Como resposta à crise dos refugiados no Baixo Congo, tanto a UPA como o MPLA formaram serviços médicos 
de emergência. Os serviços médicos do MPLA, o Corpo Voluntário Angolano de Assistência aos Refugiados (CVA-
AR), dispunha de oito médicos e estudantes de medicina, chefiados pelo Dr. Américo Boavida. Constituído em 
Agosto de 1961 e eclipsando rapidamente os serviços da UPA, ”o CVAAR sofreu resistência forte, por vezes violenta 
quando tentou criar dispensários nas zonas de influência da UPA [...]. Os apoiantes da UPA viam o CVAAR como 
um veículo de penetração política do MPLA” (Marcum (1969) op. cit., pp. 206–207). 
116. Ehnmark (1993) op. cit., p. 8. Ver também Bo Strömstedt: Löpsedeln och insidan: En bok om tidningen och livet 
”Primeira página e páginas interiores: Um livro sobre o jornal e a vida”, Albert Bonniers Förlag, Estocolmo, 1994, 
p. 221.
117. Carta de Anders Ehnmark ao autor, Taxinge, Janeiro de 1997.
118. Expressen, 12 de Outubro de 1961.
119. Citado em Ibid.
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Partido Social Democrata no poder e a oposição não-socialista. Por causa dos contactos 
estabelecidos no passado com o MPLA e o CONCP, a posição pró-FNLA do Partido 
Liberal nunca foi totalmente apoiada pelo movimento liberal em sentido lato, incluindo 
aí os principais jornais. Para além disso, esse apoio encontrou resistência pela relação 
próxima criada a partir de meados dos anos sessenta, entre vários políticos e líderes de 
opinião liberais influentes e a liderança do aliado moçambicano do MPLA no CONCP, 
a FRELIMO de Eduardo Mondlane.

A campanha do Expressen não só pôs o MPLA em contacto com uma corrente de 
opinião solidária e emergente na Suécia, mas também com os seus aliados no CONCP. 
Obviamente que assim se passou com o futuro líder da FRELIMO, Marcelino dos San-
tos, mas algo que é menos sabido é que o secretário geral do PAIGC da Guiné-Bissau, 
Amílcar Cabral, em resultado da campanha, também abordou o Expressen com um pedi-
do de ajuda. Uma vez que estava a preparar a luta armada,120 Cabral enviou um telegrama 
a Anders Ehnmark a partir de Conacri, na Guiné, pedindo ajuda sob a forma de medi-
camentos,121 e acrescentando que ”também nós nos estamos a libertar”.122 No início dos 
anos sessenta ainda não havia, contudo, condições na Suécia para realizar uma campanha 
de apoio à pouco conhecida luta nacionalista na pequena colónia portuguesa na costa 
ocidental de África. Ehnmark, que mais do que ninguém era responsável pelo esforço do 
Expressen em prol de Angola, declarou mais tarde: ”Eu sabia quem era Amílcar, mas não 
aconteceu mais nada. Ao fim e ao cabo, ainda era um bocado cedo demais”.123 Mais para 
o final da década, a situação já tinha mudado. Apoiado por Basil Davidson e tendo cria-
do relações de proximidade com o Partido Social Democrata, o PAIGC figuraria como 
o primeiro e principal beneficiário de ajuda humanitária oficial sueca de entre todos os 
movimentos de libertação africanos. Reconhecendo as extraordinárias capacidades diplo-
máticas de Cabral, Lúcio Lara reconheceu mais tarde que este acontecimento provocara 
”algum ciúme” junto da liderança do MPLA.124 

Logo a seguir à campanha pró-Angola, Ehnmark participou noutro evento que cen-
trou as atenções na colónia portuguesa, a saber a visita aos países nórdicos do capitão 
português, anti-salazarista, Henrique Galvão. Nos finais de Janeiro de 1961, Galvão apo-
derou-se do paquete português de luxo Santa Maria nas Caraíbas e dizia-se que estava a 
navegar para Luanda, onde precipitaria um golpe. Essa notícia atraiu jornalistas estran-
geiros à capital angolana na altura da insurreição de Fevereiro.125 Uma vez que Galvão 
tinha ligações fortes à colónia africana, não havia razões para dar ouvidos ao boato. Fora 
governador da província angolana de Huíla, inspector geral dos territórios ultramarinos e 
deputado por Angola na Assembleia Nacional portuguesa e, acima de tudo, fora respon-

120. O PAIGC iniciou a luta armada na Guiné-Bissau em Janeiro de 1963.
121. Ehnmark (1993) op. cit., p. 8 e Anders Ehnmark, Carta ao autor, Taxinge, Janeiro de 1997.  
122. Carta de Anders Ehnmark ao autor, Taxinge, Janeiro de 1997. 
123. Ibid.
124. Entrevista com Lúcio Lara, p. 18.
125. O capitão Galvão, tendo às suas ordens um grupo de 24 homens, capturou o Santa Maria e os seus mais de 
600 passageiros nas Caraíbas. Como mais tarde Galvão descreveu, a chamada Operação Dulcineia tinha, de facto, 
como objectivo a captura de Luanda, mas só numa fase posterior da operação (ver Henrique Galvão: Santa Maria: 
My Crusade for Portugal, The World Publishing Company, Nova Iorque, 1961). Perseguido por navios de guerra 
dos EUA, britânicos e holandeses, Galvão concordou, onze dias volvidos, em levar o paquete para Recife no Brasil, 
onde os piratas receberam asilo político. Galvão fixou a sua base em Tânger (Marrocos) e participou, em Novembro 
de 1961, menos de duas semanas após a sua visita aos países nórdicos, no desvio de um avião português, que largou 
panfletos anti-salazaristas sobre Lisboa, durante a campanha eleitoral portuguesa. Em Fevereiro de 1962, foi conde-
nado, à revelia, a 22 anos de prisão.
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sável em 1947 por uma missão governamental, cujo objectivo era relatar as condições vi-
gentes nas colónias africanas portuguesas. As suas conclusões126 fizeram-no passar de um 
dos mais entusiastas adeptos do regime de Salazar a um dos seus mais activos e fervorosos 
opositores, o que lhe valeu uma série de penas de prisão nos anos cinquenta.127

Rebelde, democrata e escritor bem conhecido,128 o pouco ortodoxo político da opo-
sição era, acima de tudo, um nacionalista, que professava a crença numa comunidade 
lusitana, que incluía os territórios africanos, mas que defendia que os movimentos nacio-
nalistas não estavam preparados para a independência.129 Apesar disso, depois da questão 
do Santa Maria, Galvão ficou largamente conhecido como um dos principais opositores 
portugueses ao regime fascista de Salazar e um crítico frontal e eloquente das suas po-
líticas coloniais. Foi nessa qualidade que foi convidado em Outubro de 1961 ”tendo o 
Expressen como intermediário”130, a fazer uma digressão pela Suécia, Finlândia e Noruega 
e dar palestras. O convite partiu de seis sindicatos de estudantes nórdicos, em represen-
tação de mais de 40.000 filiados.131

A visita de Galvão mereceu atenção especial mesmo antes da chegada deste, porque as 
autoridades de imigração suecas lhe tinham recusado o visto, alegando que se tratava de 
”um pirata” e questionando ”se haveria alguma coisa em Portugal que pudesse motivar os 
seus actos”.132 As reacções foram muito fortes. Num editorial em termos duros, o Expressen 
descreve as autoridades de imigração suecas como ”um organismo de censura [...], norte-
ado por valores políticos estranhos à opinião pública sueca”133 e as organizações nórdicas 
de estudantes exigiram que o pedido de visto de Galvão fosse imediatamente aprovado.134 
Assim aconteceu algum tempo depois e, durante a última semana de Outubro de 1961, 
Galvão pôde falar perante públicos enormes, nos três países, com palestras subordinas ao 
tema ”Com o Santa Maria contra Salazar”. Em Uppsala, por exemplo, juntaram-se mil 
pessoas, a 30 de Outubro, no maior átrio da universidade para ouvir o rebelde já de certa 
idade, que declarou ”não sou um pirata, mas fico honrado por me chamarem isso”. Essa 
declaração foi recebida com ”uma das maiores ovações de sempre naquele átrio”.135

Nem todos estavam satisfeitos com a visita de Galvão. A revista moderada Svensk 
Tidskrift denunciou-a em termos veementes136 e, no jornal local Upsala Nya Tidning, um 

126. O relatório de Galvão à Assembleia da República portuguesa foi abafado. Só cerca de uma década e meia depois 
é que o documento começou a constar de publicações lançadas fora de Portugal. Nesse relatório, altamente crítico, 
Galvão descreve, entre outras coisas, a forma como era praticado trabalho forçado em larga escala em toda a África 
portuguesa, nomeadamente em Angola. 
127. Em 1960, Galvão fugiu da prisão e pediu asilo na Embaixada da Argentina em Lisboa.
128. Em Fevereiro de 1961, o Aftonbladet publicou um perfil benévolo de Galvão, com o título ”O último poeta 
rebelde” (Åke Ortmark: ”Den siste revoltpoeten” em Aftonbladet, 19 de Fevereiro de 1961).
129. Ver Henrique Galvão: ”Colonialism, Nationalism and Independence” em Ronald Chilcote: Emerging Natio-
nalism in Portuguese Africa: Documents, Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford, 1972, pp. 34–39. 
Referindo-se a Angola, Galvão diz neste documento de Julho de 1963 que ”Agostinho Neto, Mário Pinto de An-
drade e Viriato da Cruz, apesar da sua inépcia, merecem claramente mais respeito do que Holden Roberto e o seu 
clã de bárbaros ”(p. 36).
130. Expressen, 21 de Outubro de 1961. 
131. As seis organizações eram as organizações de estudantes universitários de Gotemburgo, Lund e Estocolmo na 
Suécia, a Associação Verdandi em Uppsala na Suécia, a associação de estudantes de língua sueca da Universidade de 
Åbo (Turku) na Finlândia e a Associação Nacional de Estudantes Noruegueses.
132. Expressen, 21 de Outubro de 1961.  
133. Expressen, 22 de Outubro de 1961. 
134. Dagens Nyheter, 22 de Outubro de 1961.
135. Upsala Nya Tidning, 31 de Outubro de 1961.
136. Svensk Tidskrift, No.1, 1962, pp. 61–62.
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representante dos estudantes declarou que ”a histeria favorável a Galvão não é consentâ-
nea com a clareza de uma política externa sólida”.137 O debate que se seguiu forçou Lars 
Lönnroth, presidente da Associação Verdandi de Uppsala, responsável pelo evento, a 
reconhecer que era ”duvidoso” se Galvão seria ”o homem capaz de proceder à libertação 
de Portugal”. Dando voz a ideias de aceitação geral, acrescentou contudo que ”só um 
regime democrático em Portugal, que esteja disposto a melhorar substancialmente as 
condições de vida da população e a preparar a independência das colónias, poderá fugir 
à actualmente crescente tentação de aderir ao comunismo”.138 Em resumo, nesta declara-
ção enunciavam-se argumentos geralmente aduzidos em prol do envolvimento sueco na 
defesa da democracia em Portugal e da independência nacional das colónias africanas.

Um reflexo da importância relativa de Galvão no e para o debate na Suécia, foi o facto 
de o seu livro Santa Maria: My Crusade for Portugal, inicialmente publicado em 1961, ter 
sido traduzido para sueco e distribuído pela editora liberal Bonniers no ano a seguir.139 
Muito mais importante para a emergente corrente de opinião de solidariedade com An-
gola foi, contudo, o facto de as contribuições originais feitas pelos líderes do MPLA, Má-
rio Pinto de Andrade e Agostinho Neto, terem sido publicadas em sueco por Wästberg,140 
Ehnmark e Hamrell141 em 1961–62; também o facto de Ehnmark e Wästberg terem 
elaborado um estudo sobre Angola e Moçambique em 1962142; e de Öste, nesse mesmo 
ano, ter publicado um livro de esboços biográficos africanos, no qual incluiu um esboço 
biográfico muito revelador do líder da FNLA, Holden Roberto.143 Esses textos foram 
amplamente lidos e discutidos pelos círculos de estudo populares em toda a Suécia.144

Com excepção da luta anti-apartheid na África do Sul, mais nenhuma questão rela-
cionada com a África Austral tinha sido tão amplamente apresentada ao público sueco 
quanto a de Angola, um território que, antes de 1960, era quase desconhecido e que em 
breve voltaria a ocupar uma posição marginal no debate. Reintroduzido pelo movimento 
organizado de solidariedade a partir de meados dos anos sessenta, sobretudo pelo Comité 
de África do Sul de Lund, foi, também nesta circunstância, o MPLA que mais atraiu as 
atenções. Inicialmente ligado à UNITA de Jonas Savimbi, o Partido Social Democrata 
então no poder só viria a criar laços com o MPLA via FRELIMO e com o PAIGC no 
final da década. O Partido Liberal, na mesma altura, distanciava-se do MPLA, defendo 
como alternativa que fosse dado apoio à FNLA. Entretanto, os contactos suecos com a 
oposição nacionalista angolana foram feitos, até meados dos anos sessenta, pelas organi-
zações de juventude e de estudantes, abrindo o caminho para a ajuda humanitária oficial 
aos estudantes refugiados, a partir de 1964–65.

137. Upsala Nya Tidning, 7 de Novembro de 1961.
138. Ibid.
139. Henrique Galvão: Santa Maria: Mitt korståg för Portugal, Bonniers, Estocolmo.  
140. Wästberg (1961) op. cit. Nesta antologia, Wästberg publicou poemas de Mário Pinto de Andrade (”Sabalus 
Visa/A Canção de Sabalu”) e de Agostinho Neto (”Eld och Rytm”/”Fogo e ritmo”).
141. A op. cit. de Ehnmark de Harnrell (1962) foi criada com base na série do Expressen chamada ”África vista por 
dentro” e publicou excertos do discurso de Mário Pinto de Andrade na conferência inaugural do CONCP em Abril 
de 1961 (”Angolas kamp”/”A luta de Angola”).
142. O estudo de Ehnmark e Wästberg (1962) op. cit. foi publicado em 1963 em inglês com o título Angola and 
Mozambique: The Case against Portugal por Pall Mall Press, Londres, e Roy Publishers, Nova Iorque. 
143. O importante livro de Öste (1962) op. cit. Incluía uma apresentação de Holden Roberto. O autor descreve Ro-
berto como ”Um Lumumba politicamente mais maduro, com melhor formação e mais equilibrado ”(p. 215). Apesar 
disso, a entrevista com o líder da FNLA contraria essa imagem, revelando, em vez disso, as perspectivas militaristas 
e descuidadas de Roberto: ”O que fazem vocês que tenha de facto algum significado para nós? O que faz o seu país? 
A Suécia dá-nos armas? Assumem posições exigindo ao governo sueco que nos dê armas?”(p. 203).
144. Entrevista com Sven Hamrell, p. 277.
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Contactos de jovens e estudantes

Fixada a sua sede em Bruxelas a partir de 1959, a Assembleia Mundial da Juventude 
(WAY) rapidamente centrou a sua atenção na crise no Congo, uma questão discutida 
com muito ardor no conselho da assembleia em Accra, no Gana, no ano de 1960. A 
participação da WAY no Congo levou a contactos com os grupos de juventude do MPLA 
e da UPA, ou seja, a JMPLA e a JUPA e, em Maio de 1962, a organização enviou uma 
missão à antiga colónia belga, para avaliar a situação e apresentar propostas de ajuda à 
juventude angolana refugiada. Um representante do Conselho Nacional da Juventude 
Sueca (SUL) participou na missão145 que, a nível político, levou à apresentação de uma 
recomendação, no sentido de ser criada uma frente unida composta pelo MPLA, UPA e 
pela PDA, proposta que coincidiu com a perspectiva do MPLA sobre o assunto, mas à 
qual a UPA se opôs.

A WAY continuou a manter relações com a JMPLA e com a JUPA. Em Maio de 
1963, por exemplo, os líderes das duas organizações políticas de juventude angolanas146 
visitaram a Suécia, numa viagem patrocinada pela WAY, como forma de chamar a aten-
ção para a luta angolana pela independência e para as necessidades da juventude angola-
na.147 Contudo, foi com a JUPA que tanto a WAY como a SUL acabaram por criar laços 
mais íntimos. Numa entrevista dada algum tempo depois, Holden Roberto explicou que 
os primeiros contactos do seu movimento com a Suécia e com outros países nórdicos fo-
ram feitos através da WAY e do seu secretário geral sueco, o liberal David Wirmark, cujo 
papel anterior sublinhou, e que descreveu como um ”amigo pessoal”.148

Foram também estabelecidos contactos importantes na primeira metade dos anos 
sessenta, ao nível dos movimentos de estudantes universitários. A seguir à eclosão das 
insurreições em Angola e da repressão, que se seguiu ao Centro de Estudos Africanos e as 
Casas dos Estudantes do Império149 em Lisboa e Coimbra, no início de 1961, um grande 
número de estudantes angolanos, bem como de guineenses e moçambicanos150, deixou 
Portugal clandestinamente. Fixaram-se na Europa, nos Estados Unidos da América e na 
África independente, onde foram ajudados pela WAY, WFDY, WUS e outros organismos 
internacionais de juventude e de estudantes,151 acabando por formar as suas próprias or-
ganizações. Como reflexo do profundo hiato entre, por um lado, o MPLA e o CONCP 
e, por outro, a UPA-FNLA, os estudantes angolanos foram divididos desde o início. Por 
iniciativa do MPLA, cerca de trinta estudantes das colónias portuguesas em África, dos 
quais mais de vinte eram de Angola, criaram a União Geral dos Estudantes da África 
Negra sob Domínio Colonial Português (UGEAN) em Rabat (Marrocos) em Setembro 
de 1961. A UGEAN representava a mesma coligação política que fora fundada seis meses 
antes, também em Marrocos, pelo MPLA, PAIGC e os nacionalistas moçambicanos. Esta 
organização aderiria mais tarde à União Internacional de Estudantes, sedeada em Praga.

145. A missão da WAY visitou o Congo entre 10 de Maio e 1 de Junho de 1962. Bo Pettersson da SUL era um dos 
cinco membros da missão (SUL: ”Verksarnhetsberättelse för tiden 1 juli 1961–30 juni 1962”/”Relatório anual 1 de 
Julho de 1961–30 de Junho de 1962” [sem indicação de data]) (AJC). 
146. Jordão Aguiar da JMPLA e André Katibia da JUPA.  
147. The WAY Review, Vol. VII, No.2, 1963, p. 23.
148. Entrevista com Holden Roberto, p. 30. 
149. Casas dos Estudantes do Império às quais estavam adstritos os estudantes das colónias portuguesas e que se 
tornaram centros importantes de anti-colonialismo e radicalismo intelectual durante os anos cinquenta.
150. Por exemplo, o futuro Presidente de Moçambique, Joaquim Chissano.
151. Entrevista com Alberto Ribeiro, p. 27.
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Em contrapeso à iniciativa do MPLA, em Março de 1962, no mesmo mês em que foi 
formada a FNLA, um grupo de vinte estudantes angolanos alinhados com a UPA encon-
trou-se em Lucerna na Suiça, com a liderança de Jonas Savimbi,152 para constituir uma 
União Nacional dos Estudantes Angolanos (UNEA) rival. Vários dos membros fundado-
res viriam mais tarde a ocupar posições de liderança na UNITA. Tal foi o caso de Jorge 
Valentim, futuro secretário para a informação da UNITA,153 que foi eleito para o impor-
tante cargo de vice presidente para assuntos internacionais.154 Estudando na Temple Uni-
versity de Filadélfia nos EUA, Valentim foi nomeado presidente da UNEA aquando da 
segunda assembleia geral da organização, realizada na Suiça em Maio de 1963.155 Outro 
futuro líder da UNITA foi Jorge Sangumba que, também como estudante radicado nos 
Estados Unidos, aderiu à UNEA um pouco mais tarde, em Setembro de 1965, seguindo 
as pisadas de Valentim, ao tornar-se responsável pelas relações externas da organização de 
estudantes.156 Foi nomeado secretário dos negócios estrangeiros da UNITA em Agosto 
de 1969.157

A UNEA deu imediatamente passos no sentido de aderir à Conferência Interna-
cional de Estudantes/Secretariado de Coordenação (ISC/COSEC), sedeada em Leiden 
nos Países Baixos. Tanto Valentim quanto Sangumba desempenharam papéis importan-
tes na Internacional Estudantil, orientada para o Ocidente, bem como no International 
University Exchange Fund (IUEF) (”Fundo Internacional de Intercâmbio Universitário”), 
criado pela ISC/COSEC em 1961. Na sua reunião anual em Christchurch na Nova 
Zelândia, Valentim foi eleito, em Julho de 1964, secretário adjunto para assuntos afri-
canos da COSEC,158 enquanto Sangumba ficou vinculado à IUEF.159 Vários estudantes 
sueco politicamente influentes, administradores de ajuda e líderes de opinião activos na 
ISC/COSEC e na IUEF, tais como Thord Palmlund160 e, acima de tudo, Lars-Gunnar  
Eriksson161, teriam muito cedo contactos com os futuros líderes da UNITA, relações 
essas que ajudam a explicar a razão pela qual o Partido Social Democrata sueco logo após 
a formação da UNITA, em Março de 1966, criou laços com a nova organização.

Entretanto, foi a UGEAN, inspirada no MPLA, quem chamou a atenção dos movi-
mentos de estudantes sueco e nórdico. Enquanto a recém-formada UNEA não foi convi-
dada para o Congresso da Juventude Afro-Escandinava, realizado em Oslo em Agosto de 
1962, a UGEAN participou, com uma numerosa delegação, nesta reunião histórica.162 

152. Savimbi tinha começado a estudar em Portugal em 1958, mas foi para a Suiça em Dezembro de 1961, onde se 
inscreveu como estudante de licenciatura no Departamento de Direito e Política Internacional na Universidade de 
Lausanne. Amiúde apresentado como Doutor Savimbi, acabou por concluir um equivalente a Mestrado em ciências 
políticas 
153. Jorge Valentim foi o principal negociador em nome da UNITA antes e depois dos acordos de paz de Lusaca de 
1994 com o governo angolano. Em Abril de 1997 foi nomeado Ministro dos Hotéis e do Turismo do governo de 
Unidade e Reconciliação Nacional.
154. Marcum (1969) op. cit., p. 306, nota 64. 
155. Marcum (1978) op. cit., pp. 351–352, nota 16.  
156. Ibid., p. 163.
157. Sangumba veio a trabalhar a partir de Londres. Convocado para o quartel-general da UNITA em Angola nos finais 
dos anos 70, diz-se que terá sido executado depois de uma desentendimento com Savimbi no início dos anos 80.
158. Marcum (1978) op. cit., p. 162. 
159. ”Relatório secreto da IUEF” em New African, No. 156, Setembro de 1980, p. 32.
160. Palmlund desempenhou depois um cargo importante como secretário do Comité Consultivo Sueco para a 
Ajuda Humanitária , e esteve depois activo, no início dos anos 60, na ISC. 
161. Em 1966, Eriksson foi nomeado director da IUEF.
162. Em Junho–Julho de 1962, a UGEAN participou também na décima conferência da ISC/COSEC no Quebec, 
no Canadá.
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Entre os participantes angolanos estavam o futuro ministro da defesa do MPLA, ”Iko” 
Carreira, e Henrique de Carvalho Santos (”Onambwe”). Juntamente com representantes 
tão significativos da UGEAN, como os futuros presidentes Joaquim Chissano de Mo-
çambique e Manuel Pinto da Costa de São Tomé e Príncipe, desempenharam um papel 
importante no congresso, quanto mais não fosse para dar publicidade à causa naciona-
lista angolana. Foi publicada uma longa entrevista com Carreira, no jornal norueguês 
Dagbladet163 e Carvalho Santos foi escolhido pelos delegados africanos para fazer um 
discurso final numa reunião pública com representantes do ANC da África do Sul e com 
a ZAPU do Zimbabué. Carreira também apresentou a resolução aprovada quanto às 
colónias portuguesas,164 que denunciava ”a atitude retrógrada do governo português e os 
seus preparativos para exterminar pessoas à sua escolha”, apelando o documento à ”ajuda 
concreta e eficaz aos nacionalistas”.165 

No caso da Suécia, a ajuda oficial a Angola foi, no princípio, canalizada através do 
Programa Especial das Nações Unidas para a Educação e Formação para os Territórios 
Portugueses, criado em 1962. No seguimento da decisão do Parlamento sueco, tomada 
em Maio de 1964, de atribuir um ”milhão aos refugiados”, em prol da formação dos 
jovens refugiados africanos, em meados dos anos sessenta, este compromisso multilateral 
foi complementado com um programa bilateral. Esta decisão foi tomada em prol dos es-
tudantes do ensino secundário no Congo (Zaire) mas, através da IUEF e da WUS, tam-
bém dos estudantes do ensino superior na Europa.166 A partir do exercício de 1964–65, 
foi atribuí-do um número cada vez maior de bolsas individuais por parte da Embaixada 
da Suécia em Kinshasa, e em 1965–66 a ASDI e o ACNUR decidiram dar conjuntamen-
te apoio a um projecto combinado nas áreas da agricultura e do desenvolvimento comu-
nitário, para os estudantes angolanos em Kimpese, perto da fronteira com Angola.167

O programa de atribuição de bolsas foi sendo paulatinamente alargado ao longo 
dos anos. Em 1966–67 já abarcava mais de 120 alunos do ensino secundário, a maioria 
dos quais frequentava a escola do refúgio protestante Sona Bata, no Baixo Congo, e três 
alunos frequentavam a Universidade Lovanium em Kinshasa.168 À medida que o número 
de estudantes do secundário a qualificar-se para o ensino superior foi aumentando, foi-se 
centrando mais a atenção no ensino superior. Em 1971–72, um total de 19 angolanos 
estudou em Lovanium beneficiando de ajuda sueca.169 No final dos anos sessenta a ASDI 
atribuía anualmente cerca de 150.000 a 200.000 coroas suecas ao programa, que passou, 

163. Na entrevista, Carreira declara que ”queremos igualdade para todas as raças em Angola, [...] unidade entre 
todos os povos africanos e um governo republicano, democrático, que de forma faseada, desenvolva a economia e 
transforme o país num estado independente moderno, forte e viável”. Disse também que ”as potências ocidentais, 
seguindo o exemplo da Commonwealth com a África do Sul, devem expulsar Portugal da OTAN”(Dagbladet, 18 de 
Agosto de 1962). 
164. Dagbladet, 20 de Agosto de 1962. 
165. Relatório de ASYC, op. cit., p. 147. 
166. Em 1965, a Suécia complementou os programas de assistência bilateral na área da educação na África Austral 
com a atribuição de verbas em favor da assistência jurídica aos prisioneiros políticos e sustento das suas famílias, 
sobretudo através da IDAF, WCC e da Church of Sweden Aid. O programa de ajuda jurídica englobava a África do 
Sul, a Namíbia e o Zimbabué, mas excluía Angola e Moçambique. 
167. Carta (”Studiestöd till afrikansk flyktingungdom under budgetåret 1966–67”/”Apoio à educação a jovens refu-
giados africanos durante o ano fiscal de 1966–67”) de Bengt Nekby, ASDI, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
Estocolmo, 17 de Fevereiro de 1966 (SDA).
168. Carta (”Ambassadens stipendieprogram läsåret 1966–67”/”Programa de bolsas de estudo da Embaixada para o 
ano académico 1966–67”) de Dag Malm à ASDI, Kinshasa, 28 de Fevereiro de 1967 (SDA). 
169. CCAH: ”Stipendiering av angolesiska flyktingar i Zaire” (”Bolsas de estudo para refugiados angolanos no 
Zaire”), Estocolmo, 13 de Fevereiro de 1974 (SDA). 
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numa determinada altura, a ser gerido com a ajuda do Programa de Desenvolvimento 
das Nações Unidas e do Conselho Mundial das Igrejas. O programa foi progressivamente 
suprimido depois da independência de Angola em 1975.

A ajuda sueca aos estudantes angolanos no Congo teve como razão de ser o facto de 
haver um grande número de refugiados naquele país, calculado em meados da década 
de sessenta em mais de meio milhão. Existiram também preocupações humanitárias e 
não houve qualquer razão de política partidária. Contudo, o apoio foi notado tanto pela 
FNLA, sedeada em Kinshasa, como pelo MPLA, aquartelado no vizinho Congo-Bra-
zzaville. Pouco tempo depois, ambos os movimentos de libertação abordaram o governo 
sueco no sentido de lhes ser concedida ajuda directa no campo da educação. No caso 
da FNLA de Holden Roberto, essa vontade acabou por conduzir à apresentação de um 
pedido formal, por parte do seu representante na Suécia, Mateus João Neto. Em Abril 
de 1971, Neto solicitou financiamento para a construção do planeado complexo escolar 
Franquetti, com um orçamento de cerca de 2,1 milhões de dólares norte-americanos, 
e para a ”educação em cultura revolucionária e ensino primário”, em prol dos 100.000 
angolanos a residir no Zaire, com um custo anual estimado de nunca menos de 7 milhões 
de dólares.170 Tal como já acontecera com outros pedidos semelhantes do FNLA, este 
foi considerado ”mal alicerçado na realidade”171 e foi ”abandonado sem qualquer acção 
futura”172 pelo Comité Consultivo para a Ajuda Humanitária em Junho de 1971.

No seguimento de uma visita feita no ano anterior à Suécia por Agostinho Neto, o 
governo sueco tinha, nessa altura, decidido alargar a ajuda humanitária directa e oficial 
ao MPLA.173 A UNESCO em Junho de 1971 contactou a Suécia para uma concessão 
de ajuda adicional para a construção de uma escola do MPLA nos arredores de Dolisie, 
no Congo-Brazzaville com um projecto mais realista e estando a escola concebida para 
receber 270 estudantes.174 Estava assim preparado o terreno para que fosse dada uma 
resposta positiva. O projecto de Dolisie tinha sido apresentado nesse mesmo ano pelo 
MPLA ao comité dinamarquês da WUS. Em Novembro de 1971 foi discutido com 
Lúcio Lara, chefe do gabinete do MPLA em Brazzaville e responsável pelas questões da 
educação, a nível governamental, tanto em Copenhaga como em Estocolmo. Depois 
de mais algumas deliberações entre a WUS, a ASDI, a agência de ajuda dinamarquesa 
DANIDA e a UNESCO, o governo sueco decidiu conceder 3,3 milhões de coroas suecas 
para a construção da escola, em Junho de 1973.175 A WUS Dinamarca ficou responsável 
pela coordenação global do projecto, e a contribuição sueca foi dada via UNESCO. 
Ainda que dada indirectamente, a ajuda oficial sueca ao programa de estudantes ango-
lanos refugiados foi transferida do Zaire para a zona da base do MPLA em Dolisie no 

170. CCAH: ”Föredragningspromemoria” (”Memorando de agenda”), Estocolmo, 5 de Junho de 1971 (SDA).
171. Ibid.
172. CCAH: ”Protokoll” (”Actas”), Estocolmo, 30 de Junho de 1971 (SDA).
173. Foi decidido, em Março de 1971, atribuir um valor de 500.000 coroas suecas ao MPLA para o ano fiscal de 
1971–72. 
174. CCAH: ”Ansökan från MPLA om stöd för skolbyggnadsprojekt i Dolisie, Folkrepubliken Kongo (Brazzaville)” 
/”Pedido do MPLA referente ao projecto de construção de uma escola em Dolisie na República Popular do Congo 
(Brazzaville)”, Estocolmo, 23 de Maio de 1972 (SDA).
175. Carta / Instrução (”Skriftväxling med UNESCO om gåvobistånd till en MPLA-skola i Folkrepubliken Kongo” 
/”Carta de permuta com a UNESCO quanto à concessão de ajuda para a construção de uma escola do MPLA na 
República Popular do Congo”, Estocolmo, 12 de Julho de 1973 (SDA).
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Congo-Brazzaville.176 O projecto da escola foi muito apreciado pelo MPLA177 e teve 
o efeito político adicional de aproximar a Suécia e o MPLA, numa altura decisiva. No 
seguimento da assinatura de um acordo formal de unidade entre o MPLA e a FNLA em 
Kinshasa no mês de Dezembro de 1972,178 a União Soviética tinha, por volta de meados 
de 1973, retirado progressivamente a sua ajuda à organização de Agostinho Neto.179 Para 
além disso, numa altura em que Julius Nyerere da Tanzânia e Kenneth Kaunda da Zâm-
bia deram ajuda diplomática activa à FNLA, foi desmascarada, em Abril de 1973, uma 
facção interna do MPLA, mais tarde conhecida como a Revolta do Leste, que se opunha 
à liderança de Neto e que era liderada por Daniel Chipenda a partir da Zâmbia. A ajuda 
humanitária directa iniciada em 1971 e a ajuda adicional à escola de Dolisie foram vistas, 
deste prisma, como um reconhecimento factual e oficial sueco do MPLA, sob a liderança 
do grupo à volta de Agostinho Neto.180 Responsável pela logística, Chipenda, contudo, 
manteve-se como parceiro da ASDI junto do MPLA na Zâmbia, o que levaria a tensões 
entre a Suécia e o MPLA, ao nível da Embaixada da Suécia em Lusaca.

176. Principal escola política do MPLA, o Centro de Instrução Revolucionária (CIR), também estava situado em 
Dolisie. As escolas de educação política e clássica estavam separadas. O projecto apoiado pela WUS, UNESCO e 
ASDI destinava-se a formação profissional e pertencia à segunda categoria de escolas.
177. Ver a entrevista com Lúcio Lara, p. 18. 
178. Iniciado pela OUA, que em 1971 tinha retirado o reconhecimento da GRAE, mas não da FNLA, o acordo 
de Dezembro de 1972 entre o MPLA e a FNLA foi negociado sob os auspícios dos presidentes Kaunda (Zâmbia), 
Mobutu (Zaire), Ngouabi (Congo-Brazzaville) e Nyerere (Tanzânia). Segundo o acordo, os dois movimentos ango-
lanos deveriam terminar imediatamente todas as hostilidades um contra o outro, e formar um Conselho Supremo 
para a Libertação de Angola (CSLA), que coordenaria um comando militar unificado (presidido pelo MPLA) e um 
conselho político (presidido pela FNLA). A participação nos três organismos deveria basear-se no princípio da pa-
ridade, mas a FNLA, ou seja, Holden Roberto, presidiria ao CSLA. Uma das principais razões pelas quais o MPLA 
assinou o acordo foi que este tornaria possível usar o Zaire como base de retaguarda. Contudo, ficou-se pouco depois 
a saber que o governo de Mobutu não estava disposto a abrir o seu território ao MPLA. Os guerrilheiros do MPLA 
não foram autorizados a fazer trânsito pelo país e os membros do MPLA continuavam sujeitos a ser presos no Zaire. 
Assim, o acordo ficou esvaziado de sentido e acabou por não prosseguir.
179. Ao contrário de Cuba e da Jugoslávia, e apesar de uma visita de Agostinho Neto a Moscovo no início de 1973, 
a União Soviética retirou o apoio ao MPLA, que só recomeçou no início de 1975. Vladimir Shubin, que ocupava o 
cargo de Secretário para os Assuntos Africanos da Comissão de Solidariedade Soviético Afro-Asiático, deu a seguinte 
explicação em 1995: ”A FNLA assinou este infeliz acordo com o MPLA, de quem já ninguém se lembra e que se 
tornou num dos problemas entre a União Soviética e o MPLA [...]. Neto era suposto ser o segundo da hierarquia, 
logo a seguir a Roberto. Foi um erro e levantou-nos um problema [...]. Eu estive presente quando Neto veio à União 
Soviética a seguir ao acordo e quando ele tentou explicar a necessidade do acordo. Mas os nossos não ficaram con-
vencidos e a ajuda foi suspensa. Não acabou completamente, uma vez que ainda estavam estudantes do MPLA na 
União Soviética e o material militar continuou a chegar. [...] Contudo, o acordo diminuiu imediatamente o nível 
de prestígio de que gozava o MPLA”(conversa com Vladimir Shubin, Cidade do Cabo, 12 de Setembro de 1995). 
A decisão de recomeçar a ajuda foi tomada depois da Conferência Inter-Regional do MPLA do distrito angolano do 
Moxico de Setembro de 1974. De acordo com Shubin, baseou-se de forma decisiva em informações dadas por Lars-
Gunnar Eriksson da IUEF: ”Eu conheci Lars-Gunnar Eriksson. Por volta dos anos setenta dávamo-nos muito bem. 
Encontrámo-nos em Moscovo. [...] Os funcionários da IUEF eram quase os únicos a estar presentes na Conferência 
Inter-Regional. [...] Lars-Gunnar Eriksson falou-me disso e da importância de se apoiar o MPLA. Isso ajudou os 
nossos funcionários em Moscovo a perceber melhor a situação”(Ibid.). 
180. Entrevista com Lúcio Lara, p. 18.



O MPLA e o Comité da África do Sul de Lund

A causa nacionalista angolana fora, durante a primeira metade da década de sessenta, 
apresentada ao público sueco por jornalistas e escritores, bem como por representantes 
das ONGs suecas ligadas às organizações de juventude e de estudantes. Em contraste 
com a África do Sul, a Namíbia, o Zimbabué e Moçambique,1 nenhum líder nacionalista 
angolano de destaque visitara a Suécia e nenhum estudante angolano, autorizado a falar 
em nome do movimento de libertação, vivia na Suécia. Em geral, não havia actividade 
directa de informação nem diplomática, levada a cabo pela FNLA ou pelo MPLA na 
Suécia. 

A situação mudou durante a última parte da década. Ao mesmo tempo que era dada 
cada vez menos atenção à luta anti-apartheid na África do Sul, a luta em Angola viria, 
em conjunto com as questões da Namíbia, do Zimbabué e de Moçambique, a ter mais 
uma vez um lugar de destaque. Uma vez que a FNLA estava bastante ausente, a causa do 
MPLA era, desde 1966, sobretudo tratado pelo Comité da África do Sul de Lund. No 
ano seguinte, Jonas Savimbi, o presidente do movimento UNITA recém-formado, foi 
convidado pelo Partido Social Democrata para vir à Suécia. Apesar de ter sido o último 
a surgir no panorama político, Savimbi tornou-se no primeiro dos líderes angolanos a 
dar directamente a conhecer os seus pontos de vista ao Partido no poder na Suécia.2 Por 
fim, em 1968, o partido de Esquerda Comunista  apresentou uma moção no parlamento, 
solicitando que a Suécia desse ajuda oficial à aliança CONCP, que incluía o MPLA.

Foi o activo Comité da África do Sul de Lund e o seu boletim informativo, o Syd- och 
Sydvästafrika que voltaram a introduzir o tema do MPLA na Suécia. Após dar cobertura 
exclusiva à África do Sul e à Namíbia desde o início de 1964, o boletim viria, volvidos 
dois anos, a abrir as suas páginas à luta noutras partes da África Austral. Em Janeiro de 
1966, o comité recebeu a visita de Pedro Gomes Higino, ”um dos líderes activos de uma 
das principais forças do movimento de libertação de Angola, o MPLA”,3 cuja entre-
vista foi publicada no número seguinte do boletim. Ainda nesse mesmo ano, o Syd- och 
Sydvästafrika viria também a publicar um número especial, sob o título ”Portugal em 
África”,4 que consistia numa actualização dos dados sobre a luta do MPLA5 e na elabo-
ração do perfil do presidente do MPLA, Agostinho Neto.6 Nem a FNLA nem a UNITA 

1. O presidente da FRELIMO, Eduardo Mondlane, visitou regularmente a Suécia a partir de 1964. 
2. Agostinho Neto do MPLA fez a sua primeira visita à Suécia em Julho de 1970, enquanto Holden Roberto daF-
NLA veio à Suécia pela primeira vez, em Novembro de 1971. 
3. Syd- och Sydvästafrika, Nº 1–2, 1966, p. 4. 
4. Syd- och Sydvästafrika, Nº 4, 1966. 
5. ”Ny Fas i Frihetskampen i Angola” (”Uma nova fase na luta pela liberdade em Angola”) em Syd- och Sydvästafrika, 
Nº 7–8, 1966, p. 20. 
6. Syd- och Sydvästafrika, Nº 10, 1966, p. 7. 

Na via para o apoio oficial  
ao MPLA
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receberam atenção comparável. No caso de Angola, o Comité da África do Sul de Lund 
colocar-se-ia desde o início numa posição de apoio ao MPLA, influenciando futuras 
opiniões do movimento organizado de solidariedade sueco.7

A UNITA, o IUEF e o Partido Social Democrata 

Poucos sabem que o Partido Social Democrata tinha, mais ou menos na mesma época, 
tido contactos muito importantes com a UNITA de Jonas Savimbi. Esse facto é so-
bretudo consequência de ligações anteriores com estudantes angolanos pró-Savimbi no 
âmbito da ISC/COSEC e do IUEF. Um dos principais pólos de apoio a Savimbi era um 
grupo de estudantes politicamente activos da UNEA, o corpo de estudantes, formado 
em 1962 sob os seus auspícios. O grupo foi liderado pelo presidente da UNEA, Jorge 
Valentim que, em Julho de 1964, fora eleito secretário adjunto para assuntos africanos 
da COSEC.

Enquanto estudava na Suiça, Savimbi fora, a partir de 1962, Ministro dos Negócios 
Estrangeiros do Governo Revolucionário de Angola no Exílio (GRAE), liderado por 
Holden Roberto. Contudo, a partir de 1963, começou a notar-se uma clivagem cada 
vez mais pronunciada, e em larga escala definida por questões étnicas, entre a região do 
Bakongo do norte de Holden Roberto e os seguidores Ovimbundu de Savimbi, oriundos 
do centro e sul de Angola.8 Savimbi foi também apoiado, neste conflito em escalada, 
por vários políticos e líderes estudantis da FNLA-GRAE, oriundos do enclave angolano 
de Cabinda.9 O conflito atingiu o seu ponto máximo na cimeira de chefes de estado e 
de governo da OUA, reunida no Cairo em Julho de 1964, onde Savimbi se demitiu de 
forma espectacular do GRAE, acusando o governo no exílio de Holden Roberto ”não 
só de não intensificar a acção militar e o reagrupamento das massas populares, única 
forma de acelerar a libertação de Angola, mas também de se limitar a fazer discursos 
vazios”.10 Savimbi viria também, pouco tempo depois, a condenar Holden Roberto de 
forma arrasadora, denunciando especialmente o ”imperialismo americano” e ”o flagrante  
tribalismo bakongo” reinante no movimento.11

Savimbi, que era igualmente crítico daquilo que era, para si, a dominação ambundu 

7. A luta nas colónias portuguesas em África foi simultaneamente alvo de destaque por intelectuais proeminentes. 
Em 1967, o escritor germano-sueco Peter Weiss publicou o seu drama Sången om Skråpuken (”Canto do espantalho 
lusitano”), que era uma condenação particularmente forte do colonialismo português e da cumplicidade ocidental 
na matéria. A peça estreou em Estocolmo a 1 de Janeiro de 1967 e foi alvo de reprodução parcial no primeiro núme-
ro do Södra Afrika Informationsbulletin (Nº 1, 1967, pp. 17–18). O Comité da África do Sul de Lund ajudou Weiss 
na fase de recolha de factos para criar a peça (Comité da África do Sul de Lund: ”Medlemsmeddelande”/”Informação 
aos membros”, Nº 1/67, Lund [sem indicação de  data]) (AGA).
8. Muitos trabalhadores contratados ovimbundu, que trabalhavam em explorações portuguesas, e a quem se chama-
va, de uma forma desdenhosa, ”bailundos”, ou seja, gente que vem da zona do Bailundu nas zonas montanhosas cen-
trais, foram mortos a partir de Março de 1961, durante os levantamentos da UPA no norte de Angola. Os seguidores 
de Savimbi de origem ovimbundu não esqueceram este acontecimento. A título de curiosidade convém notar que, 
depois das eleições de 1992, Savimbi tinha fixado o seu quartel-general no Bailundu. 
9. Tal como Alexandre Taty, Ministro do Armamento do GRAE, que viria a aderir à Frente de Libertação do Enclave 
de Cabinda (FLEC), Miguel N’Zau Puna e ”Tony” da Costa Fernandes. Tanto N’Zau Puna como Fernandes fizeram 
parte do grupo fundador da UNITA. Ambos trabalharam muito de perto com Savimbi durante trinta e cinco anos, 
mas deixaram a UNITA no início de 1992, acusando Savimbi do assassinato em 1991 de Tito Chingunji e de Wil-
son dos Santos, antigos representantes da UNITA nas Nações Unidas e em Portugal. 
10. Jonas Savimbi: ”Declaração de demissão”, 16 de Julho de 1964, em Chilcote op. cit., p. 155. 
11. Jonas Savimbi: ”Onde está a revolução angolana?”, Outubro de 1964, em Ibid., pp. 156 e 159. 
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e a influência comunista no seio do MPLA,12 lançou-se ao trabalho de organizar um 
terceiro movimento angolano, buscando e recebendo ajuda da Argélia, do Egipto e da 
China. O apoio da UNEA foi vital para esta iniciativa. Jorge Valentim, um protegido de 
Savimbi, que, enquanto representante da FNLA-GRAE em Katanga se tinha, por volta 
de 1963, desiludido com a liderança de Holden Roberto, foi o mais activo no trabalho 
de afastar o corpo estudantil de Holden Roberto, tarefa que foi sobretudo executada 
pela ISC/COSEC. Nas palavras de Marcum, ”Jorge Valentim decidira usar os fundos 
de viagem da COSEC e a sua posição enquanto presidente da UNEA numa campanha 
para desligar a UNEA do GRAE [...], publicando um conjunto de boletins e panfletos 
estudantis anti-GRAE”.13 A campanha teve êxito e, depois de uma assembleia especial 
realizada em Utrecht, nos Países Baixos, durante o mês de Setembro de 1965, a UNEA 
deixou de fazer parte do GRAE. 

Contando com o apoio acrescido de um núcleo de líderes militares e políticos expe-
rientes da FNLA-GRAE,14 em Janeiro de 1966 Savimbi chegou a uma posição que lhe 
permitiu formar um Comité Preparatório para a Acção Directa em Lusaca, capital da 
Zâmbia. Tratou-se do primeiro passo para a criação da UNITA, formalmente constitu-
ída por cerca de setenta seguidores de Savimbi, numa conferência realizada em Março 
de 1966, perto de Muangai, no leste do distrito angolano15 do Moxico. Na conferência 
foi aprovada uma constituição que definia que ”a real independência de Angola só pode 
conseguir-se por via da luta armada contra a potência colonial portuguesa, dentro do 
território angolano”.16 Seis meses mais tarde, ou seja, em Setembro de 1966, realizou-se o 
primeiro Congresso da UNITA em Lusaca, durante o qual Savimbi foi eleito presidente 
do Comité Central. 

Savimbi e a UNITA eram, em geral, muito pouco conhecidos na Suécia. Contudo, 
Anders Ehnmark, que em 1961 tinha iniciado a campanha ”Ajuda a Angola” em prol do 
MPLA, visitou em Dezembro de 1966 o pequeno gabinete da UNITA nos arredores de 
Livingstone Road em Lusaca onde, na ausência de Savimbi17 se encontrou e entrevistou 
os três recém-eleitos vice presidentes do movimento, a saber Smart Chata, Kaniumbu 
Muliata e Solomon Njolomba. A apresentação da UNITA e a entrevista com os seus 
líderes, uma das primeiras realizadas pela imprensa internacional, foram publicadas pelo 
Expressen em 22 de Dezembro de 1966, pouco tempo antes das primeiras acções mili-
tares da UNITA contra os portugueses no leste de Angola. Os tenentes de Savimbi, os 
três antigos membros da FNLA, explicaram que se tinham afastado de Holden Roberto 
a partir do momento em que este ”se tornou demasiado dependente dos norte-america-
nos e, para além disso, não conseguia qualquer avanço dentro de Angola”. Na UNITA, 
disseram, ”queremos seguir um rumo africano, independente do Leste e do Ocidente”, 
expressando não sentir qualquer compreensão nem piedade pelos colonos portugueses 
em Angola: 

É gente da Idade da Pedra. Enviam a nossa terra para Portugal, que não passa de um monte de 

12. Marcum (1978) op. cit., pp. 165–166. 
13. Marcum (1978) op. cit., p. 162. 
14. Tal como José Kalundungu, Chefe do Estado Maior da FNLA e o Dr. José Liahuca, Chefe da SARA. 
15. Uma vez que Angola era oficialmente uma ”província” de Portugal, o termo ”distrito” fazia parte do jargão 
colonial. Os movimentos de libertação das colónias portuguesas utilizavam normalmente o termo ”província” mas, 
especialmente em documentos mais antigos, recorriam também amiúde ao termo ”distrito”.
16. Citado em Marcum (1978) op. cit., p. 166. 
17. Savimbi atravessara a fronteira para Angola em Outubro de 1966, e voltara à Zâmbia no final de Março de 
1967. 
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pedras. [...] Mas ainda bem que são tão preguiçosos, ao ponto de deixar os nossos minérios no 
solo. Não há um único português bondoso em Angola. São todos maldosos. Vamos combatê-
los e depois veremos o que fazer deles.18

A UNITA, apesar do apoio inicial do presidente Kaunda ao MPLA, tinha sido auto-ri-
zada a abrir gabinetes na capital zambiana, no sentido de poder lançar a sua campanha 
político-militar no leste de Angola.19 Para esse decisão muito contribuiu a influência de 
Rupiah Banda que, depois de concluir os seus estudos na Universidade de Lund, tinha 
sido nomeado Embaixador da Zâmbia no Egipto em 1965, onde criara uma relação de 
amizade pessoal com Savimbi.20 Contudo, pouco tempo depois da reunião entre Ehn-
mark e os líderes da UNITA em Lusaca, a nova organização lançou um ataque na zona 
fronteiriça de Teixeira de Sousa (agora chamada Luau), cortando a linha férrea de Ben-
guela e interrompendo a linha zambiana de exportação de cobre através de Angola. A 
linha de Benguela era de importância vital para a Zâmbia, um país sem costa, e Kaunda 
avisou Savimbi para que não prosseguisse os ataques. Contudo, em Março de 1967, a 
UNITA voltou a dinamitar a linha férrea, daí resultando o seu encerramento durante vá-
rios meses. As reacções na Zâmbia a estes acontecimentos foram fortes. Quando Savimbi, 
após uma visita à China e à Suécia em Maio–Junho, voltou à Zâmbia no início de Julho 
de 1967, foi imediatamente detido e expulso para o Egipto, sendo a UNITA proíbida de 
operar a partir da Zâmbia.       

Savimbi e a liderança da UNITA acabaram por conseguir voltar a entrar em Angola 
em Julho de 1968, com passagem pela Zâmbia, onde ficaram até ao golpe de Lisboa em 
Abril de 1974. O hiato de tempo entre a conferência de Muangai e o regresso a Angola, 
e em especial o período a partir de Março de 1967, foi dedicado a intensos preparativos 
políticos e militares,21 nomeadamente frequentes viagens e diplomacia internacional. O 
International University Exchange Fund (IUEF), o seu director Lars-Gunnar Eriksson e o 
Partido Social Democrata sueco desempenhariam, neste contexto, um papel importante, 
ainda que pouco divulgado.22 

Entrevistados em Luanda em 1996, tanto Jorge Valentim quanto o antigo secretário 
geral da UNITA, o General Miguel N’Zau Puna23, homens que, conjuntamente com 
”Tony” Fernandes e Jorge Sangumba, fizeram parte do círculo mais chegado de colabora-
dores de Savimbi e que prepararam o seu regresso a Angola24, sublinharam a importância 
da ajuda dada por Eriksson, e também o apoio de Pierre Schori que, na altura, trabalhava 

18. Anders Ehnmark: ”Vi dödar portugiserna med deras egna vapen” (”Matamos os portugueses com as suas própri-
as armas”), em Expressen, 22 de Dezembro de 1966. 
19. O MPLA iniciou a sua campanha político-militar no leste de Angola (”Frente Leste”) em Maio de 1966. 
20. Banda foi Ministro dos Negócios Estrangeiros entre 1975 e 1978, desempenhando um papel crucial na mudança 
de preferência da Zâmbia, do MPLA para a UNITA. 
21. Os primeiros comandos de guerrilha da UNITA foram treinados na academia militar de Nanking na China, a 
partir de princípios de 1965. N’Zau Puna estudou nessa mesma academia em 1967–68, antes de entrar em Angola 
com Savimbi em Julho de 1968. 
22. Nenhum grande estudo sobre Angola nem biografia de fundo de Savimbi fala da participação do IUEF durante 
este período essencial. Ver, por exemplo, Marcum (1978) op. cit., Fred Bridgland: Jonas Savimbi: A Key to Africa, 
Mainstream Publishing Company, Edimburgo, 1986 ou Yves Loiseau e Pierre-Guillaume de Roux: Portrait d”un 
Révolutionnaire en Général: Jonas Savimbi, La Table Ronde, Paris, 1987. 
23. N’Zau Puna foi nomeado secretário geral da UNITA em Agosto de 1969 e comissário político da sua facção 
armada, as Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA). Sob o comando de Savimbi, N’Zau Puna ocupou a 
posição número dois na hierarquia da UNITA durante mais de duas décadas, até se demitir no início de 1992 e 
veio a tornar-se deputado em Angola no seguimento das eleições democráticas de Setembro de 1992, formando a 
Tendência de Reflexão Democrática, com outros antigos elementos da UNITA. 
24. Bridgland op. cit., pp. 68–79. 
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na Comissão Nacional do Partido Social Democrata sueco. Eriksson foi descrito como 
”um grande amigo nosso”,25 que, em conjunto com Schori, ”que tinha contacto directo 
com o presidente Savimbi”26, e através de ”aberturas de apoio e diplomáticas”27 aproxi-
mou a UNITA da Suécia e de outros países escandinavos. De acordo com Jorge Valen-
tim, a Suécia e a Escandinávia eram, na altura, ”referências e um modelo”,28 enquanto 
N’Zau Puna, por sua vez, recordou que ”os nossos primeiros contactos foram mesmo 
com a Suécia”.29  

Jorge Valentim, enquanto líder estudantil, estivera presente numa conferência sobre 
a África Austral em Uppsala na Suécia em 1964, mais ou menos na mesma altura em 
que entrou em contacto com os países escandinavos, através do director do IUEF norue-
guês, de nome Øystein Opdahl.30 Os contactos desenvolveram-se ainda mais durante a 
vigência do sucessor de Opdahl, de nome Lars-Gunnar Eriksson, um antigo presidente 
do Comité da África do Sul de Estocolmo e secretário internacional da União Nacional 
de Estudantes da Suécia.31 Eriksson foi nomeado director do IUEF em 1966, cargo em 
que se manteria até ao início dos anos oitenta. A Suécia era o país que mais contribuía 
financeiramente para o IUEF e Eriksson estabeleceria, com o passar dos anos, contactos 
estreitos com o Partido Social Democrata através, entre outros, de Pierre Schori. Foi 
por intermédio de Eriksson, que Schori e o partido no poder na Suécia rapidamente 
travaram conhecimento com Savimbi e com o grupo que, no maior secretismo, preparou 
no Egipto a entrada da UNITA em Angola. Depois de visitar o gabinete do movimento 
em Zamalek no Cairo, Eriksson organizou a viagem de N’Zau Puna da Tunísia, onde 
na altura estudava agronomia, para a capital egípcia.32 O que se revestiu de ainda maior 
importância foi o facto de ter sido Eriksson quem organizou e pagou o regresso a Angola 
de Savimbi e de N’Zau Puna, utilizando verbas do IUEF.33 Depois de várias manobras 
de diversão,34 a viagem acabaria por conduzir os dois líderes da UNITA a Dar es Salaam, 
onde tinham à sua espera amigos namibianos da SWAPO,35 com a ajuda da qual pude-
ram voltar a entrar em Angola em Julho de 1968.

Estes acontecimentos deram-se sob o máximo sigilo mas, num dos primeiros artigos 
sobre Portugal e as guerras em África, Schori escreveu no boletim social democrata Ti-
den, em meados de 1967, que o partido no poder na Suécia tinha ”bons contactos com 
a UNITA de Angola”, sem referir nem o MPLA nem a FNLA.36 Na verdade, Savimbi já 
tinha visitado a Suécia, por intermédio de Eriksson37 e na companhia de Jorge Sangumba. 

25. Entrevista a Miguel N’Zau Puna, p. 23. 
26. Ibid. 
27. Ibid. 
28. Entrevista a Jorge Valentim, p. 34. 
29. Entrevista a Miguel N’Zau Puna, p. 23. 
30. Entrevista a Jorge Valentim, p. 34. Ao preparar a entrevista, o autor ficou surpreendido por Jorge Valentim o ter 
cumprimentado num sueco muito razoável. 
31. Eriksson tinha também sido suplente do Comité Consultivo Sobre Ajuda Humanitária, dirigido pelo governo. 
32. Entrevista a Miguel N’Zau Puna, p. 23. 
33. Ibid. 
34. Ibid. 
35. Na altura, a SWAPO e a UNITA estavam muito alinhados um com o outro, nomeadamente ao nível das repre-
sentações no Cairo, onde o gabinete da SWAPO era chefiado por Andreas Shipanga. Em Junho de 1967, Shipanga 
apresentou Savimbi, descrevendo-o como ”um bom amigo” a Anders Johansson do Dagens Nyheter no Cairo (carta 
de Anders Johansson ao autor, Eskilstuna, 26 de Abril de 1998). 
36. Pierre Schori: ”Portugal”, em Tiden, Nº 8, 1967, p. 495. 
37. Entrevista a Miguel N’Zau Puna, p. 23. 
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Depois de se deslocar à China, onde se reuniu com Mao Tsé-tung em Yunan no mês de 
Maio, o líder da UNITA fora convidado pelo Partido Social Democrata para debates em 
Estocolmo, durante o mês de Maio de 1967, pouco antes de ser detido na Zâmbia. Per 
Wästberg recordou depois a visita nos seguintes termos: 

Penso que, no início, vários de nós demos uma oportunidade à UNITA, coisa que nunca 
foi feita no caso da FNLA. [...] Jonas Savimbi veio à Suécia e recordo a forma como Pierre 
Schori e eu próprio, só nós, nos sentámos na sua companhia, na cave do restaurante Aurora 
em Estocolmo, muito isolados. Não estava lá mais ninguém. Penso que conversámos durante 
cinco horas e Savimbi tinha, como é evidente, vindo à Suécia em busca de apoios.38 Não fiquei 
muito impressionado e, devo dizer em abono de Schori, que ele ainda estava menos impres-
sionado. Contudo, ambos reconhecemos que Savimbi era um orador convicto e convincente 
e tinha muita personalidade. Não deixava de ser simpático e era muito civilizado, pensava-se 
na altura.39  

Durante a sua curta estadia, Savimbi teve um encontro com a imprensa, durante o qual 
explicou que o objectivo da UNITA era formar uma frente de libertação unida em An-
gola. Disse que saíra da FNLA-GRAE devido à dependência de Holden Roberto relativa-
mente aos Estados Unidos da América, mas que se opôs igualmente à relação forte entre 
o MPLA e a União Soviética. A UNITA, segundo Savimbi, e ao contrário do que tinham 
declarado os seus três vice presidentes a Ehnmark em Lusaca, estava disposta a colaborar 
com a oposição em Portugal e ”com todos os brancos que quisessem ficar e fossem leais 
a uma Angola independente”.40 Entretanto, a UNITA já entrara numa luta prolongada e 
dispunha de ”centenas de grupos de guerrilha em acção”.41  Como forma de comprovar o 
êxito inicial do movimento, Savimbi mostrou bandeiras e fardas portuguesas, capturadas 
ao inimigo.42 

O líder da UNITA fez também referência a Ulla Byegård, presidente do Comité da 
África do Sul de Uppsala, dizendo que a UNITA estava a ponderar a possibilidade de 
nomear um representante na Suécia.43 Pouco tempo volvido, Stella Makunga foi oficio-
samente44 nomeada para o cargo, passando a combinar os seus estudos em Estocolmo 
com trabalho político.45 Indicador das relações de proximidade entre o Partido Social 
Democrata e a UNITA, é o facto de a Foundation Tage Erlander for International Co- 
operation lhe ter concedido uma bolsa de estudo em 1967.46 Com a excepção das organi-
zações Maoístas, que, à margem do movimento sueco de solidariedade com a África Aus-
tral, reiteraram durante muito tempo que a UNITA estava ”a liderar a luta” em Angola47, 

38. Uma questão abordada por Savimbi em Estocolmo foi o possível financiamento de um programa de formação 
profissional para refugiados angolanos na Zâmbia, pouco tempo antes delineado com o IUEF (carta de Lars-Gunnar 
Eriksson e Jørgen Steen Olesen, IUEF, à ASDI, Leiden, 29 de Junho de 1967) (SDA). 
39. Entrevista a Per Wästberg, p. 352. 
40. ”Lång gerillakamp förestår i Angola” (”Uma guerra de guerrilha prolongada se prepara em Angola”), em Svenska 
Dagbladet, 1 de Junho de 1967. 
41. Ibid. 
42. Ibid. 
43. Comité da África do Sul de Uppsala: ”Protokoll” (”Actas”), Uppsala, 2 de Junho de 1967 (UPA). 
44. Carta de Miguel N’Zau Puna a Lena Sundh, Embaixadora da Suécia em Angola, Luanda, 30 de Abril de 1998. 
45. Makunga viria nos anos que se seguiram a encarregar-se principalmente da distribuição na Suécia do boletim 
informativo da UNITA, o Kwacha-Angola. 
46. Socialdemokratiska Partistyrelsen (Comissão Nacional do Partido Social Democrata): ”Verksamhetsberättelse 
för 1967” (”Relatório de actividades de 1967”), p. 55 (LMA). 
47. Ver, por exemplo, Gnistan (”A Centelha”), Orgão da Liga dos Comunistas Marxistas-Leninistas (Kommunistiska 
Förbundet Marxist-Leninisterna) (KFML), Nº 3, 1970. 
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a representação da UNITA nun-
ca teve grande importância na 
Suécia.48 Contudo, logo a seguir 
à visita de Savimbi, alguns dos 
comités de solidariedade já es-
tabelecidos levaram, de facto, a 
cabo actividade de angariação de 
fundos a favor também da UNI-
TA, de que é exemplo o Comité 
da África do Sul de Uppsala, que 
incluiu a UNITA no grupo dos 
dez movimentos de libertação 
africanos a favor dos quais reco-
lheu algumas verbas (diminutas, 
diga-se) em 1967.49 Da mesma 
forma, em finais desse mesmo 
ano, o Comité da África do Sul 
de Estocolmo, presidido por Bengt Ahlsén da Juventude Social Democrata, doou 5.000 
coroas suecas à ZANU do Zimbabué e 1.000 à UNITA.50  

Fecha-se o parêntesis chamado UNITA

O relacionamento entre o IUEF, o Partido Social Democrata e a UNITA terminou pouco 
depois do regresso de Savimbi a Angola, em meados de 1968. A Suécia participou de for-
ma muito próxima no projecto de criação de uma terceira força angolana mas, uma vez 
esta criada, o país colocou-a pouco tempo depois de lado, por várias razões. Talvez a mais 
importante, sublinhada por N’Zau Puna, foi que os canais de comunicação da UNITA 
com o mundo exterior foram cortados.51 Outra teve a ver com o facto de governo zam-
biano ter virado as costas à UNITA52 e de o movimento não ser reconhecido pela OUA. 
Além disso, o movimento de solidariedade da Suécia mobilizou muito apoio popular, a 
partir de 1969, em prol do MPLA, o que levantou sérias dúvidas quanto à natureza da 
UNITA como genuíno movimento de libertação. Naquilo que constitui provavelmente 
uma das primeiras denúncias das relações da UNITA com Portugal, Dick Urban Vestbro 
já em meados de 1969 escrevera no semanário socialista Tidsignal que havia ”provas de 
que a UNITA colabora com os portugueses”, citando panfletos distribuídos pelo regime 

48. A situação viria a alterar-se em meados da década de oitenta, altura em que o gabinete local da  UNITA estabe-
leceu laços estreitos com representantes do Partido Moderado. 
49. Comité da África do Sul de Uppsala: ”Protokoll från sammanträde” (”Actas da reunião”), Uppsala, 18 de Fever-
eiro de 1968 (UPA). Como foi anteriormente refererido, os movimentos eram o ANC, a PAC, a SWAPO, a ZAPU, 
a ZANU, a COREMO, o MPLA, a FNLA/GRAE, a UNITA e o PAIGC. 
50. Comité da África do Sul de Estocolmo: ”Medlemsmeddelande” (”Informação aos filiados”), Estocolmo, 21 de 
Novembro de 1967 (AJC). 
51. Entrevista a Miguel N’Zau Puna, p. 23. 
52. Pondo de lado outras considerações, o facto de a Zâmbia ter cortado relações com a UNITA tornou impossível 
a ajuda humanitária oficial sueca. O antigo director geral da ASDI, Michanek, declarou o seguinte em 1996: ”A 
posição da Zâmbia foi importante neste contexto. Independentemente de qual pudesse ter sido o nosso posiciona-
mento da altura face à UNITA, era-nos pura e simplesmente impossível apoiar uma organização que alguns dos 
nossos parceiros de cooperação consideravam impossível” (entrevista a Ernst Michanek, p. 320). 

O Presidente da UNITA Jonas Savimbi durante o encontro 
com a imprensa em Estocolmo a 31 de Maio de 1967.  
(Foto: FLT-PICA)
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de Lisboa em Angola.53 Por fim, a partir de 1969, o recém-nomeado primeiro ministro 
sueco Olof Palme manifestou o seu apoio ao MPLA, talvez influenciado por líderes afri-
canos como Amílcar Cabral da Guiné-Bissau e Eduardo Mondlane de Moçambique, os 
quais em conjunto com Agostinho Neto faziam parte da aliança CONCP, mas também 
por Nyerere da Tanzânia e Tambo da África do Sul. 

No entanto, e durante algum tempo depois do regresso de Savimbi a Angola, a UNI-
TA continuou a ser apresentada como uma alternativa à FNLA e ao MPLA. Num artigo, 
o jornalista e poeta moçambicano Virgílio de Lemos argumenta no jornal Tiden, no Ou-
tono de 1968 que ”parece que  a UNITA seria capaz de criar uma organização interna 
sólida em Angola”, apesar de o autor se apressar a acrescentar que ”lhe falta a capacidade 
para se expressar em termos políticos”.54 Sangumba, o Ministro dos Negócios Estran-
geiros da UNITA sediado em Londres, próximo do IUEF, visitou Estocolmo em Maio 
de 1969, e denunciou a ”dependência do MPLA do apoio da União Soviética e da sua 
ideologia elitista”.55 A visita decorreu numa altura em que o parlamento sueco acabara 
de aprovar a política de apoio humanitário oficial directo da Suécia aos movimentos de 
libertação da África Austral. A decisão, e consequente ajuda ao PAIGC da Guiné-Bissau, 
foi recebida com satisfação e expectativa pelos líderes da UNITA em Angola. No sentido 
de ”reatar relações com os nossos amigos suecos”,56 Samuel Chitunda, o recém-eleito 
Ministro para a Coordenação da UNITA, enviou uma carta ao primeiro ministro Palme 
”em nome do comité central da UNITA” em Novembro de 1969, na qual afirmava 

estamos cientes de todos os esforços feitos pelo governo sueco, sob a sábia liderança de V.Exa. 
[...] Não é, por certo, de todo exagerado que lhe enderecemos os mais calorosos votos de 
parabéns pela medida revolucionária tomada pelo governo de V.Exa, relativamente à situação 
política nas colónias portuguesas em África. O povo de Angola sob a liderança da UNITA fi-
cará a aguardar que as vossas mãos se abram para nos ajudar a varrer o regime fascista do nosso 
país. A UNITA limita-se a forçar o regime fascista português a conceder a independência ao 
povo angolano, por forma a que possamos constituir um governo progressista, que se oponha 
firmemente às forças imperialistas, capitalistas e neocolonialistas de todo o mundo.57

Contudo, já por esta altura, o debate na Suécia centrava-se na questão de conceder ajuda 
oficial ao FNLA ou ao MPLA ou a ambos os movimentos. A UNITA não se perfilava 
como uma alternativa credível e era, regra geral, descrita como inactiva e de importân-
cia marginal, tanto pelos proponentes da FNLA como pelos defensores do MPLA. Por 
exemplo, em Julho de 1970, Olle Wästberg da Juventude Liberal, e que na altura liderava 
a campanha pró-FNLA na Suécia, escreveu no Expressen que ”a UNITA, durante os dois 
últimos anos, parece ter tido uma actividade extremamente limitada”.58 Mais ou menos 

53. Dick Urban Vestbro: ”Sydafrikas akilleshäl” (”O calcanhar de Aquiles da África do Sul”) em Tidsignal, Nº 28, 
1969, p. 7. Em Julho de 1974, a revista com sede em Paris Afrique-Asie publicou traduções de documentos que 
mostravam que Savimbi era agente dos portugueses ”desde pelo menos 1972”. Foram publicados outros documen-
tos, alguns datando de 1971, em Novembro–Dezembro de 1979, pelo semanário português Expresso, tendo sido 
reproduzidos em Inglês em 1988 e comentados por William Minter na sua obra Operation Timber: Pages from the 
Savimbi Dossier, Africa World Press, Trenton. 
54. Virgílio de Lemos: ”Tre gånger Vietnam i Portugals kolonier” (”Três vezes Vietname nas colónias portuguesas”) 
em Tiden, No. 9, 1968, p. 51. 
55. Margareta Romdahl: ”Svårt skaffa läkemedel för gerillan i Angola” (”É difícil conseguir medicamentos para os 
guerrilheiros em Angola”), em Dagens Nyheter, 21 de Maio de 1969. 
56. Entrevista a Miguel N’Zau Puna, p. 23. 
57. Carta de Samuel Chitunda, UNITA, ao primeiro ministro Olof Palme, Lusaca, 2 de Novembro de 1969 (MFA). 
Original em inglês. 
58. Olle Wästberg: ”Visst var jag i Angola” (”Claro que estive em Angola”), em Expressen, 14 de Julho de 1970. 
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nessa mesma altura, o jornal provincial liberal Nerikes Allehanda, argumentava que ”o 
MPLA tem o voto do povo”, declarando simplesmente, num artigo de página inteira 
sobre a situação angolana, que ”a UNITA pode ser discutida de forma muito resumida. 
A sua importância é muito diminuta”.59 Mesmo assim, o jornal social democrata Tiden 
continuou a propalar a causa da UNITA. 

Já no final de 1970, depois de o líder do MPLA, Agostinho Neto, ter visitado a Suécia 
na qualidade de convidado do Partido Social Democrata, o Tiden publicou outro artigo 
de Virgílio de Lemos. À luz do apoio do partido no poder ao MPLA, a situação é parti-
cularmente contraditória. Era assim dito aos membros do Partido Social Democrata que 
o MPLA tinha ”declarado abertamente a sua dependência comunista” e que lhe ”faltava 
uma verdadeira base popular”, enquanto a UNITA, segundo o artigo ”não pretende 
depender de qualquer sector” e era descrita como ”possivelmente o único movimento 
de libertação de Angola que está a tentar criar um novo tipo de partido nacionalista, 
capaz de colmatar o hiato entre a população rural e a pequena burguesia”.60 O artigo foi 
severamente criticado, alguns meses mais tarde, no Tiden por Dick Urban Vestbro do 
Comité da África do Sul de Lund, que perguntava retoricamente se o facto de o jornal 
social democrata publicar artigos ”deste pastor de frases trotskista” seria ”um sinal de 
ignorância política”, concluindo que” o apoio do Partido Social Democrata ao PAIGC, 
à FRELIMO e ao MPLA tem contornos estranhos”.61 Por essa altura, a jovem deputada 
social democrata Birgitta Dahl tinha já apresentado uma moção parlamentar em prol 
do MPLA e o Comité Consultivo de Ajuda Humanitária já tinha recomendado o apoio 
oficial ao movimento. A partir daí não mais foram publicados artigos marcadamente pró-
UNITA na imprensa do Partido Social Democrata.

Do ponto de vista da UNITA, as relações com a Suécia foram, de acordo com o 
antigo secretário geral N’Zau Puna ”boas entre 1966 e 1968”.62  Chegados a Dar es Sa-
laam depois da sua viagem clandestina de volta a Angola  em meados de 1968, Savimbi 
e N’Zau Puna foram informados pelos seus ”amigos da SWAPO e começaram por seu 
intermédio a perceber que estava em marcha uma iniciativa sueca no sentido de apoiar 
o MPLA”.63 Uma vez que, até então, a Suécia não tinha anunciado oficialmente a sua 
decisão a favor do MPLA, é provável que a sua interpretação tenha sido influenciada 
pela forte corrente de opinião sueca favorável aos aliados do MPLA na CONCP, a sa-
ber, o PAIGC da Guiné-Bissau e a FRELIMO de Moçambique. Apesar de tudo, com a 
ajuda dada pela Suécia através do IUEF e próxima da SWAPO,64 os líderes da UNITA 
terão, pelos vistos, tido uma abordagem bastante ligeira dessa informação, e contaram 
com a representação diplomática e o apoio dos namibianos enquanto estabeleciam a 
sua base no interior de Angola. Segundo N’Zau Puna, foi também o que aconteceu 
imedia-tamente após a entrada em Angola e posterior rompimento de relações direc-

59. Thomas Laghe: ”Luanda-upproret en väckarklocka för angoleserna” (”A revolta de Luanda, um despertador que 
toca para os angolanos”), em Nerikes Allehanda, 3 de Junho de 1970. 
60. Virgílio de Lemos: ”Angola 1970: Gerillarörelsernas kamp mot Portugal” (”Angola 1970: A luta dos movimen-
tos de guerrilha contra Portugal”), em Tiden, No. 10, 1970, pp. 622–629. 
61. D. U. Vestbro: ”Osakligt om Angola” (”Informação tendenciosa sobre Angola”), em Tiden, No. 3, 1971, p. 184. 
62. Entrevista a Miguel N’Zau Puna, p. 23. 
63. Ibid. 
64. Numa entrevista com N’Zau Puna, o antigo secretário geral referiu-se à cultura regional comum e ao passado que 
uniam a UNITA e a SWAPO, à ajuda dada pela SWAPO à UNITA em termos de aquisição de armamento e contou 
como vários comandantes e soldados da UNITA tinham sido colocados juntamente com guerrilheiros da SWAPO 
por forma a participar na luta armada na Namíbia (entrevista a Miguel N’Zau Puna, p. 23.
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tas com o partido no poder na Suécia. Declarou em 1996 que ”beneficiámos das boas 
relações da SWAPO com a Suécia”, indicando os nomes de Andreas Shipanga,65 Emil  
Appolus66 e Peter Katjavivi67 como importantes defensores da causa da UNITA na SWA-
PO, tanto junto da Suécia como de outros países escandinavos.68 A polarização provoca-
da pela guerra fria fez com que, especialmente depois da conferência sobre a África Aus-
tral de Janeiro de 1969 em Cartun, patrocinada pelos soviéticos, e na qual a SWAPO e o 
MPLA foram conjuntamente catalogados como ”autênticos” movimentos de libertação, 
a aliança SWAPO-UNITA, de natureza eminentemente táctica, acabaria por ser minimi-
zada pelos namibianos, nas suas actividades diplomáticas internacionais. A UNITA, não 
reconhecida pela OUA e, na altura, dependente da ajuda chinesa, em breve se viu isolada 
no interior de Angola.69

A nível oficial, mais nenhum pais nórdico desenvolveu relações tão próximas com o 
MPLA como a Suécia, tanto antes como depois da independência de Angola, em No-
vembro de 1975. Discutiremos essa relação mais adiante. Poder-se-ia entrementes dizer 
que a posição singular da Suécia no mundo ocidental relativamente ao MPLA, à UNITA 
e à FNLA, ficava grandemente a dever-se a Olof Palme. Numa entrevista realizada em 
1996, Jorge Valentim da UNITA, declarando conhecer Palme pessoalmente70, referiu 
que a política de Palme teve como consequência um efeito de contra-peso relativamente 
à influência dos Estados Unidos.71 Holden Roberto da FNLA, muito próximo dos norte-
americanos, explicou que, na altura, a razão pela qual o governo social democrata sueco 
tinha optado por não apoiar a FNLA era mais de teor ideológico, uma vez que as políticas 
de Palme eram ”mais de esquerda”. Acrescentou que Palme, ao exercer uma grande influ-
ência pessoal, também fechou as portas de outros países nórdicos à FNLA.72

Fechando-se o parêntesis das relações privilegiadas entre a UNITA e o Partido Social 
Democrata, o IUEF também transferiu a sua ajuda para o MPLA no início dos anos 
setenta, no momento em que a União Soviética retirou a sua ajuda não-militar ao MPLA 
no seguimento do acordo de unidade de Kinshasa, celebrado entre a FNLA e o MPLA 
em Dezembro de 1972. Mantendo a FNLA à margem, o IUEF viria a ser uma das muito 
poucas organizações internacionais a apoiar o MPLA, numa altura em que o movimento 
estava cada vez mais isolado. É interessante constatar que o IUEF foi chamado a intervir 
quando Moscovo retomou a prestação de ajuda a Agostinho Neto, nos finais de 1974, no 
seguimento do golpe de Lisboa e um ano antes da independência de Angola. Em 1995, 
Vladimir Shubin, na sua qualidade de secretário para Assuntos Africanos do Comité de 
Solidariedade Afro-asiático Soviético, actuando como conselheiro do Comité Central do 
Partido Comunista da União Soviética, sublinhou o papel desempenhado pelo IUEF. 
Segundo Shubin, 

65. Na sua qualidade de representante da SWAPO no Egipto entre 1964 e 1969, Shipanga tinha relações de grande 
proximidade com Jonas Savimbi tendo, durante esse período, visitado a Suécia várias vezes. 
66. Appolus visitou a Suécia várias vezes a partir de 1963. 
67. Sediado em Londres, Katjavivi foi o representante da SWAPO no Reino Unido e na Europa Ocidental, entre 
1968 e 1976. 
68. Entrevista a Miguel N’Zau Puna, p. 23. 
69. Ibid. e entrevista a Jorge Valentim, p. 34. 
70. Palme foi um dos fundadores da Conferência Internacional dos Estudantes (ISC) e do respectivo Secretariado 
Coordenador (COSEC) em 1950. Jorge Valentim viria a ser nomeado vice secretário para Assuntos Africanos da 
ISC/COSEC em 1964. 
71. Entrevista a Jorge Valentim, p. 34. 
72. Entrevista a Holden Roberto, p. 30. 
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o IUEF estava muito bem posicionado. Dava total apoio a Neto, o que era muito importante 
e ajudou os nossos colaboradores em Moscovo a perceber melhor a situação, pelo que tem de 
ser atribuído muito mérito ao IUEF e a Lars-Gunnar Eriksson.73

O relacionamento entre a UNITA e a Suécia deteriorou-se rapidamente após a indepen-
dência de Angola. Em Outubro de 1977 Jonas Savimbi acusou o governo não socialista 
sueco de fazer transportar tropas cubanas para participarem em operações militares con-
tra a UNITA, ameaçando usar a força contra a operação humanitária da Cruz Vermelha/
ACNUR, apoiada pela Suécia, e virada para os refugiados zairenses  no leste de Angola.74 
Uma década mais tarde, numa altura em que um grupo de deputados do Partido Mode-
rado apoiava activamente um comité sueco de extrema direita que apoiava a UNITA75, 
Savimbi passou das palavras aos actos e fez reféns três cooperantes suecos em Angola, 
acabando um deles por ser morto. Durante as negociações para a libertação dos outros 
dois a ira de Savimbi teve especialmente como alvo o Subsecretário de Estado para os 
Negócios Estrangeiros sueco, Pierre Schori76 que, vinte anos antes, tinha participado no 
projecto UNITA e acolhera o líder do movimento em Estocolmo.       

O FNLA e o Partido Liberal

Apesar de reconhecido pela OUA e de ter inicialmente recebido um alargado apoio in-
ternacional, a FNLA de Holden Roberto nunca se afirmou como um movimento de 
libertação angolano sério junto da Suécia. No início da década de sessenta a juventude da 
FNLA estabeleceu, por intermédio da Assembleia Mundial da Juventude e do seu secre-
tário geral sueco, o liberal David Wirmark, um relacionamento com organizações filiadas 
no Conselho Nacional de Juventude da Suécia, mas  o movimento primou pela ausência 
no debate à volta da questão na Suécia. A imprensa só esporadicamente fez referência 
à FNLA ou ao seu Governo Revolucionário de Angola no Exílio (GRAE). Mais ainda, 
Holden Roberto e a sua organização não foram alvo da atenção do movimento organi-
zado de solidariedade para com a África Austral77 e nenhum partido político defendeu 
a sua causa. Dito isto, a situação mudou radicalmente a partir de 1968, altura em que o 
Partido Liberal, segundo Carl Tham, na altura conselheiro político do líder do partido 
Sven Wedén, muito devido a um ”reflexo de uma posição mais anticomunista no seio do 
partido”78, começou a fazer campanha a favor da FNLA.79  

Em contraste tanto com o MPLA como com a UNITA, e, em boa verdade, com os 
outros grandes movimentos de libertação da África Austral, a FNLA-GRAE conduziu 
a sua diplomacia internacional durante os anos sessenta dando pouco atenção à Suécia 

73. Conversa com Vladimir Shubin, Cidade do Cabo, 12 de Setembro de 1995. 
74. ”UNITA attack: Sverige deltar i Angola-kriget” (”Ataque da UNITA: A Suécia participa na guerra de Angola”) 
em Göteborgs-Posten, 13 de Outubro de 1977 e Anders Johansson: ”Sabotagevakt på hjälpplanet” (”Em guarda con-
tra a sabotagem ao avião de ajuda”), em Dagens Nyheter, 14 de Outubro de 1977. 
75. O comité de extrema direita de solidariedade com a UNITA chamava-se Ajuda Sueca-Angola (Svenska Angola-
Hjälpen), nome que também fora usado em 1961 pela campanha do Expressen em prol do MPLA. 
76. Ver, por exemplo, Bosse Schön: ”Schori gjorde UNITA till Sveriges fiende” (”Schori transformou a UNITA num 
inimigo da Suécia”), em Aftonbladet, 9 de Setembro de 1987. 
77. O Comité da África do Sul de Uppsala incluíra em 1967 a FNLA-GRAE entre os dez movimentos de libertação 
da África Austral, a quem doou algumas pequenas quantias. Tratou-se até de um caso isolado. 
78. Entrevista a Carl Tham, p. 340. ”Penso que Olle Wästberg foi quem pediu ajuda para a FNLA e que o partido 
o apoiou” (ibid.). 
79. No seu congresso de 1968, o Partido Liberal decidiu traçar directrizes para o apoio a ”movimentos de resistên-
cia”. 
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ou, em geral, a toda a região nórdica. Quando, em Dezembro de 1968, o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros sueco, Torsten Nilsson, declarou que o governo sueco se estava a 
preparar para conceder ajuda humanitária directa e oficial aos movimentos de libertação, 
a FNLA tomou, apesar de tudo, boa nota do facto, decidindo a breve trecho colocar 
um representante seu junto dos países escandinavos, em Estocolmo. Como declarou a 
FNLA, 

a vontade manifestada pelo governo sueco de ajudar os movimentos africanos de libertação 
no âmbito da execução dos seus projectos humanitários foi alvo de grande interesse da nossa 
parte. [...] As mais altas instituições da Frente Nacional para a Libertação de Angola mandata-
ram portanto o seu executivo, o Governo Revolucionário de Angola no Exílio, no sentido de 
preparar uma estratégia política adequada relativamente aos povos e governos escandinavos.80

O representante da FNLA-GRAE na Escandinávia, Mateus João Neto,81 foi apresentado 
por Holden Roberto nos finais de Maio de 1969,82 mas já tinha chegado à Suécia em 
meados de 1968 para estudar na Faculdade de Economia de Estocolmo.83 No início de 
1969 esteve bastante activo junto da imprensa sueca, apresentando-lhe a FNLA.84 Con-
tudo, e segundo Holden Roberto, Neto não terá recebido ”qualquer tipo de apoio”85 e 
foi com esse enquadramento que se decidiu levar a cabo a ofensiva diplomática na Suécia 
e na Escandinávia. Henri Mutombo, secretário do Ministro da Informação do GRAE 
foi enviado à Suécia em Abril de 1969, tendo-se inclusive visto ”forçado a interromper 
a sua participação na conferência especial da FNLA que estava a decorrer para analisar e 
responder às questões que se levantavam quanto à Escandinávia”.86 Durante a sua breve 
estadia em Estocolmo, Mutombo foi oficialmente recebido nos ministérios da Educação 
e dos Negócios Estrangeiros, bem como por Pierre Schori, na Comissão Nacional do 

80. Missão-Escandinávia (GRAE) Nº 4/69: ”Conferência de Imprensa pelo Secretário de Estado do Ministério da 
Informação, Henri Mutombo”, Estocolmo, 22 de Abril de 1969 (MFA). O interesse comparativamente tardio da 
FNLA na Suécia e nos outros países escandinavos deu-se numa altura em que o governo dos EUA estava a retirar 
a sua ajuda à organização. Segundo Marcum, ”Washington enviava uma pequena ajuda, dissumulada, a Holden 
Roberto para ter uma opção de recurso em caso de derrota portuguesa. A partir de 1962 e até 1969, a Central Intel-
ligence Agency (CIA) dos Estados Unidos da América forneceu a Holden Roberto quantias em dinheiro e uma quan-
tidade provavelmente pequena de armamento. [...] Com a chegada da administração Nixon, a CIA ”desactivou” 
Holden Roberto, apesar de lhe continuar a dar um ”aliciamento” de 10.000 dólares norte-americanos anuais ”para 
recolha de informações confidenciais”. Deixando de lado o bem conhecido anti-comunismo de Holden Roberto, a 
administração Nixon apostou tudo em Portugal” (Marcum (1978) op. cit., p. 237). 
81. Mateus João Neto, antes de se deslocar à Suécia, estudara na Faculdade de Agronomia de Viena, na Áustria. Em 
1972 foi nomeado Ministro da Informação, Planeamento e Economia do GRAE. Depois do acordo do Alvor entre 
Portugal, a FNLA, o MPLA e a UNITA, Neto assumiu em Janeiro de 1975 o cargo de Ministro da Agricultura do 
governo transitório de Angola, mas viria alguns meses mais tarde a deixar a FNLA. 
82. Credenciais de Holden Roberto, Kinshasa, 29 de Maio de 1969 (MFA). Vários representantes diplomáticos sue-
cos da ”velha escola” estavam muito pouco entusiasmados com a decisão de se conceder ajuda oficial à luta de liberta-
ção de Angola, sendo que, para além disso, alguns deles deixavam patente uma ignorância absolutamente notável. O 
embaixador da Suécia em Portugal, Gunnar Dryselius, escreveu uma nota ao Ministério dos Negócios Estrangeiros 
sueco, em Novembro de 1969, dizendo que ”o MPLA é um movimento de resistência liderado por Moscovo, cujo 
líder, Alejandro Neto, colocou o seu parente Mateus João Neto em Estocolmo” (Telegrama de Gunnar Dryselius ao 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, 24 de Novembro de 1969) (MFA) Independentemente da descrição 
feita do MPLA, Dryselius enganou-se redondamente. O líder do MPLA era, como é óbvio, Agostinho Neto. Mateus 
João Neto representava a FNLA. 
83. Entrevista a Mateus João Neto conduzida por Tord Wallström (”En miljon angoleser i landsflykt i Kongo”/”Um 
milhão de angolanos exilados no Congo”), em Arbetaren, 17 de Janeiro de 1969. 
84. Ibid. 
85. Entrevista a Holden Roberto, p. 30. 
86. Missão Escandinávia (GRAE) Nº 4/69: ”Conferência de Imprensa do secretário do Ministério da Informação, 
Henri Mutombo”, Estocolmo, 22 de Abril de 1969 (MFA). 
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Partido Social Democrata no poder.87 Deu também uma conferência de imprensa no 
edifício ABF, durante a qual disse que a FNLA ”tinha reconquistado quase um quinto 
do território de Angola”.88

Pouco tempo volvido, o jovem jornalista (e também político) sueco Olle Wästberg, 
na altura vice presidente da Juventude Liberal89, e a sua mulher Inger Claesson acompa-
nharam a FNLA numa missão a uma das zonas libertadas do norte de Angola. O relato 
de Wästberg foi publicado em quatro artigos a toda a página no Expressen em Novembro 
de 1969,90 tendo depois sido também incluído num livro sobre Angola, que viria a ser 
publicado no ano seguinte.91  As suas impressões sobre a FNLA92  colocariam o movi-
mento de Holden Roberto, pela primeira vez, no debate na Suécia sobre a questão de An-
gola. Introduziram também perspectivas radicalmente diferentes em termos de pontos de 
vista sobre, por um lado, o movimento de solidariedade e o Partido Social Democrata no 
poder e, por outro, porta-vozes liberais influentes na questão da África Austral como, por 
exemplo, David Wirmark e o próprio Wästberg.93 Argumentando fortemente que a Su-
écia ”não pode tomar uma posição favorável a um dos dois movimentos angolanos com 
maior apoio popular”,94 Wästberg viria, ao longo dos anos seguintes, em debates com 
persona-lidades como, por exemplo, Dick Urban Vestbro do Comité da África do Sul 
de Lund95 e o historiador britânico Basil Davidson,96 a reiterar que o apoio oficial sueco 
deveria ser dado tanto à FNLA como ao MPLA. O intercâmbio de pontos de vista conti-
nuou até à independência de Angola sob  o MPLA de Agostinho Neto, em 1975.97 

Durante a sua estadia no Congo, Wästberg visitou a principal base militar da FNLA 
em Kinkuzu, e também o campo de Nzilo na província de Katanga, que tinha sido aberto 

87. Missão Escandinávia (GRAE) Nº 4/69: ”Relatório da recente visita do secretário do Ministério da Informação à 
Escandinávia, Estocolmo”, Estocolmo [sem indicação de data] (MFA). 
88. Missão Escandinávia (GRAE) Nº 4/69: ”Conferência de Imprensa do secretário do Ministério da Informação, 
Henri Mutombo”, Estocolmo, 22 de Abril de 1969 (MFA) 
89. Olle Wästberg, irmão mais novo de Per Wästberg, defenderia, relativamente a questões relacionadas com a África 
Austral, posições bastante diferentes das do irmão. Enquanto Per Wästberg se colocava ao lado dos nacionalistas da 
África Austral, o irmão via a luta regional de uma perspectiva Leste-Ocidente e, enquanto Per Wästberg perspecti-
vava que os acontecimentos se desenvolveriam a Sul, Olle Wästberg achava que seria a Norte. Olle Wästberg, que 
desempenhou vários cargos importantes no Partido Liberal, chegou a deputado em 1976. Desempenhou também 
funções como Subsecretário de Estado das Finanças, entre 1991 e 1993, e como chefe de redacção do Expressen em 
1994–95. 
90. Ver Olle Wästberg: ”Portugiserna tvingade oss till svält och slavarbete” (”Os portugueses conduziram-nos pela 
força à fome e à escravatura”), em Expressen, 1 de Novembro de 1969 e seguintes. Wästberg também publicou o seu 
relato em inglês em Swedish Features em 1969. 
91. Olle Wästberg: Angola, Bokförlaget PAN/Norstedts, Estocolmo, 1970. Na altura, as organizações suecas criavam 
frequentemente grupos de estudo para aumentar o seu conhecimento sobre um determinado assunto. O livro de 
Wästberg sobre Angola incluía um pormenorizado ”plano de estudo”. Entre as perguntas propostas para discussão 
contava-se a de saber se os movimentos nacionalistas angolanos deveriam ser tratados de forma igual e também a de 
saber se e como a Suécia os deveria apoiar. 
92. Um pouco antes, no ano de 1969, Wästberg publicou um folheto curto, de natureza factual, sobre Angola (Olle 
Wästberg: Angola, Instituto Escandinavo de Estudos Africanos, Uppsala, 1969). A seguir à visita a Angola, abordou 
activamente a  questão da causa da FNLA nos jornais nacionais, provinciais e local suecos. 
93. O Partido Liberal, e, ainda mais importante, o movimento liberal sueco mais lato, estavam divididos relativa-
mente à FNLA. Ver, por exemplo, a entrevista com Carl Tham, p. 340, e a entrevista com Anders Johansson, p. 
295. 
94. Aqui, como exemplo, citado em Västerbottens-Kuriren, 17 de Julho de 1970. Ver também Olle Wästberg (1970) 
op. cit., p. 123. 
95. Ver ”Befrielserörelsen i Angola” (”O movimento de libertação em Angola”), emTidsignal, Nº 13, 1969 e Dagens 
Nyheter, 27 de Julho de 1970. 
96. ”Basil Davidson och Angola”, em Rapport från SIDA, Nº 1, 1972, pp. 30–31. 
97. Ver a troca de pontos de vista entre Per Wästberg e David Wirmark no Dagens Nyheter, 21 de Fevereiro, 5 de 
Março e 11 de Março de 1975. 
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em 1967 e que estava situado a norte de Kolwezi. Além disso, antes de iniciar a sua aven-
tura peripatética ao norte de Angola, Wästberg foi convidado a visitar o hospital da FNLA 
em Franquetti,  nos arredores da capital. Encontrou-se também com Holden Roberto no 
quartel gene-ral da FNLA-GRAE, no centro de Kinshasa. Da visita à tristemente célebre 
base de Kinkuzu, onde tinham estado presos e foram executados vários membros de des-
taque do MPLA, alguns dos quais mulheres,98 e que fora descrita como um ”Buchenwald  
africano”99, ficaram-lhe impressões acriticamente positivas. Omisso quanto ao tema da 
violência cometida pela FNLA contra membros capturados do MPLA, Wästberg fez 
perguntas sobre a situação de três prisioneiros portugueses que se encontravam na base, 
tendo-lhe sido garantido que ”estão a ser tratados de forma humana”.100 A sua descrição 
de Holden Roberto, muito conhecido por ser perigosamente impulsivo e de gostar de dar 
nas vistas, foi também muito favorável. Wästberg reuniu-se com o líder da FNLA, que 
fora ”criado na missão britânica e vive na maior das frugalidades; não fuma nem bebe”, 
num ”escritório pequeno e despretensioso”, e referiu que ”transmitia quase a sensação de 
ser tímido”.101

Duma forma global, o quadro traçado pelo jovem liberal sueco apoiava a perspectiva 
segundo a qual o movimento de Holden Roberto era a verdadeira organização naciona-
lista angolana, tanto pela sua política militar como pelas suas preocupações cívicas. Se-
gundo Wästberg, os ”pontos de vista políticos da FNLA continuam a ser não dogmáticos 
e não se alinham com nenhuma ideologia estabelecida. O ponto central do seu programa 
político é a unidade de Angola. Holden Roberto, nos seus discursos, tinha várias vezes 
destacado que a simples luta já unia Angola. Um povo que conquista a liberdade pela luta 
armada não irá mais tarde entregar-se ao egoísmo e ao tribalismo”.102 Para além disso, 
era da opinião que ”a FNLA diverge dos outros movimentos de libertação num aspecto: 
consolidou-se como um ”governo” para os cerca de 500.000 refugiados angolanos no 
Congo, o que dá à FNLA uma orientação especial e muito prática”.103

A viagem de Wästberg por Angola na companhia da FNLA foi importante. Até então, 
poucos observadores internacionais tinham tido oportunidade de acompanhar algum 
dos movimentos de libertação no interior do país e os seus relatos foram muito citados.104 
Pierre-Pascal Rossi, jornalista suíço, passara quarenta e seis dias em Julho-Setembro de 
1968 com a FNLA no norte de Angola.105 A visita de Wästberg, que se realizou em Ju-

98. Por exemplo, em Março de 1967, a FNLA deteve um grupo de cerca de vinte membros do MPLA, que regres-
savam ao Zaire, provenientes do norte de Angola. Do grupo faziam parte cinco mulheres, incluindo Deolinda 
Rodrigues de Almeida, membro destacado do Comité Executivo do MPLA. Foi levada para Kinkuzu, presa e depois 
executada. Marcum refere que havia cerca de cem prisoneiros do MPLA em Kinkuzu no princípio de 1968 (Marcum 
(1978) op. cit., p. 198). 
99. Ver Marcum (1978) op. cit., p. 151. 
100. Olle Wästberg (1970) op. cit., p. 87. 
101. Ibid., p. 81. Esteve presente na reunião José Manuel Peterson, chefe dos serviços de segurança da FNLA. Em 
breves palavras, Wästberg diz que Peterson era o homem mais próximo de ”Holden Roberto, que fora baptizado e 
criado por missionários suecos” (Ibid.). Como ajudante pessoal de Holden Roberto, Peterson estava, contudo, longe 
de estar embuído de valores éticos cristãos, uma vez que era o responsável directo pelo que a FNLA fez em termos 
de violações dos direitos humanos. Marcum escreveu mais tarde que Holden Roberto contava muito com Peterson 
”para se desembaraçar, de forma desapiedada, dos adversários politicos, mesmo apesar de se saber que se tratava de 
alguém perigosamente corrupto” (Marcum (1978) op. cit., p. 186). Entrevistado em 1996, David Wirmark comen-
tou: ”Claro que em todos os movimentos se via que eram por vezes usados métodos bastante duros, mas penso que 
não havia diferenças de fundo entre o MPLA e a FNLA” (entrevista a David Wirmark, p. 345). 
102. Ibid., p. 107. 
103. Ibid., p. 121. 
104. Por exemplo por Basil Davidson na sua obra In the Eye of the Storm (p. 218). 
105. Pierre-Pascal Rossi: Pour une Guerre Oubliée, Julliard, Paris, 1969. 
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lho-Agosto de 1969, ou seja, exactamente um 
ano depois, confirmou no geral os relatos de 
Rossi. Dizendo ter feito mais de 1.500 quiló-
metros a pé em trinta e nove dias106, um feito 
notável, Wästberg descreveu a parte norte de 
Angola como estando ”quase despovoada”107 
no seguimento do levantamento de 1961, da 
campanha militar portuguesa e do êxodo pela 
fronteira com o Congo-Kinshasa. Acompa-
nhou, com a mulher, um grupo de mais de cem 
guerrilheiros da FNLA e, tal como fizera Rossi, 
pôde observar a marcha de muitos combatentes 
pela liberdade, a caminho de uma zona contro-
lada pela FNLA, a sul de Bembe, cerca de 250 
quilómetros a norte da capital, Luanda. Wäst-
berg teve aí oportunidade de visitar o centro 
militar e administrativo da FNLA em Angola. 
Os seus relatos corroboraram as afirmações de 
Holden Roberto, que reivindicava o controlo 
pela FNLA de grandes extensões de terreno. Assim, ”mesmo no centro da colónia” Wäst-
berg pôde ver como as zonas libertadas funcionavam ”como um país autónomo”, onde 
a FNLA tinha ”criado a sua própria administração, com defesa, hospitais, escolas e uma 
igreja próprios”.108 

Como a FNLA e o MPLA afirmavam controlar mais ou menos as mesmas zonas do 
norte de Angola, os relatos de Wästberg foram questionados pelos influentes defensores 
do MPLA,109 constituindo uma dimensão que acrescentou algum azedume ao debate 
sobre Angola na Suécia. Este debate aumentou ainda mais de intensidade quando, de 
visita à Suécia em Julho de 1970, o presidente Agostinho Neto do MPLA disse, numa 
conferência de imprensa, que na sua opinião, Wästberg nunca tinha estado em Angola, 
mas que a FNLA o tinha andado a passear pelas florestas do Baixo Congo.110 Estas de-
clarações de Neto foram, por sua vez, veementemente rejeitadas por Holden Roberto, 
que as descreveu como ”pura propaganda”, numa reunião com o embaixador sueco em 
Kinshasa.111 O debate na Suécia sobre a FNLA112 e o MPLA viria assim a reproduzir as 

106. Olle Wästberg, em Expressen, 1 de Novembro de 1969. 
107. Ibid. 
108. Olle Wästberg (1970) op. cit., p. 152. 
109. Davidson (1972) op. cit., p. 218. 
110. Olle Wästberg: ”Visst var jag i Angola” (”Claro que estive em Angola”), em Expressen, 14 de Julho de 1970. 
Segundo Wästberg, ”duas organizações de guerrilha poderiam estar activas na mesma região de Angola sem haver 
contactos. Ambas poderiam estar convencidas que estavam sozinhas na zona” (Wästberg (1970) op. cit., p. 120). 
111. Carta de Olof Bjurström ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Kinshasa [sem indicação de data, mas pos-
sivelmente Julho-Agosto de 1970, (MFA). Dez anos mais tarde, Anders Ehnmark publicou uma novela inspirada no 
debate à volta da visita de Wästberg. A sátira gira à volta de um correspondente estrangeiro sueco que é mandado 
pelo seu jornal a Angola para escrever acerca da luta de libertação. Acaba por nunca lá chegar, ficando com ´o movi-
mento UNA” no Congo onde, na altura, reinava grande agitação. Para o bem da causa, decide ignorar o facto e es-
creve sobre a luta de libertação como se estivesse mesmo a viver tudo isso em Angola, adequando as suas observações 
aos seus desejos, a realidade ao sonho (Anders Ehnmark: Ögonvittnet (”Testemunha ocular”), Norstedts, 1980). 
112. Olle Wästberg teria provavelmente melhores informações em primeira mão sobre a FNLA do que qualquer 
outro sueco. Juntamente com a jornalista sueca Gertrud Brundin, muito próxima da FNLA, de acordo com Hold-
en Roberto, voltou, por exemplo, em Abril de 1973 à base em Kinkuzu e ao hospital de Franquetti. Teve tam-

Olle Wästberg durante a sua viagem com a 
FNLA a Angola em Julho–Agosto de 1969.  
(Foto de Olle Wästberg)
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opiniões divergentes dos dois movimentos e, em larga medida, a confundir as questões de 
base relativas às necessidades humanitárias e da ajuda oficial. Acabou por ser tomada uma 
decisão, que seria a de ajudar unicamente o MPLA, e que não foi fácil de tomar. O antigo 
director geral da ASDI, Ernst Michanek, explicou-a em 1996 nos seguintes termos: 

Avaliámos  a situação em Angola com todo o cuidado e estabelecemos todo o tipo de ligações, 
no sentido de decidir quem deveríamos apoiar. Tínhamos empatia com o objectivo final tanto 
do MPLA como da FNLA, mas como estavam em luta um contra o outro, tivemos de deba-
ter a questão de apoiar ambos os movimentos ou apenas um deles. Juntos, sentados à mesa, 
chegámos à conclusão de que os argumentos a favor do MPLA eram muito mais fortes do que 
os da FNLA. Houve quem contra-argumentasse em defesa da FNLA. Tivemos de tomar uma 
decisão política difícil.113

O facto de a FNLA ter conquistado, por volta de 1970, um público importante na Suécia 
ficou comprovado quando Per Ahlmark e Ola Ullsten do Partido Liberal apresentaram 
uma moção ao parlamento, a favor da concessão de ajuda oficial sueca à FNLA e ao 
MPLA.114 Mais ao menos ao mesmo tempo, a Juventude Liberal doou 5.000 coroas sue-
cas a cada uma das organizações.115 Independentemente disso, e apesar da sua amizade 
com influentes líderes de opinião suecos como, por exemplo, David Wirmark e Olle 
Wästberg, o presidente da FNLA ainda não tinha encontrado uma razão para visitar a 
Suécia. Só no final de Novembro de 1971 é que Holden Roberto acabaria por se deslocar 
a Estocolmo, tendo sido o último, e talvez o menos interessado, dos líderes históricos da 
África Austral a apresentar os seus argumentos ao governo e ao povo suecos.116 

A visita de Holden Roberto não foi organizada pelo Partido Liberal nem por nenhuma 
das outras grandes organizações políticas da Suécia, mas pela União dos Estudantes Uni-
versitários de Estocolmo.117 Além do mais, a visita teve lugar quase dois anos depois de o 
governo sueco ter decidido conceder ajuda humanitária ao MPLA, pouco tempo depois 
duma reunião entre Olof Palme e Agostinho Neto em Lusaca,118 e ao mesmo tempo que 
o veterano do MPLA Lúcio Lara estava de visita à Suécia.119 Com estes antecedentes, não 
surpreende que a visita tenha ficado longe de constituir um êxito. Os Grupos de África, 
ou seja, o recém-reorganizado movimento sueco de solidariedade com a África Austral, 
”condenou o convite a Holden Roberto”, dizendo que tal não poderia deixar de ”induzir 
em erro o público sueco e enfraquecer o apoio à verdadeira luta de libertação travada em 
Angola pelo MPLA, que libertou um terço do território”.120 Os Grupos de África, que 

bém debates previlegiados com Holden Roberto sobre a decomposição do acordo de unidade com o MPLA de 
Dezembro de 1972 (entrevista a Holden Roberto, p. 30, e carta (”Samtal med Holden Roberto; Uppgörelsen med 
MPLA”/”Conversa com Holden Roberto; o acordo com o MPLA”) de Henrik Ramel ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Kinshasa, 18 de Abril de 1973 (MFA)). 
113. Entrevista a Ernst Michanek, p. 320. 
114. Parlamento sueco 1970: Moção Nº 624 na segunda câmara, Riksdagens Protokoll 1970, p. 7. 
115. Carta (”Svensk hjälp till Angola”/”Ajuda sueca a Angola”) de Dag Malm, Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
ao embaixador da Suécia em Kinshasa, Olof Bjurström, Estocolmo, 9 de Abril de 1970 (MFA). 
116. O primeiro dos líderes da África Austral exilado a visitar a Suécia foi Oliver Tambo do ANC, em Abril de 1961. 
Antes de Holden Roberto, Agostinho Neto do MPLA tinha sido o último, em Julho de 1970. 
117. Carta informativa de Johan Hjertqvist e Charlotte Sellberg, Stockholms Universitets Studentkår (União dos 
Estudantes da Universidade de Estocolmo), Estocolmo, 18 de Novembro de 1971 (MFA). 
118. Palme e Neto encontraram-se em Lusaca durante a visita do primeiro ministro à Zâmbia em Setembro de 
1971. 
119. Proveniente da Dinamarca, Lara visitou a Suécia no intuito de discutir a proposta de criação de uma escola em 
Dolisie, em parceira com a ASDI. 
120. Os Grupos de África de Arvika, Gotemburgo, Lund, Estocolmo e Uppsala: ”Uttalande med anledning av den 
angolesiske ”befrielseledaren” Holden Robertos besök i Sverige” (”Declaração relativa à visita à Suécia de Holden 
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boicotaram a alocução de Holden Roberto na universidade de Estocolmo, distribuíram 
um folheto informativo altamente crítico, com o título ”Factos sobre o movimento de 
libertação”121 de Holden Roberto, solicitaram aos seus apoiantes que contribuíssem para 
uma campanha de angariação de fundos para o MPLA e convidaram o público a parti-
cipar numa reunião alternativa à de Holden Roberto, com a presença de Lúcio Lara, e 
subordinada ao tema ”Colonialismo e Neocolonialismo em África”.122 

Durante a visita, Holden Roberto foi recebido pela ASDI e no Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros.123 Defendeu a sua tese, solicitando ajuda da Suécia, mas teve de voltar 
para casa de mãos a abanar, pois não foi assumido nenhum compromisso oficial em 
favor da FNLA.124 Vinte e cinco anos depois, o ainda amargurado presidente da FNLA 
recordou as ”grandes dificuldades” que teve nas suas tentativas de contactar o governo 
sueco e de como, quando conseguiu, se deparou com ”agressividade”, ”verdadeira opo-
sição” e ”total rejeição” no Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde os responsáveis 
pelo ministério estavam ”profundamente empenhados com o MPLA”.125 Pondo de lado 
esta experiência, Holden Roberto voltou à Suécia em Novembro de 1972, desta vez a 
convite do Partido Liberal, e liderando uma grande delegação ao congresso do partido, 
que se realizou em Gotemburgo. De acordo com o líder da FNLA, tratou-se de ”uma 
oportunidade importante para nós e aumentámos os nossos contactos”.126 Os membros 
do influente Conselho Consultivo sobre Ajuda Humanitária não ficaram, contudo, mui-
to mais impressionados, antes pelo contrário. Numa entrevista que deu em Fevereiro de 
1996, Per Wästberg, irmão de Olle Wästberg, referiu o seguinte 

nem Holden Roberto nem os outros representantes da FNLA, muitos dos quais traziam fatos 
muito elegantes, inspiravam a mais pequena confiança. Holden Roberto tentou seduzir os 
liberais e teve algum êxito nisso. Eu já me encontrei com ele algumas vezes. Pensei imediata-
mente tratar-se duma pessoa com quem não convém ter uma relação muito profunda, inde-
pendentemente da questão ideológica. Diria que se trata de um homem tribal.127

A Suécia nas Nações Unidas e o Movimento de Solidariedade

Durante muito tempo a Suécia desempenhou um papel passivo relativamente a Portugal 
e aos territórios detidos por Portugal em África. Apesar de concordar com o princípio 
da autodeterminação, a partir de 1964, o governo sueco começou a abster-se regular-
mente nas votações das resoluções relevantes na Assembleia Geral das Nações Unidas, 

Roberto, o ”líder da libertação” de Angola”) [sem indicação de data nem de local] (AGA). 
121. Segundo o folheto informativo, a FNLA estava activa sobretudo no exílio. Não se tratava de um movimento de 
libertação nacional, mas de uma organização tribalista, sedeada em Bakongo, apoiada pelos interesses económicos 
norte-americanos ligados à CIA. O movimento de Holden Roberto era também descrito como sendo racista, fomen-
tador de crenças não políticas místicas e religiosas (Ibid.). 
122. Ibid. 
123. Holden Roberto teve um encontro no Ministério dos Negócios Estrangeiros com Lennart Klackenberg, chefe 
do Departamento de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional. De volta a Kinshasa, Holden Roberto 
escreveu a  Klackenberg, agradecendo-lhe o ”debate fraterno, que nos permitiu aperceber-nos do seu incondicional 
apoio à nossa justa causa”, acrescentando ainda que ”não nos pouparemos a esforços no sentido de justificar a con-
fiança e o interesse que depositou em nós” (carta de Holden Roberto a Lennart Klackenberg, Kinshasa, 6 de Janeiro 
de 1972) (MFA). 
124. Telegrama do Ministério dos Negócios Estrangeiros à Embaixada da Suécia em Kinshasa, 10 de Março de 1972 
(MFA). 
125. Entrevista a Holden Roberto, p. 30. 
126. Ibid. 
127. Entrevista a Per Wästberg, p. 352. 
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por ”incluírem parágrafos que instam à aplicação de sanções contra Portugal”,128 coisa 
que, segundo a Suécia, país muito escrupuloso quanto aos princípios, só o Conselho 
de Segurança estava mandatado para fazer. Contudo, à medida que foram sendo feitos 
contactos cada vez mais estreitos com os movimentos nacionalistas de Angola e Moçam-
bique, o governo sueco viria a denunciar Portugal e as suas guerras em África, a partir de 
meados da década de sessenta, de forma cada vez mais forte. Via-se cada vez mais que as 
questões relacionadas com a África Austral se interligavam entre si. Falando das ”duas 
nuvens negras e ameaçadoras que dominam o horizonte político, a guerra no Vietname 
e a situação na África Austral”,129 o Ministro dos Negócios Estrangeiros Nilsson criticou, 
por exemplo, a ”aliança ímpia” entre Portugal, a Rodésia e a África do Sul.130 Estas críticas 
foram apresentadas no debate na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Outubro de 
1966. ”Estamos”, referiu, 

confrontados com um conjunto de problemas relacionados em toda a zona da África Austral. 
Se o regime ilegal de Smith no Sul da Rodésia não contasse com a compreensão e a simpatia 
da minoria branca da África do Sul, talvez não se atrevesse a romper com o governo britânico 
de forma aberta. Se Portugal não contasse com amigos em Pretória, seria muito provavelmente 
mais fácil convencer o governo de Lisboa de que a sua política colonial pertence ao passado. E 
se os governos da África do Sul não tivessem sido tão cegos na sua política racial, o problema 
da África do sudoeste não teria chegado a uma situação tão trágica e tão crítica.131 

A crítica subiu de tom no ano seguinte. Sublinhando que o orçamento militar português 
tinha aumentado 220 por cento entre 1961 e 1967, o delegado sueco, Brita Skottsberg-
-Åhman, criticou duramente Portugal, nas Nações Unidas, por tentar ”transformar os 
africanos em portugueses pela força das armas”. E lançou uma pergunta: 

Porque é que os habitantes de Angola e Moçambique devem ser tornados portugueses? Ne-
nhuma outra potência colonial quis obrigar os povos nos seus territórios a ter de saber ler e 
escrever na língua da potência dominante para poderem votar nos seus próprios países, como 
prescreve a legislação nas colónias portuguesas. Também mais nenhuma outra potência colo-
nial exigiu que os africanos abdicassem da sua forma de vida própria e da sua cultura para se 
transformarem em reflexos dos seus dominadores coloniais.132 

Apesar disso, só em 1968 é que a Suécia votou a favor das resoluções regularmente apre-

128. ”Comunicado à imprensa”, 20 de Novembro de 1968, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documentos 
sobre Política Externa Sueca: 1968, Estocolmo, 1969, p. 113. 
129. ”Discurso do Ministro dos Negócios Estrangeiros na Assembleia Geral das Nações Unidas”, 10 de Outubro de 
1966, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documentos sobre Política Externa Sueca: 1966, Estocolmo, 1967, 
p. 41. 
130. Os laços históricos de grande proximidade entre Portugal, a Rodésia e a África do Sul rodavam em torno de 
Moçambique, que a África do Sul utilizava como reservatório de mão-de-obra não especializada e como uma passa-
gem muito útil pelo porto de Lourenço Marques. O porto e rede ferroviária da Beira eram, também, essenciais para 
o comércio externo da Rodésia, que não tem acesso ao mar. Confrontados com a ameaça de sanções internacionais, 
a cooperação económica, política e militar entre os três países aumentou muito em meados dos anos sessenta. Em 
1964, Portugal e a África do Sul celebraram um conjunto de acordos, entre os quais, um projecto hidroeléctrico 
no rio Cunene entre Angola e a Namíbia e a utilização pela África do Sul de Cabo Verde como ponto de trânsito 
para tráfego aéreo internacional. Também em 1964, Portugal e a Rodésia assinaram um novo acordo comercial. O 
gasoduto que ligava o porto moçambicano da Beira à refinaria de Umtali na Rodésia foi, para além do mais, inaugu-
rado em Dezembro de 1964. A seguir à declaração unilateral de independência  e ao embargo petrolífero ao regime 
de Smith que se lhe seguiu, o Conselho de Segurança das Nações Unidas instou Portugal a não permitir a utilização 
das instalações do porto da Beira para entrega de petróleo à Rodésia. Contudo, Portugal recusou-se, dizendo que a 
resolução ´violava o princípio do livre acesso dos países sem costa ao mar”. 
131. ”Discurso do Ministro dos Negócios Estrangeiros na Assembleia Geral das Nações Unidas”, 10 de Outubro de 
1966, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documentos sobre Política Externa Sueca: 1966, Estocolmo, 1967, 
p. 43. 
132. Ministério dos Negócios Estrangeiros (1970) op. cit., p. 78. 
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sentadas na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Portugal e as colónias portuguesas. 
A mudança de atitude ficou a dever-se a uma iniciativa levada a cabo pelos países afro-
asiáticos que, depois de consultarem os governos nórdicos, foram apoiados no sentido de 
apresentar um texto ”sem elementos controversos como o parágrafo sobre sanções”.133 A 
resolução, aprovada em 29 de Novembro de 1968, teve consequências muito profundas 
para as políticas suecas relativamente à África Austral. Instando todos os estados mem-
bros a ”dar aos povos dos territórios sob domínio português a ajuda moral e material 
necessária para fazer prevalecer os seus direitos inalienáveis”,134 abriu o caminho para a 
declaração feita em 9 de Dezembro de 1968 pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros 
Nilsson, segundo a qual o governo sueco estava preparado a conceder ajuda humanitária 
aos movimentos de libertação. Ao mesmo tempo ”lamentando as actividades dos interes-
ses financeiros a funcionar nos territórios sob domínio português”, que disse estarem a 
”obstruir a luta pela autodeterminação, liberdade e independência e a reforçar os esforços 
de natureza militar de Portugal”135, a resolução apoiava quem se opunha à participação 
económica sueca na região. Este aspecto foi muito relevante no caso do debate em curso 
quanto à empresa sueca ASEA e a sua proposta para a construção da barragem e da cen-
tral eléctrica de Cahora Bassa. As primeiras acções extra-parlamentares contra a ASEA 
e o projecto de Cahora Bassa tiveram lugar em Gotemburgo, uma semana depois da 
aprovação da resolução nas Nações Unidas.136

A questão de Cahora Bassa desempenhou um papel muito importante para a reacti-
vação e radicalização do movimento de solidariedade sueco, não apenas relativamente a 
Moçambique, mas também com a Guiné-Bissau e Angola, aspecto que será discutido mais 
adiante. Entretanto, devemos notar que a reorganização dos poucos Comités da África 
do Sul ainda existentes, que começou em Lund e em Uppsala em 1970137 e que levou, 
pouco tempo depois, à formação ”de grupos de trabalho anti-imperialistas”138 semelhan- 
tes, chamados Grupos de África, em Arvika e em Estocolmo, foi grandemente influencia-
do pela luta do MPLA, desenvolvimento para o qual contribuíram várias medidas. 

Como se disse acima, o boletim Syd- och Sydvästafrika, que se passou a chamar Södra 
Afrika Informationsbulletin (Boletim Informativo da África Austral) a partir de 1967, 
dedicou vários artigos, em meados dos anos sessenta, a Angola e ao MPLA e, em finais 
de 1967, a filial da Grande Estocolmo da Juventude da Esquerda criou um Grupo de 
Trabalho para os Movimentos de Libertação de África, apoiando o MPLA. Em 1969, o 
semanário socialista Tidsignal, próximo do Partido de Esquerda Comunista , também pu-

133. ”Comunicado à imprensa”, 20 de Novembro de 1968 em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documentos 
sobre Política Externa Sueca: 1968, Estocolmo, 1969, p. 113. 
134. Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 2395 (XXIII) de 29 de Novembro de 1968, citado no 
Yearbook of the United Nations: 1968, Office of Public Information, Nova Iorque, p. 803. Além disso, a resolução 
”deplorava a ajuda que o governo português continua a receber de todos os seus aliados na Organização do Tratado 
do Atlântico Norte”. Deve notar-se que a Dinamarca e a Noruega, membros da OTAN, também votaram a favor da 
resolução, que foi aprovada por 85 votos (incluindo a Suécia e os outros países nórdicos) contra 3 (Brasil, Portugal 
e África do Sul), com 15 abstenções (entre outros, da França, Itália, Malawi, Países Baixos, Espanha, Reino Unido 
e Estados Unidos da América). 
135. Ibid., p. 804. 
136. Göteborgs-Tidningen, 23 de Novembro de 1968 e abaixo. 
137. Reunidos em Uppsala, os Comités da África do Sul de Lund e Uppsala decidiram, em Junho de 1970, alargar o 
seu horizonte a toda a África e mudar a sua designação para, respectivamente, Grupos de África de Lund e Uppsala. 
Nessa mesma altura, decidiu-se que a responsabilidade pelo Södra Afrika Informationsbulletin passaria a ser conjunta 
(Södra Afrika Informationsbulletin, No. 9, 1970, p. 2). 
138. ”Protokoll från konferens mellan Afrikagrupperna i Sverige” (”Actas da conferência entre os Grupos de África 
da Suécia”), Estocolmo, 2–3 de Janeiro de 1971 (AGA). 
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blicou vários artigos sobre Angola e o MPLA como, por exemplo, uma extensa entrevista 
com Beto Traça, o representante do movimento na Argélia, que visitou Estocolmo em 
meados de 1969.139 Acresce a tudo isto que a publicação mensal socialista independente 
Kommentar lançada em 1968, constituiu nessa mesma altura um grupo de estudo sobre 
África, que se centrava nas lutas nos territórios portugueses. Em 1969, por exemplo, o 
Kommentar publicou um artigo sobre a aliança estratégica entre Portugal, a Rodésia e a 
África do Sul,140 da autoria do jovem jornalista Jan Guillou, que se viria a tornar num 
dos mais populares escritores suecos.141 Nesse mesmo ano foi constituído em Estocolmo 
um Grupo Angola-MPLA.142 Para além das actividades de recolha de fundos em prol do 
movimento de Agostinho Neto, o grupo publicou informações e fez publicações sobre e 
em nome do MPLA.143

Analisando de forma crítica as posições da FNLA, do MPLA e da UNITA, o Grupo 
Angola-MPLA com sede em Estocolmo publicou, no início de 1970, um documento 
sobre ”O chamado problema da unificação dos nacionalistas em Angola”.144 Numa al-
tura em que o Partido Liberal fazia uma defesa acérrima da FNLA e o Partido Social 
Democrata no poder continuava a mostrar alguma hesitação quanto ao MPLA, iniciou 
um importante debate sobre o carácter e os objectivos dos três movimentos angolanos. 
A discussão continuou mais para o final desse mesmo ano, com a participação dos então 
quatro Grupos de África existentes145 por meio de uma análise publicada no boletim 
Södra Afrika e intitulada ”Quem lidera a luta em Angola?”.146 Determinando que ”três 
das organizações angolanas mostraram força, ou fizeram propaganda de forma suficien-
temente intensa, para se tornarem conhecidas muito longe de África, nomeadamente o 
MPLA, a FNLA e a UNITA”, os Grupos de África referiam que os ”pontos de vista res-
pectivos dos movimentos de libertação foram, através de contactos com diferentes grupos 
suecos, divulgados junto do público sueco”. Com este pano de fundo, os Grupos de 
África sentiam ter ”o dever de tomar uma posição: Anteriormente não nos empenhámos 
no apoio a nenhuma organização de Angola [...], mas a tentativa de adoptar uma posição 
”neutra” acabou por se tornar indefensável”.147

Ao analisar os três movimentos angolanos do ponto de vista da ideologia e do progra-
ma de cada um deles, da sua capacidade de mobilização do povo e da sua prática política 

139. ”Revolução-Angola” em Tidsignal, No. 20–21, 1969. Dick Urban Vestbro publicou em 1969 vários artigos de 
página inteira sobre a luta do MPLA no Tidsignal. Ver o seu ”Åtta års väpnad kamp” (”Oito anos de luta armada”) no 
No. 8; ”Befrielserörelsen i Angola” (”O movimento de libertação de Angola”) no No. 13; and ”Sydafrikas akilleshäl” 
(”O tendão de Aquiles da África do Sul”) no No. 28, 1969. Em conjunto com Hillevi Nilsson, Vestbro destaca-se 
como o mais activo dos defensores do MPLA na Suécia durante os anos cruciais do final dos anos sessenta, início 
dos anos setenta. 
140. Jan Guillou: ”Apartheids imperium” (”O Império do Apartheid”), em Kommentar, No. 5–6, 1969, pp. 26–
28. 
141. Reconhecido como um escritor importante de romances de orientação política, é pouco sabido que Guillou se 
iniciou na escrita com uma história sobre a África Austral. Logo no início de 1971 publicou Om Kriget Kommer/”Se 
a guerra vier” (PAN/Norstedts, Estocolmo), um romance no qual a força aérea sueca transfere de forma encoberta, 
e através da presença da ASDI no Botswana, forças para a África Austral para as colocar numa guerra-relâmpago 
contra a África do Sul do apartheid. 
142. Angola-MPLA Gruppen. 
143. Södra Afrika Informationsbulletin, No. 8, 1970, p. 48. 
144. Angola-MPLA Gruppen: ”Det s.k. problemet med nationalisternas enande i Angola”, Documento Nº 3, 
1970. 
145. Arvika, Lund, Estocolmo e Uppsala. 
146. ”Vem Leder Kampen i Angola?”, em Södra Afrika Informationsbulletin, Nº 10, 1970, pp. 19–32. 
147. Ibid., p. 19. 
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nas zonas libertadas, concluía-se no artigo que ”tudo aponta para que o MPLA seja o 
movimento angolano que está pacientemente a mobilizar as massas e já criou a base 
para a prolongada guerra de libertação popular de Angola”.148 Estas informações levaram 
os quatro Grupos de África a decidir que ”o MPLA é o único movimento em Angola 
a merecer o nosso apoio”, acrescentando acharem ser ”um dever rejeitar a propaganda 
divulgada pelos representantes da FNLA e da UNITA, bem como pelos seus apoiantes 
suecos, através de vários jornais suecos”.149 

Por volta de Novembro de 1970, ou seja, depois de Agostinho Neto ter sido convida-
do pelo Partido Social Democrata a deslocar-se à Suécia, o movimento de solidariedade 
decidira defender a causa do MPLA. Tratou-se de uma decisão importante. A situação 
em Angola complicara-se mais do que na Guiné-Bissau ou em Moçambique, onde o 
PAIGC e a FRELIMO eram, respectivamente, os movimentos de libertação incontesta-
dos e onde a participação de forças externas era menos pronunciada. A activa defesa do 
MPLA feita pelos Grupos de África durante a primeira metade dos anos setenta150 con-
tribuiu para que a ajuda oficial sueca nunca incluísse a FNLA nem a UNITA, mas apenas 
o MPLA. Num documento interno de discussão sobre a história dos Grupos de África, 
Sören Lindh, um dos seus membros mais destacados, dizia em 1982 que ”o contributo 
mais importante durante as fases iniciais de 1970 a 1974 foi talvez a análise política da 
situação em Angola e o apoio ao MPLA”.151 

Apoio oficial ao MPLA

As primeiras moções parlamentares em favor da ajuda sueca ao ANC da África do Sul, 
da SWAPO da Namíbia e da ZANU e da ZAPU do Zimbabué foram apresentadas pe-
los liberais e pelo Partido do Centro, ambos não socialistas. Contudo, foi o Partido de 
Esquerda Comunista quem apresentou uma recomendação semelhante no caso das orga-
nizações nacionalistas dos territórios portugueses. Apesar de o Partido Social Democrata 
ter rapidamente passado a ser associado com a ajuda oficial sueca aos movimentos de  
libertação da África Austral, vale a pena notar que o partido no poder não tomou a inicia-
tiva parlamentar relativamente a nenhum dos movimentos debatidos neste estudo. 

Em Janeiro de 1967, mais de dois anos antes de ser aprovado o princípio sobre apoio, o 
futuro líder do partido, Lars Werner152 e outros membros daquele que se designava ainda 
o Partido Comunista da Suécia apresentaram uma moção a favor da FRELIMO de Mo-

148. Ibid., p. 32. Escrito após o assassinato do Presidente da FRELIMO Eduardo Mondlane, o artigo contém afir-
mações segundo as quais seria mais fácil ter posição quanto a Angola do que quanto a Moçambique onde, contudo, o 
movimento de solidariedade ”apesar de alguns factores sobre os quais temos algumas dúvidas” já tinha concluído que 
”para além da FRELIMO mais nenhum movimento merece ser apoiado” (Ibid., p. 19). Holden Roberto foi posto de 
lado por ser ”um líder tribal no exílio” e a UNITA por ser ”um bom amigo da CIA” (Ibid., pp. 21 e 29). 
149. Ibid., p. 29. 
150. Em meados de 1975, ou seja, depois do golpe de Lisboa, e numa altura em que a FNLA e a UNITA voltaram a 
aparecer no terreno, os Grupos de África voltaram a distribuir uma apresentação dos três movimentos angolanos, För 
ett Fritt Angola: En Analys av MPLA, FNLA och UNITA (”Por uma Angola livre: Uma análise do MPLA, da FNLA 
e da UNITA”), Afrikagruppernas Skriftserie, No. 4, Estocolmo, Agosto de 1975. 
151. Sören Lindh: ”AGIS” organisatoriska historia: En subjektiv beskrivning” (”A história da organização AGIS: 
Uma descrição subjectiva”), Diskussionsunderlag (”Material para discussão”), AGIS, Conferência de Inverno de 
1982 [sem indicação de local nem de data], (AGA). Ver também a entrevista a Sören Lindh, p. 303, e entrevista a 
Hillevi Nilsson, p. 326. 
152. Werner liderou o Partido de Esquerda Comunista/Partido de Esquerda de 1975 a 1993. 
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çambique,153 que não foi apoiada pela Comissão Parlamentar Permanente dos Negócios  
Estrangeiros.154 Werner, juntamente com C.H. Hermansson, presidente do rebaptizado 
Partido de Esquerda Comunista (PEC), voltaram a apresentar uma moção em Janeiro 
de 1968, apoiando desta vez ”o movimento de libertação nas colónias portuguesas, por 
via do CONCP”,155 ou seja, da aliança da FRELIMO, do MPLA e do PAIGC.156 Esta 
iniciativa também foi rejeitada pela maioria parlamentar. 

Em Janeiro de 1969, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Torsten Nilsson,  tinha já 
feito a sua bombástica declaração em prol do apoio do governo aos movimentos de liber-
tação, o que fez com que não apenas o Partido de Esquerda Comunista, como também os 
liberais e o Partido Social Democrata no poder tenham apresentado moções parlamenta-
res para o efeito. No caso do Partido Liberal, a moção destinava-se a solicitar a concessão 
de ajuda humanitária à população exilada da Guiné-Bissau ao cuidado do PAIGC,157 
enquanto a moção dos social democratas, assinada, entre outros, pela futura Ministra 
para a Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e Negócios Estrangeiros, Lena 
Hjelm-Wallén, defendia um apoio modesto em termos financeiros de 100.000 coroas 
suecas a canalizar para as actividades civis do PAIGC nas zonas libertadas do país.158 As 
moções apresentadas pelo Partido de Esquerda eram mais abrangentes e substanciais. 
Fazendo pela primeira vez menção explícita ao MPLA numa moção parlamentar sue-
ca,159 Hermansson e Werner propuseram a atribuição de uma verba de dez milhões de 
coroas suecas ao PAIGC e dum montante igual à ”FRELIMO e aos outros movimentos 
de libertação, a distribuir pelo CONCP”.160 Contudo, durante o ano fiscal de 1969-70, 
dos filiados no CONCP só o PAIGC é que recebeu ajuda oficial, no valor de um milhão 
de  coroas suecas.

O Partido de Esquerda Comunista  voltarou a apresentar moções no ano seguinte.161 
Em 1970, Per Ahlmark e Ola Ullsten do Partido Liberal também exigiram ”um aumento 
geral do apoio aos movimentos de resistência africanos” referindo, no caso de Angola, 
tanto a FNLA como o MPLA.162 Por fim, em Janeiro de 1971, depois da visita de Agosti-

153. Parlamento sueco 1967: Moção Nº 466 na Primeira Câmara (Werner) e Moção Nº 590 na Segunda Câmara 
(Hector e outros), Riksdagens Protokoll, 1967, pp. 1 e 1–2. 
154. ”Pronúncia do Parecer do Comité de Negócios Estrangeiros do Parlamento”, 30 de Março de 1967, em Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign Policy: 1967 , Estocolmo, 1968, pp. 116–118. 
155. Parlamento sueco 1968: Moção Nº 507 na Primeira Câmara (Werner) e Moção Nº 633 na Segunda Câmara 
(Hermansson e outros), Riksdagens Protokoll, 1968, pp. 12 e 1–3. 
156. Na moção discutia-se a situação na Guiné-Bissau e não se fazia menção a Angola nem ao MPLA. Quando em 
1996 se perguntou a C.H. Hermansson por que razão o partido era favorável à concessão de apoio à aliança CONCP 
e não directamente aos movimentos seus filiados, declarou que ”talvez tenhamos pensado que seria uma posição 
mais neutral apoiar o organismo coordenador do CONCP e não nos envolvermos directamente com cada um dos 
movimentos” (entrevista a C.H. Hermansson, p. 289). 
157. Parlamento sueco 1969: Moção Nº 179 por Per Ahlmark na Segunda Câmara, Riksdagens Protokoll, 1969, 
pp. 2–3. 
158. Parlamento sueco 1969: Moção Nº 496 por Mats Hellström, Lena Hjelm-Wallén, Birgitta Dahl e outros na 
Segunda Câmara, Riksdagens Protokoll, 1969, pp. 5–7. 
159. O parágrafo sobre Angola era muito curto e a apresentação do MPLA não convenceu. Hermansson e Werner 
limitaram-se a afirmar que ”está também em curso uma luta de libertação em Angola” e que ”o movimento de li-
bertação mais conhecido é o MPLA”. 
160. Parlamento sueco 1969: Moção Nº. 404 na Primeira Câmara (Werner) e Moção Nº. 465 na Segunda Câmara 
(Hermansson e outros), Riksdagens Protokoll, 1969, pp. 10 e 4–6. 
161. Parlamento sueco 1970: Moção Nº. 452 na Primeira Câmara (Werner) e Moção Nº. 500 na Segunda Câmara 
(Hermansson e outros), Riksdagens Protokoll, 1970, pp. 1 e 4. 
162. Parlamento sueco 1970: Moção Nº. 624 na Segunda Câmara, Riksdagens Protokoll, 1970, pp. 6–9. No início 
dos anos setenta não foi apresentada nenhuma moção parlamentar, por nenhum partido, a favor da UNITA. Con-
tudo, uma década depois da independência de Angola, o deputado do Partido Moderado Birger Hagård apresentou 
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nho Neto à Suécia no ano anterior, Angola e o MPLA foram ambos incluídos em moções 
parlamentares apresentadas pelo Partido de Esquerda Comunista e pelo Partido Social 
Democrata. A moção apresentada por C.H. Hermansson propunha a atribuição de um 
valor igual de dez milhões de coroas suecas para a FRELIMO, o MPLA e o PAIGC,163 
enquanto Birgitta Dahl, Mats Hellström, Lena Hjelm-Wallén e outros sociais democra-
tas, em nome do partido no poder apresentaram pela primeira vez uma moção pedindo 
explicitamente que fosse dada ajuda ao MPLA.164

A decisão de acabar por dar apoio apenas ao MPLA foi, em larga medida, influencia-
da pela forma como os três movimentos angolanos se apresentaram e às suas necessidades 
humanitárias. Enquanto a FNLA apresentou pedidos que foram ao mesmo tempo con-
siderados ”feitos em cima do joelho e com pouca ligação com a realidade” pelo Comité 
Consultivo sobre Ajuda Humanitária,165 a UNITA nunca apresentou nenhum pedido 
formal.166 Em contraste, o MPLA elaborou listas pormenorizadas das suas necessidades, 
as quais, por sua vez e para além disso, foram apresentadas e explicadas directamente ao 
governo sueco pelos líderes do movimento. O primeiro pedido tinha a ver com apoio 
aos programas educativos e médicos, sobretudo na parte leste de Angola.167 O pedido foi 
apresentado por Daniel Chipenda, na altura membro do Comité Orientador do MPLA 
e responsável pela logística. Visitou Estocolmo em Maio de 1970, na companhia do fu-
turo representante do MPLA na Suécia, António Alberto Neto.168 Chipenda foi recebido 
no Ministério dos Negócios Estrangeiros,169 tornando-se no primeiro líder do MPLA a 
travar conversações directas com responsáveis do governo sueco.170

Dois meses mais tarde o pedido viria a ser analisado mais em detalhe com o presiden-

em Janeiro de 1985 um pedido de ”ajuda humanitária para as zonas controladas pelo movimento de libertação 
UNITA” (Parlamento sueco 1984–85: Moção Nº 844, Riksdagens Protokoll, 1985, pp. 1–7). 
163. Parlamento sueco 1971: Moção Nº. 124, Riksdagens Protokoll, 1971, pp. 13–14. 
164. Parlamento sueco 1971: Moção Nº. 667, Riksdagens Protokoll, 1971, pp. 15–17. A moção social democrata 
não propunha qualquer quantia específica em dinheiro, mas sim ajuda oficial na forma de mercadorias, equipa-
mento escolar e médico, bem como veículos para o MPLA, pedido coerente com os pedidos apresentados por 
Chipenda e por Neto em 1970. 
165. CCAH: ”Föredragningspromemoria” (”Memorando de agenda”), Estocolmo, 5 de Junho de 1971 (SDA). 
166. Outras organizações angolanas contactaram o governo sueco para apresentar pedidos de ajuda, como foi o 
caso do quase desconhecido Parti Social-Démocrate de l”Angola, sediado em Kinshasa e que, em Dezembro de 1968, 
contactou a ASDI (carta à ASDI do presidente do PSDA, Maurice Luvualu, Kinshasa, 12 de Dezembro de 1968) 
(SDA). No final de 1971, uma organização designada UPRONA (União Progressista Nacional de Angola), sediada 
em Bakongo, também pediu ajuda oficial sueca (CCAH: ”Protokoll”/”Actas”, Estocolmo, 27 de Dezembro de 1971) 
(SDA). 
167. Carta de Danel Chipenda a Ethel Ringborg, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 29 de Maio 
de 1970 (MFA). 
168. António Alberto Neto, que vivia em Estocolmo, foi representante do MPLA na Escandinávia entre Setembro 
de 1970 e Maio de 1973, altura em que foi destituído do movimento. A circular através da qual foi notificado para 
o efeito por parte do Departamento de Relações Externas do MPLA pode ser uma ilustração da importância dada 
pelo MPLA aos países nórdicos. Dizia a missiva que ”António Alberto Neto já não é militante do nosso movimento 
pelo que cessa também funções como representante do MPLA nos países escandinavos, nomeadamente na Suécia, 
na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca, nos Países Baixos, em Inglaterra e noutros países” (Circular enviada por 
Pascal Luvualu, Responsável pelo Departamento de Relações Externas do MPLA, Dar es Salaam, 20 de Maio de 
1973) (SDA) Neto era, como quase todos os representantes dos vários movimentos de libertação da África Austral 
na Suécia, também estudante e em 1974 doutorou-se em Ciências Sociais pela Universidade de Grenoble França. 
Fez o seu reaparecimento na cena política angolana como líder do Partido Democrático Angolano (PDA) antes das 
eleições presidenciais e legislativas  de Setembro de 1992. 
169. Ethel Ringborg: ”Promemoria” (”Memorando”), Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 28 de 
Maio de 1970 (MFA). 
170. Chipenda também se encontrou com o Grupo de África do Kommentar, no seio do qual era activa Hillevi Nils-
son. Este encontro marcou o princípio do seu envolvimento com o MPLA (entrevista a Hillevi Nilsson, p. 326). 
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te do MPLA, Agostinho Neto, em Estocolmo. Neto fora convidado a visitar a Suécia pelo 
Partido Social Democrata171 logo após a importante Conferência Internacional de Apoio 
aos Povos das Colónias Portuguesas, realizada em Roma em finais de Junho de 1970.172 
Pierre Schori esteve presente na conferência em nome do partido no poder na Suécia.173 
Além de debates políticos com o Partido Social Democrata174 e com o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Agostinho Neto e a sua delegação175 tiveram uma reunião mais 
prolongada na ASDI, onde o valor inicialmente atribuído para ajuda educativa e médi-
ca foi complementado com um pedido no campo dos transportes. Devido à oposição 
do governo de Mobutu, o MPLA teve de transportar as suas mercadorias do porto de 
Dar es Salaam por  estrada, numa extensão de 2.000 quilómetros até Lusaca e, depois 
disso, ainda mais 1.000 quilómetros, em condições extremamente difíceis, pelo oeste da 
Zâmbia, até à frente no leste de Angola. Com estas incidências, o presidente do MPLA 
queria incluir camiões pesados e barcos de borracha insufláveis na ajuda proposta pelo 
governo sueco. Os transportes militares, assegurou Neto à ASDI, seriam organizados e 
controlados pelas autoridades tanzanianas e zambianas, pelo que ”não havia risco de que 
o transporte possivelmente doado pela Suécia fosse usado para fins militares”.176 

O pedido do MPLA foi debatido pelo Comité Consultivo para Ajuda Humanitária 
(CCAH), juntamente com os pedidos da FNLA de Novembro de 1970. A ASDI reco-
mendara a atribuição de uma verba de 300.000 coroas suecas para o MPLA para apoio 
educativo e médico,177 mas acabou por decidir  ”adiar a questão e aguardar um estudo 
das possibilidades de canalizar a assistência através da Cruz Vermelha”.178 Os pedidos da 
FNLA, ao mesmo tempo, ”não foram considerados suficientemente comprovados para 
que a decisão final fosse positiva”.179 Tendo em conta o possível apoio humanitário sueco 
aos dois principais movimentos de libertação de Angola, concorrentes um do outro, e 
ambos detentores de importantes grupos de apoio na Suécia, o CCAH levou a cabo 
um ”debate geral sobre as organizações quanto a saber o quão representativas e eficazes 
são”.180 De acordo com uma carta do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao embaixa-

171. Birgitta Dahl: ”Promemoria”/”Memorando” (”Sammanträffande mellan representanter för MPLA och SIDA”/
”Reunião entre os representantes do MPLA e da ASDI”), ASDI, Estocolmo, 9 de Julho de 1970 (SDA). 
172. 400 delegados de cerca de 60 países marcaram presença na conferência de Roma, organizada pelo Comité ita-
liano, em cooperação com o CONCP. Foi em ligação com esta conferência que Agostinho Neto do MPLA, Amílcar 
Cabral do PAIGC e Marcelino dos Santos da FRELIMO, para desânimo do governo português, foram recebidos 
pelo Papa. 
173. Ver entrevista a Pierre Schori, p. 330. Para além de Schori, que era responsável pelas questões internacionais na 
Comissão Nacional do Partido Social Democrata, estiveram presentes na conferência, entre outros, Karin Jonsson da 
Juventude Social Democrata e Anu-Mai Köll e Per-Olof Österholm do Kommentar. Este último viria a publicar um 
relato da conferência, bem como entrevistas com Agostinho Neto e Marcelino dos Santos (Kommentar Nº 7, 1970, 
pp. 32–34 e No. 8, 1970, pp. 22–27, respectivamente). 
174. O Partido Social Democrata esteve particularmente activo no ano de 1970 na área dos movimentos de liber-
tação das colónias portuguesas. Amílcar Cabral, líder do PAIGC, foi convidado a vir de visita à Suécia em Junho, 
o presidente do MPLA, Agostinho Neto em Julho e Anselmo Anaiva e Joaquim Chissano da FRELIMO em No-
vembro de 1970. 
175. Neto fez-se acompanhar de António Alberto Neto e Rui de Sá, este último representante do MPLA no Egip-
to. 
176. Birgitta Dahl: ”Memorandum”, ASDI, Estocolmo, 9 de Julho de 1970 (SDA). 
177. Stig Abelin/CCAH: ”Promemoria”/”Memorandum” (”Ansökan om stöd till MPLA”/”Pedido de apoio ao 
MPLA”), ASDI, Estocolmo, 2 de Novembro de 1970 (SDA). 
178. Carta (”Bistånd till befrielserörelser”/”Ajuda aos movimentos de libertação”) de Marc Giron, Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, ao embaixador sueco em Kinshasa, Olof Bjurström, Estocolmo, 12 de Novembro de 1970 
(MFA). 
179. Ibid. 
180. Ibid. 
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dor da Suécia em Kinshasa, o deba-
te centrou-se em saber se a Suécia 

deveria apoiar um deles e não o 
outro. [...] O resultado da discus-
são foi que o MPLA foi conside-
rado suficientemente implantado 
para se poder candidatar a receber 
ajuda sueca. [...] Vários membros 
da comissão tinham também mui-
tas dúvidas quanto a saber se seria 
adequado ou não conceder ajuda 
oficial à FNLA. Será que o movi-
mento se encontra numa posição 
que lhe permite merecer essa aju-
da? Não seria melhor ajudar os 
angolanos, concentrando a ajuda 
numa única das suas organizações 
de libertação, claro que combinan-
do essa acção com a continuação do programa de atribuição de bolsas a refugiados angolanos 
no Congo?181

A carta referia também que os membros da comissão ”concordavam que, quando chegar 
a altura de tomar uma decisão,  haverá uma verdadeira tempestade de opiniões divergen-
tes.” Com este pano de fundo era importante ”encontrar os argumentos mais fundamen-
tados possível”.182

Independentemente disso, apenas quatro meses passaram até que a comissão reco-
mendasse que fossem directamente ao MPLA, através da ADSI, durante o ano fiscal 
de 1971–72183, 500.000 coroas suecas para equipamento educativo e médico, tendo os 
veículos sido incluídos posteriormente.184  A recomendação foi apoiada pelo governo. Na 
ausência de actas dos trabalhos do CCHA,185 não se pode afirmar de forma conclusiva 
quais terão sido os factores que levaram à mudança de opinião entre Novembro de 1970 
e Março de 1971.186 Contudo, o que consta é que a posição assumida pelo altamente 
popular e influente secretário geral do PAIGC da Guiné-Bissau, Amílcar Cabral, teve um 
papel muito significativo.

Amílcar Cabral, a Suécia e o MPLA 

O PAIGC foi  o primeiro movimento de libertação africano a receber ajuda directa ofi-
cial sueca, o que se ficou em grande parte a dever aos esforços e à capacidade do próprio 
Cabral, mais tarde descrito por Pierre Schori como ”um mestre da diplomacia [...], uma 

181. Ibid. 
182. Ibid. 
183. CCAH: ”Protokoll” (”Actas”), Estocolmo, 10 de Março de 1971 (SDA). 
184. CCAH: ”Protokoll” (”Actas”), Estocolmo, 10 de Março de 1971 (SDA). 
185. Ao longo dos anos, as actas do Comité Consultivo para a Ajuda Humanitária só incluiram registos das decisões 
tomadas e não das discussões travadas. 
186. O proposto estudo de alternativas à concessão de ajuda ao MPLA através da Cruz Vermelha nunca chegou a 
ser realizado. 

Agostinho Neto, Presidente do MPLA, em visita à Suécia, 
Julho de 1970. (Foto: FLT-PICA)
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pessoa formidável e uma grande figura internacional”.187 A luta de libertação na Gui-
né-Bissau atraiu muito interesse na Suécia a partir dos finais dos anos sessenta. Cabral 
encontrou-se com bastantes suecos no quartel-general do PAIGC em Conacri e alguns 
visitaram também as zonas libertadas na Guiné-Bissau. O PAIGC não só foi um dos 
membros fundadores da aliança entre o CONCP e o MPLA, como Cabral tinha sido es-
tudante em Portugal no início da década de cinquenta e tinha tidos contactos muito pró-
ximos, em conjunto com Mário de Andrade e Agostinho Neto, futuros líderes do MPLA. 
Para além disso, como consultor agrícola em Angola, tinha participado no processo que 
levaria à formação, em 1956, do MPLA.188 Daí que fosse lógico que Cabral e a liderança 
do PAIGC dessem, a quem os visitava, uma imagem positiva do MPLA.189 

Um dos primeiros suecos a visitar a Guiné-Bissau foi o escritor Göran Palm que, 
na companhia de Bertil Malmström do Comité da África do Sul de Uppsala, passou 
três semanas em Outubro-Novembro de 1969 com o PAIGC nas zonas libertadas.190 
O governo sueco decidira na altura conceder ajuda ao PAIGC.191 Para aumentar o seu 
conhecimento sobre esta colónia portuguesa tão pouco conhecida, a ASDI pediu a Palm 
que elaborasse um relatório da sua visita, centrando-se sobretudo nas necessidades huma-
nitárias do PAIGC e, segundo esse relatório de Palm, Amílcar Cabral 

salientou especialmente que o mais importante é que a Suécia a valiosa ajuda já dada à FRELI-
MO de Moçambique e ao PAIGC da Guiné-Bissau e que também incluia o MPLA de Angola: 
”Angola é, ao fim ao cabo, a frente mais importante da nossa luta comum. Estão em Angola 
os maiores recursos naturais e os mais atraentes objectos de investimento para o capital inter-
nacional. Se a luta de libertação em Angola parar, os portugueses vão continuar a tentar não 
perder África, mesmo que a FRELIMO e o PAIGC saiam vitoriosos”.
[...] Mas por que razão deverá ser concedida ajuda sueca a Angola por via do MPLA? Não 
haverá outros movimentos de libertação igualmente merecedores de ajuda? Outros líderes do 
PAIGC para além de Cabral responderam a esta pergunta e não havia qualquer divergência 

187. Entrevista com Pierre Schori, p. 330. Olof Palme e Amílcar Cabral tornaram-se muito amigos. Depois do 
assassinato de Cabral em Janeiro de 1973, o primeiro ministro declarou o seguinte no parlamento sueco: ”Tive 
muitas conversações com Cabral ao longo dos anos. Era uma pessoa que impressionava com grande facilidade. A sua 
característica mais notável era que, no ambiente de uma luta pela libertação nacional, estava sempre a pensar no tra-
balho da reconstrução pacífica que teria de ser feito após a libertação e que inclusive já começara nas zonas libertadas. 
[...] Cabral estava interessado na Suécia, não apenas por causa das nossas soluções tecnológicas, uma vez que o seu 
país ainda é muito pobre, mas porque queria analisar as ideias que nos nortearam para criar a nossa estrutura social 
em tempo de paz” (”Excerto do discurso de abertura do primeiro ministro Olof Palme, no debate político geral no 
Parlamento”, 31 de Janeiro de 1973, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign Policy: 
1973, Estocolmo, 1976, pp. 19–20). 
188. Patrick Chabal: Amílcar Cabral: Revolutionary Leadership and People’s War, Cambridge University Press, Cam-
bridge, 1983, pp. 29–53. 
189. O mesmo aconteceria, evidentemente, durante as várias visitas de Amílcar Cabral à Suécia, a partir dos finais 
de 1968. Eduardo Mondlane, presidente da FRELIMO, também defendeu a concessão de ajuda aos companheiros 
de armas do MPLA. 
190. Rolf Gustavsson do Comité da África do Sul de Lund, que viria a ser um famoso africanista e repórter da te-
levisão sueca, visitou as zonas libertadas da Guiné-Bissau no final de 1968. Os relatos de Gustavsson e Palm foram 
publicados no Södra Afrika Informationsbulletin, No. 7, 1970, pp. 9–13 e 37–41. 
191. Palm escreveu no seu relato que ”as primeiras remessas de material ainda não tinham chegado à Guiné-Bissau, 
que o simples facto de a decisão ter sido tomada já gerava muito entusiasmo no PAIGC e terá provavelmente contri-
buído para lá termos sido recebidos como príncipes por toda a parte. [...] Tal como a FNL no Vietname, o PAIGC 
queria evitar uma dependência dos estados de Leste. Receber ajuda de um país da Europa Ocidental seria, por 
exemplo, mais bem-vindo do que um aumento significativo da ajuda dada pela Rússia. Quando essa ajuda chegar 
desse país relativamente desconhecido, mas apesar disso muito admirado, que é a Suécia, a satisfação vai ser infinita. 
O PAIGC espera que os contactos com a Suécia venham também a abrir as portas dos outros Estados da Europa 
Ocidental” (Göran Palm: ”Rapport från Guinea-Bissau”/”Relatório da Guiné-Bissau” [sem indicação de data nem 
de local]) (SDA). 
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entre os inquiridos: ”A quem deve ser concedida a ajuda? Para nós, como para a FRELIMO, 
foi sempre evidente que o MPLA é o único movimento de libertação em Angola que pode di-
zer que representa mesmo o povo angolano. [...] Na nossa opinião, um país progressista como 
a Suécia não deve hesitar mais. É urgente que se decida. A luta em Angola é muitíssimo mais 
importante, sendo que o MPLA precisa de toda a ajuda que lhe possamos dar. Além disso, não 
tem importância o facto de nós do PAIGC e da FRELIMO, que já recebemos ajuda da Suécia, 
colaborarmos com o MPLA?”192

O relato de Palm foi, contudo, contrariado pelos relatos, muito divulgados, das viagens 
de Julho-Agosto de 1969 de Olle Wästberg com o FNLA, pelo norte de Angola. Daí 
resultou a divisão em dois grupos claros, ou seja, os que defendiam a FNLA dum lado 
e, do outro, os que defendiam o MPLA. O impasse ficou bem marcado em Novembro 
de 1970 pela ausência de uma decisão por parte do Comité Consultivo sobre Ajuda 
Humanitária. Contudo, tal como dito, foi em Março de 1971 que esse impasse acabou, 
e de forma favorável ao MPLA. A decisão foi tomada após uma visita da deputada social 
democrata Birgitta Dahl à Guiné-Bissau.193 Essa deputada tinha já um historial como 
membro activo da associação Laboremus do Partido Social Democrata em Uppsala, liga-
da ao Instituto Escandinavo de Estudos Africanos. A deputada desempenhava também, 
na altura, um cargo na ASDI, e encontrou-se com Agostinho Neto em Estocolmo em Ju-
lho de 1970. Birgitta Dahl, além do seu assento parlamentar, tinha um posicionamento 

192. Ibid. 
193. Dahl participava muito activamente em questões de política internacional. No início dos anos setenta foi, por 
exemplo, auditora da campanha de angariação de fundos em prol do PAIGC, organizada pelo Grupo de África de 
Uppsala e em 1972 foi nomeada presidente da Comissão Sueca para o Vietname (Svenska Kommittén för Vietnam). 
Depois de ter sido Ministra da Energia (1982–90) e do Ambiente (1986–91) Dahl foi, em 1994, eleita presidente 
do parlamento sueco. 

Birgitta Dahl, deputada social democrata, com o PAIGC nas zonas libertadas da Guiné-Bissau,  
Novembro de 1970. (Gentilmente cedida por Birgitta Dahl)
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mais central do que Palm em termos de transmissão das opiniões do PAIGC.
Acompanhada pelo jornalista e fotógrafo Knut Andreassen,194 Dahl visitou as zonas 

libertadas na Guiné-Bissau em Novembro-Dezembro de 1970.195 Tendo obtido uma li-
cença da ASDI, Dahl recebera, tal como Palm antes, um pedido para elaborar um rela-
tório da sua visita,196 que foi enviado em Janeiro de 1971197 e confirmou as constatações 
de Palm relativamente a Cabral e aos pontos de vista do PAIGC sobre Angola. Segundo 
Dahl, o secretário geral do PAIGC sublinhou que 

se a Suécia decidisse ajudar a luta de libertação em Angola, deveria conceder essa ajuda ao 
MPLA. Eu conheço bem Holden Roberto e também Agostinho Neto. Holden Roberto nun-
ca viveu a vida dum africano entre a sua gente. [...] Ele está agora num hotel no Congo, a 
negociar com todos e mais alguém. Já recebeu mais apoio e dinheiro do que qualquer outro 
líder dum movimento de libertação africano e apesar disso foi, de todos, o que menos avanços 
conseguiu. Neto viveu para a África e para o movimento de libertação toda a sua vida. Viveu 
com o povo e conhece as suas condições de vida. O MPLA passou por muitas dificuldades e 
cometeu erros. O movimento recebeu pouca ajuda externa mas tinha no Congo Kinshasa um 
inimigo. Apesar disso, o movimento fez muito mais do que a FNLA. São sérios, têm objectivos 
que estão certos e também métodos de trabalho apropriados. Se alguém merece ser apoiado, 
é o MPLA.198

Como já foi dito, não se pode apurar com certeza em que sentido foram feitas as últimas 
reflexões do Comité Consultivo sobre Ajuda Humanitária para concessão de ajuda ex-
clusivamente ao MPLA, mas o relatório de Birgitta Dahl teve um papel importante nesse 
sentido. De acordo com o relatório, Anders Möllander, que, na altura, exercia funções de 
secretário assistente do comité, escreveu mais tarde que ”temos indicações dadas pelos lí-
deres do PAIGC e da FRELIMO de que quem deve receber a ajuda sueca é o MPLA”.199 
Lendo os relatório de uma perspectiva histórica mais alargada, Pierre Schori referiu em 
1996 que ”poder-se-ia, duma certa forma, dizer que foi Amílcar Cabral quem iniciou os 
nossos contactos com o MPLA, mas nós já tínhamos desenvolvido esses contactos antes 
disso”.200 Por outro lado, em representação do movimento de solidariedade não-gover-
namental, Hillevi Nilsson, que durante mais de vinte anos foi mais próxima do MPLA 
do que qualquer outro sueco, constatou em 1997 que a posição do governo sueco estava 
a ser influenciada pelo presidente da Tanzânia, Julius Nyerere.201 Do que não há dúvida, 
é que a decisão foi tomada pouco tempo depois da reunião de Dahl com Cabral. A pri-

194. Lars Rudebeck do Grupo de África de Uppsala visitou as zonas libertadas na Guiné-Bissau na mesma altura 
(PAIGC Actualités, Nº 23, 1970 e Nº 27, 1971). O futuro professor universitário em ciência política da Univer-
sidade de Uppsala, Rudebeck publicou em 1974 o livro Guinea-Bissau: A Study of Political Mobilization, Instituto 
Escandinavo de Estudos Africanos, Uppsala. 
195. Segundo Dahl, foi o ANC da África do Sul quem a pôs em contacto com o PAIGC. Na companhia da seua fu-
tura colega de governo social democrata Anna-Greta Leijon, encontrara-se com Oliver Tambo do ANC em Uppsala, 
por ocasião do Congresso da Juventude Afro-Escandinava de 1962, que se realizou em Oslo (conversa com Birgitta 
Dahl, Uppsala, 14 de Abril de 1998). 
196. SIDA: ”Beslut” (”Decisão”), Estocolmo, 4 de Fevereiro de 1971 (SDA). 
197. Birgitta Dahl: ”Rapport från studieresa till Republiken Guinea och de befriade områdena i Guinea-Bissau, 
6 november–7 december 1970” (”Relatório da viagem de estudo à República da Guiné e às zonas libertadas da 
Guiné-Bissau, 6 de Novembro–7 de Dezembro de 1970”), Uppsala, Janeiro de 1971 (SDA). Em 1971, Andreassen 
e Dahl publicaram a sua viagem em livro, que se entitulou Guinea-Bissau: Rapport om ett Land och en Befrielserörelse 
(”Guiné-Bissau: Relatos de um país e de um movimento de libertação”), Prisma, Estocolmo. 
198. Citado em Möllander op. cit., pp. 28–29. 
199. Möllander op. cit., p. 28. 
200. Entrevista com Pierre Schori, p. 330. 
201. Entrevista com Hillevi Nilsson, p. 326: ”Agostinho Neto tinha muito bons contactos com Nyerere, e Nyerere 
tinha bons contactos com Olof Palme e, em geral, com o Partido Social Democrata.”
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meira moção parlamentar especificamente apresentada a favor do apoio sueco ao MPLA 
foi também da autoria de Dahl, em Janeiro de 1971, pouco tempo depois da sua visita 
à Guiné-Bissau.

A ajuda humanitária directa oficial sueca ao MPLA só se iniciou no ano fiscal de 
1971-72, mas nunca foi muito avultada em termos quantitativos. Até à independência 
de Angola em Novembro de 1975, ascendeu no total a não mais de 7,8 milhões de co-
roas suecas.202 Mesmo adicionando a estes valores os 3,3 milhões de ajuda indirecta via 
UNESCO à escola de Dolisie, o total é inferior a metade dos 23 milhões de coroas suecas 
concedidas à FRELIMO, sem contar com a ajuda dada ao Instituto Moçambicano, e 
equivale a apenas um quinto dos 53,5 milhões concedidos ao PAIGC.203 De todos os 
movimentos de libertação africanos apoiados pelo governo sueco, o MPLA era de longe 
o menos favorecido,204 pelo que não admira que, em 1996, Lúcio Lara declarasse que 
a ajuda ao PAIGC gerava ”algum ciúme” junto dos líderes do MPLA, acrescentando o 
mesmo o seguinte: ”comparámos os valores e constatámos a diferença”.205 A disparidade 
existente era, contudo e em grande medida, consequência dos conflitos internos que 
afligiram o MPLA a partir de 1973, afectando gravemente a capacidade administrativa 
do movimento.

Apesar disso, a ajuda representava o reconhecimento de facto do MPLA como o mo-
vimento legítimo de libertação de Angola, ou como ”governo em gestação”,206 facto que, 
por sua vez, tinha consequências políticas de grande alcance. Apesar das circunstâncias 
muito diferentes, o primeiro ministro sueco Olof Palme e o presidente do MPLA Agosti-
nho Neto criaram, ao longo dos anos, uma relação política de grande proximidade. A se-
guir, por exemplo, à visita de Neto à Suécia em meados de 1970, os dois encontraram-se 
em Lusaca durante a visita oficial do primeiro ministro sueco, realizada em Setembro de 
1971.207 O único outro grande líder dos movimentos de libertação que Palme consultou 
durante a sua visita foi Oliver Tambo do ANC. Pierre Schori, que traba-lhou muito com 
Palme em questões relacionadas com a África Austral, descreveu depois ”os laços entre a 
liderança do MPLA e a social democracia sueca” como ”singulares no mundo Ociden-

202. Com base nos valores das dotações que constam das contas anuais da ASDI, apuradas por Ulla Beckman para 
fins deste estudo. 
203. Idem. 
204. Deve notar-se que as proporções eram diferentes ao nível não-governamental. Segundo um estudo da ASDI, 
resumido pelo Grupo de África de Estocolmo, o MPLA recebeu em 1971 ajuda de ONGs suecas num valor de um 
pouco menos de um milhão de coroas suecas, em comparação com 1,7 milhões para a FRELIMO e apenas 400.000 
para o PAIGC. É importante constatar que o MPLA dominava completamente a lista das organizações angolanas. 
Nove ONGs suecas diferentes contribuíram para as 975.000 coroas suecas angariadas em prol do MPLA; em 1971 
só um organização apoiou a FNLA, angariando um valor muito marginal de 2.500 coroas suecas. Assim, o estudo 
da ASDI sublinha a força do MPLA e a marginalização da FNLA junto da opinião pública sueca no início dos anos 
setenta (Grupo de África de Estocolmo: ”Apoio aos movimentos de libertação das colónias portuguesas por parte de 
organizações não governamentais suecas, 1971”, Estocolmo [sem indicação de data, mas provavelmente Fevereiro 
de 1973], (AGA). 
205. Entrevista a Lúcio Lara, p. 18 
206. Entrevista a Pierre Schori, p. 330. 
207. Durante a reunião, na qual, da parte sueca, participaram Pierre Schori e Per Wästberg, Palme disse que o apoio 
aos movimentos de libertação ia ser substancialmente aumentado. ”O MPLA podia contar com uma atitude positiva 
da parte do governo sueco e com um aumento da ajuda ao MPLA do dobro do valor actual”. Neto reconheceu com 
satisfação que, após ter feito um pedido em 1970 para o efeito, a ASDI tinha aceite incluir o transporte na ajuda 
recentemente acertada para o MPLA. Contudo, notou que a ASDI queria fornecer camiões alemães ou franceses e 
não percebia porque não sugeriam veículos suecos” (Pierre Schori: ”Promemoria”/”Memorandum” (”Samtal med 
Agostinho Neto, generalsekreterare för MPLA, Angola, i State House, Lusaca, 24 september 1971”/”Conversa com 
Agostinho Neto, secretário geral do MPLA, Angola, State House, Lusaca, 24 de Setembro de 1971”), Estocolmo, 1 
de Outubro de 1971) (MFA). 
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tal”, acrescentando ainda que ”Neto veio muitas vezes ter connosco, pedindo conselhos 
sobre vários assuntos, tanto internacionais como nacionais. Para nós, ele era tudo menos 
um revolucionário marxista implacável”.208 

O entendimento e respeito mútuos entre Palme e Neto foram confirmados em 1996 
por várias pessoas mais próximas do falecido presidente angolano, de que são exemplo 
Ruth Neto, sua irmã e uma líder nacionalista proeminente, por direito próprio.209 Paulo 
Jorge, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros angolano, fez nessa altura alusão a 
uma reunião na capital moçambicana, Maputo, na qual participaram Samora Machel 
e Joaquim Chissano da FRELIMO, o próprio e outros nacionalistas da África Austral, 
e em que se  dirigiram a Palme como um ”combatente pela liberdade honorário”.210 O 
diplomata angolano Alberto Ribeiro-Kabulu diria no final que Neto ”nutria um grande 
afecto por Olof Palme e  os princípios da solidariedade social do Partido Social Demo-
crata sueco atraíam-no bastante”.211

Os contactos de Palme com Neto ajudaram-no a ver para além das aparências e a 
analisar o cerne do problema angolano. Em Fevereiro de 1976, ou seja, no pico da crise 
pós-independência em Angola, numa altura em que a CIA dos Estados Unidos apoiara, 
de forma encoberta, a incursão da FNLA a partir do Zaire, em que o exército sul-africa-
no tinha abertamente invadido Angola a partir da Namíbia para apoiar a UNITA e em 
que o governo do MPLA se tinha voltado para Cuba para que lhe fosse concedida ajuda 
militar, Palme publicou um importante artigo no jornal liberal sueco Dagens Nyheter, em 
que dizia: 

Leio na imprensa que o MPLA é quase unanimemente descrito como ”marxista”, pró-soviético 
ou até, na imprensa moderada, como comunista. Trata-se de uma simplificação para fazer pro-
paganda. O marxismo tem tido, se olharmos para a história, uma influência quase insignifican-
te sobre o socialismo africano e o MPLA não diverge significativamente dos outros movimentos 
de libertação [...] Seja como for, os comunistas constituíram, até este ano, uma minoria muito 
reduzida no interior do MPLA. Contudo, existe de facto uma razão para esses rótulos. É mais 
legítimo combater ”comunistas” e ”terroristas” para apoiar os seus adversários.
[...] O MPLA visitou a maioria dos países ocidentais no intuito de obter armas para a luta con-
tra os portugueses. A resposta foi negativa. Em seguida, foram ter com a União Soviética e a 
resposta foi positiva. O MPLA tem recebido ultimamente um enorme apoio militar da União 
Soviética e de Cuba, que enviou também destacamentos militares em número assinalável para 
Angola, facto que criticámos, como criticamos qualquer outra intervenção estrangeira. 
[...] A posição sueca foi e continua a ser muito clara. Estamos contra qualquer ingerência 
externa nos assuntos internos de Angola. Essa ingerência tem de terminar. Angola deverá ter 
uma oportunidade de conseguir a independência nacional, uma posição de não-alinhamento e 

208. Pierre Schori (1994) op. cit., p. 12. Cf. entrevista a Alberto Ribeiro-Kabulu, p. 26, onde recorda a forma como 
Palme, em 1977, durante uma conversa com Neto lhe disse ”não acredito que o senhor, com o seu passado, as suas 
atitudes e forma como tem liderado a luta de libertação, seja marxista”. Segundo Ribeiro, o comentário de Palme 
teve um profundo impacto em Neto que, pouco tempo depois, ”começou a trabalhar numa resolução independente 
para os conflitos em Angola e na Namíbia sem a participação de forças externas.” A iniciativa de Neto foi, contudo, 
deitada por terra pela doença que o atingiu e que lhe custaria a vida em Setembro de 1979. 
209. Entrevista a Ruth Neto, p. 21. Ruth Neto foi, durante muitos anos, a responsável máxima pela Organização das 
Mulheres de Angola (OMA), alinhada com o MPLA. Essa organização, a seguir à independência, criou uma relação 
muito próxima com a Associação das Mulheres Suecas de Esquerda (Svenska Kvinnors Vänsterförbund) (SKV), sem 
filiação partidária
210. Entrevista a Paulo Jorge, p. 15. Paulo Jorge foi Director de Informação do MPLA no início da década de seten-
ta, tendo sido também Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular de Angola entre 1976 e 1984. 
211. Entrevista a Alberto Ribeiro-Kabulu, p. 27. Após a independência de Angola, Ribeiro-Kabulu foi, designada-
mente, Ministro da Indústria e da Energia. 
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a oportunidade de conceber por si mesmo o seu próprio modelo de desenvolvimento interno. 
Estou convicto que isso concorrerá para os objectivos próprios do MPLA.
[...] É importante recordar que a guerra que se trava em Angola não tem como intervenientes 
o ”Mundo Livre” e o ”Comunismo” e que não deve, de uma forma preconceituosa, ser vista 
com base nos clichés da guerra fria nem da perspectiva dos conflitos entre as super-potências. 
Trata-se fundamentalmente de uma continuação da longa luta de libertação em que se entrou 
há uma década e meia e que, na sua fase final, tem passado por momentos trágicos, provocados 
por clivagens internas e intervenção estrangeira.212

Reacções suecas e portuguesas 
Os contactos entre o governo sueco e os movimentos de libertação nas colónias portu-
guesas, no final dos anos sessenta, eram vistos em geral ainda com cepticismo ou decla-
rada reprovação pelos representantes diplomáticos da Suécia em Portugal e em alguns 
países importantes em África. Após uma reunião com os principais representantes das 
forças militares portuguesas, o embaixador da Suécia em Lisboa, Gunnar Dryselius, es-
creveu, por exemplo, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em Estocolmo, em Março 
de 1969, dizendo que ”as reivindicações sobre as ”zonas libertadas” [...] são, em grande 
medida, infundadas. Os portugueses controlam completamente a situação, não só em 
Moçambique como em Angola, mas também na Guiné portuguesa”.213 Obviamente im-
pressionado pela informação fornecida pelos portugueses,214 Dryselius concluía a carta 
dizendo ”Aquilo que tem vindo a ser dito, ou seja, a possibilidade de os movimentos lide-
rados desde o exterior conseguirem averbar qualquer vitória decisiva ou mesmo essencial, 
seja ela militar ou política, sobre os portugueses, deve ser visto como estando totalmente 
dissociado da realidade”.215 Da mesma forma, o embaixador da Suécia em Kinshasa, 
Olof Bjurström, que tinha, apesar de tudo, boas relações com Holden Roberto, líder da 
FNLA, e era favorável a que a Suécia concedesse ajuda humanitária aos refugiados ango-
lanos no Congo, sem conotações a qualquer movimento, não deu mostras de qualquer 
confiança nos movimentos angolanos de libertação nem nos africanos em geral. Já está-
vamos em Outubro de 1970, quando Bjurström escreveu para o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros em Estocolmo dizendo:

A eventual libertação de Angola dificilmente poderá ser conseguida pelos próprios angolanos. 
A guerrilha pode, evidentemente, constituir prova da aspiração do povo pela independência, 
mas duvido que esse facto, por si, possa tornar-se no factor decisivo. Não estamos aqui a falar 
dos argelinos nem doutro povo experiente e endurecido na guerra, mas de outros africanos, 
que são bastante mais primitivos e fracos.216

Representantes oficiais da Suécia continuaram a expressar opiniões pró-portuguesas e pre-
conceituosas por muito tempo depois da maioria parlamentar se ter expressado, por uma 

212. Olof Palme: ”Kriget i Angola: Befrielsekampens fortsättning” (”A guerra em Angola:  Continuação da luta de 
libertação”), em Dagens Nyheter, 4 de Fevereiro de 1976. 
213. Carta de Gunnar Dryselius, embaixador da Suécia em Lisboa, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, 
6 de Março de 1969 (MFA). 
214. De acordo com a informação recebida por Dryselius, as tropas portuguesas destacadas para as três colónias 
africanas chegavam aos 121.800 militares, 55.700 das quais em Angola, 41.100 em Moçambique e 25.000 na 
Guiné-Bissau (Ibid.) 
215. Ibid. 
216. Carta do embaixador da Suécia em Kinshasa, Olof Bjurström, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Kin-
shasa, 29 de Outubro de 1970 (MFA). 
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esmagadora maioria, a favor da prestação directa de ajuda aos movimentos de libertação. 
O sucessor de Dryselius na Embaixada da Suécia em Portugal, Karl Fredrik Almqvist 
foi, a este respeito, particularmente crítico das posições assumidas pelo seu governo,217  
facto que levou o Ministério dos Negócios Estrangeiros a, em Janeiro de 1971, lhe enviar 
instruções sucintas mas duras, recordando-lhe que ”não temos razões que justifiquem a 
divulgação junto dos portugueses de qualquer informação pormenorizada sobre a nossa 
ajuda aos movimentos de libertação”.218 Os representantes da comunidade empresarial 
sueca apoiaram com ainda menos entusiasmo, facto que talvez não possa ser considerado 
surpreendente, as críticas feitas pela Suécia ao seu parceiro na EFTA e as relações com os 
movimentos nacionalistas. Em 1967, Jacob Wallenberg, do poderoso grupo Wallenberg 
expressou, aquando duma visita a Portugal, o seu ”grande apreço e respeito por o facto 
de um pequeno país como Portugal continuar incansavelmente a defender o seu terri-
tório”219 No seu livro Documents from Within, Pierre Schori descreve meticulosamente a 
forma como os homens de negócios suecos radicados em Portugal ”viam os seus interes-
ses ameaçados de uma forma evidente, e criticavam o governo de Estocolmo. [...] Eram 
apoiados pelos conservadores suecos que acusavam o governo social democrata de violar 
legislação internacional ao apoiar rebeldes, revolucionários e terroristas e pondo em peri-
go os interesses dos exportadores da Suécia”.220   

As relações entre Portugal e a Suécia, que se tornaram mais tensas a seguir ao anúncio 
da concessão de ajuda directa aos movimentos de libertação, também levaram a incidentes 
tragicómicos. Quando as autoridades portuárias de Lisboa, Luanda, Lobito, Lourenço 
Marques, Beira e outras cidades decretaram um bloqueio a navios suecos entre finais de 
Outubro e princípios de Novembro de 1969, a Associação de Armadores Suecos contac-
tou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Estocolmo, dizendo que os seus membros 
estavam a ser injustamente prejudicados a nível económico devido a uma decisão política. 
A crítica perdeu contudo toda a validade quando, nessa mesma altura, um navio sueco foi 
arrestado no porto angolano de Moçâmedes por hastear a bandeira do antigo movimento 
de Holden Roberto, a UPA. As autoridades portuguesas viram nisto uma provocação 
deliberada e multaram o comandante do navio. A raiz do problema foi o facto de, duma 
forma perfeitamente inocente, uma pequena empresa de navegação sueca,221 por razões 
de cortesia, ter mandado fazer uma bandeira ”de Angola”, segundo um desenho feito para 
uma publicação especializada que, por sua vez, mostrava o símbolo da UPA.222

217. E nas Nações Unidas. A Comissão Especial das Nações Unidas para a Descolonização (”Comissão dos 24”) 
organizou, em Abril de 1972, uma missão exploratória às zonas libertadas na Guiné-Bissau, tendo o diplomata 
sueco nas Nações Unidas, Folke Löfgren, participado na missão. O Secretário Geral das Nações Unidas, Kurt Wald-
heim, felicitou os participantes na missão pelo sucesso da visita enquanto Almqvist fez violentas críticas àquilo que 
chamou ”violação da soberania de outro país (a saber, Portugal)”, dizendo que a missão tinha ”violado a legislação 
internacional” e que a participação da Suécia poderia minar a ”boa vontade internacional” para com a Suécia (carta 
do embaixador da Suécia em Lisboa, Karl Fredrik Almqvist, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, 14 de 
Abril de 1972) (MFA). Ver também a entrevista a Salim Ahmed Salim, p. 243. 
218. Carta (”Stöd till angolanska befrielserörelser”/”Apoio aos movimentos de libertação angolanos”) de Lennart 
Klackenberg, Ministério dos Negócios Estrangeiros, a K.F. Almqvist, embaixador da Suécia em Lisboa, Estocolmo, 
8 de Janeiro de 1971 (MFA). 
219. Jacob Wallenberg citado no Kvällsposten, 26 de Novembro de 1967. 
220. Schori (1992) op. cit., p. 227. 
221. A Fernström Shipping Company. 
222. Telegrama de Gunnar Dryselius, embaixador da Suécia em Lisboa, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
Lisboa, 13 de Novembro de 1969. Um incidente semelhante teve lugar em Lourenço Marques, Moçambique, em 
1967, quando um navio sueco entrou no porto com o pavilhão da FRELIMO. Problema bastante mais grave viria 
a acontecer no porto da Beira, em Outubro de 1973, quando as autoridades portuguesas arrestaram duas carrinhas 
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Foram jornalistas suecos quem, pela primeira vez, no início dos anos sessenta, levan-
tou a questão de Portugal e da luta nacionalista em Angola e nos outros territórios sob 
domínio português. Foi também contra a comunicação social sueca que o regime de 
Salazar reagiu quando, em meados da década, começou activamente a ripostar às críticas, 
cada vez mais acesas, da Suécia. De regresso à Suécia depois de participar num seminário 
das Nações Unidas sobre a África do Sul do apartheid, realizada em Brasília no Brasil, Per 
Wästberg viu-se, em Setembro de 1966, impedido de entrar em Portugal. Wästberg par-
ticipara no seminário de Brasília na qualidade de delegado oficial sueco e, para além disso, 
fora nomeado membro do Comité Consultivo sobre Ajuda Humanitária o qual, desde 
1964, vinha recomendando ao governo sueco que concedesse ajuda aos estudantes refu-
giados de Angola e de Moçambique. Contudo, foi na sua qualidade de jornalista do jornal 
liberal Dagens Nyheter que foi declarado persona non grata. A polícia secreta portuguesa 
tinha uma lista negra de jornalistas e não foi permitido a Wästberg entrar no país.223 

Por fim, acabou por ser o governo português a ameaçar um boicote à Suécia e não vice-
versa. Dizendo que só o Conselho de Segurança das Nações Unidas estava mandatado para 
tomar decisões quanto a eventuais sanções económicas, o governo sueco vinha regularmen-
te a abster-se de votar, desde 1964, as resoluções da Assembleia Geral que combinassem a 
condenação das políticas coloniais portuguesas com exigências de isolamento internacional 
do regime de Lisboa. Contudo, em Outubro de 1966, o Ministro dos Negócios Estrangei-
ros Torsten Nilsson fez subir as críticas de tom, ao caracterizar a intransigência da aliança 
entre Portugal, a Rodésia e a África do Sul como uma ”nuvem escura e ameaçadora”. O 
Ministro dos Negócios Estrangeiros português Franco Nogueira apresentou a reacção ofi-
cial portuguesa aquando de uma conferência de imprensa realizada em Lisboa, em meados 
de Março de 1967, ameaçando cortar todos os laços comerciais com a Suécia, e declarando 
que ”se a Suécia não gosta de comprar produtos portugueses porque está a ajudar os nossos 
territórios ultramarinos, basta que comece a adquirir esses produtos a outros países”.224 
Nilsson, por sua vez, comentou que ”o ataque de Nogueira mostra que o ministro estava 
ciente da opinião do governo sueco quanto às políticas de Portugal em África”225 O jornal 
liberal Expressen foi mesmo mais longe, afirmando em editorial que 

criou-se agora uma estranha situação, em que o governo português ameaça lançar um boicote 
comercial contra a Suécia, como castigo por não gostarmos da política portuguesa de violência 
em Angola e em Moçambique e da sua sabotagem metódica do bloqueio decretado pelas Na-
ções Unidas contra a Rodésia. Esperamos vivamente que os portugueses concretizem o boicote  
e, se tal acontecer, o governo sueco terá de repensar de forma radical as suas políticas na EFTA 
relativamente a Portugal.226

O debate na EFTA teria como principal pano de fundo as relações da Suécia com Mo-
çambique. As fortes manifestações de desagrado de Portugal relativamente à decisão sueca 
de ajudar os movimentos de libertação nas colónias portuguesas teriam lugar sobretudo 
em 1969, como reacção às ligações com a FRELIMO.

Scania enviadas pela ASDI à FRELIMO na Tanzânia, no navio norueguês Drammensfjord (ver entrevista a Stig 
Lövgren, p. 309). 
223. Dagens Nyheter, 3 de Outubro de 1966. Wästberg nunca tinha escrito nada sobre Portugal metropolitano. Em 
Novembro de 1959 já tinha, contudo, denunciado no Dagens Nyheter o colonialismo português em Moçambique, 
o que levou a um protesto português junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros sueco. Wästberg escreveu o seu 
primeiro artigo sobre Angola em Agosto de 1960. 
224. Citado no Dagens Nyheter, 17 de Março de 1967. 
225. Citado no Aftonbladet, 17 de Março de 1967. 
226. Expressen, 17 de Março de 1967.
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De um ponto de vista geográfico, a colónia portuguesa de Moçambique, conhecida 
como a África Oriental portuguesa, ficava ainda mais distante da Suécia do que Angola. 
Tendo fronteira com os territórios detidos pela Grã-Bretanha, de Tanganica, Terras do 
Niassa e as duas Rodésias, e em grande medida incorporada na economia da África do 
Sul, Moçambique teve, de facto, e durante um período bastante alargado, um papel rela-
tivamente mais importante para a Suécia do que Angola. 

Apesar de não haver ligações directas entre a Suécia e Moçambique, a capital, Lou-
renço Marques (agora Maputo) foi, a partir da segunda metade do século XIX, um porto 
de escala estratégico das rotas de comércio entre a Escandinávia, o Extremo Oriente e 
a Austrália.1 Os primeiros contactos por navio tornaram-se mais regulares no início do 
século XX, especialmente depois da criação de ligações via transatlântico entre a Suécia 
e a África Austral, do que resultou um aumento do comércio bilateral. A missão de 
boa-vontade a Angola e Moçambique levada a cabo pela General Export Association of 
Sweden (Associação Geral Sueca para a Exportação), que achou, em 1955, ser ”de parti-
cular interesse que a bandeira sueca não seja um fenómeno desconhecido nos portos de  
Angola ou Moçambique, graças às ligações mantidas desde há longa data pela Transatlantic  
Shipping Company”.2 As ligações também explicam a razão pela qual tinham sido aber-
tos nada menos que três consulados suecos em Moçambique até 1960.3

No início, as relações comerciais suecas com Moçambique desenvolveram-se de 
forma algo desequilibrada. Por exemplo, em 1911, as exportações suecas para a África 
Oriental portuguesa representaram 1,4 milhões de coroas suecas, ou seja, 0,2 por cento 
do total das exportações suecas, enquanto as importações da colónia eram quase in- 
significantes.4 No entanto, os valores não representam as trocas comerciais normais, mas 

1. Em 1903, por exemplo, atracou em Lourenço Marques um total de 634 navios, dos quais 90 (14 por cento) eram 
noruegueses e 9 eram suecos, para além de 4 dinamarqueses. Na altura, Lourenço Marques tinha uma população 
europeia de cerca de 4500 pessoas. Com uma média de dois navios escandinavos por semana e em relação com uma 
população tão pequena, quase exclusivamente composta por homens, talvez não admire que a capital moçambicana 
atraísse também prostitutas escandinavas. Ao analisar os censos moçambicanos do Arquivo Histórico de Maputo, o 
autor encontrou pelo menos duas escandinavas entre as mulheres com residência na zona de prostituição da cidade, 
no final do século XIX, nomeadamente uma ”Kitty” Lindström e uma ”Bianca” Berg (Sellström em Odén, Bertil e 
Haroub Othman (eds.) Regional Cooperation in Southern Africa: A Post-Apartheid Perspective, op. cit., p. 44, nota 61), 
Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala 1989. 
2. Nils Mollberg da empresa sueca AGA em Svensk Utrikeshandel, Nº. 18, 30 de Setembro de 1955, p. 14.
3. ”Svarta Afrika är morgondagens marknad” (”A África negra é o mercado de amanhã”) em Stockholms-Tidningen, 
24 de Novembro de 1960.
4. Lars Rudebeck: ”Some Facts and Observations on Relations between the Nordic Countries and the Officially 
Portuguese-speaking Countries of Africa” (”Alguns factos e observações sobre as relações entre os países nórdicos e 
os países africanos de língua oficial portuguesa”), Palestra dada numa conferência sobre os países africanos de língua 
portuguesa, organizada pela Stiftung Wissenschaft und Politik, Ebenhausen, República Federal da Alemanha, Feverei-
ro de 1986. 
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vendas excepcionais da Suécia para Moçambique. Por exemplo, enquanto as autoridades 
portuguesas contrataram uma firma francesa para fornecer equipamento para os faróis da 
costa angolana, no caso de Moçambique a encomenda correspondente foi feita à empresa 
sueca AGA.5

Da mesma forma, a Electrolux recebia, antes da Segunda Guerra, encomendas im-
portantes mas irregulares de frigoríficos a parafina para Moçambique que, por vezes, 
representavam um terço das vendas suecas para a colónia.6

Apesar de muito pequenas, as trocas comerciais regulares da Suécia com Moçambique 
foram, até aos anos sessenta, um pouco superiores às trocas feitas com a economia, mais 
poderosa, de Angola. Em 1950, o valor das entregas suecas a Moçambique ascendia a 2,3 
milhões de coroas suecas, o que corresponde a 0,04 por cento do total das exportações 
suecas. O valor das importações foi, na mesma altura, de 9,7 milhões de coroas suecas, 
em comparação com apenas 2,3 milhões da África Ocidental portuguesa, o que repre-
senta 0,15 por cento das importações suecas.7 As principais exportações suecas eram, tal 
como para Angola, papel, pasta de papel e maquinaria, sendo as importações constituídas 
quase exclusivamente por copra e óleos vegetais. Tal como acima se disse, no início dos 
anos cinquenta, foi atribuída uma grande concessão à empresa mineira sueca Bolidens 
Gruv AB, para explorar minérios no distrito moçambicano de Manica, tendo sido criada 
uma empresa local, a Sociedade Boliden de Moçambique, em Abril de 1954. Contudo, 
a exploração não deu os resultados esperados e foi abandonada em 1957, daí não re-
sultando o estreitamento de laços económicos entre os dois países. O mesmo se passou 
com a missão de boa-vontade de 1955 da Associação Sueca para a Exportação. As trocas 
bilaterais aumentaram em termos absolutos, mas os números mostram que, em 1960, 
Moçambique estava a perder terreno como parceiro comercial da Suécia, ocupando uma 
posição semelhante à de Angola.8 Nesse ano, ou seja, pouco tempo antes do início da 
luta de libertação da FRELIMO, as importações suecas de Moçambique mantinham-
se estáveis no valor de 10 milhões, enquanto o valor das exportações tinha aumentado 
para os 8,3 milhões de coroas suecas. Em termos do volume total de comércio sueco, as 
importações de Moçambique e as exportações para o mesmo pais representavam apenas 
uma quota de 0,06 por cento.9 

A Suécia e Portugal tornaram-se membros da EFTA em Janeiro de 1960. Devido ao 
regime fascista de Salazar e às guerras coloniais em África, tratou-se desde o início de 
uma parceria controversa. As relações comerciais da Suécia com Angola e, em particu-
lar, com Moçambique tiveram um papel de proa no debate que se havia de realizar no 
seio da EFTA. O Partido Liberal, na oposição, e o movimento popular de solidariedade 
defendiam que a EFTA deveria reforçar as ligações directas entre os interesses comer-
ciais suecos e os dois territórios sob administração portuguesa. Tal não viria, contudo, a  
verificar-se. Enquanto os investimentos suecos e o comércio com a metrópole portuguesa 
aumentaram consideravelmente entre 1960 e 1970, a interacção comercial com Angola e 
Moçambique tornou-se ainda mais insignificante do que anteriormente. Antes de 1960 e 

5. Svensk Utrikeshandel, Nº. 18, 30 de Setembro de 1955, p. 14, AGA – Aktiebolaget Gasackumulator. 
6. lbid. 
7. Kommerskollegium: Handel: Berättelse för år 1950, Volym I, Sveriges Officiella Statistik, Norstedt & Söner, Esto-
colmo, 1952. 
8. Em meados de 1950, a quota sueca em termos de importações e exportações de Angola e Moçambique represen-
tava cerca de 1 por cento (Svensk Utrikeshandel, Nº. 18, 30 de Setembro de 1955, p. 16). 
9. Statistiska Centralbyrån: Handel: Berättelse för år 1960, Volym II, Estocolmo, 1963. 
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1970, a quota da África Ocidental portuguesa no total das exportações suecas era de 0,08 
por cento, enquanto as importações desceram drasticamente de 0,03 por cento para uns 
insignificantes 0,01 por cento.10 A balança comercial sueca com Moçambique tornou-se 
positiva pela primeira vez, mas a curva descendente global era muito pronunciada. Apre-
sentando um valor total de 18,3 milhões de coroas suecas em 1970, as exportações suecas 
para a colónia representavam tão-somente uma quota de 0,05 por cento, ou seja, uma 
descida em relação aos 0,06 por cento registados em 1960. As mercadorias importadas de 
Moçambique, num valor de 6,8 milhões de coroas suecas, representavam, ao mesmo tem-
po, uns quase negligenciáveis 0,01 por cento do total das importações suecas, em compa-
ração com os 0,06 por cento registados em 1960, ano em que a EFTA foi fundada.11 

Moçambique foi desconhecido na Suécia durante muito tempo.12 Quase nenhuma 
informação sobre a situação no país chegava ao mundo exterior. Após uma visita a Mo-
çambique durante a sua estadia na Rodésia, Per Wästberg apresentou a colónia portugue-
sa ao público sueco, em Novembro de 1959, por meio de um artigo crítico, intitulado 
”O ditador do silêncio” no Dagens Nyheter. Descrevia um país onde

a censura, uma polícia de estado bem treinada e a espionagem mantêm o espírito crítico 
amarrado e amordaçado. [...] Os que mais sabem são os que menos falam. [...] Uma triunfante 
cortina de silêncio, que poucos estrangeiros conseguem penetrar, envolve Moçambique. Os 
brancos mantêm silêncio sobre o que sabem. As autoridades não dão informação dos aconte-
cimentos de boa vontade. [...] E os negros não têm voz. São propositadamente impedidos de 
se escolarizarem e estão a ser isolados das notícias de uma África que desperta à sua volta. Ao 
mais pequeno passo em falso, arriscam castigos corporais e deportação. Ninguém sabe o que 
pensam e ninguém lhes dá voz.13

O artigo de Wästberg foi publicado antes do massacre de Sharpeville na África do Sul, em 
Março de 1960 e das insurreições em Angola, em Fevereiro-Março de 1961, ou seja, os 
dois principais eventos que, na África Austral, alertaram a opinião pública internacional 
para o apartheid e para o colonialismo português.14 Como já foi referido, o Comité Sueco 
para a África Austral foi fundado no início de Março de 1961 e, a 1 de Maio de 1961, du-
rante as marchas do dia do trabalhador social democrata, condenou-se a ”opressão racial” 
na África Austral. A manifestação em Estocolmo, na qual usou da palavra Arne Geijer, 
presidente da Confederação Sueca de Sindicatos, atraiu cerca de 60.000 pessoas. Aspecto 
interessante é que não foram só a África do Sul e Angola a figurar na secção internacional 
das manifestações, mas também Moçambique.15 A luta dos moçambicanos pôde assim, 

10. Statistiska Centralbyran: Utrikeshandel 1970, Volym II, Estocolmo, 1972 
11. Ibid. 
12. Havia, contudo, missionários suecos activos em Moçambique, na Igreja Metodista, desde o início do século 
XX, tendo sido dos primeiros a denunciar a crueldade das tropas portuguesas (por exemplo, ”Missionärsbrev från 
Mozambique: De vita mördar oss”/ ”Carta dos missionários em Moçambique: os brancos estão a matar-nos” em 
Expressen, 7 de Setembro de 1965).  
13. Per Wästberg: ”Tystnadens diktatur” (”A ditadura do silêncio”) em Dagens Nyheter, 14 de Novembro de 1959.
14. O massacre de Mueda em Junho de 1960, no norte de Moçambique, não recebeu na altura a atenção da im-
prensa internacional. Tal como em Sharpeville, a polícia abriu fogo sobre uma manifestação pacífica, alegadamente 
matando mais de 500 africanos (Thomas H. Henriksen: Mozambique: A History, Rex Collings, Londres, 1978, pp. 
167–168). 
15. Stockholms Arbetarekommun 1961: ”Verksamhetsberättelse” (”Relatório anual do distrito de Estocolmo do 
Partido Social Democrata”), p. 6. Podia ver-se que as manifestações do Dia do Trabalhador de 1961 incluíram uma 
secção de soldados suecos das Nações Unidas que regressavam do Congo; Foi dado particular destaque a uma cam-
panha de angariação de fundos chamada ”LO-Ajuda por todas as fronteiras”; e de que Arne Geijer, no seu discurso, 
”deu a sua opinião quanto à forma como deveria ser organizada a ajuda aos países em vias de desenvolvimento” 
(Ibid.) (LMA). 
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pela primeira vez, ser constatada pelo movimento dos trabalhadores suecos, já em 1961. 
Tornar-se-ia uma constante a partir de meados dos anos sessenta, tendo o presidente da 
FRELIMO, Eduardo Mondlane, estado presente pela primeira vez nas manifestações do 
Primeiro de Maio em Gävle, no ano de 1966.16

Por forma a dar expressão ao sentir da maioria negra, ou, como foi claramente dito, 
para ”alargar o debate na Suécia e expor de forma mais clara as opiniões africanas”, o jor-
nal liberal vespertino Expressen lançou, em Março de 1961, a sua série de análise profun-
da entitulada ”África vista de dentro”. O redactor foi Anders Ehnmark que, estando em 
Paris no final dos anos cinquenta, tinha entrado em contacto com o nacionalista e poeta 
moçambicano Marcelino dos Santos.17 O futuro vice presidente da Frente de Libertação 
de Moçambique18 era, na altura, membro da UDENAMO, uma das organizações nacio-
nalistas moçambicanas, que em Junho de 1962 formou a FRELIMO. Mais importante 
é que dos Santos estava intimamente ligado à aliança anti-colonial FRAIN, criada à 
volta do MPLA de Angola e do PAIGC da Guiné-Bissau, que se reorganizou e apareceu 
em Abril de 1961 como CONCP. Sediado em Rabat, Marrocos, Marcelino dos Santos 
tornou-se no primeiro secretário geral da Conferência de Organizações Nacionalistas das 
Colónias Portuguesas.

Foi em resposta a um apelo da CONCP que o Expressen, em Julho de 1961, lançou 
uma campanha de angariação de fundos em prol dos refugiados angolanos no Congo. 
Foi também através do Expressen, o vespertino de maior tiragem na Suécia na altura, que 
o público sueco teve, pela primeira vez, a oportunidade de ouvir directamente a voz de 
um nacionalista moçambicano. Num artigo exclusivo de página inteira, publicado a 28 
de Junho de 1961, Marcelino dos Santos, apresentado como ”antigamente conhecido 
como poeta, mas agora dedicado em exclusivo aos preparativos da eminente insurreição 
em Moçambique”, escreveu

o mito de que as colónias portuguesas deviam ser ”províncias ultramarinas” foi esmagado pelos 
acontecimentos em Angola. O sistema colonial português tem os dias contados. As contradi-
ções que criou vão, por necessidade histórica, levar à libertação nacional da África portuguesa. 
[...] Nesta situação, é natural que Moçambique também reivindique os seus direitos à liber-
dade e à governação autónoma, que constitui a primeira condição para a emancipação social 
do povo moçambicano. [...] Privado de quaisquer direitos políticos ou organizações, o povo 
moçambicano começou a sua luta pela liberdade. Formaram-se clandestinamente organizações 
para a luta. Esta será difícil, especialmente porque o governo português não se mostra disposto 
a compreender seja o que for do espírito dos nossos tempos. Para além disso, os acordos se-
cretos celebrados por Portugal, África do Sul e Rodésia do Sul criaram uma coligação colonial 
que bloqueia os acontecimentos.
[...] A União Democrática Nacional de Moçambique (UDENAMO) não se poupará a esfor-

16. Socialdemokratiska Partistyrelsen (Conselho Nacional do Partido Social Democrata): ”Berättelse för 1966” 
(”Relatório de 1966”), p. 7 (LMA).  
17. Nascido no Maputo, dos Santos estudou na Escola Comercial de Lisboa onde, em 1951, juntamente com 
Agostinho Neto de Angola e Amílcar Cabral da Guiné, fundou o Centro de Estudos Africanos. Durante uma 
pós-graduação em Paris, cooperou com a revista cultural Présence Africaine. Em 1957 foi co-fundador, com Mário 
de Andrade do MPLA e Amílcar Cabral, do Movimento Anti-Colonialista. Antes de ser nomeado secretário geral 
do CONCP, participou intimamente nas conversações para a unificação da sua organização, a UDENAMO, com 
outras organizações nacionalistas moçambicanas, que conduziria à criação da FRELIMO em Junho de 1962. Foi 
depois nomeado secretário dos assuntos externos e, em 1970, vice presidente da FRELIMO. Em Junho de 1975, 
Marcelino dos Santos foi nomeado Ministro do Desenvolvimento e Planeamento Económico no primeiro governo 
de Moçambique independente. 
18. Carta de Anders Ehnmark ao autor, Taxinge, Janeiro de 1997 e Anders Ehnmark: Resa i skuggan (”Viagem na 
sombra”), Norstedts, Estocolmo, 1995, p. 55. 
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ços para despertar e unir todo o povo e para, imediatamente e por todos os meios à nossa dis-
posição, liquidar o colonialismo de Portugal. A luta de libertação continua, apesar da opressão 
e dos massacres. [...] Mas o que desejamos, com muita vontade, é que o governo português, 
tanto para o bem de Portugal como para o de Moçambique, se decida a respeitar as nossas 
legítimas exigências de liberdade e independência.19

Marcelino dos Santos foi o primeiro nacionalista moçambicano a apresentar os seus pon-
tos de vista ao povo sueco. Contudo, não viria, de modo nenhum, a ser o único a evocar 
a causa de Moçambique no início dos anos sessenta. Em parte como resultado da atenção 
dada na Suécia à luta nacionalista em Angola, as condições na pouco conhecida colónia-
irmã do Leste de África foram também apresentadas. A antologia de Per Wästberg Africa 
Narrates20, publicada pela primeira vez em Agosto de 1961, incluía um militante ”Apelo” 
da poetisa e nacionalista moçambicana Noémia de Sousa.21 Alguns meses depois, em 
Março de 1962, Ehnmark e Wästberg publicaram o seu estudo, extensamente divulgado, 
Angola-Moçambique,22 no qual o primeiro escreveu a parte sobre Angola e o segundo 
tratou da parte sobre Moçambique. Para além disso, em Maio de 1962, Ehnmark e Sven 
Hamrell publicaram a importante antologia política África por africanos.23, que se baseou 
nos artigos, publicados algum tempo antes no Expressen, da série ”África vista por den-
tro”, em que incluíram um novo e exclusivo contributo sobre Moçambique, escrito por 
Marcelino dos Santos.24 Por fim, a partir de 1962, a imprensa sueca começou a dar cada 
vez mais atenção à situação em Moçambique, descrevendo o país como tendo potencial 
para se transformar numa nova Angola.25

Contactos iniciais com a FRELIMO

Totalmente desconhecida a princípio, a situação em Moçambique tinha, já por volta de 
1962, sido apresentada ao público sueco através de um conjunto de artigos e livros de 
Ehnmark, Hamrell e Wästberg, nos quais se dava voz directamente aos moçambicanos. 
Contudo, tal como no caso de Angola, não havia nenhuma personalidade moçambicana 
na Suécia que pudesse agir como diplomata residente do movimento nacionalista. Apesar 
disso, foram criados contactos importantes entre os movimentos políticos de jovens dos 
países nórdicos e a União Geral dos Estudantes da África Negra sob Domínio Colonial 
Português (UGEAN), alinhada com a CONCP. Tal como já foi referido, a UGEAN 
participou com uma grande delegação no Congresso da Juventude Afro-Escandinava, re-
alizado em Oslo na Noruega, em Agosto de 1962, e no qual o futuro presidente moçam-
bicano, Joaquim Chissano, teve duas semanas de contactos com influentes representantes 
suecos, entre os quais Anna-Greta Leijon, que se veio a ligar muito directamente à África 

19. Marcelino dos Santos: ”Striden blir svår” (”A luta será difícil”) em Expressen, 28 de Junho de 1961. 
20. Wästberg (1961) op. cit 
21. A poetisa Noémia de Sousa, que também utilizava o pseudónimo Vera Micaia, é considerada a primeira escritora 
da literatura moderna moçambicana. Entre 1951 e 1964, trabalhou para vários jornais e revistas em Moçambique, 
divulgando o tema da cultura africana. A perseguição política da polícia secreta portuguesa acabou por obrigá-la a 
procurar refúgio em França. 
22. Ehnmark & Wästberg (1962) op. cit. Tal como se disse acima, o livro foi traduzido para inglês e parcialmente 
para russo em 1963.
23. Ehnrnark & Harnrell (1962) op. cit. 
24. Marcelino dos Santos: ”Moçambiques Väntan” (”Moçambique está à espera”) em Ehnmark & Hamrell (1962) 
op. cit., pp. 121–139. 
25. Por exemplo, ”Moçambique på väg att bli ett nytt Angola” (”Moçambique está em vias de se tornar numa nova 
Angola”), em Dagens Nyheter, 28 de Dezembro de 1962. 
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Austral e, uma década mais tarde, participaria no governo social democrata. Durante a 
sua estadia na Escandinávia, Chissano também teve oportunidade de se encontrar com o 
futuro primeiro ministro sueco, Ingvar Carlsson.26

O Congresso da Juventude Afro-Escandinava teve lugar num momento crucial da 
história do movimento de libertação sul-africano. O congresso fundador da FRELI-
MO realizara-se em Dar es Salaam havia menos de dois meses mas, em contraste com o 
MPLA de Angola e com o ANC da África do Sul, o movimento moçambicano ainda não 
tinha tomado a opção pela luta armada. Chissano recordaria depois os debates de Oslo, 
quando se interrogavam se haviam de recorrer a meios violentos ou não: ”foi muito in-
teressante porque ainda estávamos a tentar ver se podíamos lutar pela via pacífica, apesar 
de já ser possível ver que a luta armada era uma alternativa".27 Contudo, não lhe foi dada 
oportunidade de levar a cabo esse debate. Logo a seguir à reunião de Oslo, Chissano, que 
estudava em Poitiers, França, foi chamado a África, onde se fixou em Dar es Salaam. No-
meado para o Comité Central da FRELIMO, e exercendo funções como representante 
do movimento na Tanzânia e, depois, como coordenador da luta armada contra os por-
tugueses, a comparência de Chissano em Oslo foi o seu ”último trabalho no sentido de 
promover a luta de libertação na Europa”.28 Só voltaria aos países nórdicos em Novembro 
de 1970, após o assassinato de Eduardo Mondlane, presidente da FRELIMO.

Em vez dele, foi o próprio Mondlane, com a sua mulher, nascida nos Estados Unidos 
e de nome Janet Rae Mondlane, quem foi directamente responsável pela bem-sucedida 
diplomacia da FRELIMO face à Suécia e aos outros países nórdicos. Entre Setembro de 
1964 e Outubro de 1967, o presidente da FRELIMO visitou a Suécia pelo menos cinco 
vezes, encontrando-se com um grande número de organizações e assentando as bases 
para o apoio, a todos os títulos extraordinário, de que gozou a FRELIMO na Suécia. 
Ainda que indirectamente, através do Instituto Moçambicano em Dar es Salaam, chefia-
do por Janet Mondlane, a FRELIMO tornou-se, em 1965, no primeiro movimento de 
libertação da África Austral a receber ajuda humanitária sueca. Para além disso, foi criado 
um grupo específico de apoio à FRELIMO em Uppsala, em 1966, tendo a primeira 
moção parlamentar sueca solicitando a concessão de ajuda oficial a um movimento de 
libertação da África Austral, sido apresentada em prol da FRELIMO em 1967. Por fim, 
foi destacado um responsável superior da FRELIMO para a Suécia, no fim de 1967, após 
consultas directas nesse sentido com o Partido Social Democrata.

Recorrendo a diplomacia activa e não-partidária, Eduardo e Janet Mondlane conse-
guiram congregar apoios para a FRELIMO, envolvendo os blocos políticos socialista e 
não-socialista29 e superando a divisão por vezes muito profunda, divisão entre os partidos 
políticos estabelecidos e o movimento de solidariedade reorganizado, do pós-Vietname. 
Oliver Tambo do ANC da África do Sul desempenharia um papel semelhante, a partir 
do princípio dos anos setenta mas, durante a segunda metade dos anos sessenta, foram 
inquestionavelmente os Mondlane quem não só contribuiu de forma activa para o desen-
volvimento da opinião do movimento sueco de solidariedade para com a África Austral, 

26. Entrevista com Joaquim Chissano, p. 38. Na sequência das mortes violentas de Olof Palme em Fevereiro e de 
Samora Machel em Outubro de 1986, Carlsson e Chissano viriam, duas décadas e meia depois, a liderar os respec-
tivos partidos e governos. 
27. Ibid. 
28. Ibid. Além disso, o futuro presidente de Moçambique trabalhou como professor de matemática no Instituto 
Moçambicano: ”Relatório”, Dar es Salaam, 1 de Setembro de 1965) (AJC). 
29. Como sempre, com a excepção do Partido Moderado. 
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mas também quem, com grande habilidade e sem comprometer os seus próprios prin-
cípios, contornou os perigos da sua divisão em linhas políticas ou ideológicas. Teve uma 
importância decisiva o facto de a organização que Mondlane representava ser o incontes-
tado movimento de libertação nacional de Moçambique. Apesar de existirem grupos de 
oposição e de terem feito sentir a sua presença, o papel de liderança da FRELIMO nunca 
sofreu contestação interna nem foi colocado em questão no estrangeiro. Além disso, a 
FRELIMO manteve sempre um posicionamento não-alinhado, nomeadamente face ao 
conflito sino-soviético.30

A luta nacionalista em Angola eclodiu para a cena internacional no início de 1961, 
mas a oposição moçambicana ao domínio colonial português foi mais dispersa e rudi-
mentar. Os portugueses tentaram isolar Moçambique das mudanças que se verificavam 
na altura, noutros pontos de África, mas grande parte da população, cerca de meio milhão 
em qualquer altura do processo,31 trabalhava como emigrantes nos países vizinhos e esta-
va exposta a ideias políticas que eram reprimidas no seu próprio país. Os moçambicanos 
no estrangeiro estavam em melhor posição para reagir à primeira onda de descolonização 
em África, que se verificou em finais dos anos cinquenta, formando um conjunto de mo-
vimentos, sobretudo regionais ou étnicos, dos quais os mais importantes foram a UDE-
NAMO e a MANU. A União Democrática Nacional de Moçambique (UDENAMO) 
fora formada por pessoas oriundas do sul de Moçambique e que viviam na Rodésia, em 
1960, enquanto a Mozambique African National Union (MANU)32 apareceu como uma 
organização étnica, de auto-ajuda dos makonde, constituída em Tanganica em 1961 e 
que representava interesses do norte de Moçambique. Uma terceira organização, a União 
Nacional Africana de Moçambique Independente (UNAMI), foi criada nessa mesma 
altura, congregando pessoas residentes no estrangeiro (terras do Niassa) e oriundas de 
Moçambique central.

Incentivados pelo CONCP e guiados por Julius Nyerere de Tanganica e Kwame 
Nkrumah do Gana,33 os três movimentos juntaram-se para realizar uma conferência da 
unidade, em Dar es Salaam, no mês de Junho de 1962, e na qual foi criada a Frente 
para a Libertação de Moçambique (FRELIMO), o primeiro movimento de libertação 
verdadeiramente nacional de Moçambique. Três meses depois, ou seja, em Setembro 
de 1962, o movimento foi realmente lançado, aquando do seu congresso inaugural, no 
qual, entre outros aspectos, foram enunciados os objectivos da frente, a saber ”promover 
a união entre os moçambicanos; desenvolver a alfabetização, a formação das mulheres e 
de quadros [...]; e procurar uma ampla base de apoio internacional para a eminente luta 
para a libertação de Moçambique”.34 Já prevendo a luta, a FRELIMO não tardou em 
enviar jovens voluntários para a recém-independente Argélia, para treino militar. Por fim, 
o congresso inaugural nomeou Eduardo Mondlane,35 o moçambicano negro mais desta-

30. Independentemente disso, a FRELIMO foi incluída na lista dos chamados movimentos ”genuínos” da aliança 
de Cartum, apoiada pela União Soviética. 
31. Marcum (1969) op. cit., p. 195. 
32. Nome original em inglês. 
33. Mondlane escreveu mais tarde que Nyerere e Nkrumah instaram fortemente os moçambicanos a unir-se ou, 
”pelo menos, a evitar a divisão trágica, que está neste momento a lesar a causa da liberdade em Angola” (Eduardo 
Mondlane: ”A luta pela independência em Moçambique” sem indicação de data nem de local, mas provavelmente 
Dar es Salaam, Abril de 1963]). 
34. Citado em Marcum (1969) op. cit., p. 284. 
35. Oriundo de uma família de camponeses do distrito de Gaza, no sul de Moçambique, depois da instrução primá-
ria concluída em Moçambique e dos estudos secundários feitos na África do Sul, Mondlane conseguiu uma bolsa de 
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cado e, na altura, professor assistente de antropologia na Universidade de Syracuse, em 
Nova Iorque, como o primeiro presidente da FRELlMO. Muito conhecido e respeitado 
pelas suas posições nacionalistas, Mondlane foi um candidato de compromisso, uma 
vez que não estava demasiado conotado com nenhum dos movimentos anteriormente 
existentes. Marcelino dos Santos da UDENAMO foi eleito Secretário para os Assuntos 
Externos. 

Os primeiros passos da FRELlMO foram pejados de dificuldades.36 Logo após o 
congresso inaugural, Mondlane voltou ao Estados Unidos para um último ano de en-
sino, e o movimento só começou de facto a congregar apoios após o seu regresso defi-
nitivo a Dar es Salaam em 1963.37 Durante o ano que se seguiu, Mondlane começou 
activamente a construir uma base internacional de apoio para a FRELlMO, que em 
1963 tinha já sido reconhecida pela OUA como o único movimento de libertação re-
presentativo de Moçambique pela OUA. Juntamente com Janet Rae Mondlane, criou 
também o Instituto Moçambicano em Dar es Salaam, para dar instrução primária e en-
sinar conhecimentos de enfermagem a jovens refugiadas moçambicanas, preparando-as 
para a continuação dos estudos. Ao mesmo tempo, continuavam os preparativos para a 
luta armada, que começaria a 25 de Setembro de 1964.

estudo na Universidade de Witwatersrand em Joanesburgo. Contudo, em 1949, foi expulso, por ser um ”nativo es-
trangeiro”. De regresso a Lourenço Marques, Mondlane foi preso pelos portugueses, acabando por conseguir ir para 
Lisboa em meados de 1950, onde se inscreveu na Faculdade de Letras. Comentaria mais tarde que ”tanto quanto sei, 
fui o primeiro moçambicano negro a alguma vez entrar na Universidade de Lisboa” (Mondlane op. cit.). Estando 
ainda em Lisboa, Mondlane conheceu vários estudantes e intelectuais das colónias portuguesas, como Agostinho 
Neto e Mário de Andrade de Angola, Amílcar Cabral da Guiné e Marcelino dos Santos, seu compatriota. Cons-
tantemente perseguido pela polícia secreta, deixou Portugal e foi para os Estados Unidos em finais de 1951, onde 
obteve um doutoramento em sociologia pela Northwestern University, do Illinois. Em 1957, Mondlane entrou para 
o Departamento de Protectorados das Nações Unidas em Nova Iorque, e trabalhou nos quatro anos que se seguiram 
como responsável de investigação para a situação de Tanganica, Sudoeste Africano e Camarões. Visitou Moçambique 
como funcionário das Nações Unidas em 1961, mas demitiu-se da organização mundial no final desse ano e entrou 
para a Universidade de Syracuse em Nova Iorque, como professor assistente de antropologia. Ao mesmo tempo, 
aderiu abertamente ao movimento nacionalista moçambicano e foi convidado a participar na conferência fundadora 
da FRELIMO, em Junho de 1962 
36. Um conjunto de grupos mais pequenos saiu da FRELlMO em 1962–63. Em Junho de 1965 coligaram-se, 
formando o Comité Revolucionário de Moçambique (COREMO), e constituindo a sua sede em Lusaca, com auto-
rização do governo zambiano. Falando da ajuda sueca ao Instituto Moçambicano da FRELlMO e reivindicando ter 
a organização mais de quatro mil moçambicanos a seu cargo na Zâmbia, em Junho de 1966, a COREMO fez um 
pedido não coroado de êxito à ASDI, pedindo apoio financeiro (Carta de Mazunzo M. Bobo, COREMO Secretá-
rio Nacional para os Negócios Estrangeiros, a Ernst Michanek, Director-Geral da ASDI, Lusaca, 15 de Junho de 
1966) (SDA). Por essa altura, a organização foi conhecida pelos do Comités da África Austral de Lund e Uppsala. 
Juntamente com a FRELlMO, o boletim de informação Syd- och Sydvästafrika apresentava da seguinte forma a 
COREMO: ”outra organização de combatentes, a funcionar na parte sul de Moçambique” (Nº 10, 1966, p. 5), 
enquanto o comité de Uppsala, em meados de 1967, numa determinada fase, incluía a COREMO no rol dos dez 
movimentos de libertação da África Austral em prol de quem fazia recolha de fundos (Comité da África Austral de 
Uppsala: ”Verksamhetsberättelse för tiden 23 februari 1967–29 februari 1968”/”Relatório do período entre 23 de 
Fevereiro de 1967 e 29 de Fevereiro de 1968”, Uppsala, 17 de Fevereiro de 1968) (UPA). 
37. De volta aos Estados Unidos depois do Congresso da FRELlMO em Setembro de 1962, Mondlane deixou a 
gestão do movimento ao seu ”representante pessoal”, um negro norte-americano chamado Leo Clinton Aldridge 
(ou Leo Milas, de pseudónimo). Nascido no Texas, nos EUA, Aldridge fazia-se passar por um moçambicano de 
pais Zulus. Confrontado com o facto de ser um impostor, passou a expulsar vários funcionários, recém-eleitos da 
FRELlMO, contribuindo assim, em grande medida, para os problemas e dissensões iniciais no seio do movimento. 
De forma extraordinária, Aldridge, promovido ao cargo de Secretário da Defesa e Segurança, continuou na FRELl-
MO até Agosto de 1964, altura em que foi finalmente desmascarado e expulso. Em contrapartida, acusou Eduardo 
Mondlane de ser agente da Central Intelligence Agency (CIA) dos Estados Unidos. 
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A primeira visita dos Mondlane à Suécia

Eduardo e Janet Mondlane visitaram a Suécia pela primeira vez em meados de Setembro 
de 1964. Tal como já foi dito acima, a União Nacional dos Estudantes Suecos, após a 
formação do governo nacionalista na África do Sul em 1948, e da decisão deste em reti-
rar as bolsas públicas aos estudantes negros da Universidade de Witwatersrand, decidira 
apoiar os esforços feitos pela União Nacional dos Estudantes da África Austral em prol 
dos estudantes. O futuro primeiro ministro sueco Olof Palme participou na campanha 
e Eduardo Mondlane, que tinha sido expulso dessa universidade por ser ”um nativo 
estrangeiro”, foi um dos beneficiários da campanha. A ligação ténue com a Suécia não 
era, contudo, do conhecimento do presidente da FRELIMO na altura em que visitou a 
Suécia pela primeira vez. O promotor da iniciativa de ir à Suécia fora antes a sua mulher 
Janet, instada pelos acontecimentos no Instituto Moçambicano em Dar es Salaam.

Durante as suas visitas a Moçambique em 1961 e à Tanzânia em 1962, os Mondlane 
tinham ficado particularmente sensibilizados para os baixos níveis de escolarização dada 
à população negra no interior do país e com a luta da juventude moçambicana no exílio. 
Após a formação da FRELIMO, a Sra. Mondlane escreveu que

o espírito e a determinação dos jovens refugiados estão em alta. Eles sabem o que pretendem. 
Acreditam no seu futuro e só pedem ajuda para serem colocados no caminho. Vai ser um 
caminho muito longo, o que leva daquela casa em bloco de cimento, sem ar, cheia de mosqui-
tos, sem luz, no exílio, onde pouco têm de comer, até à liderança de um grande país africano  
[...]. Mas é para aí que eles apontam. É deles que dependerá a liderança de Moçambique. 
Eles e aqueles que se lhes seguirem serão os líderes. Alguma coisa deve ser feita para garantir 
que eles frequentem a escola o mais rapidamente possível. O tempo é muito pouco. Isso será 
importante para construir uma nação para a qual faz falta tanta coisa.38

De volta a Dar es Salaam em 1963, os Mondlane deram toda a prioridade à questão da 
formação dos refugiados, criando o Instituto Moçambicano. Apesar de se tratar de uma 
instituição da FRELIMO, estava organizado como uma fundação tanzaniana, devida-
mente registada, tendo o Ministro da Educação do país anfitrião como presidente hono-
rário, o Reitor da University College de Dar es Salaam como secretário e o Director do 
Desenvolvimento e Planeamento da Tanzânia como tesoureiro.39 Dispondo de ligações 
fortes ao mundo académico nos Estados Unidos, os Mondlane conseguiram angariar 
fundos da Fundação Ford dos Estados Unidos, inicialmente para construir um albergue 
para cinquenta jovens moçambicanos que iriam frequentar escolas tanzanianas na zona e 
receber supervisão de moçambicanos mais velhos. Lançou-se a primeira pedra da obra do 
albergue em Kurasini, nos arredores da capital da Tanzânia e, no início de Setembro de 
1964, os primeiros estudantes moçambicanos passaram a viver no edifício.

O Instituto Moçambicano foi, desde a primeira hora, uma pedra no sapato dos por-
tugueses. O governo de Lisboa fez pressão junto dos Estados Unidos para que retirassem 
o apoio ao instituto e, por sua vez, o governo desse país conseguiu que a Fundação 
Ford também o fizesse,40 o que veio a acontecer de forma repentina. Segundo Joaquim 
Chissano, também activo como tutor no instituto, ”a lógica usada pela Fundação Ford 
foi que nós a FRELIMO estávamos a começar uma luta armada de libertação que eles 

38. Janet Rae Mondlane: ”A situação dos refugiados de Moçambique” em Chilcote op. cit., p. 409. 
39. Instituto Moçambicano: ”Relatório”, Dar es Salaam, 1 de Setembro de 1965 (AJC). 
40. Entrevista com Janet Mondlane, p. 41, e entrevista com Sérgio Vieira, p. 54. 
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A primeira visita dos Mondla-
ne à Suécia: Eduardo e Janet 
Mondlane recebidos por Sven 
Hamrell da Associação Verdandi, 
na estação de comboio de Upp-
sala, 12 de Setembro de 1964. 
(Foto: The Uppland County 
Museum)

não conseguiam entender”.41 Pouco tempo depois de concebida, toda a estrutura edu-
cacional estava ”a ruir”.42 Nessa situação, Janet Mondlane conseguiu, por intermédio de 
Z.K. Matthews do Conselho Mundial das Igrejas em Genebra, garantir financiamento de 
apoio para o instituto,43 mas não conseguiu nenhum compromisso duradouro em termos 
dos planos de educação da FRELIMO. ”Eu pensei, pensei”, explicou Janet Mondlane 
mais tarde,

e procurei analisar como estava o mundo na altura. Pensei na Suécia, muito porque os meus 
avós eram suecos44 e sempre senti uma espécie de aliança com o povo sueco. Pensando nisso, 
decidi que tinha de ir à Suécia. Fiz-me convidada e fui à procura de fundos. O meu marido 
foi lá ter mais tarde.45

A visita à Suécia de Janet e Eduardo Mondlane, em Setembro de 1964, foi de uma enorme 
importância. Eduardo Mondlane foi o primeiro líder nomeado de qualquer movimento 
de libertação da África Austral a apresentar directamente os seus pontos de vista ao mais 
amplo público sueco. Vale a pena dizer que o presidente da FRELIMO e a sua mulher, 
que mais tarde criariam contactos privilegiados na Suécia, tiveram de se fazer convidados 
na primeira visita, o que mostrava, contudo, que a opinião pública sueca de então estava, 
em questões relacionadas com a África Austral, principalmente preocupada com a África 
do Sul e a Namíbia, dedicando pouca atenção à luta nas colónias portuguesas. Ao longo 
dos anos, os Mondlane contribuíram activamente para que se verificasse uma mudança 
nessa área. Mesmo na sua primeira entrevista na Suécia, Eduardo Mondlane disse que 
desejava ”que a Suécia tivesse a mesma posição face a Portugal que tem face à África do 

41. Entrevista com Joaquim Chissano, p. 38.  
42. Ibid. 
43. Entrevista com Janet Mondlane, p. 41. Professor Zachariah Keodirelang (Z.K.) Matthews, antigo Reitor da 
University College de Fort Hare e membro do Comité Executivo do ANC, e era na altura Secretário Africano na 
Divisão de Ajuda Inter-Igrejas aos Refugiados e Serviço Mundial do WCC. 
44. Os avós de Janet Rae Mondlane tinham emigrado do norte da Suécia. O seu apelido sueco de família era  
Johansson. 
45. Entrevista com Janet Mondlane, p. 41. 
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Sul”,46 enquanto Janet, nas suas conversas, debateu a situação actual em Moçambique e 
em Angola.47

De acordo com o presidente da FRELIMO, a finalidade desta visita foi
criar as bases para uma opinião pública sueca mais activa contra Portugal, com o objectivo 
de a Suécia aprovar sanções económicas contra a potência colonial; apoiar-nos moralmente 
nas Nações Unidas e noutras organizações internacionais e dar-nos assistência material, em 
especial para a educação.48

Apesar de os Mondlane terem estabelecido contactos com o Partido Social Democrata 
no poder,49 não foram as questões políticas centrais a dominar a sua primeira visita, mas 
sim a questão da educação. Este aspecto era considerado como uma grande prioridade 
pela FRELIMO e foi também a razão directa para a viagem à Suécia. À chegada, Edu-
ardo Mondlane disse que ”é de facto mais fácil para nós obter armamento do que ajuda 
educativa"50 e, durante a sua visita, os Mondlane falaram em público da questão geral da 
educação em África e, mais especificamente, do problema da educação dos refugiados. 
Enquanto esteve em Uppsala, por exemplo, Janet Mondlane deu duas palestras na uni-
versidade, uma sobre os ”Problemas do refugiado africano”, organizada pela Associação 
Verdandi para os estudantes51 e, em conjunto com o marido, outra sobre ”Problemas da 
educação em África”, sob os auspícios do Instituto Escandinavo de Estudos Africanos.52

Foi a activa e influente Associação Verdandi para os estudantes de Uppsala53 que 
funcionou como anfitrião dos Mondlanes.54 Sven Hamrell, que dois anos antes, em con-
junto com Anders Ehnmark, tinha co-editado a antologia política África por africanos, 
 publicada pela Verdandi55 e que estava bem informado sobre o CONCP, a FRELIMO 
e a luta em Moçambique, era um dos membros mais destacados da associação. Estava 
também ligado ao Instituto Escandinavo de Estudos Africanos e era membro do Comité 
Sueco para a África Austral. Ocupando um lugar tão importante, Hamrell foi muito 
útil,56 pois colocou os Mondlane em contacto com a agência sueca de ajuda NIB57 e com 
o Comité Consultivo sobre Apoio à Educação para a Juventude Africana Refugiada,58 
criada pela governo havia um mês. Tratou-se, aliás, de um contacto vital, não apenas para 
a FRELlMO mas também para o futuro apoio sueco à África Austral.

46. Moçambiqueledare vädjar för aktion mot Portugal” (”O líder de Moçambique apela à acção contra Portugal”) 
em Dagens Nyheter, 12 de Setembro de 1964. 
47. Michael Sohlman: ”Informação aos membros do Verdandi”, Uppsala sem indicação de data (UPA).  
48. Dagens Nyheter, 12 de Setembro de 1964. 
49. Entrevista com Janet Mondlane, p. 41.  
50. Dagens Nyheter, 12 de Setembro de 1964. 
51. Michael Sohlman: ”Informação aos membros da Verdandi”, Uppsala sem indicação de data (UPA). 
52. O Instituto Escandinavo de Estudos Africanos: ”Verksamhetsberättelse 1964–65” (”Relatório anual 1964–65”), 
p. 2 
53. A Associação Verdandi para estudantes em Uppsala foi fundada em 1882 por Karl Staff e Hjalmar Branting 
como um fórum de debate político e cultural, sobre questões quanto às quais os movimentos liberal e operário 
partilhavam interesses e valores, descrito como ”humanismo radical”. Staff e Branting tornar-se-iam mais tarde nos 
principais políticos suecos responsáveis pela introdução do parlamentarismo e do direito de voto universal. O liberal 
Karl Staff foi primeiro ministro em 1905–06 e em 1911–14, enquanto o social democrata Hjalmar Branting exerceu 
esse mesmo cargo em 1920, 1921–23 e 1924–25. 
54. Dagens Nyheter, 12 de Setembro de 1964. 
55. O estudo Angola-Moçambique de Ehnmark e Wästberg foi também publicado como parte da série ”Verdandi 
Debatt” (”Debate Verdandi”), lançada em 1961. 
56. Conversa com Sven Harnrell, Uppsala, 21 de Janeiro de 1998. 
57. A NIB, como anteriormente dito, foi reorganizada passando a chamar-se ASDI a partir de 1 de Julho de 1965.
58. Ou seja, o Comité Consultivo para Ajuda Humanitária (CCAH). 
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O parlamento sueco tinha, em Maio de 1964, aprovado a proposta do governo social 
democrata de atribuir um milhão de coroas suecas para bolsas e ajuda educativa aos jo-
vens refugiados africanos ”da África Austral, do Sudoeste Africano e mais algumas zonas, 
ainda não dotadas de governo autónomo”. Para aconselhar o governo quanto à utilização 
do ”milhão dos refugiados” foi, a 13 de Agosto de 1964, criado um comité consultivo. 
Na sua primeira reunião, realizada a 21 de Agosto, decidiu-se que o secretário, Thord 
Palmlund, deveria quanto antes deslocar-se à África Austral para identificar instituições 
de ensino capazes de receber estudantes refugiados e gerir subsídios suecos.

A missão exploratória de Palmlund a África teve lugar em Novembro de 1964 e abriu 
caminho a debates, no início de 1965, quanto à distribuição do ”milhão dos refugiados”. 
Na altura da visita de Eduardo e Janet Mondlane em meados de Setembro de 1964, a 
dotação orçamental ainda não estava atribuída. Uma vez que o Instituto Moçambicano, 
que correspondia ao espírito das intenções suecas e estava organizado como uma funda-
ção privada, num país com o qual a Suécia tinha relações de proximidade, estava em crise 
financeira, era muito natural que os apelos de ajuda feitos pelo presidente da FRELIMO 
e pelo director do instituto não tivessem caído em saco roto, muito pelo contrário.59 
Apesar de Janet Mondlane se ter deslocado à Suécia sem contactos prévios, a visita teve 
lugar, por razões absolutamente fortuitas, num momento crucial abrindo o caminho 
para o envolvimento oficial da Suécia com a FRELIMO e com outros movimentos de 
libertação da África Austral.

Thord Palmlund visitou o Instituto Moçambicano em meados de Novembro de 
196460 e a 15 de Maio de 1965 numa cerimónia oficial, o encarregado de negócios sueco 
em Dar es Salaam, Knut Granstedt,61 entregou ao Ministro da Educação tanzaniano o 
primeiro subsídio sueco, no valor de 150.000 coroas suecas a serem utilizadas para os fins 
gerais do instituto, bem como para a compra de um albergue para estudantes do sexo 
feminino. Apesar da forma indirecta, de um ponto de vista formal, tratou-se do primeiro 
subsídio humanitário oficial sueco a um movimento de libertação da África Austral, nun-
ca tendo a decisão dessa atribuição provocado qualquer controvérsia política na Suécia. 
Antes pelo contrário, a decisão foi apoiada na íntegra pelo Partido Liberal, na oposição.  
Aliás, enquanto ainda era secretário geral da WAY, o Liberal David Wirmark tinha criado 
uma ligação de grande proximidade com Eduardo Mondlane e tinha também sido re-
cebido no Instituto Moçambicano.62 Para além disso, o futuro primeiro ministro sueco, 
Ola Ullsten, na altura secretário geral da Liga da Juventude do Partido Liberal tinha, em 
Outubro de 1964, ou seja, antes de Palmlund, feito já uma visita à escola da FRELIMO, 
descrevendo com muitos pormenores as condições dos refugiados moçambicanos, num 
artigo de fundo, publicado dois meses mais tarde no Dagens Nyheter. Referindo-se ao 
”milhão dos refugiados”, ainda por atribuir, Ullsten concluía que ”é difícil encontrar pro-
jecto melhor estruturado do que este. [...] Nós podemos ajudar. Ensinar álgebra e inglês a 
crianças africanas não passará de uma ameaça ligeira à nossa neutralidade”.63

59. Anders Möllander refere que o presidente da Tanzânia, Julius Nyerere, escreveu ao governo sueco sobre a saga 
dos refugiados moçambicanos no país, pedindo apoio para o Instituto Moçambicano, através da Fundação Dag 
Hammarskjöld de Uppsala (DHF) (Möllander op. cit., p. 21). 
60. Carta de Eduardo Mondlane a David Wirmark, Dar es Salaam, 19 de Novembro de 1964 (AHM). 
61. Instituto Moçambicano: ”Relatório”, Dar es Salaam, 1 de Setembro de 1965 (AJC). 
62. Carta de Eduardo Mondlane a David Wirmark, Dar es Salaam, 19 de Novembro de 1964 (AHM). 
63. Ola Ullsten: ”Strid flyktingström från Moçambique” (”Grande afluxo de refugiados de Moçambique”) em Da-
gens Nyheter, 13 de Dezembro de 1964.
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O envolvimento dos principais líderes de opinião liberais em prol da FRELIMO des-
de uma fase tão precoce do processo atesta o empenho do partido na ajuda oficial sueca 
aos movimentos de libertação da África Austral. No caso de Moçambique, o Partido 
Liberal, que, na clivagem provocada pela guerra fria, advogava posições ocidentais e era 
um escrupuloso paladino do comércio livre, não apenas faria vista grossa à visão socialista 
da FRELIMO e ao apoio militar que esta recebia da União Soviética, como defenderia 
acerrimamente a expulsão de Portugal da EFTA. O Partido Liberal aparentava assim ter 
uma posição crítica ao Partido Social Democrata e ao governo de esquerda. No caso de 
Angola, contudo, o Partido Liberal expressou o seu apoio à FNLA, principal rival do 
MPLA, aliado da FRELIMO no CONCP, colocando-se à direita dos sociais democratas. 
Essa incoerência acabou por ser prejudicial ao apoio oficial sueco à FNLA.

A primeira visita de Eduardo e Janet Mondlane, não planeada mas muito bem-su-
cedida, aconteceu pouco tempo antes do início da luta armada da FRELIMO contra 
os portugueses. Contudo, o presidente da FRELIMO não escondeu que o movimento 
estava prestes a enveredar pela violência. Pelo contrário, dando mostras de uma notável 
confiança nos seus novos interlocutores suecos, Mondlane revelou a Per Wästberg, do 
Comité Consultivo para a Ajuda Humanitária que ”algo surpreendente vai acontecer em 
breve, escrevendo num guardanapo uma data pela qual tinha clara preferência, nomeada-
mente 25 de Setembro de 1964”.64 Nesse dia, apenas duas semanas depois, a FRELIMO 
iniciou a luta armada, atacando um posto português no distrito de Cabo Delgado, no 
norte de Moçambique. Tal como nos casos do MPLA ou do ANC e, mais tarde, também 
da SWAPO, da ZANU e da ZAPU, a questão da resposta armada à opressão e à exclusão 
política da maioria da população não viria a impedir a disponibilização de ajuda huma-
nitária oficial por parte da Suécia.

Apoio oficial ao Instituto Moçambicano

Começando como um simples albergue para estudantes moçambicanos refugiados em 
Dar es Salaam, o Instituto Moçambicano viria, ao longo dos anos, a alargar considera-
velmente as suas actividades. Para além da escola secundária principal em Dar es Salaam, 
o instituto começou a dar cursos de formação administrativa e de professores em Baga-
moyo, cerca de 70 quilómetros a norte da capital da Tanzânia; abriu uma escola primária 
para crianças refugiadas em Tunduru, no sul da Tanzânia; e apoiou cada vez mais ”escolas 
de mato” nas zonas libertadas no interior de Moçambique. Deu-se também cada vez mais 
importância à produção agrícola e a regimes de auto-ajuda, nomeadamente no campo de 
refugiados de Tunduru. Por fim, foi inaugurado o Hospital Dr. Américo Boavida65 em 
Mtwara, em Junho de 1970. Localizado logo a norte da fronteira moçambicana, rapida-
mente se tornou também um centro médico para a população das zonas libertadas que, 
para além do mais, já era servida em 1970 por mais de trinta postos médicos e vários 
centros de primeiros socorros.66

Durante a segunda metade dos anos sessenta, o Instituto Moçambicano mudou o 
carácter do projecto, deixando de ser um projecto de formação secundária, para passar 
a ser ”uma instituição técnica e de recolha de fundos, a trabalhar nos campos da saúde, 

64. Wästberg (1986) op. cit., p. 113. 
65. Américo Boavida foi um médico angolano negro muito destacado, assassinado aquando de um ataque por heli-
cópteros portugueses ao MPLA, na parte oriental de Angola, em 1968. 
66. Janet Rae Mondlane: ”Informação de partida para proposta de projecto apresentada à DANIDA”, sem indicação 
de local nem data, mas provavelmente Dar es Salaam, Janeiro de 1971], p. 3 (AHM). 
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educação, previdência social e desenvolvimento económico”,67 entre a população refu-
giada na Tanzânia e no interior de Moçambique. Apesar de não fazer formalmente parte 
da estrutura da FRELIMO, era dirigido pela mulher do presidente Mondlane, em todos 
os aspectos práticos relacionados com o movimento de libertação. Sob a direcção activa 
e capaz de Janet Mondlane, o instituto já tinha, por volta dos finais dos anos sessenta, 
conseguido angariar recursos financeiros e materiais suficientes para permitir o início 
das suas actividades,68 alargando assim a base de apoio internacional da FRELIMO. Tal 
como viria a acontecer uma década e meia depois com o Solomon Mahlangu Freedom 
College (SOMAFCO) do ANC, também situado na Tanzânia, o que começou como um 
projecto da área da educação, desenvolveu-se e passou a ser uma actividade importante, 
a nível diplomático e económico, do movimento de libertação.

Em meados dos anos sessenta, o Instituto Moçambicano era um projecto singular. 
Mais nenhum movimento de libertação da África Austral tinha sequer iniciado algo do 
género.69 Apesar de unicamente humanitário contou, não obstante, e desde o início, com 
a forte oposição dos portugueses, que conseguiram convencer o governo dos Estados 
Unidos a bloquear o apoio continuado que era dado pela Fundação Ford. Dependente da 
União Soviética, da China e de outros países de Leste para a obtenção de material militar, 
a FRELIMO corria o risco de se ver colocada exclusivamente no campo do Leste, coisa 
que o movimento de libertação não-alinhado procurava evitar de forma muito clara.70 
Como o líder da FRELIMO Sérgio Vieira viria mais tarde a afirmar: ”fizemos um enor-
me esforço de despolarização da luta de libertação, porque a descolonização não era uma 
questão da guerra fria”.71 No seu trabalho no interior de Moçambique era, pela mesma 
razão, também muito importante para a FRELIMO conseguir provar que o Ocidente 
não era uma entidade monolítica e acabar com a percepção dicotómica de ”bom-mau, 
Ocidente-Leste”.72 Do ponto de vista da FRELIMO, a importância do subsídio ao Ins-
tituto Moçambicano ia, assim, muito para além da finalidade meramente humanitária 
para o qual se destinava. O subsídio não só foi concedido num momento crucial para 
o instituto mas também foi a primeira contribuição financeira oficial de um governo 
ocidental para o moviemento nacionalista. Além disso, o subsídio foi dado por um país 
aliado a Portugal no âmbito da EFTA.

O primeiro subsídio sueco ao instituto foi para o seu programa educativo. No valor 
de 150.000 coroas suecas, fez parte do chamado ”milhão dos refugiados” para o ano 
fiscal de 1964–65. Modesto em termos financeiros, representou mesmo assim 15 por 
cento da primeira dotação orçamental sueca de sempre destinada a ajuda humanitária à 
África Austral, e constituiu o maior elemento da dotação. A ajuda foi dada como con-
tribuição em espécie, a administrar pelo próprio instituto. Esse subsídio foi aumentado 

67. Ibid., p. 1. 
68. Em 1971, por exemplo, o Instituto Moçambicano recebeu contribuições, em dinheiro e em géneros, de orga-
nizações não-governamentais do Canadá, Inglaterra, Finlândia, Países Baixos, Suécia, EUA e Alemanha Federal. 
Nesse mesmo ano, recebeu ajuda da Federação Luterana Mundial e do Conselho Mundial das Igrejas, bem como 
dos governos da Dinamarca, Países Baixos, Noruega e a Suécia (O Instituto Moçambicano: Mozambique and the 
Mozambique Institute, 1972, Dar es Salaam, sem indicação de data], p.56). 
69. Em Abril de 1966, O secretário geral da SWAPO, Jacob Kuhangua, deu a conhecer uma proposta nas Nações 
Unidas para criar um Instituto Namibiano na Tanzânia. Contudo, só em 1976 é que abriu o Instituto das Nações 
Unidas para a Namíbia, em Lusaca na Zâmbia.  
70. Ver, por exemplo, a entrevista com Joaquim Chissano, p. 38, e a entrevista com Sérgio Vieira, p. 54. 
71. Entrevista com Sérgio Vieira, p. 54. 
72. Entrevista com Jorge Rebelo, p. 45. 
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para 200.000 coroas suecas em 1965–66 e para 300.000 em 1966–67,73 concedido como 
”apoio à actividade em geral, sem mais especificações”.74 Quando o instituto foi forçado a 
fechar, em Março de 1968, tinha sido concedida uma verba total de 1,7 milhões de coro-
as suecas.75 Este valor corresponde a cerca de 15 por cento do valor total de ajuda huma-
nitária sueca à África Austral, durante os cinco anos fiscais entre 1964–65 – 1968–69.76 
Por via do Instituto Moçambicano, a FRELIMO foi assim um grande beneficiário de 
ajuda oficial sueca, muito antes de os estudantes do ensino secundário, das organizações 
universitárias e do movimento organizado de solidariedade terem começado as suas im-
portantes campanhas a favor dos movimentos de libertação77 e quase uma década antes 
da ajuda governamental sueca ser alargada e incluir o ANC da África do Sul. Apesar da 
participação da Suécia na causa nacionalista na África Austral ter começado em reacção 
ao apartheid na África do Sul, e da questão de Moçambique ter sido a última a surgir 
na cena sueca, foi na prática esta última que abriu, de forma material, o caminho para 
que a Suécia se envolvesse na luta regional pela auto-determinação, governos de maioria 
e democracia. 

Apesar das relações próximas e dos contactos frequentes com Eduardo e Janet Mon-
dlane, o apoio ao Instituto Moçambicano seria suspenso em 1968 devido a conflitos 
no movimento de libertação moçambicano. Só viria a ser retomado em 1971, mas já 
integrado num programa de colaboração directa com a FRELIMO. Entretanto, algumas 
das mais influentes ONGs da Suécia tinham iniciado importantes campanhas a favor 
tanto do Instituto Moçambicano como da FRELIMO e, consequentemente, entrando 
em contacto com outros intervenientes nórdicos importantes e aumentando a base de 
apoio de Moçambique.

O que provocou a suspensão da ajuda sueca foi um conflito aberto na escola secun-
dária do Instituto em Dar es Salaam, no princípio de 1968. Este conflito foi o prelúdio, 
em muitos aspectos, da luta interna na FRELIMO, que havia de conduzir ao assassinato 
de Eduardo Mondlane em Fevereiro de 1969 e que só haveria de ser resolvido com a 
chegada à presidência de Moçambique de Samora Machel, em Maio de 1970. A causa 
imediata desta crise foi a recusa de um grupo de estudantes em participar no esforço de 
libertação. Numa primeira fase, a FRELIMO havia determinado que ”só através da expe-
riência prática na construção de uma nação e de ajuda a si mesmo poderão os estudantes 
do instituto começar a perceber as dificuldades que encontramos para chegar à indepen-
dência”. Antes de poderem continuar os seus estudos no estrangeiro, era exigido aos estu-
dantes que ”assumam responsabilidades nas zonas semi-libertadas de Moçambique”.78 A 
ligação à luta de libertação podia durar um ou dois anos. Atraídos por perspectivas mais 
interessantes nos Estados Unidos ou na Europa, e agitados por um jovem padre católi-

73. SIDA: ”Svenskt utvecklingsbistånd genom FN och bilateralt” (”Assistência sueca ao desenvolvimento através das 
Nações Unidas e bilateralmente”), Estocolmo, Fevereiro de 1967 (SDA). 
74. CCAH: ”Flyktingutbildningsprogrammet under budgetåret 1968–69” (”O programa de formação de refugiados 
durante o ano fiscal de 1968–69”), Estocolmo, 29 de Março de 1968 (SDA). 
75. CCAH: ”Beredningen för studiestöd och humanitärt bistånd till afrikanska flyktingar och nationella befriel-
serörelser med förslag till program under budgetåret 1970–71” (”O comité consultivo sobre apoio à educação e 
ajuda humanitária para refugiados africanos e movimentos nacionais de libertação, com programa proposto para o 
ano fiscal de 1970–71”), Estocolmo, 29 de Junho de 1970 (SDA). 
76. Ibid. 
77. Nos finais de 1966, foi formado em Uppsala o primeiro ”Grupo sueco pró-FRELIMO” para angariação de 
verbas. 
78. Instituto Moçambicano: ”Instituto Moçambicano, Relatório de 1967, Junho de 1967, Orçamento de 1967–
68”, Dar es Salaam [sem indicação de data], p. 5 (AJC). 
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co e professor moçambicano de nome Mateus Gwenjere, um feroz crítico de Eduardo  
Mondlane, a quem apelidava de ”traidor que avança demasiado devagar e fala com de-
masiada brandura”79 os alunos entraram em greve em Janeiro de 1968. Acusavam Janet 
Mondlane de estar ligada à CIA e de estar contra os moçambicanos brancos e os profes-
sores expatriados. A greve continuou até levar ao abandono da escola por parte de mais 
de cem alunos e ao encerramento da mesma em Março de 1968. Dois meses mais tarde, 
ou seja, a 10 de Maio de 1968, o escritório central da FRELIMO em Dar es Salaam foi 
atacado e um membro do Comité Central foi esfaqueado, acabando por morrer.80

O conflito à volta do Instituto Moçambicano foi alvo de uma grande cobertura da 
comunicação social sueca. Não só começou imediatamente depois de Anders Johansson 
ter visitado as zonas libertadas do norte de Moçambique (e foi o primeiro jornalista in-
ternacional a fazê-lo) e no início do debate sobre Cahora Bassa, mas também implicou 
um jovem professor sueco, bem como comentários muito duros na imprensa oficial do 
país anfitrião. Fazendo eco das críticas de Gwenjere e dos estudantes moçambicanos dis-
sidentes, o jornal oficial tanzaniano The Nationalist dizia, no dia seguinte aos atentados 
contra o gabinete da FRELIMO, num editorial, que ”a negligência de alguns líderes dos 
movimentos de libertação em termos de respeito pelos direitos dos membros a título in-
dividual leva a discussões e lutas”.81 Ainda mais importante foi o facto de, duas semanas 
mais tarde, aquando duma manifestação de massas para assinalar o Dia da Libertação de 
África, em Dar es Salaam, o primeiro vice presidente Karume ter criticado os ”combaten-
tes pela liberdade por travarem amizade com pessoas que sabem muito bem serem seus 
inimigos”, pedindo-lhes ”que evitem luxos”. Com um tom racista, Karume aconselhou 
os movimentos de libertação: ”Se encontrarem um inimigo, matem-no. Um africano não 
tem de fazer prisioneiros de guerra brancos. O que é que vocês lhe dariam? Eles não co-
mem papa de milho nem mandioca”.82 Por fim, no fim do mês de Maio, The Nationalist 
afirmava num editorial, que se interpretou em geral como sendo dirigido contra Eduardo 
e Janet Mondlane83, que

alguns combatentes pela liberdade cederam à busca do prazer, em vez de irem para a linha da 
frente ou até de fazerem seja o que for de realmente sério quanto à luta pela liberdade e pela 
independência nacional. Outros vivem no luxo, em casas com ar condicionado, em países 
africanos independentes, enquanto o seu próprio povo está a sofrer crueldades coloniais de que 
ninguém fala. Há até quem, de entre eles, vá ao ponto de possuir e ter nas suas casas cadeiras 
de baloiço caras, apenas para poderem desfrutar de um tipo de prazer boémio, totalmente 
dissociado da realidade de um combatente pela liberdade.
[...] Ainda mais curioso e perigoso é o tipo de tratamento fraterno dado por alguns comba-
tentes pela liberdade a agentes do inimigo com quem estão a lutar. Não é raro, em Dar es Sa-
laam, por exemplo, ver um combatente pela liberdade em grandes sessões de copos com caras 
estranhas de brancos. É verdade, que alguns deles se fazem passar por ”liberais”, ”democra-
tas”, ”socialistas” ou mesmo por ”anti-colonialistas”. Mas é exactamente esse o tipo de truque 
contra o qual os combatentes pela liberdade devem estar muito atentos. [...] Um verdadeiro 
combatente africano pela liberdade deve ser mais atento. Deve ter muito cuidado com esses 

79. Citado em Henriksen op. cit., p. 178. 
80. Para mais informações quanto à crise no Instituto Moçambicano, consulte Iain Christie: Machel of Mozambique, 
Zimbabwe Publishing House, Harare, 1988, pp. 48–50.  
81. The Nationalist, 11 de Maio de 1968. 
82. Karume citado com base em ”Beware of the enemy within” em The Standard, 27 de Maio de 1968. 
83. Carta de Eduardo Mondlane a Lourenço Mutaca, Dar es Salaam, 21 de Junho de 1968 (AHM). 
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embustes, que os agentes do inimigo poderão usar, oferecendo bebidas, convidando para festas 
diplomáticas ou dando subornos baratos.84

Ao mesmo tempo, o racismo contra os brancos, acicatado pelo Padre Gwenjere, e umas 
vezes mais e outras menos, apoiado pelos membros do governo de Nyerere85, levou à 
expulsão imediata da Tanzânia de três moçambicanos brancos, membros da FRELIMO, 
e de Birgitta Karlström, uma jovem voluntária sueca junto do Instituto Moçambicano. 
Entre os moçambicanos a quem, a 27 de Maio de 1968, foram dadas 48 horas para 
deixar o país contava-se o Dr. Helder Martins, responsável pelos serviços médicos da 
FRELIMO na Tanzânia e que viria a ser Ministro da Saúde de Moçambique depois da 
independência. Outro foi o futuro membro do Bureau Político da FRELIMO, Ministro 
da Segurança, Assuntos Económicos e Cooperação, Jacinto Veloso que, como tenente, 
desertou de forma espectacular da Força Aérea portuguesa ao pilotar o seu aparelho para 
a Tanzânia em 1963.86

Foi a expulsão de Karlström que atraiu a atenção dos grandes jornais suecos, dando 
nota de que a motivação para uma acção tão inusitada não era clara.87 O presidente da 
FRELIMO e a Embaixada da Suécia em Dar es Salaam tentaram obter esclarecimentos 
quanto às razões e anular a decisão, em debates com o governo tanzaniano.88 As autori-
dades da emigração faziam alusão a uma instrução do Ministério dos Negócios Estran-
geiros, o vice presidente Rashidi Kawawa explicou que Karlström não tinha um visto de 
trabalho válido.89 Segundo Mondlane, a verdadeira razão da expulsão foi o facto de ter 
uma relação muito próxima com um dos moçambicanos expulsos.90

Apesar de a decisão de expulsar Karlström e os três professores moçambicanos bran-
cos ter sido vista inicialmente como uma posição oficial tanzaniana a favor dos estudantes 

84. The Nationalist, 28 de Maio de 1968. 
85. Entrevistada em 1996, Janet Mondlane disse que ”muitas coisas estranhas foram ditas sobre mim por alguns 
membros da FRELIMO aliados a alguns membros do governo tanzaniano. Isso complicou-me muito a vida” (entre-
vista com Janet Mondlane, p. 41).  
86. O terceiro ”assim-chamado” português, nascido em Moçambique, a ser expulso foi Fernando Ganhão que, 
anteriormente, tinha desertado de um batalhão português colocado em Moçambique e que tinha sido representante 
do conselho de professores do Instituto Moçambicano. 
87. Por exemplo, no Svenska Dagbladet, 2 e 5 de Junho de 1968 e no Dagens Nyheter (”Utvisad ur Tanzania utan att 
veta orsaken”/”Expulsa da Tanzânia sem saber porquê”), 5 de Junho de 1968. 
88. ”Promemoria” (”Memorando”) do Ministério dos Negócios Estrangeiros (com base em comunicações com a 
Embaixada da Suécia em Dar es Salaam) para Ernst Michanek, ASDI, Estocolmo, 10 de Junho de 1968 (SDA).
89. Ibid. 
90. Ibid. Jacinto Veloso e Birgitta Karlström eram amigos íntimos. Veloso também tinha travado amizade com o 
jornalista sueco Anders Johansson, devido à sua visita à Tanzânia e às zonas libertadas no norte de Moçambique em 
princípios de 1968. Estabelecido em Argel depois da sua expulsão da Tanzânia, Veloso manteve-se nos anos que se 
seguiram em contacto próximo com Karlström e Johansson, tentando por seu intermédio obter uma bolsa para ir 
estudar para a Suécia. Aviador militar experiente, começou por manifestar vontade de estudar para obter uma licença 
de piloto comercial (Carta de Jacinto Veloso a Anders Johansson, Argel, 31 de Janeiro 1969) (AJC). Veloso partici-
pava empenhadamente no trabalho político da FRELIMO, mas mudou mais tarde de ideias e optou por fazer uma 
formação como produtor de documentários. Depois de uma visita privada à Suécia em meados de 1969, onde ”os 
campos me trouxeram à memória as savanas africanas”, Veloso escreveu a Johansson, informando-o de que a ASDI 
e a IUEF tinham recusado o seu pedido de bolsa, mas que ”os noruegueses” estavam prontos a dar-lhe apoio (carta 
de Jacinto Veloso a Anders Johansson, Argel, 3 de Outubro de 1969). (AJC) Johansson escreveu depois uma carta, 
em nome de Veloso, ao director da escola de cinema Dramatiska Institutet de Estocolmo, mas Veloso nunca foi aceite 
como aluno e os seus planos cinematográficos acabaram, com relutância, por ser abandonados. Em Abril de 1970, o 
futuro líder das negociaçoes entre Moçambique e a África do Sul para o Acordo de Nkomati em 1984 e também com 
os americanos para a questão de Angola e da Namíbia, escreveu a Johansson dizendo: ”É um choque terrível para 
mim! Estou permanentemente deprimido!. .. Isto vai acabar por me matar! É uma sensação de impotência perante a 
’maquinaria política’!” (carta de Jacinto Veloso a Anders Johansson, Argel, 12 de Abril 1970) (AJC). 
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dissidentes,91 os acontecimentos que se seguiram mostraram que o Instituto Moçambi-
cano continuava a desfrutar do apoio do governo anfitrião. Uma comissão de inquérito 
rejeitou as alegações de Gwenjere e dos estudantes dissidentes como ”injustificadas”92 e o 
presidente Nyerere deixou claro que desejava que as actividades do instituto prosseguis-
sem.93 Apesar disso, por forma a exercer um controlo mais apertado sobre o instituto, 
inicialmente constituído como uma fundação privada, o governo solicitou que se estrei-
tassem os vínculos com o Ministério tanzaniano da Educação. A questão ficou resolvida 
em meados de 1968. Ao mesmo tempo que o Comité Central da FRELIMO declarava 
formalmente que o Instituto fazia parte integrante do movimento de libertação, a escola 
secundária foi oficialmente registada como uma instituição sob a jurisdição do governo 
da Tanzânia.94

Uma carência de professores, provocada pelas expulsões de 1968, pelo assassinato 
de Eduardo Mondlane e pela posterior crise na FRELIMO levaria, contudo, a que se 
registassem atrasos significativos na reabertura da escola secundária e no reinício da ajuda 
oficial sueca. Para além disso, o facto de o representante oficial da FRELIMO na Suécia, 
Lourenço Mutaca, nomeado pessoalmente por Eduardo Mondlane e que dispunha de 
uma forte base na Suécia, ter deixado repentinamente o movimento no início de 1970 
deu azo a dúvidas quanto à situação da organização. Por fim, ao fim de dois anos e meio, 
a escola secundária do Instituto Moçambicano reabriu em Bagamoyo, nos finais de Ou-
tubro de 1970. A reabertura tinha sido bem preparada por Janet Mondlane e seu staff.95 
A ajuda do governo sueco, incluindo a substituição dos dois professores de ciências96 re-
começou pouco tempo depois, mas agora integrada num programa de ajuda humanitária 
mais global e directamente vocacionado para o movimento de libertação. Por volta dessa 
data já as campanhas de angariação de fundos (com uma base geográfica muito dilatada), 
realizadas por estudantes do ensino secundário e superior suecos, tinham feito do Institu-
to Moçambicano e da FRELIMO nomes perfeitamente do domínio público na Suécia.

Apoio através da Igreja Metodista de Moçambique

Antes de nos debruçarmos sobre as campanhas da juventude e dos estudantes suecos, 
deve notar-se que uma das igrejas livres da Suécia, a Igreja Metodista Unida da Suécia, 
canalizou apoio oficial sueco, a partir da segunda metade dos anos sessenta, para um pro-
grama de ensino secundário para estudantes negros do interior de Moçambique.

A ajuda humanitária oficial sueca à África Austral começou em meados dos anos 
sessenta em forma de apoio à educação dos jovens africanos no exílio. Com a excepção 

91. ”Promemoria” do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 10 de Junho de 1968. 
92. Ibid. 
93. Ibid. A crise do Instituto Moçambicano centrou-se na escola secundária de Dar es Salaam, afectando pouco e 
indirectamente as restantes actividades do Instituto. 
94. Carta de Eduardo Mondlane a Lourenço Mutaca, Dar es Salaam, 21 de Junho de 1968 (AHM). 
95. Houve quem, na altura, questionasse o papel desempenhado por Janet Mondlane, entre os funcionários do 
governo sueco e no movimento de solidariedade. Mas tal já não foi o caso no interior da FRELIMO. Em meados 
dos anos setenta, o Comité Central da FRELlMO deu especial atenção às actividades do Instituto Moçambicano, 
”elogiando os seus responsáveis pelo importante trabalho levado a cabo no sentido de angariar verbas e garantir 
assistência técnica para os nossos programas nos campos da saúde, educação, assuntos sociais, informação e desenvol-
vimento” (A Voz da Revolução, Julho de 1970, p. 7). O órgão oficial da FRELlMO, A Voz da Revolução era sobretudo 
distribuído em Moçambique. 
96. Bo e Ulla Hammarström (carta (”Descrição de tarefas de Bosse e Ulla Hammarström”) de Gabriel Simbine, 
Reitor do Instituto Moçambicano, à ASDI, Dar es Salaam, 11 de Dezembro de 1969) (SDA). 



Tor Sellström100

dos programas de formação para os prisioneiros políticos, foram raras as vezes em que o 
governo, no princípio, canalizou verbas para os grupos mais desprotegidos da população 
dos respectivos países. No caso de Moçambique, o apoio dado de início ao Instituto Mo-
çambicano na Tanzânia foi, apesar de tudo e a partir de 1967, complementado por um 
programa para as escolas secundárias geridas pelos protestantes de Lourenço Marques e 
de Inhambane através da junta de missões da Igreja Metodista Unida da Suécia.97

A missão da Igreja da Suécia e várias igrejas livres suecas tinha, desde a segunda meta-
de do século XIX, estabelecido uma presença significativa (África do Sul e Zimbabué) e 
contactos estreitos (Namíbia) na África Austral. Sobretudo devido ao controlo exercido, 
em comunhão de interesses, pelas autoridades coloniais portuguesas e pela igreja cató-
lica,98 não foi criada actividade missionária directa sueca em Angola nem em Moçam-
bique. Contudo, em ambos os países, os metodistas suecos apoiavam e participavam na 
Missão Metodista de cariz internacional e liderada pelos norte-americanos. Criada em 
Moçambique em finais do século XIX e utilizando vernáculos africanos para dar instru-
ção, a missão metodista alargou a sua base muito rapidamente mas sofria, mesmo assim, 
uma oposição cada vez maior do regime português. A utilização de línguas africanas foi 
proibida em 1921 e em 1941 foi aprovado o Estatuto Missionário99 para limitar ainda 
mais a influência das escolas protestantes. O catolicismo tornou-se, na prática, e a partir 
dessa altura, a religião oficial da colónia e a ”formação em África organizada em três fases, 
cada uma das quais concebida para eliminar o máximo de estudantes e para constituir 
uma barreira ao acesso superior”.100 Daí que, em 1950, o analfabetismo fosse quase total, 
ou, para sermos mais exactos, rondava os 98 por cento.101

Apesar das condições adversas, as escolas metodistas sobreviveram e, em meados dos 
anos sessenta, decidiram iniciar um programa nacional de bolsas de estudo para as suas 
instituições de ensino secundário situadas na capital moçambicana e, mais tarde, tam-
bém em Inhambane. A Igreja Metodista Unida da Suécia candidatou-se a financiamento 
da ASDI para o programa e em 1967 foi dada uma primeira contribuição, modesta, de 
30.000 coroas suecas,102 tendo o apoio financeiro do governo sueco ao programa dos 
metodistas passado, a partir daí, a ser permanente. De 30.000, a dotação normal anual 
aumentou para 100.000 coroas suecas em 1972.103 Durante os oito anos, ou seja, nos 
anos fiscais de 1967–68 a 1974–75, foi pago pela ASDI um valor total de 570.000 coroas 
suecas, por intermédio dos metodistas suecos, o que representou cerca de metade do or-

97. Em sueco, Metodistkyrkans Yttre Mission. 
98. A comunhão de interesses entre o estado português e a igreja católica explica em grande parte a razão pela qual 
a grande parte dos líderes nacionalistas da geração de 60, em Angola e Moçambique, tinha um historial junto das 
igrejas protestantes. No caso de Angola, Agostinho Neto do MPLA era metodista, enquanto Holden Roberto do 
FNLA era baptista e Jonas Savimbi da UNITA protestante da Igreja Unida. Em Moçambique, Eduardo Mondlane 
fez a instrução primária em escolas metodistas. Pela mesma razão, na Rodésia (Zimbabué) era a Igreja Anglicana 
quem apoiava o regime da minoria branca, enquanto muitos líderes nacionalistas, entre os quais Robert Mugabe, 
foram criados num ambiente de oposição, católico-missionário.
99. A lei do Missionário, criada entre o governo português e a igreja católica. 
100. Allen e Barbara Isaacman: Mozambique: From Colonialism to Revolution, 1900–1982, Westview Press, Boulder, 
1983, p. 50. 
101. Ibid., Tabela 3.10, p. 52. As taxas de analfabetismo em Angola e na Guiné-Bissau eram, na mesma altura, de 
97 e 99 por cento, respectivamente.  
102. CCAH: ”Flyktingutbildningsprogrammet under budgetåret 1968–69” (”O programa de formação dos refugia-
dos para o exercício 1968–69”), Estocolmo, 29 de Março de 1968 (SDA). 
103. CCAH: ”Stipendiering av afrikanska sekundärskoleelever i Moçambique genom Metodistkyrkans yttre mis-
sion” (”Bolsas para estudantes africanos do ensino secundário em Moçambique através da Junta de Missões da Igreja 
Metodista da Suécia”), Estocolmo, 22 de Março de 1973 (SDA). 
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çamento do programa de ensino secundário que, além disso, era sobretudo apoiado pela 
Junta das Missões Metodistas, de Nova Iorque, e pelo Conselho Mundial das Igrejas, em 
Genebra.104 Entre 150 e 200 estudantes moçambicanos negros receberam bolsas de estu-
do, no âmbito do programa patrocinado pelos metodistas, no início dos anos 70, o que 
lhes permitiu frequentar o ensino secundário.105 O programa deu também possibilidades 
à Igreja Metodista de subsidiar os estudantes que estavam preparados para frequentar o 
ensino superior no estrangeiro, visto que era recusado o acesso aos negros em Moçambi-
que. Alguns deles foram para universidades portuguesas e outros para os Estados Unidos 
da América. Entre eles contava-se Graça Simbine, futura mulher do presidente da FRE-
LIMO, Samora Machel e primeira Ministra da Educação e da Cultura de Moçambique 
independente.106

FRELIMO e Vietname

Foi a informação à população e as campanhas de angariação de fundos dos estudantes do 
ensino secundário e superior suecos que, no final dos anos 60, trouxeram para o conhe-
cimento quotidiano do povo sueco as questões da educação e da luta pela independência 
nacional em Moçambique, contribuindo de forma significativa para o papel charneira da 
FRELIMO no movimento de solidariedade para com a África Austral. As campanhas, 
por sua vez, foram em grande medida inspiradas pelos contactos, precoces e bem conso-
lidados, de Eduardo e Janet Mondlane com os movimentos de juventude e de estudantes 
na Suécia.

A primeira visita dos Mondlane à Suécia, realizada em Setembro de 1964 teve, como 
se disse, como anfitrião a associação de estudantes Verdandi e, durante a sua estadia, tanto 
o presidente da FRELIMO como a sua mulher, a directora do Instituto Moçambicano, 
falaram aos estudantes universitários em Uppsala. Eduardo Mondlane voltou à Suécia 
exactamente um ano depois, em Setembro de 1965, a convite do Conselho Nacional de 
Juventude da Suécia (SUL), que coordenava o boicote ao consumo de bens da África do 
Sul do apartheid, iniciado em Março de 1963. A segunda visita teve um perfil político 
muito mais elevado do que a primeira, incluindo conversações com Olof Palme, com o 
Partido Social Democrata e com a Confederação Sueca dos Sindicatos107, e foi, apesar 
de tudo, dominada pelas reuniões com as organizações de jovens e de estudantes.108 Para 

104. Com base em valores de pagamentos feitos da contabilidade anual da ASDI, apurados por Ulla Beckman para 
este estudo. 
105. CCAH: ”Dagordning/Stipendiering i Moçambique genom Metodistkyrkans yttre mission” (”Agenda/Bolsas de 
estudo em Moçambique através da Junta de Missões da Igreja Metodista da Suécia”), Estocolmo, 7 de Abril de 1972 
(SDA). O apoio oficial sueco ao programa dos Metodistas em Moçambique foi debatido com a FRELIMO, tendo 
o movimento de libertação apoiado o programa, mas opondo-se a um pedido apresentado pela Igreja Metodista à 
ASDI, em 1971, relativamente à construção de um albergue de juventude em Lourenço Marques. O CCAH seguiu 
o conselho da FRELIMO e o pedido foi recusado (Ibid.) Apesar da oposição da FRELIMO, o movimento metodista 
internacional conseguiu angariar fundos para o albergue, o Covo Lar, que foi inaugurado em 1973 (Alf Helgeson: 
Church, State and People in Moçambique: An Historical Study with Special Emphasis on Methodist Developments in the 
lnhambane Region, Tese de doutoramento, Studia Missionalia Upsaliensia LIV, Uppsala, 1994, p. 360).
106. Helgesson op. cit., p. 361. Juntamente com os seus colegas estudantes universitários de Lisboa, Graça Simbine 
saiu de Portugal para se unir à FRELIMO na Tanzânia, em finais de 1972. Depois disso assumiu um cargo no Ins-
tituto Moçambicano. 
107. SUL: ”Program för Dr. Eduardo Mondlane” (”Programa para o Dr. Eduardo Mondlane”), Estocolmo, 12 de 
Setembro de 1965 (AHM). Ver também Stockholms-Tidningen, 14 de Setembro de 1965. 
108. Durante a sua visita à Suécia, Eduardo Mondlane também usou da palavra perante a Conferência dos Conse-
lhos Nacionais de Juventude (CENYC), a filial europeia da Assembleia Mundial da Juventude (World Assembly of 
Youth) (WAY).  
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além de debates com o SUL e com as ligas de juventude do Partido Social Democrata, 
dos Centristas e do Partido Liberal, Mondlane proferiu um discurso perante os estudan-
tes na Universidade de Estocolmo, subordinado ao tema ”O movimento de libertação 
na África Austral e Oriental” e outro perante os estudantes universitários de Uppsala, 
subordinado ao tema ”A estratégia de libertação na África Austral”.109

O discurso de Eduardo Mondlane na Universidade de Uppsala a 16 de Setembro de 
1965 teria, impacto especial sobre a emergente opinião pública de solidariedade com 
Moçambique. Usando ”uma linguagem muito clara e sincera”,110 criticou tanto o SUL 
como os Comités Suecos para a África Austral por concentrarem quase exclusivamente a 
sua atenção na África do Sul e do Sudoeste, dizendo:

É uma ilusão achar que o problema da África do Sul é independente dos territórios portu-
gueses de Angola e Moçambique, ou do Sul da Rodésia, e que pode ser resolvido sem a sua 
libertação. É portanto desejável que o movimento sueco para a África Austral inclua também 
esses territórios nas suas actividades.111

Para além disso, Mondlane fez um apelo muito forte no sentido de os estudantes mostra-
rem, de forma mais empenhada e activa, a sua solidariedade:

Angariem fundos! Dêem-nos armas! Na Suécia produz-se armamento de excelente qualidade, 
mas apenas para ganhar dinheiro. Agora, dispõe de uma melhor saída para essas armas. [...] 
Todos vós sois também precisos para o nosso programa de formação. Venham ao nosso centro 
de formação para refugiados na Tanzânia! Completados quatro anos de estudos universitários 
podeis dedicar-nos um ano do vosso tempo. Noventa e cinco por cento da população de Mo-
çambique é analfabeta e precisamos de todos os recursos disponíveis.112

Muito como resultado das críticas de Mondlane, o Comité de África do Sul de Lund de-
cidiu, no princípio de 1966 ”após uma reflexão madura” que o boletim informativo Syd- 
och Sydvästafrika passaria, a partir daí, a cobrir também ”os outros países da África Aus-
tral”, com o argumento de ”se ter constatado que os vossos problemas estão intimamente 
relacionados com a situação na África do Sul”.113 Posteriormente foram publicados vários 
artigos sobre as guerras portuguesas em África, sobre Angola, a Guiné-Bissau e Moçam-
bique. Em 1966, o boletim apresentou uma ”Panorâmica” da situação em Moçambique, 
incluindo uma apresentação da FRELIMO114, e uma ”Anatomia da guerra” no país115, 
o que marcou o início de uma cobertura cada vez mais intensa da luta de libertação nas 
colónias portuguesas, à medida que a situação na África do Sul e na Namíbia em finais 

109. SUL: ”Programa para o Dr. Eduardo Mondlane”. 
110. Dagens Nyheter, 17 de Setembro de 1965. 
111. Citado no Dagens Nyheter, 17 de Setembro de 1965. Mondlane frisou sempre esta questão junto de todos os 
seus contactos na Suécia. Numa carta a David Wirmark de Novembro de 1964, ou seja, após a sua primeira visita, 
escreveu, por exemplo, que ”o interesse que o povo escandinavo tem mostrado até agora pela luta dos povos da África 
Austral está quase exclusivamente concentrado na África do Sul. Não invejamos essa preferência pelos nossos irmãos 
da África do Sul, porque a sua liberdade é também a nossa. Mas agora que alguns de entre vós já conhecem algumas 
das necessidades dos povos da zona da África Austral mais em geral, esperamos que possam alargar a vossa ajuda de 
modo a abarcar-nos nela” (carta de Eduardo Mondlane a David Wirmark, Dar es Salaam, 19 de Novembro de 1964) 
(AHM) Mais do que qualquer outro líder da África Austral em meados dos anos 60, Mondlane insistiu de forma 
coerente na necessidade do movimento de solidariedade sueca alargar a sua acção passando a incluir, além da África 
do Sul, toda a África Austral. 
112. Ibid. 
113. Comité de Lund para a África do Sul: ”Klubbmeddelande” (”Informação aos membros”), Nº 2/66, Lund, 22 
de Abril de 1966 (AJC). 
114. Syd- och Sydvästafrika, Nº3, 1966.
115. Syd- och Sydvästafrika, Nº 4, 1966. 
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dos anos sessenta foi relegada para segundo plano.116 
Os apelos do presidente da FRELIMO para a disponibilização de verbas e para o 

empenhamento activo na causa nacionalista de Moçambique teve impacto junto da ju-
ventude sueca. Mondlane voltou à Suécia em Abril de 1966 para participar na décima 
conferência da Internacional Socialista e, durante a sua estadia, esteve presente numa 
conferência em Uppsala sobre ”Desenvolvimento no pensamento socialista democrático 
e acção em novos países” e, pela primeira vez, falou para o movimento de trabalhadores 
suecos, nas comemorações do Primeiro de Maio, em Gävle.117 Aproveitando sempre a 
comunicação social para transmitir a sua mensagem, por essa altura Mondlane já tinha 
convencido um grupo de jovens de Uppsala a iniciar uma campanha de angariação de 
fundos e informação em prol da FRELIMO, depois formalizada como grupo sueco da 
FRELIMO.118 Organizado à margem das organizações políticas e dos Comités da África 
do Sul já existentes, tratou-se da primeira iniciativa privada de solidariedade para com 
um movimento específico de solidariedade da África Austral. 

Após ler uma entrevista com Mondlane na imprensa sueca, o promotor da iniciativa, 
Per Jansson, escreveu uma carta para o quartel-general da FRELIMO em Dar es Salaam, 
em Maio de 1966, informando o movimento da intenção de iniciar uma campanha de 
solidariedade e pedindo informação de apoio. Como primeira iniciativa do género, a car-
ta merece ser citada. A carta revela as preocupações cada vez mais internacionalistas entre 
segmentos cada mais alargados da juventude sueca, o papel desempenhado pela Frente 
de Libertação Nacional do Vietname e um misto de inocência, moralismo e optimismo, 
que viria a caracterizar o movimento de juventude e estudantes de 1968. Jansson escreve 
à FRELIMO, num inglês um pouco deficitário:

Eu dantes não conhecia de todo a vossa organização, mas o vosso líder, o Sr. Eduardo Mon-
dlane, está neste momento de visita à Suécia e, no outro dia, li um artigo sobre a FRELIMO 
no qual ele interveio. [...] O Sr. Mondlane comparou a FRELIMO à FNL (do Vietname do 
Sul) e eu julgo que a comparação faz sentido. Alguns estudantes aqui na Suécia começaram 
uma organização em apoio da FNL que, até agora, entregou 70.000 dólares norte-americanos 
ao movimento de libertação. Eu também apoio a FNL, apesar de estar um pouco preocupado 
com a sua dependência da República Popular da China.119 Comparando o Vietname com Mo-
çambique, não me parece que a FRELIMO venha a depender que qualquer grande potência. 
Outros países africanos provaram que é possível independência sem uma nova dependência. 
Uma vez concretizada a independência, a tarefa é resolver os problemas e as dificuldades do 

116. Em 1972, o Södra Afrika Informationsbulletin, sucessor do Syd- och Sydvästafrika, apresentava-se da seguinte 
forma: ”(O boletim) é publicado e editado conjuntamente pelos Grupos de África. Divulga sobretudo actualidades 
sobre a luta em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique; sobre os acontecimentos em Portugal, os interesses da Suécia 
em Portugal e em África; e sobre o papel do imperialismo norte-americano em África” (Södra Afrika Informationsbul-
letin, Nº 15–16, Maio de 1972, p. 2). De uma cobertura quase exclusiva da África do Sul e da Namíbia, em meados 
dos anos sessenta, o órgão do movimento sueco de solidariedade com a África Austral viria, no início da década de 
setenta, a estar quase só preocupado com as lutas nas colónias portuguesas.  
117. Socialdemokratiska Partistyrelsen (Comissão Nacional do Partido Social Democrata): ”Berättelse för år 1966” 
(”Relatório do exercício de 1966”), p. 7 (LMA).  
118. Em sueco, Svenska FRELIMO-gruppen. O grupo sediado em Uppsala não deve ser confundido com o Grupo 
para a FRELIMO (FRELIMO-gruppen) que foi formado dois anos antes por Sören Lindh, junto dos seus colegas da 
Agência Sueca para o Desenvolvimento Administrativo (Statskontoret). Foi este último grupo, formalmente criado 
em Novembro de 1968, que sobreviveu aos anos turbulentos nos finais da década de sessenta e início dos anos 
setenta, acabando por se fundir com o Grupo de África de Estocolmo e promover, de forma aguerrida, a causa de 
Moçambique, no âmbito do movimento organizado de solidariedade na Suécia (Ver Kerstin Norrby e Sören Lindh: 
”FRELIMO-gruppen: Verksamhetsrapport per den 10 mars 1969” /”O Grupo FRELIMO: Relatório de actividades 
até 10 de Março de 1969” sem indicação de data nem local (AJC).
119. Frase sublinhada pelo destinatário no gabinete do vice presidente da FRELIMO. 
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”novo” país. Penso que o socialismo é a via a privilegiar para este caso, uma vez que um progra-
ma de reforma de base socialista leva à necessária redistribuição de todo o capital. [...] Assim, 
toda a prosperidade é dividida entre as pessoas. Seria muito insensato manter a velha sociedade 
e, por esse meio, manter também as disparidades.
[...] Como forma de vos mostrar o quanto o povo sueco detesta a política colonial portuguesa, 
eu próprio e os meus amigos pensámos que seria uma excelente ideia começar uma colecta 
de apoio à FRELIMO. Achámos também que deveríamos fazer uma manifestação a favor da 
vossa luta de libertação e, também, abrir uma filial em Uppsala, de onde daríamos informação 
sobre a luta dos africanos contra o terrorismo português em Moçambique e noutras partes de 
África. Desta forma, poderíamos apoiar-vos de duas maneiras: primeiro receberiam o dinheiro 
colectado (e talvez até equipamento) e, por outro lado, poderíamos informar sobre os crimes 
do governo português.
[...] Estamos, sem dúvida, empenhados em apoiar-vos de todas as formas possíveis! Para tornar 
o apoio possível, queremos que nos enviem toda a informação disponível, tal como panfletos, 
livretes, imagens, fotografias e jornais. Assim poderemos imprimir o primeiro apelo para a 
colecta e depois poderão continuar a enviar informação para que o nosso plano de lançar um 
jornal ou revista com informação sobre a FRELIMO para suecos se possa concretizar.120

A FRELIMO respondeu favoravelmente e o Grupo Sueco da FRELIMO de Uppsala 
foi formalmente constituído em finais de 1966,121 lançando um apelo de apoio à cam-
panha de angariação de fundos numa carta enviada a muitos jornais e órgãos oficiais de 
partidos.122 Declarava-se na carta que ”a questão de Moçambique não parece ser contro-
versa nem geradora de clivagens políticas na Suécia, pelo que existem condições para se 
formar uma corrente de opinião unida e forte à volta desta causa. Esperamos que nos 
possa ajudar a criar essa corrente de opinião, instando os seus leitores a apoiar colectiva-
mente a campanha”.123 A campanha, que não se limitava a querer apoiar uma finalidade 
determinada, mas antes pretendia dar apoio geral e incondicional à FRELIMO, teve, 
contudo, êxito limitado. Durante o primeiro semestre de 1967, recebeu cerca de duzen-
tas pequenas contribuições de organizações políticas, das quais se destaca a direcção do 
Partido Social Democrata no poder, os sindicatos e particulares,124 tendo angariado cerca 
de 4.000 coroas suecas para a FRELIMO.125 Nos anos que se seguiram o grupo recolheu 
pouco mais de 11.000 coroas suecas para o movimento de libertação,126 e teve ainda 
menos êxito quanto à divulgação de informação sobre a luta em Moçambique. O grupo 
conseguiu traduzir e distribuir gratuitamente um número do órgão oficial da FRELIMO 
Moçambique Revolution127 e lançou alguns boletins, mas não conseguiu atingir nenhuma 

120. Carta (”Informação sobre a FRELIMO e a sua luta pela libertação; uma organização sueca de apoio à FRELI-
MO; e alguns pontos sobre liberdade, socialismo e progresso”) de Per G. Jansson à FRELIMO, Uppsala, 7 de Maio 
de 1966 (AHM). 
121. Lasse Hellström foi nomeado presidente e Pär (Per) Jansson secretário. 
122. Svenska FRELIMO-gruppen: Circular (”Hjälp till med att informera om Moçambique!”/”Ajudem, dando 
informação sobre Moçambique!”), Uppsala, 5 de Novembro de 1966 (AJC). 
123. Ibid. 
124. Entre as pessoas que contribuíram para a campanha contam-se Pierre Schori (PSD), David Wirmark (PL) e Per 
Wästberg. 
125. Svenska FRELIMO-gruppen: ”Redovisning för insamlingen 1 januari-30 juni 1967” (”Resultados da campanha 
de angariação de fundos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho de 1967”) sem indicação de local nem de data (AJC).
126. Svenska FRELIMO-gruppen: Circular de Pär Jansson, Uppsala, 18 de Abril de 1970 (AJC). 
127. Svenska FRELIMO-gruppen: Circular (”Lämna aktivt stöd till frihetsrörelserna i de portugisiska kolonierna!” 
/”Apoie activamente os movimentos de libertação das colónias portuguesas!”), Uppsala, 1967 sem indicação de data 
(AJC). 
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regularidade na sua actividade.128 Apesar de a questão de Cahora Bassa ter mobilizado 
uma corrente de opinião ampla e forte na Suécia no final da década de sessenta, o Grupo 
da FRELIMO de Uppsala acabou por ser dissolvido no início de 1970 e, em vez disso, 
os jovens aderiram a um movimento de solidariedade com o Vietname. 

O fim, tal como o princípio, do primeiro grupo local sueco de apoio à FRELIMO 
fora do movimento de solidariedade e das organizações políticas já existentes é também 
reflexo da perspectiva que tinha uma grande parte da juventude sueca da altura. Ao anun-
ciar a sua dissolução, o promotor da campanha declarou o seguinte em Abril de 1970 

o epicentro na luta contra o imperialismo norte-americano situa-se actualmente no Sudeste 
Asiático. É aí que os imperialistas concentraram o grosso das suas forças, e é aí também que a 
luta de libertação está mais bem organizada e tem mais êxito. Uma vitória do povo vietnamita 
será uma vitória de todos os povos do mundo, pelo que tem de estar certo participar na luta 
contra o imperialismo, o colonialismo e o neocolonialismo, trabalhando na frente anti-impe-
rialista dos grupos suecos da FNL e apoiando a sua campanha de angariação de fundos. [...] 
Dar maior grau de prioridade à FRELIMO seria cometer mais do que um erro estratégico. 
As forças anti-imperialistas ficariam divididas e a luta ficaria posta de lado. [...]. Quando 
adquirimos este conhecimento rudimentar, parámos de alguma forma a nossa actividade no 
seio do grupo sueco da FRELIMO. Estamos agora prestes a dissolver formalmente o grupo e 
a encerrar a campanha de angariação de fundos.129

Com o slogan ”frente anti-imperialista unida para o Vietname” muitos activistas suecos 
da solidariedade abandonariam, em finais dos anos sessenta, o empenho anteriormente 
expresso com a África Austral mas o debate prepararia também o terreno para a reor-
ganização e reactivação dos Comités da África Austral, com cada vez menos gente, o 
que levaria, a partir de 1970, à formação de Grupos de África mais militantes. Fazendo 
a ponte entre a primeira e a segunda geração de correntes de opinião de solidariedade 
com a África Austral, o Comité da África do Sul de Lund e a redacção do boletim de 
informação Södra Afrika rejeitaram a ”teoria da focalização” de inspiração maoísta e a 
noção de um único ”epicentro” no mundo para, em vez disso, adoptar uma ”visão global, 
onde a opressão racial na África Austral e a guerra no Vietname constituem duas faces 
do mesmo fenómeno, nomeadamente os excessos contra as pessoas pobres e de côr”.130 
Esta perspectiva inspirou novas expressões de solidariedade para com a África Austral e 
Moçambique. Quando o grupo de Uppsala se dissolveu e aderiu ao movimento em favor 
do Vietname já tinha, por exemplo, sido formado outro grupo da FRELIMO em Esto-
colmo, em Novembro de 1968. Este grupo, também chamado Grupo da FRELIMO, 
aderiu posteriormente ao Grupo de África de Estocolmo, após a reorganização e deu um 
contributo eficaz para um trabalho de solidariedade sustentado em prol da FRELIMO 
na Suécia.131

128. O grupo de Uppsala, no seu trabalho de informação, defendia, na sua inocência, posições indefensáveis. Falan-
do do tema da COREMO, e apesar do seu nome e intenções iniciais, declarava em 1967 que ”as divisões são sempre 
de lamentar, mas não se deve, só por isso, criticar organizações que se separam de outras, anteriormente criadas. Em 
termos muito limitados, o objectivo do grupo sueco da FRELIMO é apoiar apenas a FRELIMO, mas pretendemos, 
apesar disso, deixar em aberto todas as opções e não tomar posições contra, por exemplo, a COREMO, sabendo 
contudo que a FRELIMO o faz” (Ibid.). 
129. Svenska FRELIMO-gruppen: Circular de Pär Jansson, Uppsala, 18 de Abril de 1970 (AJC). Os principais respon-
sáveis pelo Comité da África do Sul de Uppsala tinham, alguns anos antes, argumentado que a solidariedade com a Áfri-
ca Austral dividia o movimento anti-imperialista e desviava a atenção do ”epicentro” situado no Sudeste Asiático, o que 
explica por que razão as organizações pró-chinesas, que tinham tanta influência no movimento de solidariedade com o 
Vietname, se mantinham à margem dos movimentos de solidariedade com a África Austral e com a América Latina.
130. Aftonbladet, 29 de Janeiro de 1967. 
131. Ver a entrevista com Sören Lindh, p. 303. 
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Apesar disso, o facto de particulares e, como no caso do grupo de Uppsala, estruturas 
inteiras de solidariedade terem abandonado o seu trabalho em prol da África Austral 
teve consequências negativas para os movimentos de libertação, e até do ponto de vista 
material. Enquanto estavam a ser recolhidos milhões de coroas suecas para a luta no 
Vietname, no início dos anos 70 não havia resultados comparáveis do lado dos Grupos 
de África.132 A concorrência pelo apoio material dos movimentos da África Austral, tanto 
oficial como de organizações não-governamentais, era vista como geradora de clivagens 
pelo movimento pró-Vietname, que era dominante. Após anos de campanhas públicas 
de angariação de fundos, devidamente auditadas, o grupo da FRELIMO de Uppsala, ao 
anunciar a sua dissolução, concordou, a custo, dizendo ”achamos que, por razões formais, 
somos obrigados a enviar, para esta organização, os fundos, actualmente creditados à con-
ta para a FRELIMO. Decidimos, contudo, que os meios administrativos do grupo serão 
entregues ao fundo para o Vietname”.133 Por essa altura, em 1970, a FRELIMO já estava 
firmemente implantada junto da opinião pública sueca sensibilizada para a solidariedade, 
e recebia apoio material de vários quadrantes, que iam do grupo local do Emmaus de 
Björkå, ao Partido Social Democrata no poder. Acima de tudo, o Instituto Moçambicano 
tinha já, em 1968–69, sido identificado como um beneficiário por excelência de quantias 
avultadas, enviadas pelos estudantes do ensino secundário e universitário.

Dez coroas e um dia de trabalho para o Instituto Moçambicano

Em Outubro de 1967, o presidente da FRELIMO fez outra visita à Suécia, voltando a 
falar às organizações de jovens e de estudantes. Descrito pelo vespertino social democrata 
Aftonbladet como ”o mais bem-sucedido líder guerreiro de África na luta contra a opres-
são colonial”134, Mondlane já era, nessa altura, não apenas uma figura da luta de liber-
tação bem conhecida na Suécia, mas também um nacionalista africano, cujas opiniões 
tinham um peso particular junto dos estudantes, devido às suas credenciais académicas 
e à atenção que dava aos assuntos da juventude e da educação. Após uma reunião com 
Mondlane em Estocolmo todas as grandes organizações políticas de juventude e de es-
tudantes, com excepção dos Moderados, aprovaram, por exemplo, uma resolução com 
uma linguagem forte, em que se solicitava ao governo sueco que condenasse as políticas 
opressivas portuguesas em África, desse apoio aos movimentos de libertação e trabalhasse 
no sentido de Portugal ser expulso da EFTA e da OTAN.135

132. Os Grupos de África deram, na altura, primazia explícita ao apoio político e às actividades de informação, em 
detrimento do apoio material. Num folheto informativo, escrito em inglês, o Grupo de África de Estocolmo declara, 
no início de 1973: ”consideramos o apoio político aos movimentos de libertação como principal. O apoio material 
tem sempre de ser uma parte deste apoio político. A nossa tarefa principal consiste em informar sobre as razões 
para a opressão e alargar a base de apoio político aos movimentos de libertação, e não em recolher dinheiro. [...] A 
maneira mais fácil de recolher grandes quantias é apenas apelar às emoções das pessoas, só que não é por essa via que 
as pessoas entendem melhor as razões pelas quais o dinheiro é necessário. [...] O aspecto mais importante não é a  
moeda, mas o conhecimento político do direito de um povo à luta armada para sua defesa e libertação” (Grupo de 
África de Estocolmo: ”Apoio aos movimentos de libertação nas colónias portuguesas de organizações não-gover-
namentais, 1971”, Estocolmo sem indicação de data, mas provavelmente Fevereiro de 1973 (AGA). Independen-
temente disso, os Grupos de África levaram a cabo uma campanha de angariação de fundos para os movimentos 
de libertação. No caso de Moçambique, a campanha pró-FRELIMO na Suécia angariou cerca de 100.000 coroas 
suecas, entre Novembro de 1968 e Janeiro de 1973. Os valores correspondentes ao MPLA (a partir de 1971) e ao 
PAIGC (a partir de 1969) foram, respectivamente, 40.000 e 70.000 coroas suecas (Ibid.). 
133. Svenska FRELIMO-gruppen: Circular de Pär Jansson, Uppsala, 18 de Abril de 1970 (AJC). 
134. Aftonbladet, 9 de Outubro de 1967.  
135. Dagens Nyheter, 10 de Outubro de 1967. 
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Seis meses depois, em Abril de 1968, as organizações de estudantes da Universidade 
de Estocolmo decidiram conceder 100.000 coroas suecas aos projectos de educação da 
FRELIMO nas zonas libertadas de Moçambique, usando para o efeito o recém-criado 
Fundo Estudantil para o Desenvolvimento (SDF).136 No mês seguinte, foi anunciado 
que cerca de quinhentos professores e quadros da Universidade de Gotemburgo, tinham 
reservado, durante o ano anterior, cerca de 1 por cento dos seus salários para ”outras ac-
ções de desenvolvimento”.137 O valor angariado, 90.000 coroas suecas, deveria ser usado, 
em partes iguais, para a aquisição de um barco de pesca na Tanzânia e para o Instituto 
Moçambicano financiar os seus projectos educativos em Moçambique.138 Nas vésperas 
da revolta estudantil de Maio de 1968, das manifestações de Båstad e do debate sobre 
Cahora Bassa, a solidariedade dos estudantes universitários suecos com a FRELIMO 
aumentou ainda mais em 1968–69. Centrou-se, em grande medida, na questão de como 
usar as dez coroas suecas que todos os estudantes pagavam como jóia para se filiar nas 
uniões de estudantes, e que eram usadas para causas humanitárias justas. Verificaram-se 
debates acesos, especialmente em Gotemburgo, onde a proposta de ajuda financeira ao 
Comité da África do Sul para a Educação Superior foi alvo de contestação e acabou por 
ser derrotada em favor das ”dez coroas para a FRELIMO”139. Em Fevereiro de 1969, o 
SDF acabou por decidir atribuir 80.000 coroas suecas aos esforços em prol da educação 
do Instituto Moçambicano na Tanzânia e nas zonas libertadas.140 Dois meses depois, a 
união de estudantes da Universidade de Umeå, no norte da Suécia, decidiu doar um valor 
suplementar da ordem das 15.000 coroas suecas, angariadas fora da esfera do SDF, como 
contribuição independente, directamente à FRELIMO.141

Por essa altura, os estudantes do secundário já tinham feito a sua importante en-
trada em cena. A partir de 1961, a União Sueca dos Estudantes do Ensino Secundário 
(SECO)142 desenvolveu, em colaboração com o Conselho Nacional da Juventude Sueca, 
o conceito de ”Operação um dia de trabalho”143 para ”traduzisser o interesse dos alunos  
 

136. Dagens Nyheter e Svenska Dagbladet, 11 de Abril de 1968. The Students Development Fund (”Fundo Estudantil 
para o Desenvolvimento”) (sem nome em sueco) era a filial dedicada à ajuda internacional dos sindicatos suecos de 
estudantes universitários. Åke Magnusson, que viria a escrever vários livros sobre a África do Sul e a participar, de 
forma activa e controversa, no debate sobre as sanções contra o apartheid, foi o primeiro presidente do SDF.
137. Em sueco, U-hjälpsaktionen i Göteborg. O representante da FRELIMO, Lourenço Mutaca, e Anders Johans-
son do Dagens Nyheter desempenharam um papel muito importante para que esta decisão tivesse sido tomada. 
Johansson tinha visitado há pouco tempo as zonas libertadas no norte de Moçambique. Ajudado por Mutaca, 
apresentou um memorando sobre as actividades da FRELIMO na área da educação ao U-hjälpsaktionen i Göteborg, 
pouco tempo antes de ser tomada a decisão (Anders Johansson: ”Promemoria angående utbildningshjälp för Moçam-
bique”/”Memorando sobre ajuda à educação em Moçambique”, Handen, 4 de Maio de 1968) (AJC). 
138. Dagens Nyheter, 10 de Maio de 1968. 
139. O projecto SACHED, um dos primeiros projectos educativos na África do Sul apoiado, desde meados dos 
anos sessenta pelo governo sueco recebeu grande oposição das organizações socialistas suecas de estudantes da Uni-
versidade de Gotemburgo. O SDS (Studerande för ett demokratiskt samhälle, Estudantes por Uma Sociedade Demo-
crática) descrevia o SACHED como ”destinado a transformar os negros em cidadãos tolerantes e subservientes face 
ao regime branco sul-africano” (SDS: ”Vart tar GIS-tian vägen?”/”Para onde vão as nossas dez coroas?”, Folheto, 
Gotemburgo sem indicação de data, mas 1968 (AJC).  
140. Student Development Fund: ”Comunicado à imprensa”, Gotemburgo, 13 de Fevereiro de 1968 (AJC). Na mes-
ma altura, decidiu-se reservar 30.000 coroas suecas para a formação académica dos refugiados angolanos no Congo 
e 7.500 coroas suecas para equipamento laboratorial para a Swaneng Hill School no Botswana. 
141. Dagens Nyheter, 20 de Abril de 1969. 
142. Em sueco, Sveriges Elevers Centralorganisation. Reorganizada em 1982, mudou de nome para Elevorganisationen 
Sverige (”União dos Estudantes Suecos”).  
143. Em sueco, Operation Dagsverke. 
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do secundário pelas questões internacionais em acção prática”144 O conceito era simples 
mas eficaz. Uma vez por ano, os estudantes do ensino secundário tinham um dia de folga 
das aulas para realizar vários trabalhos para empresas privadas e públicas, recebendo em 
troca uma remuneração abaixo das taxas normalmente praticadas. O lucro do trabalho, 
organizado com o objectivo de ”aumentar a compreensão e o empenho dos estudantes, 
de acordo com o princípio ”o jovem ajuda o jovem”145, foi depois canalizado para um ou 
mais projectos internacionais. A ”Operação um dia de trabalho” tornou-se rapidamente 
numa instituição, tendo lugar regularmente, entre Setembro e Outubro. Desde o iní-
cio, a operação foi gerida pelos próprios alunos do ensino secundário que, no início de 
cada ano lectivo, reuniam a sessão anual do ”Parlamento de Estudantes”146 para debater 
diferentes possíveis beneficiários. Depois de tomada uma decisão, o período até à ”Ope-
ração um dia de trabalho” propriamente dita era dedicado a permuta de informação, 
entre os estudantes e o público em geral, quanto ao objecto da campanha. Envolvendo a 
participação de todas as escolas secundárias, a Operation Dagsverke da SECO contribuía 
efectivamente para uma consciencialização internacional cada vez maior e mais rapi-
damente propagada entre a juventude sueca, nomeadamente quanto aos problemas da 
África Austral.147 Muitos dos futuros activistas e membros do movimento organizado de 
solidariedade ficaram pela primeira vez a conhecer as de questões sobre as lutas de liber-
tação da região através destas campanhas.

Em meados de Fevereiro de 1969, o parlamento dos estudantes do ensino secundário 
decidiu dedicar a próxima ”Operação um dia de trabalho” aos projectos na área da saúde 
e educação do Instituto Moçambicano.148 Se alguém teve influência na decisão, tomada 
dias após o assassinato de Eduardo Mondlane149, foi Janet Mondlane. Regressada à Suécia 
em Dezembro de 1968, encontrou-se com representantes da SECO, e dos estudantes 
do ensino secundário finlandeses150, e discutiu a ideia de lançar uma campanha a favor 
de Moçambique, e, ”maravilha das maravilhas, eles adoptaram o Instituto Moçambica-
no”!151 Na assembleia seguinte da SECO, a proposta teve a concorrência de dois projectos 
de alfabetização na Tanzânia e na Tunísia, mas chegou-se unanimemente à decisão de 
apoiar o projecto moçambicano. Decidiu-se também, nessa mesma altura, que o apoio 
deveria ser gerido pela experiente organização sueca, chamada Save the Children (”Salvem 

144. SECO: ”SECO’s insamling 1969: FRELIMO-Moçambique Institute” (”Campanha de angariação de fundos 
da SECO em 1969: FRELIMO-Instituto Moçambicano”), sem indicação de local nem de data, mas 1969 (AJC). 
A primeira operação ”Dia de Trabalho” foi organizada em prol do Dag Hammarskjöld Memorial Fund após a morte 
do secretário geral das Nações Unidas em Setembro de 1961. Como se disse anteriormente, a campanha, En dag för 
Dag (”Um dia por Dag”), permitiu angariar cerca de 400.000 coroas suecas. 
145. Ibid. 
146. Em sueco, Elevriksdag. 
147. As campanhas da ”Operação um dia de trabalho” foram levadas a cabo para Moçambique em 1969 e 1972, 
angariando respectivamente 2 milhões e 450.000 coroas suecas; Zimbabué em 1979 (apenas informação); e África 
Austral (incluindo o ANC) em 1981 e 1985. O valor recolhido em 1981 foi de 1,6 milhões de coroas suecas e os 
resultados de 1985 deram resultados não inferiores a 8,5 milhões de coroas (Elevorganisationen i Sverige: Resposta 
a um questionário do Nordic Africa Institute, datado de 29 de Julho de 1996). Operation Dagsverke continuou a 
realizar-se regularmente na Suécia. Em 1998, teve como objectivo Angola. 
148. Svenska Dagbladet, 18 de Fevereiro de 1969. 
149. O presidente da FRELIMO foi assassinado por uma carta armadilhada em Dar es Salaam, na Tanzânia, a 3 de 
Fevereiro de 1969. 
150. Os estudantes do ensino secundário da Finlândia juntaram-se aos seus colegas suecos, organizando um impor-
tante taksvarkki em Outubro de 1969 e angariaram 450.000 markka finlandeses. Os proventos foram sobretudo 
usados para aquisição pública de mercadorias e criação da primeira tipografia da FRELIMO (Soiri e Peltola op. cit., 
pp.32–42). 
151. Janet Mondlane citada em Soiri e Peltola op. cit. 
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No Instituto Moçambicano: Janet Mondlane com uma delegação do governo sueco em 1973.  
(Foto gentilmente cedida por Anders Möllander)

as Crianças”).152 Pouco tempo depois, a União Sueca dos Estudantes do Ensino Secun-
dário anunciou, a todas as escolas do ensino secundário do país o lançamento de uma 
campanha, dizendo:

O tema da nossa campanha para este ano é o Instituto Moçambicano. Trata-se duma orga-
nização que se preocupa sobretudo com a saúde e a educação, numa região, o nordeste de 
Moçambique, libertada do poder colonial português e que precisa urgentemente de apoio 
financeiro. Com a nossa acção não queremos apenas contribuir com fundos. É nossa vontade 
consciencializar para a existência de pessoas que, em condições muito difíceis, lutam neste 
momento pelo direito a terem o seu país, uma existência digna de seres humanos e de poderem 
decidir o seu próprio futuro. É, numa perspectiva de longo prazo, da maior importância que 
aumente o interesse na Suécia pelos problemas dos países em vias de desenvolvimento. Vamos 
então manifestar, na prática, a nossa solidariedade através da ”Operação um dia de trabalho”, 
que é organizado em cooperação com a Save the Children e constitui uma acção da juventude 
em apoio da juventude.153

O livro de Eduardo Mondlane The Struggle for Mozambique (”A Luta Por Moçambique”) 
foi muito usado, como material de estudo, na campanha seguinte. Foi publicado em sue-
co pouco depois da sua morte, no início de 1969, no mesmo ano em que foi publicado 
em inglês.154

A ”Operação um dia de trabalho” propriamente dita realizou-se em Outubro de 
1969, precedida de um campanha interna de informação155 e com cobertura em toda a 
comunicação social. De um ponto de vista puramente material, o resultado foi impres-
sionante. Numa altura em que o apoio oficial sueco ao Instituto Moçambicano ainda es-

152. Em sueco, Rädda Barnen. 
153. SECO: ”SECO’s insamling 1969: FRELIMO-Moçambique Institute” (”Campanha de angariação de fundos 
da SECO 1969: FRELIMO-Instituto Moçambicano”) sem indicação de local nem de data, mas 1969 (AJC).
154. Eduardo Mondlane: Kampen för Moçambique, TEMA/Rabén och Sjögren, Estocolmo, 1969. 
155. Janet Mondlane participou activamente nas campanhas, nomeadamente falando em reuniões, em várias escolas 
na Suécia (entrevista com Janet Mondlane, p. 41). 
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tava suspenso, os estudantes do ensino secundário sueco conseguiram, de uma só vez an-
gariar 2 milhões de coroas suecas para a FRELIMO,156 isto é, mais do que os 1,7 milhões 
concedidos pelo governo entre 1965 e 1968.157 Ainda mais importante na perspectiva 
de longo prazo foi o impacto político da campanha da SECO. A decisão ”parlamentar” 
unânime, tomada pelos alunos do ensino secundário em prol da FRELIMO, foi tomada 
antes de o parlamento sueco ter adoptado o princípio da ajuda directa aos movimentos 
de libertação da África Austral. Os estudantes nunca se deixaram dissuadir nem pelo 
argumento de que a FRELIMO estava empenhada na luta armada nem pela morte sú-
bita de Eduardo Mondlane. Tal como no caso da SDF, oriunda do meio universitário, é, 
pelo contrário, provável que esses factores tenham contribuído positivamente para essa 
decisão. Acima de tudo, a campanha da SECO de 1969 desempenhou um papel muito 
importante nas relações futuras entre a Suécia e a FRELIMO, tendo o movimento de 
libertação em Moçambique tido a mesma abordagem. Num posterior relatório à SECO, 
Janet Mondlane escreveu

não há palavras que possam expressar a nossa admiração pelos estudantes suecos, que trabalha-
ram de forma incansável para ajudar os jovens estudantes oriundos de Moçambique. O efeito 
dos esforços dos nossos amigos suecos vai fazer-se sentir para além da nossa própria geração, 
pois será esta geração de estudantes que continuará a lançar os alicerces de um novo país.158

Quase trinta anos depois, Janet Mondlane recordou a SECO, descrevendo-a como ”uma 
organização de juventude extremamente poderosa” e a ”Operação um dia de trabalho” 
de 1969 como um avanço decisivo:

Foi assim que se começou, na prática, a gerar na Suécia uma espécie de consciência de massas 
quanto ao que se estava a passar em Moçambique. [...] Não foi só o dinheiro que foi importan-
te, mas sim a sensibilização de toda a população. Esses jovens foram para casa e contaram o que 
estavam a fazer. Foi um grande acontecimento. [...] A partir daí, os acontecimentos tiveram 
um efeito do tipo ”bola de neve”. 159

Muito por inspiração de Eduardo e Janet Mondlane, os movimentos de estudantes contri-
buíram activamente tanto em termos de apoio material como de apoio político da Suécia 
ao movimento de libertação moçambicano. A partir de meados dos anos 60, o presidente 
da FRELIMO também desenvolveu uma relação inusitadamente próxima com o Partido 
Social Democrata no poder e também com vários políticos e líderes de opinião liberais.

156. Elevorganisationen i Sverige: Resposta a um questionário do Nordic Africa Institute, com data de 29 de Julho 
de 1996 
157. Como se viu acima, em 1968–69 as universidades suecas angariaram cerca de 250.000 coroas suecas para a FRE-
LIMO e a contribuição da SECO foi de 2 milhões. Não há dados comparáveis sobre o apoio das ONGs para 1970. 
Num estudo realizado pela ASDI chegou-se, contudo, à conclusão de que catorze organizações não-governamentais, 
em conjunto, em 1971, angariaram mais de 1,7 milhões de coroas suecas para a FRELIMO (Grupo de África de Es-
tocolmo: ”Apoio aos movimentos de libertação nas colónias portuguesas de organizações não governamentais suecas, 
1971”, Estocolmo sem data, mas provavelmente Fevereiro de 1973 (AGA). Entre 1968 e 1971, o apoio das ONGs 
suecas à FRELIMO chegou a pelo menos 4 milhões de coroas suecas, comparados com as 500 mil coroas pagas pelo 
governo sueco através da ASDI durante o ano fiscal de 1971–72. Podem tirar-se algumas conclusões destes valores, 
que são muito semelhantes aos apurados para outros movimentos de libertação da África Austral. Uma delas é que, 
como é óbvio, os movimentos tinham uma grande base de apoio ao nível da sociedade civil sueca, por volta de 1970. 
Outra é que o apoio material conjunto dado pelas ONGs suecas, na altura, era consideravelmente maior do que o 
apoio oficial. Neste contexto, deve sublinhar-se que não foi possível neste estudo determinar, de forma realista, o valor 
total da ajuda sueca, vinda da comunidade das ONGs e de particulares, em prol dos movimentos africanos de liberta-
ção. Pode-se, contudo, concluir com alguma segurança que as transferências monetárias da Suécia para os movimentos 
de libertação da África Austral excedem por uma larga margem os valores oficiais apresentados no texto.
158. Janet Rae Mondlane: ”Relatório da SECO”, Dar es Salaam sem indicação de data, mas provavelmente 1970 
(AHM).
159. Entrevista com Janet Mondlane, p. 41. 



A Luta Armada e a FRELIMO na Suécia

O presidente da FRELIMO visitou a Suécia pela primeira vez, por iniciativa de Janet 
Mondlane, em Setembro de 1964. A associação de estudantes Verdandi em Uppsala foi a 
anfitriã da delegação da FRELIMO, que chegou imediatamente depois do início da luta 
armada. À medida que a transição de uma luta pacífica para uma luta violenta colocou 
novos desafios à FRELIMO, também na cena internacional, o Comité Central decidiu, 
no início de 1965 que Mondlane deveria fazer mais uma ronda de visitas à Europa Oci-
dental, incluindo os países escandinavos.1 Segundo Mondlane, a visita à Escandinávia 
tinha por objectivo ”estimular o interesse na nossa luta contra o colonialismo português. 
Não queremos apenas que os povos escandinavos levem os seus governos a fazer pressão 
sobre Portugal para que altere as suas políticas [...], desejamos também um contributo 
material directo para a nossa luta”.2

Mondlane escreveu a Sven Hamrell da Verdandi a pedir ajuda com ”planos e contac-
tos” e a propor-se visitar a Suécia a partir de finais de Abril de 1965.3 Então, já o Comité 
Consultivo sobre Ajuda Humanitária tinha decidido recomendar que a Suécia apoiasse 
oficialmente o Instituto Moçambicano. Também por esse motivo,4 Hamrell manifestou-
se contra essa proposta, dizendo que ”não me parece que neste momento possa haver 
mais contributos suecos”.5 Fazendo uma referência indirecta à luta armada e ao objectivo 
declarado de Mondlane de recolher apoio material na Suécia, Hamrell acrescentou que 

palpita-me que é melhor tentar obter mais fundos para os refugiados antes de lançar uma 
nova campanha publicitária na Suécia. [...] Temo que alguns deputados mais conservadores 
do nosso parlamento se possam opor ao apoio a algo que vêem como sendo um movimento 
revolucionário perigoso. Saberão bem como eles conseguem deturpar as coisas e perturbar algo 
que espero possa vir a ser tratado como uma questão estritamente burocrática.6

Hamrell recomendou que a visita incluísse a Dinamarca e a Noruega, ”onde penso que, 
até agora, não houve avanços”.7 Entrementes, o Conselho Nacional de Juventude da Su-
écia (SUL) convidou Mondlane a visitar a Suécia. Fazendo caso dos ”sinceros conselhos 
para evitar visitar a Suécia nesta altura” dados por Hamrell, Mondlane informou-o dos 

1. Carta de Eduardo Mondlane a Sven Hamrell, Dar es Salaam, 5 de Março de 1965 (AHM). 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
4. Na sua resposta, Hamrell acrescentou: ”A altura da sua visita não será a indicada para os fins, dado que o ano 
académico acaba por volta de 1 de Maio. Depois dessa data”, dizia Hamrell ao presidente da FRELIMO, ”a popu-
lação das cidades universitárias passa cerca de duas semanas em estado de embriaguez total” (carta de Sven Hamrell 
a Eduardo Mondlane, Uppsala, 22 de Março de 1965) (AHM). 
5. Ibid. 
6. Ibid. 
7. Ibid. 
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seus planos, acrescentando que ”não me vou esquecer do seu conselho para não ”fazer 
ondas”, na Suécia que poderiam vir a afectar o apoio humanitário aos refugiados”.8

A segunda visita de Mondlane acabou por realizar-se em meados de Setembro de 
1965, a convite do SUL, e centrando muita atenção nos movimentos de juventude e 
estudantis suecos. Contudo, foi também nesta visita que estabeleceu um contacto directo 
com o governo sueco, o Partido Social Democrata e a Confederação dos Sindicatos sue-
cos.9 Foi, mais concretamente, em Setembro de 1965 que Mondlane se encontrou pela 
primeira vez com Olof Palme,10 seu benfeitor indirecto quinze anos antes. O encontro 
marcou o início de uma relação em que, segundo Janet Mondlane, ”os dois homens se 
respeitavam e elaboravam estratégias em conjunto”.11 Durante esta visita, o presidente 
da FRELIMO acabaria por não ligar aos conselhos de Hamrell nem aos seus pedidos de 
discrição em relação à luta armada. Pelo contrário, enquanto visitou o país, Mondlane 
não só apelou ao apoio humanitário da Suécia, mas pediu igualmente armas e auxílio 
para a luta armada.12 Em contraste claro com a sua visita, tão discreta, do ano anterior, 
Mondlane pediu ao governo sueco que” tentasse que Portugal fosse obrigado a deixar a 
EFTA”.13 

As questões da ajuda militar à luta em Moçambique e da expulsão de Portugal da 
EFTA,posteriormente combinadas com uma tremenda oposição ao projecto de Cahora 
Bassa, viriam a ser levantadas regularmente por Mondlane, durante as suas visitas à Sué-
cia. Depois da morte de Mondlane, em Fevereiro de 1969, Joaquim Chissano, Marcelino 
dos Santos e outros líderes da FRELIMO que visitaram o país continuaram a defender 
esta posição. A FRELIMO, mais do que qualquer outro movimento de libertação da 
África Austral apoiado pela Suécia, incluindo os seus aliados, o MPLA e o PAIGC, tinha 
uma postura constantemente crítica em relação à separação feita pela Suécia entre o apoio 
militar e o civil, em relação às suas relações económicas com Portugal,14 o que faria com 
que, a partir de meados dos anos 60, a FRELIMO se viesse a encontrar no cerne dos 
debates políticos na Suécia, onde as forças mais à esquerda do governo social democrata, 
incluindo o movimento organizado de solidariedade, exigiam um apoio incondicional 
e o Partido Liberal, na oposição, insistia que Portugal fosse expulso da EFTA.15 Ainda 
assim, a posição da FRELIMO não evitou que se estabelecessem ligações estreitas com os 
sociais democratas no poder.

8. Carta de Eduardo Mondlane a Sven Hamrell, Dar es Salaam, 2 de Abril de 1965 (AHM). 
9. SUL: ”Program för Dr. Eduardo Mondlane” (”Programa para o Dr. Eduardo Mondlane”), Estocolmo, 12 de 
Setembro de 1965 (AHM). 
10. Stockholms-Tidningen, 14 de Setembro de 1965. 
11. Entrevista a Janet Mondlane, p. 41. Após a morte do presidente da FRELIMO, foi o próprio Palme que sublin-
hou, em conversa com Janet Mondlane a forma como ele e Eduardo Mondlane haviam trabalhado de forma muito 
próxima, durante a reunião da Internacional Socialista em Estocolmo realizada em Maio de 1966 (Ibid.). 
12. ”Frihetsrörelsen i Moçambique vill helst ha vapen av Sverige” (”O movimento de libertação em Moçambique 
preferia receber armas da Suécia”), Svenska Dagbladet, 14 de Setembro de 1965 em ”Mozambiqueledare: Ge svenska 
vapen till vår rörelse” (”Líder moçambicano: dêem armas suecas ao nosso movimento”), em Dagens Nyheter, 17 de 
Setembro de 1965. 
13. Citado em Stockholms-Tidningen, 14 de Setembro de 1965. 
14. Ver entrevista a Joaquim Chissano, p. 38, e entrevista a Marcelino dos Santos, p. 47. 
15. O movimento de solidariedade e muitos dos mais proeminentes jovens social democratas pediam igualmente 
que Portugal fosse expulso da EFTA. Era, por exemplo, o caso de Annie Marie Sundbom do SUL, que viria a ser 
Secretária da Liga das Mulheres Social Democratas (1970–80), que organizou a visita de Mondlane à Suécia em 
1965. Em cartas depois dirigidas a Mondlane, Annie-Marie era especialmente cáustica em relação às discussões na 
altura em curso sobre a ”unificação da Europa” e a presença de Portugal na EFTA (cartas de Annie Marie Sundbom 
para Eduardo Mondlane, Estocolmo, 15 de Outubro de 1965 e 3 de Janeiro de 1966) (AHM). 
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Mondlane, o Partido Social Democrata e a oposição liberal

Pouco depois da segunda visita de Mondlane à Suécia os contornos da futura relação co-
meçaram a aparecer. Em nome da Comissão Política do Partido Social Democrata, Pierre 
Schori escreveu ao presidente da FRELIMO em Novembro de 1965, pedindo orienta-
ções em relação à oposição política portuguesa. Nas suas relações internacionais, até en-
tão, o partido no governo tinha sobretudo seguido as políticas dos membros dominantes 
da Internacional Socialista. Perguntar a opinião de um movimento de libertação africano 
(que não era membro) sobre a situação política de um país europeu, ligado à Suécia e 
senhor colonial do território disputado pelo movimento, era, sem qualquer dúvida, uma 
indicação de um rumo novo e independente. Na sua carta a Mondlane, Schori dizia 

a Frente Patriótica de Libertação Nacional16 escreveu-nos a dizer que estão dispostos a dar-nos 
informações sobre a luta antifascista em Portugal e nas suas colónias. Querem ainda ter relações 
mais estreitas connosco. Antes de se empreender qualquer acção, queria no entanto, entrar em 
contacto consigo para saber qual a sua opinião sobre esta organização. [...] Por favor diga-nos 
qual a sua opinião acerca das diversas organizações envolvidas no combate a Salazar.17

Dois meses mais tarde, após uma ausência prolongada de Dar es Salaam, Mondlane res-
pondeu a Schori, para a sede do Partido Social Democrata, dizendo 

a FRELIMO está a trabalhar em colaboração estreita com esta frente e pessoalmente estou 
satisfeito com o facto de a Frente Patriótica de Libertação Nacional ser, realmente, uma frente 
unida das várias tendências políticas em Portugal, que estão decididas a libertar-se do fascismo. 
Acrescentaria que me alegro por saber que a frente está, no seu todo, de acordo com as aspi-
rações dos povos das colónias portuguesas em África. [...] Assim, gostaria de apoiar qualquer 
acordo que possam conseguir para lhes dar o auxílio necessário no sentido de fortalecer o seu 
programa de acção contra o fascismo português.18

Mondlane foi convidado pela Internacional Socialista (IS) a participar no seu congresso 
em Estocolmo realizado em inícios de Maio 1966. Nessa altura, dirigiu-se igualmente ao 
movimento operário sueco em Gävle, a 1 de Maio de 1966. Como foi dito anteriormen-
te, o congresso da IS acabou por se transformar numa reunião especialmente conturbada, 
com tensões entre os membros europeus de maior porte, sobretudo o Partido Trabalhista 

16. A Frente Patriótica de Libertação Nacional foi criada em finais de 1962 pelo General Humberto Delgado. Com 
o seu quartel-general na Argélia, a FPLN reunia um leque alargado de forças anti-salazaristas, incluindo o Partido 
Comunista Português (PCP). Deu-se uma cisão em meados de 1964, quando Delgado decidiu montar a sua própria 
organização de oposição. A partir de então, a FPLN passaria a ser dominada pelo PCP. Em 1965 estreitaram-se os 
elos entre a FPLN e o CONCP. 
17. Carta de Pierre Schori a Eduardo Mondlane, Estocolmo, 22 de Novembro de 1965 (AHM). 
18. Carta de Eduardo Mondlane a Pierre Schori, Dar es Salaam, 11 de Janeiro de 1966 (AHM). Seis meses mais 
tarde, Schori estabeleceu contacto directo com a FPLN (carta de Pierre Schori a Eduardo Mondlane, Estocolmo 
(sem data, mas anterior a Setembro de 1966) (AHM). No entanto, o Partido Social Democrata sueco acabou por 
apoiar a Acção Socialista Portuguesa de Mário Soares, a percursora do Partido Socialista Português. Em inícios de 
1967, Schori visitou Portugal numa missão de levantamento de dados para a Internacional Socialista. Entrevistado 
trinta anos mais tarde, Schori recordou: ”levei a cabo acções secretas e fiz uma espécie de radiografia da oposição 
política. Penso que terá sido a primeira. Foi então que conheci Mário Soares, no seu escritório de advogado, que de-
fendera muitos movimentos de libertação em tribunal. [...] O meu relatório chamava-se ”Portugal: um colosso com 
pés de barro”. [...] Descrevi as várias forças políticas existentes no país e recomendei que se apoiasse o pequeno Par-
tido Socialista que, na altura, se chamava Acção Socialista. Tinha apenas cerca de quinze ou vinte membros activos 
reunidos em torno de Mário Soares, mas eles tinham capacidade de ver o futuro e tinham contactos com democratas 
espalhados por todo o país. Recomendei que fossem convidados para participar no congresso dos membros da Inter-
nacional Socialista. Mário Soares começou então a ser convidado regularmente e quando a ditadura caiu, em 1974, 
era ele o único político com fortes ligações internacionais” (entrevista a Pierre Schori, p. 330). Ver também Pierre 
Schori: ”Portugal” em Tiden, No. 8, 1967, pp. 483–495. Neste artigo para o jornal oficial social democrata, Schori 
concluiu que ” a questão portuguesa será finalmente resolvida em África” (p. 495). 
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britânico, e os movimentos de libertação da África Austral que tinham sido convidados. 
A reunião acabou também por conduzir igualmente a um avanço nas relações entre o 
Partido Social Democrata sueco e a FRELIMO.19 Desapontado com os principais par-
tidos europeus, que descreveu como estando ”demasiado concentrados nos problemas 
do seu próprio continente para se preocuparem com os problemas do resto do mundo”, 
Mondlane escreveu ao secretário do Partido Social Democrata, Sten Andersson, dizendo-
lhe que ”apesar da atitude do congresso em geral ter deixado muito a desejar em relação 
às funções dos observadores africanos, o papel desempenhado pelo Partido Social Demo-
crata sueco foi muito positivo. Ao dizer isto, estou não apenas a exprimir a minha opinião 
e sentimentos pessoais, mas os da maioria, se não de todos, os africanos presentes”.20

Com base na sua experiência, o presidente da FRELIMO concluiu que 
devemos encorajar as boas relações existentes presentemente entre o Partido Social Democrata 
sueco e muitos dos partidos socialistas africanos, sobretudo na África Oriental e Austral.21 
Na medida em que tal afecta Moçambique, a FRELIMO está profundamente interessada 
em cultivar uma relação especial com o vosso partido. [...]Assim, gostaria de propor que um 
alto representante da FRELIMO seja convidado, de forma oficial ou oficiosa, para ir à Suécia 
montar um centro de informação, destinado a dar aos suecos e aos demais povos escandinavos 
informações recentes sobre Moçambique e para aprender o máximo possível sobre o Partido 
Social Democrata da Suécia, acerca da sua organização, administração, informação e demais 
actividades do partido, actividade que poderá certamente ajudar a aplicar todos estes aspectos 
à estrutura da FRELIMO. Deverá também ser dada oportunidade à pessoa escolhida de fre-
quentar uma ou mais cadeiras de um curso ministrado na Universidade de Estocolmo, como 
Economia Política ou Planeamento e Administração Pública.22

A ideia de que Mondlane estava desejoso de ter um representante na Suécia só foi refor-
çada pelo facto de, nesse mesmo dia, ter referido o assunto numa missiva mais pessoal, 
dirigida a Pierre Schori23 e de, no dia seguinte, ter também escrito ao Secretário do Comi-
té Consultivo sobre Ajuda Humanitária, Thord Palmlund, pedindo uma bolsa de estudo 
para um enviado da FRELIMO.24 Na carta oficial enviada a Palmlund, Mondlane real-
çava o papel do partido sueco no governo, dizendo que ”durante a minha última visita à 
Suécia fiquei tão impressionado com o Partido Social Democrata, que decidi estabelecer 
um sistema de comunicações mais permanente com o país”.25 Acabou por ser na carta 
a Palmlund que Mondlane propôs a colocação de um funcionário, Lourenço Mutaca, 
Secretário de Assuntos Económicos e Financeiros da FRELIMO, logo, um membro des-

19. Cf. entrevista a Marcelino dos Santos, p. 47. 
20. Carta de Eduardo Mondlane a Sten Andersson, Dar es Salaam, 2 de Junho de 1966 (AHM). 
21. Jacinto Veloso, futuro ministro moçambicano e membro da ala política da FRELIMO, trabalhou de perto com 
Eduardo Mondlane em Dar es Salaam em meados de 1960. Numa entrevista em Abril de 1996, disse que Mondlane 
via a Suécia e os demais países nórdicos como ”verdadeiros aliados e talvez até parceiros ideais na luta pela libertação 
nacional. Não tinham um interesse especial nesta questão ou, pelo menos, tinham uma equidistância do conflito 
Este-Oeste” (entrevista a Jacinto Veloso, p. 52). Da mesma forma, Joaquim Chissano disse que estávamos ”ideo-
logicamente próximos da Suécia, o que era um equilíbrio às tendências de copiar o que vimos em tempos em países 
como a União Soviética ou a China” (entrevista a Joaquim Chissano, p. 38). 
22. Carta de Eduardo Mondlane a Sten Andersson, Dar es Salaam, 2 de Junho de 1966 (AHM). 
23. Carta de Eduardo Mondlane a Pierre Schori, Dar es Salaam, 2 de Junho de 1966 (AHM). Mondlane ficou muito 
impressionado com Schori, dizendo que ”sei que tudo aquilo de que pude desfrutar na Suécia foi obra sua”. Tendo 
estabelecido uma relação pessoal estreita com Schori, o presidente da FRELIMO acrescentou: ”Espero que após 
o congresso da IS tenha tido tempo para descansar porque, apesar de o considerar um duro, não penso que possa 
continuar a trabalhar dessa forma sem se ressentir” (Ibid.). 
24. Carta de Eduardo Mondlane a Thord Palmlund, Dar es Salaam, 3 de Junho de 1966 (AHM). 
25. Ibid. 
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tacado da organização.26

Desde inícios dos anos sessenta, alguns dos movimentos de libertação da África Aus-
tral tinham passado a ter representação de facto na Suécia, através de membros seus que 
aí residiam e estudavam.27 Alguns deles obtiveram as bolsas de estudo após intervenção 
directa dos líderes dos respectivos movimentos. A proposta de Mondlane de meados de 
1966 representou, no entanto, a primeira iniciativa com motivação política para haver 
um representante de um movimento de libertação ligado formalmente ao partido do go-
verno e, em geral, ao país. Na verdade, a ideia de um membro da FRELIMO representar 
oficialmente a organização na Suécia naquela altura, três anos antes de ter sido apoiado o 
princípio do apoio oficial sueco aos movimentos de libertação, era bastante controversa, 
de um ponto de vista protocolar, sendo que o representante escolhido só viria a ocupar o 
cargo em finais de 1967.28 Nessa altura, o Partido Social Democrata recorrera à Fundação 
Tage Erlander para Cooperação Internacional, percursora do Fundo de Solidariedade 
Internacional, criado em Outubro de 1967, para convidar representantes da FRELIMO 
para se familiarizarem com o funcionamento dos sindicatos e das organizações políticas 
da Suécia.29 Mais, o presidente da FRELIMO tinha abordado esta ideia com os seus 
contactos no Partido Liberal.30 

Ainda assim, a iniciativa de Mondlane viria a desbravar terreno. A sua proposta no 
sentido de um representante da FRELIMO combinar trabalho político com estudos 
académicos, acabaria por nortear o Comité Consultivo para Ajuda Humanitária que, em 
meados de 1969, determinou que as bolsas de estudo para estudantes africanos na Suécia 
”deveriam, tanto quanto possível, ser limitadas a pessoas com uma ligação especial aos 
movimentos de libertação” e que os seus resultados fossem parcialmente analisados tendo 
em base as ”actividades de informação que desempenhassem na Suécia”.31 

Independentemente da afinidade com o partido no governo, o presidente da FRE-
LIMO, nas suas negociações com a Suécia, nunca comprometeu o seu empenho na luta 
armada, nem escondeu as suas críticas às relações económicas do governo sueco com 
Portugal ou limitou os seus contactos aos social democratas. Por exemplo, já de regresso 
a Estocolmo em Setembro de 1966, Mondlane declarou veementemente à imprensa 
sueca: ”queremos alargar a nossa guerra”.32 Ao mesmo tempo deu uma entrevista a David 
Wirmark do Partido Liberal, da oposição não-socialista, na qual declarou que 

a Suécia é actualmente demasiado neutra. [...] Se as palavras de solidariedade da Suécia para 
connosco são para serem levadas a sério, é legítimo esperar que a Suécia faça pressão sobre 
Portugal no seio da EFTA, mas também de forma directa. O objectivo desta pressão deverá ser 
a expulsão de Portugal da EFTA e um boicote económico ao país.33

26. Ibid. 
27. No caso da SWANU da Namíbia, havia membros importantes da sua liderança política a estudar na Suécia. 
28. Carta de Anders Johansson ao autor, Eskilstuna, 26 de Abril de 1998. 
29. Um dos primeiros membros da FRELIMO a ser convidado pelo Partido Social Democrata foi Lopes Tembe. Ver 
”Vi kommer att befria Moçambique!” (”Libertaremos Moçambique!”), em Borås Tidning, 26 de Março de 1968. 
30. Carta de Eduardo Mondlane a David Wirmark, Dar es Salaam, 16 de Setembro de 1966 (AHM). 
31. Os representantes dos movimentos de libertação da África Austral que eram financiados através da ASDI, ou 
seja, com fundos oficiais suecos, eram-no normalmente pela Suécia e por outros países nórdicos, embora por vezes, 
outros países europeus também participassem. No caso da SWAPO da Namíbia, por exemplo, a Alemanha Ociden-
tal e a Áustria estavam no raio de actuação do representante com sede em Estocolmo. 
32. ”Vi vill öka ut vårt krig” (”Queremos alargar a nossa guerra”), em Aftonbladet, 12 de Setembro de 1966. Ver 
também Dagens Nyheter, 14 de Setembro de 1966. 
33. David Wirmark: ”Intervju med Eduardo Mondlane” (”Entrevista a Eduardo Mondlane”) em Liberal Debatt, No. 
4, 1966, pp. 37–38. Nesta mesma entrevista, Mondlane declarou: ”Admito que vejo um desnível na Suécia entre o 
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Durante a visita seguinte, em Outubro de 1967, Mondlane subiu o tom das críticas. 
Num encontro com o deputado liberal Per Ahlmark, não só pediu que Portugal fosse 
expulso da EFTA, mas informou os leitores suecos que o sentimento da FRELIMO para 
com a Suécia naquele momento era 

de bastante amargura. Quando cá vim, alguns colegas do movimento perguntaram-me porque 
ia eu visitar um país que é aliado de Portugal nas suas políticas comerciais.34 Respondi-lhes que 
iria tentar influenciar a discussão e auxiliar quem quisesse exigir medidas contra Portugal.35

Quem exigia que se tomasse medidas eram os comités suecos de solidariedade com a 
África Austral, nomeadamente jovens e estudantes, em grandes sectores do movimento 
social democrata e no Partido Liberal. Quando a questão de Cahora Bassa acabou por 
entrar no debate político nacional, em meados de 1968, tanto o presidente da FRELI-
MO como o seu recém-chegado representante, Lourenço Mutaca, juntaram as suas vozes 
às daqueles que criticavam a posição do governo social democrata ao defender as relações 
comerciais com Portugal e dos que criticavam os argumentos da liderança da LO a favor 
da suposta participação da ASEA em Moçambique.

Os liberais contra o governo

A parceria comercial da Suécia com Portugal na EFTA foi muito criticada no início, es-
pecialmente pelos membros mais jovens do Partido Liberal (oposição), que normalmente 
era defensor do comércio livre. Como já se referiu, já em Julho de 1961 um grupo de 
jovens liberais enviou uma carta ao governo sueco dizendo que ”ao aceitar que Portugal 
seja um membro, a Suécia está a dar tanto apoio moral, como apoio económico indirecto 
à opressão colonial, obstruindo assim a luta pela liberdade”. Este grupo era encabeçado 
por Per Ahlmark, presidente da Juventude Liberal, que, como deputado em finais dos 
anos 1960, viria a ser o político sueco mais activo contra a participação de Portugal na 
EFTA. 

Os críticos defendiam que, ao apoiar a economia portuguesa, a Suécia e os demais 
membros da EFTA reforçavam os recursos à disposição de Lisboa para continuar as guer-
ras em África. Os desenvolvimentos económicos positivos em Portugal durante os anos 
60 foram acompanhados por um aumento das dotações militares. Em 1965, quatro anos 
após o início das guerras coloniais, o montante afectado à defesa era pelo menos 48 por 
cento do orçamento nacional, consideravelmente superior ao de qualquer outra nação 
europeia.36 Simultaneamente, houve um aumento acentuado tanto dos investimentos 
directos da Suécia em Portugal, como das trocas comerciais entre estes dois países. Mais, 
em meados de 1960, Portugal começou a tornar-se um destino turístico cada vez mais 
apetecível para os turistas suecos. Entre 1965 e 1966, por exemplo, o número de visitan-
tes suecos aumentou mais de um terço,37 o que levou Pierre Schori a comentar ao jornal 
social democrata Tiden que ”no ano passado 12.500 turistas suecos contribuíram para o 

grande empenho pelo Vietname e o relativo silêncio no que toca a Portugal” (Ibid., p. 38). 
34. Nesta mesma altura, o jornal oficial da FRELIMO Mozambique Revolution publicou um artigo sobre a EFTA, 
dizendo que ”a contradição entre a imagem escandinava e a presente política do governo fica mais clara de dia para 
dia” (Mozambique Revolution, No. 31, Outubro–Novembro 1967, p. 8). 
35. Citado em Expressen, 9 de Outubro de 1967. 
36. Cann op. cit., p. 9. 
37. Pierre Schori: ”Portugal” em Tiden, No. 8, 1967, p. 494. 
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financiamento da guerra”.38

Desde o início da guerra em Angola que a Suécia proibira as exportações de arma-
mento e de equipamento militar para Portugal.39 Logo no início de 1967, o Comité da 
África do Sul de Lund, no entanto, revelou que a Volvo, fabricante sueco de viaturas, 
tinha anúncios do seu veículo todo-o-terreno Laplander, descrito como ”completamente 
adaptado às actividades militares e civis mais exigentes”40, no Jornal do Exército, jornal 
oficial do exército português, tendo o comité pedido explicações ao governo.41 Anders Jo-
hansson também fez alusão a esta questão no Dagens Nyheter.42 Em nome do Ministério 
do Comércio, o Inspector de Equipamento Militar43 acabou por explicar que o veículo 
Volvo se destinava ao ”transporte de pessoal” e, como tal, não era visto como material 
bélico. Confirmou ainda que o Laplander tinha, de facto, sido vendido a Portugal.44 

Ainda assim, excepção feita a Eduardo Mondlane, em meados de 1960, poucas vozes 
se fizeram ouvir contra a EFTA e a parceria comercial sueco-portuguesa, mesmo por 
parte dos próprios movimentos de libertação. Por exemplo, em Janeiro de 1967, Janet 
Mondlane escreveu a Sven Hamrell dizendo que ”a FRELIMO não fez qualquer decla-
ração oficial sobre Portugal e a EFTA. Marcelino dos Santos, Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, diz que apesar de querer ajudar de imediato, para já nada pode fazer”.45 
Além do mais, tanto o MPLA como a FNLA de Angola se mantinham surpreendente-
mente silenciosos em relação a este tema, pelo menos nos seus contactos com a Suécia, 
enquanto Amílcar Cabral da Guiné-Bissau dava mostras de uma atitude menos crítica 
do que Mondlane. Ao visitar a Suécia em Dezembro de 1968, ou seja, no auge do debate 
sobre Cahora Bassa, o secretário geral do PAIGC, numa entrevista com Pierre Schori, 
expressou a sua opinião de que Portugal não deveria ser excluído da EFTA já que ”só lhe 
daria mais margem de manobra”.46

Já em 1967, numa missão de apuramento de factos a Portugal, Schori tinha dito ao 
jornal social democrata Tiden que a oposição política em Portugal criticava a participação 
na EFTA.47 Apesar disso, havia poucas vozes críticas no seio do movimento social demo-
crata. Em vez disso era o Partido da Esquerda e, sobretudo, um grupo radical do Partido 
Liberal que exigia que a Suécia tomasse medidas contra Portugal através da EFTA. Ci-
tando Eduardo Mondlane, o Partido da Esquerda, comunista, apresentou uma moção no 
parlamento em Janeiro de 1967, na qual exigia ”pressões e medidas reais contra Portugal 
nas Nações Unidas, na EFTA e noutras organizações internacionais”.48 No entanto, a 

38. Ibid. 
39. Dagens Nyheter, 20 de Maio de 1967. 
40. Jornal do Exército, de Maio de 1966 (Anúncio reproduzido pelo Södra Afrika Informationsbulletin, No. 1, 
1967). 
41. ”Volvo, regeringen och exportrestriktionerna” (”Volvo, o governo e as restrições à exportação) em Södra Afrika 
Informationsbulletin, No. 1, 1967, pp. 7–8. 
42. Anders Johansson: ”Volvo i Portugal” em Dagens Nyheter, 18 de Maio de 1967. 
43. Em sueco, krigsmaterielinspektör. 
44. B. Bjuggren: ”Beträffande Volvo i Portugal” (”Em relação à Volvo em Portugal”) em Dagens Nyheter, 20 de Maio 
de 1967. 
45. Carta de Janet Rae Mondlane a Sven Hamrell, Dar es Salaam, 26 de Janeiro de 1967 (AHM). 
46. Citado em ”Portugals argumentnöd bevisar: Kolonialkrigen går dåligt!” (”A falta de argumentos de Portugal 
prova que as guerras coloniais não correm de feição!”), em Arbetet, 13 de Dezembro de 1968. 
47. Pierre Schori: ”Portugal”, em Tiden, No. 8, 1967, p. 494. 
48. Parlamento sueco 1967: Moção No. 466 na primeira câmara (Werner) e Moção No. 590 na segunda câmara 
(Hector et al.), Riksdagens Protokoll, 1967, pp. 1 e 1–2. Nesta mesma moção, o Partido Comunista pediu que a 
Suécia desse ”apoio financeiro e material ao movimento de libertação em Moçambique”, ou seja, à FRELIMO. 
Foi a primeira moção do Parlamento sueco a favor da concessão de apoio oficial a um movimento de libertação na 
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Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros rejeitou esta moção, dizendo que 
não se pode deixar de lembrar que a EFTA é uma organização inteiramente virada para ques-
tões económicas, especialmente comerciais, e que não tem quaisquer disposições formais que 
permitam a um estado membro exercer pressão política contra qualquer outro. A convenção 
da EFTA também não inclui disposições que prevejam a exclusão de um estado membro.49

Nesse mesmo dia, 30 Março de 1967, quando a Comissão de Negócios Estrangeiros 
apresentou este parecer, houve na primeira câmara do parlamento sueco um debate in-
vulgarmente intenso, entre Per Ahlmark, deputado recém-eleito pelos liberais e o Minis-
tro do Comércio, Gunnar Lange, sobre o tema da EFTA, Portugal e Suécia. Argumen-
tando que ”a Suécia e outros países da EFTA, ao apoiar o desenvolvimento económico 
de Portugal, estavam a contribuir para o prolongamento das guerras em Angola, Mo-
çambique e na Guiné portuguesa” e, referindo a convenção da EFTA, Ahlmark declarou 
que ”esta organização deve tentar que seja feita uma utilização racional dos recursos e 
uma melhoria gradual do nível de vida em cada estado-membro”. Ele citou igualmen-
te Eduardo Mondlane e exigiu também que a Suécia fizesse pressão sobre Portugal na 
EFTA. Deveriam tentar ”fazer com que Portugal concordasse em dar a independência 
e em permitir governos de maioria” às colónias africanas. ”A passividade na EFTA não 
poderá ser compensada por eventuais movimentações nas Nações Unidas. Deve ser nossa 
tarefa”, disse Ahlmark, 

fazer, em todos os momentos, o que for necessário para que termine a tragédia nas colónias 
africanas de Portugal. Hoje em dia, estamos a contribuir para o seu prolongamento. [...] Penso 
que a Suécia deve, na medida do possível, obstruir o desenvolvimento económico de Portugal. 
Devemos abordar o assunto em todas as organizações internacionais em que o possamos fazer. 
O nosso objectivo último será obter sanções eficientes de as Nações Unidas, mas o facto das 
Nações Unidas ainda não terem decidido diminuir o comércio com Portugal, não é razão para 
que nós o aumentemos.50

Gunnar Lange, Ministro do Comércio, tinha outra opinião. Classificou a intervenção de 
Ahlmark como um ”ataque demagógico” e, tal como a Comissão de Negócios Estrangei-
ros, rejeitou qualquer acção política no quadro da EFTA: 

Não se verificam os pressupostos políticos nem há possibilidade formal de exercer pressões 
do tipo preconizado por Ahlmark através de organizações ligadas ao comércio e com funções 
concomitantes, como é caso da EFTA [...]. É no quadro das Nações Unidas que devemos levar 
a cabo acções políticas. Nos termos da Convenção das Nações Unidas, os Estados-membros 
estão obrigados a seguir as decisões do Conselho de Segurança. Enquanto não houver uma 
decisão vinculativa, no sentido de o Conselho de Segurança aprovar sanções, os membros de 
organizações como a EFTA estão vinculados ao acordo que regula os objectivos e actividades 
dessas organizações. Mais, a Suécia nunca pensou, nos últimos anos, em ter de recorrer a 
medidas comerciais unilaterais para pressionar governos que tenham uma política com a qual 
discordemos.51

África Austral. 
49. ”Aprovação de parecer pelo Comité dos Negócios Estrangeiros do parlamento”, 30 de Março de 1967, em 
Ministério de Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign Policy: 1967 , Estocolmo, 1968, p. 116. 
50. ”Portugal, Suécia e EFTA”, uma tradução não publicada de Gunnel Arrbäck com o registo do Parlamento sueco 
do debate entre Per Ahlmark e Gunnar Lange na primeira câmara, 30 de Março de 1967 sem indicação de data nem 
de local]. O debate foi parcialmente reproduzido no jornal oficial da FRELIMO Mozambique Revolution (No. 31, 
Outubro-Novembro de 1967, p. 5). 
51. Ibid. e ”Resposta do Ministro do Comércio a uma interpelação da primeira câmara do parlamento”, 30 de 
Março de 1967, do Ministério de Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign Policy: 1967, Estocolmo, 
1968, pp. 118–120. 
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Apesar de Lange não fazer menção aos objectivos da EFTA quanto a uma utilização 
racional dos recursos e à melhoria do nível de vida nos estados-membros, expressou a 
sua opinião em relação ao aumento de cooperação económica entre a Suécia e Portugal, 
considerando que as trocas comerciais e o desenvolvimento, não o isolamento, eram a 
chave da democracia em Portugal e da autodeterminação nas suas colónias: 

O incremento do comércio resultante da cooperação da EFTA, contribuiu, claro está, para o 
desenvolvimento económico de Portugal. No entanto, não será fácil determinar em que me-
dida é que o avanço económico afectou a política portuguesa em África [...]. Há razões para 
pensar que o progresso económico poderá estimular um processo de libertação democrática. 
Temos todas as razões para reflectir sobre a seguinte questão: qual é o Portugal que será mais 
sensível às mudanças sociais e políticas: será uma comunidade subdesenvolvida com muito 
analfabetismo, ou será uma comunidade onde a industrialização está a avançar e consegue 
fazer com que se invista na educação e na formação? Não há dúvidas de que a opinião pública 
neste país espera, de forma quase unânime, que os habitantes dos territórios portugueses te-
nham oportunidade de decidir os seus destinos, e também que venha a haver um sistema de 
governo democrático em Portugal. O que está verdadeiramente em jogo é a contribuição que 
nós, como país, podemos dar para esse objectivo.52 

A confiança de Lange no desenvolvimento industrial como alavanca da democracia em 
Portugal e nas suas colónias africanas viria a ser duramente criticada apenas um ano mais 
tarde e encontraria oposição por parte de sectores da opinião pública, da imprensa e de 
organizações políticas suecas, incluindo no próprio Partido Social Democrata.

Cahora Bassa na África Austral e na Suécia

Em finais dos anos sessenta, a campanha contra a participação da ASEA no projecto hi-
droeléctrico de Cahora Bassa53 no rio Zambeze viria, mais do que qualquer outra questão 
na África Austral, a mobilizar e radicalizar a opinião pública sueca, contribuindo tanto 
para o desenvolvimento do movimento de solidariedade reorganizado como para a deci-
são de prestar auxílio humanitário oficial aos movimentos de libertação da região.54

Concebida originalmente nos anos cinquenta, a gigantesca barragem de Cahora Bas-
sa, na remota província do Tete em Moçambique, implicava de início a construção de 
uma barragem no rio Zambeze, e de uma central hidroeléctrica, bem como instalação 
de linhas de transmissão para a área industrial e mineira de Witwatersrand na África do 
Sul.55 Apoiado pelos interesses da África do Sul, sobretudo pela empresa privada Anglo-
American Corporation, mas também pelo governo de Pretória, através da Electricity Supply 
Commission, ESCOM, (”Comissão de Abastecimento de Electricidade”), tratava-se dum 

52. Ibid. 
53. Ou Cabora Bassa.
54. Ao mesmo tempo, a luta na Guiné-Bissau e a diplomacia do PAIGC tinham, sem dúvida, um grande impacto 
tanto no movimento de solidariedade, como no governo e no parlamento suecos. 
55. Para obter mais informações sobre o projecto de Cahora Bassa, ver Keith Middlemas: Cabora Bassa: Engineer-
ing and Politics in Southern Africa, (Cahora Bassa: Engenharia e política na África Austral) Weidenfeld e Nicolson, 
Londres, 1975 e World Council of Churches: Cabora Bassa and the Struggle forSouthern Africa (Cahora Bassa e a 
luta pela África Austral), WCC, Genebra (sem indicação de data). Foram publicadas várias obras sobre Cahora 
Bassa na Suécia em finais dos anos sessenta e inícios dos setenta. Ver, por exemplo, FRELIMO–Suécia: FRELIMO, 
No 1 (sem indicação de local nem de data, mas Estocolmo, 1968); Johan Althoff: Regeringen och Cabora Bassa (”O 
governo e Cahora Bassa”); U-aktionens skrifter, No. 1, de Julho de 1969 e Södra Afrika Informationsbulletin, No. 5, 
de Agosto de 1969. Cahora Bassa e a sua gémea angolana, o projecto de Cunene, foram também discutidas numa 
edição especial de Södra Afrika Informationsbulletin em 1972 (”Folkmord i Portugals kolonier”/”Genocídio nas 
colónias portuguesas”; No. 15–16, de Maio de 1972). 
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dos maiores projectos de construção a ser planeado. Uma vez concluída a obra, não seria 
apenas a maior barragem de África, mas a quinta maior do mundo. 

Cahora Bassa representava, no entanto, muito mais do que uma central hidroeléctrica 
numa zona remota e subdesenvolvida do norte de Moçambique. Segundo o plano, esta 
barragem não viria apenas facilitar a exploração de depósitos ricos de minérios, mas tam-
bém a irrigação de grandes áreas de terra agrícola, permitindo eventualmente a fixação 
de um milhão de portugueses nessa área. Além disso, ao construir-se esta barragem no 
Zambeze, criava-se um gigantesco lago interior artificial perto da fronteira da Rodésia, 
que o governo português esperava vir a usar para abrir novas rotas de transporte para o 
interior de África. Esta perspectiva foi bem acolhida pelo governo da UDI de Ian Smith, 
internacionalmente isolado, que ficou ainda mais contente com a hipótese de haver uma 
”Zona industrializada na África Austral” numa região muito próxima. Numa primeira 
fase, o presidente do Conselho Nacional de Exportações da Rodésia, um país sujeito a 
sanções obrigatórias da parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, declarou 
que ”é possivelmente uma das maiores oportunidades para os produtores rodesianos. [...] 
Promete ser uma área com perspectivas a longo prazo e que deve ser abordada e estimu-
lada, para se tentar colher os doces frutos que indubitavelmente surgirão.”56

Resumindo, com planeamento a cargo de Portugal, muito financiamento da África 
do Sul e apoio da Rodésia, a barragem de Cahora Bassa era um empreendimento estra-
tégico para defender os regimes de minoria branca da África Austral. Como tal, ela foi 
imediatamente definida como alvo da FRELIMO que, no início da luta armada em Se-
tembro de 1964, tinha conquistado aos portugueses grande parte das províncias no norte 
de Moçambique, de Cabo Delgado e Niassa e que, aquando da preparação do projecto 
de Cahora Bassa, já tinha iniciado os combates na província do Tete. O primeiro choque 
simbólico entre o colonialismo e a libertação na África Austral, por causa de Cahora 
Bassa, deu-se em Março de 1968, quando três consórcios internacionais apresentaram as 
propostas a concurso em Lisboa, ao mesmo tempo que a FRELIMO anunciava a abertu-
ra de mais uma frente militar no Tete. Numa conferência de imprensa em Dar es Salaam 
para relatar o avanço da luta de libertação, Eduardo Mondlane salientou que 

a relevância desta frente da luta armada não se limita ao nosso país. É também importante no 
contexto mais geral do combate na África Austral. Basta recordar que Tete tem fronteiras co-
muns com o Zimbabué, onde os nossos irmãos estão também, neste preciso momento, a lutar 
pela sua libertação contra o regime minoritário racista do qual Portugal é o principal aliado. 
A nossa luta em Tete é uma manifestação concreta da nossa solidariedade para com o povo do 
Zimbabué e uma contribuição directa para a sua vitória. O mesmo se aplica à África do Sul, 
cujo interesse no projecto de Cahora Bassa é tão grande que já enviou tropas para defender o 
local da barragem.57

Além dos relatórios da FRELIMO, em inícios de 1968, havia muito pouca informação 
disponível sobre o decurso da luta de libertação em Moçambique. Não tinha havido 
qualquer visita de um jornalista independente às zonas libertadas e a ”falta de confiança 
nos comunicados da FRELIMO era tão gritante, que havia dúvidas se se deveria acre-
ditar de todo na situação se não tivesse estado presente um jornalista de renome.58 Uma 

56. Citado em governo da Rodésia: ”The Way to Cabora Bassa” (O Caminho para Cahora Bassa), Imprensa Nacio-
nal, Salisbury (sem indicação de data), p. 2. 
57. FRELIMO: Conferência de imprensa de Eduardo C. Mondlane, Dar es Salaam, 25 de Março de 1968. 
58. Richard Gibson: African Liberation movements: Contemporary Struggles against White Minority Rule, (”A lib-
ertação africana: lutas contemporâneas contra governos de minorias brancas”), Oxford University Press, Londres, 



121A sombra de Cahora Bassa

questão muito importante para o debate na Suécia foi o facto de o jornalista em questão 
ser Anders Johansson, do jornal liberal Dagens Nyheter, o maior matutino dos países 
nórdicos. No início dos anos sessenta, Johansson desempenhara um papel relevante no 
movimento sueco de solidariedade com a África do Sul e Austral. Tinha não só sido 
crucial na formação dos comités da África do Sul de base popular e no lançamento do 
boletim regular sobre a África Austral, mas tinha também estabelecido uma rede alargada 
na região, incluindo o acesso a informação privilegiada dos governos da África do Sul e 
da Rodésia. A visita de Johansson às zonas libertadas de Moçambique, os seus contactos 
na África Austral e o facto de ser visto como um activista de solidariedade empenhado e 
como um correspondente de África respeitado contribuíram para o seu papel influente 
no debate sobre Cahora Bassa.

 Anders Johansson além de ser o primeiro jornalista internacional a visitar as zo-
nas libertadas de Moçambique,59 fê-lo por ocasião da primeira entrada de Eduardo  
Mondlane no país como presidente da FRELIMO. Johansson tinha conhecido Mondla-
ne em Estocolmo em Setembro de 1965.60 Enquanto representante do Dagens Nyheter, 
um jornal com o qual os Mondlane tinham criado uma relação pessoal estreita61, e ao 

Nova Iorque e Toronto, 1972, p. 282. 
59. Uma equipa de filmagens da Jugoslávia havia precedido Johansson (entrevista a Anders Johansson, p. 295). 
60. Ibid. 
61. Eduardo Mondlane correspondia-se regularmente com Olof Lagercrantz, editor-chefe do Dagens Nyheter (1960–
75). Durante as suas visitas à Suécia em finais dos anos sessenta, Janet Mondlane também ficava alojada em casa dos 
Lagercrantz. Numa carta pessoal, após a visita de Anders Johansson a Moçambique, Mondlane escreveu a Lager-
crantz em Novembro de 1968 dizendo: ”Escrevo-lhe também para lhe agradecer por ter enviado o camarada Anders 
Johansson a Moçambique para visitar as zonas libertadas do nosso país. Anders é um jornalista de tal modo dinâmico 
e humano que deixou uma impressão vincada em todos nós, em Moçambique. Todos gostámos de ler as suas boas 

Anders Johansson do ”Dagens Nyheter” com Samora Machel (à esq.) durante a sua visita às zonas detidas pela FRELIMO 
em Cabo Delgado, Fevereiro de 1968. (Foto gentilmente cedida por Anders Johansson)
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cobrir a visita oficial do primeiro ministro Erlander à Tanzânia em Janeiro de 1968, 
recebeu as autorizações necessárias, por parte do presidente da Tanzânia, Julius Nyerere, 
para se deslocar a Moçambique.62 Mondlane e Johansson atravessaram o rio Rovuma e 
entraram na província de Cabo Delgado em Fevereiro de 1968.63 Ao fim de ter passado 
uma semana com a guerrilha da FRELIMO e de ter conhecido Samora Machel, ”um co-
mandante-em-chefe duro mas respeitado, com uma barba típica de guerrilheiro, à frente 
de um exército de 8.000 soldados”64, pôde dizer ao mundo 

só notei a presença portuguesa nas armas capturadas pela frente de libertação, nos dois aviões 
de reconhecimento e em algumas aldeias, destruídas pela artilharia portuguesa. [...] Vi provas 
suficientes para dizer que a FRELIMO está a travar uma guerra de libertação bem sucedi-
da contra o poderio colonial português. As guerrilhas já controlam zonas maiores do que as 
abrangidas por muitos estados afro-asiáticos. A FRELIMO é eficaz, apesar de algo desorgani-
zada (não há galões nem uniformes) e tem mais homens do que a maioria das forças armadas 
em África. Tem o apoio da população civil e luta ”em casa”, num terreno muito adequado à 
guerra de guerrilha.65 

Os relatórios de Johansson das zonas libertadas de Moçambique foram publicados pelo 
Dagens Nyheter em meados de Abril de 1968.66 Tiveram um impacto em todo o mundo 
e ”deram a volta à propaganda portuguesa”.67 Estes artigos coincidiram com as primei-
ras actividades do representante oficial da FRELIMO, Lourenço Mutaca, na Suécia e 
facilitaram a sua entrada neste novo ambiente. Por fim, foi também por intermédio dos 
artigos de Johansson que o público sueco tomou, pela primeira vez,68 conhecimento de 
Cahora Bassa e dos possíveis interesses da Suécia neste projecto.69 No entanto, nessa altu-
ra, ainda não se sabia que interesses particulares estavam representados.70

reportagens no vosso jornal e noutros locais, que relatavam o que ele viu em Moçambique. Espero que Anders possa 
visitar novamente o nosso país e continuar o trabalho que iniciou. Acabei de receber uma carta muito interessante 
dele, a contar-me alguns projectos a decorrer na Suécia em apoio da luta de libertação [...]. Pensamos que não foi só 
a visita de um jornalista a Moçambique. Temos nele um amigo” (carta de Eduardo Mondlane a Olof Lagercrantz, 
Dar es Salaam, 6 de Novembro de 1968) (AHM). Anders Johansson, Pierre Schori e Bengt Säve-Söderbergh do 
Partido Social Democrata e Sören Lindh dos Grupos de África receberam a medalha honorária Bagamoyo em 1993, 
outorgada pelo parlamento moçambicano. 
62. Entrevista a Anders Johansson, p. 295. Åke Ringberg do Dagens Nyheter fora convidado por Eduardo Mondlane 
em 1966 a visitar as zonas libertadas de Moçambique, mas considerou o projecto ”demasiado arriscado” e declinou 
o convite (carta de Åke Ringberg a Eduardo Mondlane, Estocolmo, 28 de Setembro de 1966) (AHM). 
63. Posteriormente Johansson contaria ao autor o entusiasmo de Mondlane, e a forma como o presidente da FRE-
LIMO insistira em ser a primeira pessoa a atravessar a fronteira (conversa com Anders Johansson, Eskilstuna, 5 de 
Março de 1996). 
64. Anders Johansson: Struggle in Mozambique: A Firsthand Report (”Luta em Moçambique: um relato em primeira 
mão”), Indian Council for Africa, Nova Deli,(sem indicação de data, mas 1968), p. 4 e 5. 
65. Ibid. 
66. ”DN-man hos gerillan i Moçambique” (”Dagens Nyheter – Um homem com a guerrilha em Moçambique”); 
”Antal soldater ej avgörande” (”O número de soldados não é decisivo”); ”Gerillan har folkets stöd” (”A guerrilha 
tem o apoio do povo”); e ”Vi måste befria Afrika” (”Temos de libertar África”), em Dagens Nyheter, 17, 18, 19 e 22 
de Abril de 1968. 
67. Entrevista a Anders Johansson, p. 295. Johansson documentou a sua visita com muitas fotografias. Uma delas, 
com Eduardo Mondlane e Samora Machel a conversar, descontraídos em cima de um formigueiro, viria a dar a volta 
ao mundo e seria reproduzida como selo dos correios no Moçambique independente. 
68. A planta de Cabora Bassa tinha sido apresentada pelo Södra Afrika Informationsbulletin no seu No. 3, 1967. 
69. Anders Johansson: ”Vi måste befria Afrika” (”Temos de libertar África”), em Dagens Nyheter, 22 de Abril de 
1968. 
70. No entanto, na sua conferência de imprensa em Dar es Salaam a 25 de Março de 1968, Mondlane tinha dito 
que a ASEA era uma das empresas internacionais envolvidas no projecto. 



123A sombra de Cahora Bassa

ASEA e reacções iniciais

A participação da ASEA tornou-se pública na Suécia no início de Maio de 1968, dois 
meses após a entrega das propostas.71 Havia concorrência entre três consórcios interna-
cionais para a adjudicação deste projecto. A empresa sueca, sediada em Västerås, forma-
va o chamado grupo ZAMCO72 que, sob liderança da Anglo-American Corporation da  
África do Sul, representava quinze empresas de França, Itália, Portugal, África do Sul, 
Suécia e Alemanha Ocidental. Por representar um país que criticava fortemente a África 
do Sul e Portugal, houve alguma resistência inicial à inclusão da ASEA. No entanto, 
”Marcus Wallenberg73 tinha boas relações com o Ministro dos Negócios Estrangeiros 
português Franco Nogueira e não atribuiu relevância à oposição política do seu país. 
Assim, o Ministério do Ultramar em Lisboa acabou por aceitar que a ASEA era um mal 
necessário”.74 Mas mais importante era que o projecto envolvia o transporte de electri-
cidade, por mais de 2.000 quilómetros, de Cahora Bassa para a África do Sul e que a 
ASEA era líder mundial na tecnologia de conversão e transmissão de corrente directa de 
alta voltagem, da forma mais barata e eficaz. Assim, a ASEA tinha um papel crucial. Se a 
proposta da ZAMCO vencesse, na primeira fase do projecto, a empresa seria responsável 
pelos terminais de Cahora Bassa e de Joanesburgo na África do Sul. Os custos calculados 
para esta primeira fase, que se esperava estar terminada em Abril de 1975, eram de cerca 
de 1.200 milhões de coroas suecas, dos quais aproximadamente 10 por cento seriam for-
necimentos a fazer pela ASEA.75 Um empreendimento dessa magnitude e duração seria 
dos maiores da história da empresa. 

Assim que o público soube da participação da ASEA na proposta ZAMCO, hou-
ve uma vaga de reacções. Numa das suas primeiras declarações públicas na Suécia,76  
Lourenço Mutaca, o recém-chegado representante da FRELIMO, denunciou a partici-
pação da Suécia no projecto, dizendo ao jornal social democrata, Aftonbladet, pertencen-
te à LO, de forma bem clara, que ”qualquer sueco que participe activamente no projecto 
Cahora Bassa tem de levar em conta a possibilidade de levar um tiro no coração. A  
FRELIMO não abre excepções para os suecos. Todos os brancos que organizarem o tra-
balho no local de construção são potenciais alvos”.77 Foram, sem qualquer dúvida, pala-

71. Dagens Nyheter, 9 de Maio de 1968. 
72. Em português, Consórcio Hidroeléctrico do Zambeze. 
73. Na altura Marcus Wallenberg era presidente do conselho de administração da ASEA. 
74. Middlemas op. cit., p. 53. 
75. Dagens Nyheter, 9 de Maio de 1968. 
76. Mutaca, Olof Palme e Melina Mercouri da Grécia, falaram nas manifestações do Dia do Trabalhador do Partido 
Social Democrata em Estocolmo a 1 de Maio de 1968 (Dagens Nyheter, 2 de Maio de 1968). 
77. Kommer ASEA hit så skjuter vi svenskarna!” (”Se a ASEA vier cá, matamos os suecos!”), em Aftonbladet, 11 de 
Maio de 1968. Desde o início que Mutaca empreendeu uma campanha contra a ASEA. A 27 de Maio, por exemplo, 
escreveu uma longa carta aos trabalhadores da ASEA, com cópia para o primeiro ministro Erlander, e para o Ministro 
do Comércio Gunnar Lange, a Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos, a LO, todos os partidos políticos suecos e 
para a imprensa (Carta Aberta, ”Till anställda vid ASEA”/”Aos trabalhadores da ASEA”, de Lourenço Mutaca, Esto-
colmo, 27 de Maio de 1968) (AJC). No entanto, na altura, pareceu que Mutaca terá agido sem a devida autorização 
da FRELIMO. Numa carta datada de 1 de Junho de 1968 dirigida ao Departamento de Relações Internacionais da 
FRELIMO, Mutaca informou-os de que tinha ”iniciado uma campanha contra a ASEA apesar de não ter recebido 
quaisquer informações de Dar es Salaam em relação à posição da FRELIMO” (carta de Lourenço Mutaca ao Depar-
tamento de Relações Internacionais da FRELIMO, Estocolmo, 1 de Junho de 1968) (AHM). Eduardo Mondlane 
respondeu ao fim de três semanas. Falou da crise do Instituto Moçambicano e do congresso da FRELIMO que se 
aproximava, mas não referiu Cahora Bassa, a ASEA nem o activismo de Mutaca contra o projecto (carta de Eduardo 
Mondlane a Lourenço Mutaca, Dar es Salaam, 21 de Junho de 1968) (AHM). No entanto, Mondlane viria também 
a ameaçar abater quaisquer suecos que participassem no projecto de Cahora Bassa. 



Tor Sellström124

vras fortes, proferidas por alguém que tinha sido nomeado pessoalmente pelo presidente 
da FRELIMO. No entanto, no dia anterior, 10 de Maio de 1968, o núcleo de Estocolmo 
da Juventude Social Democrata já tinha pedido ao governo sueco que impedisse a parti-
cipação da ASEA. Isto viria a marcar o início de uma cisão cada vez maior entre grandes 
facções do movimento social democrata e o governo sueco, em torno do projecto Cahora  
Bassa.78

Há dois factores que poderão explicar melhor que outros o repúdio imediato da juven-
tude sueca pelo projecto Cahora Bassa e pelo envolvimento da ASEA. Em primeiro lugar, 
esta questão surgiu num momento especialmente conturbado. Apenas uma semana antes 
do anúncio da participação da ASEA, tinham tido lugar as manifestações de Båstad, con-
tra o jogo de ténis da Taça Davis entre a Suécia e a Rodésia. Este jogo de ténis e o projecto 
Cahora Bassa eram vistos, em conjunto, como um reconhecimento tácito dos regimes de 
minoria branca da África Austral por parte do governo sueco, que era simultaneamente 
criticado pela sua passividade em relação à guerra do Vietname. Para além disso, o grupo 
financeiro Wallenberg estava ligado a ambas as questões, indirectamente, através do seu 
patrocínio da Federação Sueca de Ténis no jogo da Taça Davis, e directamente, por ser 
dono da ASEA, no caso de Cahora Bassa. Apesar de o lema do grupo Wallenberg dizer 
”ser, mas não ser visto”, o grupo foi identificado pelos jovens, que repararam também que 
eram sobretudo as empresas da esfera da Wallenberg que estavam instaladas na África do 
Sul. Durante o debate sobre o boicote, em inícios dos anos sessenta, essa presença tinha 
já ganho visibilidade através de várias declarações favoráveis ao regime do apartheid. Åke 
Vrethem, director do grupo ASEA, tinha, por exemplo, como havia sido observado, num 
debate na televisão em Outubro de 1963, caracterizado a África do Sul como sendo ”a 
mais distinta colónia e um pilar da civilização em África”, uma declaração que viria a ser 
citada amiúde nos anos seguintes pelo movimento de solidariedade sueco.79 

Na parte esquerda do espectro político, havia secções cada vez mais activas da juven-
tude sueca, e muito influenciadas pelo debate sobre o Vietname, que viam no projecto 
Cahora Bassa uma confirmação da aliança entre o governo social democrata e o capital 
exportador sueco. Ao comentar o facto de o sindicato de uma fábrica ASEA na pequena 
cidade de Ludvika, directamente afectada por uma eventual encomenda ZAMCO, se ter 
pronunciado de forma favorável à participação da empresa, o Comité da África do Sul de 
Uppsala, por exemplo, defendeu em meados de 1969 que 

o Partido Social Democrata é um partido reformista burguês, apoiado em boas relações com 
o grande capital. Leva a cabo uma política de colaboração de classes, que conduz a uma for-
mação social característica das sociedades capitalistas muito desenvolvidas, nomeadamente ao 
fascismo estrutural. Nessas sociedades, os capitalistas podem obrigar grupos de trabalhadores 
a abandonar o internacionalismo proletário e, no caso de Ludvika, a adoptar uma posição 
estreitamente nacionalista.80

Estas opiniões viriam rapidamente a marginalizar os poucos Comités da África do Sul 
que ainda sobreviviam, e a afastá-los do debate central em relação ao papel da ASEA e 
das relações da Suécia com o movimento de libertação de Moçambique. Além disso, os 
comités, muito influenciados pela guerra do Vietname, desconfiavam das credenciais 
revolucionárias da FRELIMO. Alguns anos mais tarde, Dick Urban Vestbro, um dos 

78. Aftonbladet, 11 de Maio de 1968. 
79. Por exemplo, pelo grupo de apoio FRELIMO-Suécia em FRELIMO, No. 1 (sem indicação de local nem de data, 
mas Estocolmo, 1968). 
80. Södra Afrika Informationsbulletin, No. 5, 1969, pp. 5–6. 
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principais membros do movimento sueco de solidariedade para com a África Austral, 
notou de forma autocrítica que 

nós, nos Comités da África do Sul rapidamente diminuímos a importância da FRELIMO em 
comparação com a FNL do Vietname. [...] Pensámos que o nosso trabalho contra o imperialis-
mo e o capitalismo era tão importante como o da FRELIMO, senão mais. Não foi a modéstia 
que me guiou quando no Tidsignal critiquei a FRELIMO por não ser socialista, fosse qual 
fosse o significado desse facto no contexto de Moçambique. Os meus contactos com a FRELI-
MO poderiam ter terminado de vez. No entanto, o líder da FRELIMO, Marcelino dos Santos, 
compreendeu que as minhas intenções eram boas, mas que estava mal informado. [...] Algum 
tempo mais tarde, nós, que nos víamos como verdadeiros revolucionários e que tínhamos 
criticado a FRELIMO por ser oficialmente representada por ”uma americana de classe média” 
e ”uma dona de casa de Chicago” [...] recebemos lições sobre as políticas revolucionárias da 
FRELIMO da própria Janet Mondlane.81  

Entretanto, a verdade era que o governo social democrata e as lideranças sindicais, desde 
meados de 1968 até à conclusão do debate em Setembro de 1969, continuaram estoi-
camente a defender a ASEA, alienando assim importantes grupos de eleitores do movi-
mento operário e contribuindo para a formação de uma segunda geração do movimento 
sueco de solidariedade para com a África Austral, mais alargada e radical. 

Resolver o debate de Cahora Bassa

”Preocupados com as notícias dos jornais e com as exigências da SSU para que o governo 
impeça a ASEA de participar”,82 a empresa sueca informou o representante sindical da 
fábrica de Ludvika, em meados de Maio de 1968, que a produção para o projecto repre-
sentaria empregos seguros para cerca de 300 trabalhadores, durante três anos. Com esta 
informação, o sindicato disse ”não podemos mostrar-nos solidários com os negros de 
Moçambique às custas dos nossos empregos”,83 posição que foi apoiada pela Federação 
Sueca de Trabalhadores Metalúrgicos84 e pelo presidente da LO, Arne Geijer.85 Ao mes-
mo tempo, o Ministro do Comércio, Gunnar Lange, autorizou o eventual envolvimento 
da ASEA no projecto Cahora Bassa. Pressionado por Per Ahlmark no parlamento, Lange 
declarou que o governo via de forma negativa os investimentos suecos em Moçambique, 
acrescentando, porém, que o papel da ASEA neste projecto não era de investidor, mas 
sim de vendedor.86 Mesmo antes da adjudicação do contrato ao consórcio ZAMCO, 
foi traçada uma linha divisória no seio do movimento social democrata, com a SSU e o 
jornal Aftonbladet, pertencente à LO, a opor-se à participação da ASEA e a Federação dos 
Trabalhadores Metalúrgicos, a LO e o governo a defendê-la.

A ala mais radical do Partido Liberal mostrava-se igualmente contra a participação da 
ASEA. Era liderada por Per Ahlmark, o jovem deputado que já em 1961 tinha exigido 
a expulsão de Portugal da EFTA e em 1967 teve um diálogo especialmente aceso com o 
Ministro do Comércio Gunnar Lange sobre este assunto. Após o anúncio da participação 

81. Dick Urban Vestbro: ”Afrikagrupperna och befrielserörelserna: Självkritiskt om ”kritisk solidaritet”” (”Grupos 
de África e os movimentos de libertação: autocrítica sobre ”solidariedade crítica”) (sem indicação de local nem de 
data) (AGA). 
82. O director da ASEA Ludvika, Olle Dirke, citado em Dagens Nyheter, 15 de Maio de 1968. 
83. Aftonbladet, 14 de Maio de 1968. 
84. Dagens Nyheter, 18 de Maio de 1968. 
85. Aftonbladet, 18 de Maio de 1968. 
86. Dagens Nyheter, 17 de Maio de 1968. 
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da ASEA na proposta da ZAMCO, Ahlmark voltou à carga pedindo, oficialmente, um 
esclarecimento por parte do governo social democrata quanto à sua postura referente 
aos investimentos em Moçambique. O Ministro do Comércio respondeu que eventuais 
remessas da ASEA não consubstanciavam um investimento, mas uma transacção co-
mercial, que seria decidida pela empresa sem influências exteriores.87 Esta resposta seria 
duramente censurada por Ahlmark.88

Durante as suas visitas à Suécia, Eduardo Mondlane tinha estabelecido relações estrei-
tas tanto com o Partido Social Democrata como com o Partido Liberal, na oposição. Em 
1968, o ano das manifestações de Båstad, da revolta estudantil e do debate sobre Cahora 
Bassa, houve também eleições na Suécia.89 Nas campanhas eleitorais do partido no gover-
no e do principal partido da oposição, debater-se-ia a participação da ASEA no projecto 
Cahora Bassa, também com o contributo da opinião do presidente da FRELIMO. Havia 
assim, para apoiar uma das partes, grande procura de declarações de Mondlane, tanto em 
público como nos bastidores, que posteriormente eram citadas e muitas vezes destorci-
das. À laia de exemplo, antes do anúncio da proposta da ZAMCO, Pierre Schori do Par-
tido Social Democrata publicou, em inícios de Maio de 1968, um artigo no Aftonbladet 
sobre ”a guerra de guerrilha de Ahlmark” no qual fazia alusão a um encontro de Ahlmark 
com Mondlane em Outubro de 1967. Nessa entrevista, publicada no Expressen com o 
título ”Suécia ajuda Portugal a matar africanos”90, o presidente da FRELIMO criticara 
duramente as relações da Suécia com Portugal, descrevendo-as como ”escandalosas”.91 
Ao defender o governo social democrata, Schori respondeu citando uma carta privada de 
Mondlane na qual, segundo Schori, este dizia 

mal podia eu imaginar que o entrevistador não era jornalista, mas sim um dos principais 
membros de um partido da oposição, cujo principal interesse era encontrar argumentos contra 
o Partido Social Democrata. Não penso que o interesse de Ahlmark na nossa causa seja tão 
altruísta como aparenta, já que ele, enquanto liberal, deve apoiar um programa muito menos 
radical do que o dos social democratas. Durante um almoço dado pelo Partido Liberal, ficou 
claro para mim que os liberais no governo não só continuariam a apoiar o comércio da EFTA 
com Portugal, mas que também estão mais próximos de aderir à OTAN.92

O artigo de Schori, por sua vez, levou o secretário do Partido Liberal, David Wirmark, 
a escrever a Mondlane, informando-o que a sua carta privada havia vindo a público e 
pedindo-lhe que reagisse. ”Acho de muito mau gosto”, escreveu Wirmark,

que se revele correspondência privada desta forma. [...] Admito igualmente que estas declara-
ções causaram algum espanto no nosso partido, já que não correspondem aos factos que co-
nhecemos e que dão uma visão errada da posição do liberalismo sueco nestas matérias. Assim, 
agradecia que comentasse o artigo de Schori (segue tradução) e garanto que a luta por um  
 

87. Dagens Nyheter, 17 de Maio de 1968. Ver também Gunnar Lange: Brännpunkter i handelspolitiken (”Pontos  
focais na política comercial), Socialdemokraterna, Partistyrelsens Informationstjänst, No. 2, Estocolmo, 1969, 
p. 12, onde Lange descreveu a participação da ASEA como ”uma exportação normal”. 
88. Ver Anders Johansson: ”Gunnar Lange och Moçambique”, em Dagens Nyheter, 11 de Setembro de 1968. 
89. Houve eleições parlamentares em Setembro de 1968, que representaram o maior sucesso do pós-guerra do Par-
tido Social Democrata, tendo este recebido mais de 50 por cento dos votos na segunda câmara. Com pouco mais de 
14 por cento, o Partido Liberal, por sua vez, teve o pior resultado desde 1944. 
90. ”Sverige hjälper Portugal att skjuta ner afrikaner” (”A Suécia ajuda Portugal a matar africanos”), em Expressen, 
9 de Outubro de 1967. 
91. Ibid. 
92. Citado em Pierre Schori: ”Ahlmarks guerillakrig” (”A guerra de guerrilha de Ahlmark”), em Aftonbladet, 9 de 
Maio de 1968. 
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Moçambique livre e independente também receberá apoio incondicional dos liberais sue-
cos.93

Nessa mesma carta, Wirmark contou a Mondlane o debate de Ahlmark com Gunnar 
Lange no parlamento em relação à ASEA e Cahora Bassa, indicando que iria enviar-lhe 
uma tradução dessa discussão ”para que possa ver a posição do governo sobre esta ma-
téria”.94 Recordou também a Mondlane um pedido que Ahlmark lhe fizera no sentido 
de visitar as zonas libertadas de Moçambique para ”apresentar um relatório completo no 
jornal liberal Expressen sobre a situação actual e sobre a luta”, realçando ”penso que seria 
extremamente útil. Espero que envide todos os esforços para o ajudar”.95

Per Ahlmark, futuro líder do Partido Liberal e vice primeiro ministro (1976–78), 
nunca chegou a visitar as zonas libertadas da FRELIMO em Moçambique,96 não ha-
vendo sequer provas de que Eduardo Mondlane alguma vez tenha reagido ao pedido de 
Wirmark para comentar o artigo de Schori. Ainda assim, tanto os sociais democratas 
como os liberais utilizaram declarações do presidente da FRELIMO durante o debate 
sobre Cahora Bassa, em meados de 1968, para apoiar as suas respectivas posições em re-
lação à luta de libertação em Moçambique, dando assim maior audiência ao movimento 
de Mondlane. Não se debateu a FRELIMO e o que esta representava, mas sim a questão 
de saber se seriam os social democratas no poder ou os liberais na oposição que melhor 
defendiam a causa nacionalista moçambicana, o que acabou por levar a um aumento do 
apoio da FRELIMO na Suécia.97

Cahora Bassa, Rodésia e acções directas

A 10 de Julho de 1968, o governo português anunciou que havia adjudicado proviso-
riamente o contrato de Cahora Bassa ao consórcio ZAMCO. As escaramuças iniciais 
acerca da eventual participação da ASEA no projecto deram, assim, lugar a um tipo de 

93. Carta de David Wirmark a Eduardo Mondlane, Estocolmo, 20 de Maio de 1968 (AHM). 
94. Ibid. 
95. Ibid. Posteriormente, em 1968, Ahlmark e Wirmark, fizeram parte de um grupo de trabalho criado pelo Partido 
Liberal para definir os princípios que deveriam orientar a política, relações e apoios do partido aos movimentos de 
libertação. Como dito acima, apresentou o relatório, chamado Apoio aos Movimentos de Resistência, em Maio de 
1969. 
96. Segundo Schori, Ahlmark pedira para visitar Moçambique antes das eleições para o Parlamento sueco em Se-
tembro de 1968, indicando que o deputado liberal tinha sobretudo intenções eleitorais (Aftonbladet, 9 de Maio de 
1968). 
97. Este desejo de defender a causa da FRELIMO não deixava de apresentar algumas incoerências. Por exemplo, em 
meados de 1968, o jornal teórico liberal Liberal Debatt publicou uma apresentação muito favorável da FRELIMO 
e da luta armada de libertação em Moçambique. Este artigo tinha sobretudo por base uma entrevista a Mondlane 
na qual ele denunciava veementemente a política contraditória da Suécia para com Moçambique, apoiando por um 
lado a FRELIMO através da ASDI e do Partido Social Democrata e por outro, permitindo à ASEA participar no 
”vergonhoso” projecto de Cahora Bassa. Apesar de tecer ainda comentários críticos ao Partido Liberal, de uma forma 
geral, o artigo norteava-se sobretudo contra os social democratas no governo (Lars O. H. Nyberg: ”FRELIMO och 
Cabora Bassa”, em Liberal Debatt, No. 6, 1968, pp. 26–32). Pouco tempo depois apareceu uma versão alargada da 
entrevista a Mondlane na primeira edição de FRELIMO, um boletim informativo, publicado pelo grupo de apoio 
FRELIMO–Suécia. Segundo esta versão, Mondlane respondia da seguinte forma acerca da visão que a FRELIMO 
tinha dos partidos suecos e da questão de Cahora Bassa: ”Talvez o Partido Social Democrata acabe por mudar de 
posição e impedir a ASEA de participar, ou em Setembro poderá haver um novo governo que seja mais corrupto e 
pró-português. Falei com um líder do Partido Liberal há dois meses, que me disse ’pensamos que é melhor investir 
no vosso país para que estejam em melhores condições quando forem livres’. É escandaloso!” (entrevista a Eduardo 
Mondlane, Dar es Salaam, Julho de 1968 em FRELIMO, No. 1 (sem indicação de local nem de data, mas Esto-
colmo, 1968). 
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confronto muito mais aceso.98 Apesar de já terem sido traçadas as principais linha de ba-
talha, no debate que se seguiria viria a haver uma grande alteração no enfoque e na táctica 
a adoptar por quem se opunha à ASEA e a Cahora Bassa. Pessoas influentes, sobretudo 
Anders Johansson do Dagens Nyheter, apresentaram assim uma dimensão, relacionada 
com a Rodésia, realçando que a participação da ASEA poderia violar as sanções obriga-
tórias impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas contra o regime da UDI 
de Ian Smith.99 Ao mesmo tempo, sectores cada vez mais activos da juventude decidiram 
empreender acções directas contra a empresa sueca.

Desde a sua visita às zonas libertadas em Moçambique em Fevereiro de 1968 que 
Anders Johansson vinha fazendo campanha activa contra o projecto Cahora Bassa. Num 
artigo veemente no Dagens Nyheter em meados de Maio, escreveu, por exemplo, que 

se os trabalhadores da ASEA, perante as ameaças da direcção da empresa, do silêncio da LO e 
dos jogos de palavras de Lange, mantiverem a sua posição de contribuir para o reforço e pro-
longamento do poder colonial do regime de Salazar em Moçambique, então eles, bem como a 
direcção da Federação de Trabalhadores Metalúrgicos, deverão deixar de falar em solidariedade 
para com os oprimidos do mundo, no Primeiro de Maio e noutras ocasiões.100

Nesse mesmo artigo, Johansson, que tinha acesso a várias fontes de informação sobre a 
África Austral, respondeu pela primeira vez que não só a África do Sul, mas também a 
Rodésia de Ian Smith estavam interessadas na electricidade de Cahora Bassa. Para subs-
tanciar essa afirmação, viria, nos meses seguintes, a publicar citações e referências de todo 
um leque de relatórios e artigos sobre a África do Sul e a Rodésia.101 

A eventual ligação à Rodésia veio a ter impacto imediato neste debate. Em resposta à 
declaração de independência unilateral da Rodésia, o Conselho de Segurança da ONU 
recomendou, em Novembro de 1965 uma proibição ao comércio com a colónia rebel-
de, que, pela primeira vez, foi seguida de sanções obrigatórias em Dezembro de 1966. 
Seguindo as recomendações do Conselho de Segurança, o governo sueco declarara, em 
finais de Novembro de 1965, um boicote total a todo o comércio com a Rodésia. No 
entanto, nessa altura, não havia qualquer legislação específica na Suécia sobre sanções 

98. A questão de Cahora Bassa teve um destaque especial no segundo congresso da FRELIMO, que teve lugar 
numa zona libertada da província do Niassa, em finais de Julho de 1968. (Anders Johansson: ”Gerillamöte mot 
Salazar”/”Reunião da guerrilha contra Salazar”, em Dagens Nyheter, 24 de Setembro de 1968). 
99. Indicador da marginalização da questão anti-apartheid nessa altura, muito poucas vozes suecas, incluindo den-
tro do movimento de solidariedade, se ergueram contra o facto de a electricidade produzida em Cahora Bassa ir 
ser exportada sobretudo para a África do Sul e de a ASEA participar na construção de uma estação eléctrica perto 
de Joanesburgo. Numa declaração apoiada pela direcção nacional do Partido Social Democrata, o Ministro do 
Comércio Gunnar Lange, por exemplo, limitou-se a dizer em Fevereiro de 1969 que a África do Sul ”não é alvo de 
quaisquer sanções”, legitimando assim o envolvimento sueco na cooperação estratégica da energia entre Lisboa e 
Pretória (Gunnar Lange op. cit., p. 13). 
100. Anders Johansson: ”ASEA och Moçambique” em Dagens Nyheter, 19 de Maio de 1968. 
101. Por exemplo no Dagens Nyheter, 11 de Setembro de 1968. Johansson também apresentou petições às Nações 
Unidas sobre a questão de Cahora Bassa e da Rodésia. Uma carta sua, datada de 12 de Novembro de 1968, foi 
distribuída pelo Comité de Descolonização da ONU aos membros da Assembleia Geral, em Maio de 1969. Nessa 
carta, Johansson disse: ”Gostaria de chamar a atenção do comité para o projecto de Cahora Bassa [...]. Se algum 
membro do comité estiver interessado em receber informação sobre este projecto, estou disposto a enviar material 
de várias fontes. Este projecto é construído pelos colonialistas portugueses em colaboração com os regimes da África 
do Sul e da Rodésia e alguns interesses estrangeiros, até mesmo suecos, para reforçar o bloco de minoria branca na 
África Austral e conter a revolução da maioria africana. Estou certo de que a electricidade de Cahora Bassa será en-
tregue à Rodésia, o que significa, tanto quanto posso compreender, que há várias empresas francesas, alemãs de leste, 
sul africanas e suecas a ignorar as decisões da ONU sobre a Rodésia, e que os seus respectivos governos nada fazem 
para as impedir. Seria muito útil que o comité pudesse elaborar um relatório especial sobre o projecto de Cahora 
Bassa” (Assembleia Geral da ONU: ”Pedido de Sr. Anders Johanson, Correspondente estrangeiro do Dagens Nyheter, 
Estocolmo, referente a Moçambique”, A/AC. 109/PET. 1081, Nova Iorque, 15 de Maio de 1969) (AJC). 
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económicas internacionais. Em Fevereiro de 1966, foi criada uma comissão governamen-
tal para redigir um instrumento legal desse tipo. A comissão apresentou a sua proposta 
em Março de 1968, pouco antes de ser anunciada publicamente a participação da ASEA 
na proposta do consórcio ZAMCO. Segundo a proposta de lei, todas as exportações e 
importações de e para a Rodésia seriam proíbidas, bem como todas as actividades ” para 
ou susceptíveis de promover”102 relações comerciais entre a Suécia e a Rodésia, incluindo 
transferências de dinheiro.

A proposta da ”Lei Rodésia” veio coincidir com o debate sobre Cahora Bassa, contri-
buindo para ”discussões extensas e por vezes muito agitadas dentro e fora do parlamen-
to”.103 Não se discutia tanto a questão das sanções contra a Rodésia de Ian Smith, onde a 
Suécia tinha uma posição firme, mas sim o papel da participação da ASEA no projecto de 
Moçambique e o que representaria neste contexto. Assim que foi apresentada a proposta 
ZAMCO, ficou claro que haveria empresas da Rodésia ligadas à construção da barra-
gem, pelo menos como fornecedoras de materiais de construção. Enquanto consórcio, a  
ZAMCO e a ASEA viriam assim a contrariar as sanções das Nações Unidas contra a 
Rodésia, bem como a ”Lei Rodésia” proposta. Ainda assim, tanto a empresa sueca como 
o governo preferiram ignorar a questão mais alargada e isolaram o problema como sendo 
uma questão de entrega de componentes para a transmissão de electricidade a nível local 
e para a África do Sul, preferindo não ver qualquer eventual ligação da Suécia com a 
Rodésia.104

No entanto, facções cada vez mais radicalizadas da juventude sueca tinham outra 
opinião. Em inícios de Outubro, a Juventude Liberal, por exemplo, fez um pedido ao 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, Torsten Nilsson, para que alargasse as sanções eco-
nómicas suecas a ”toda a África Austral”.105 E duas semanas mais tarde, os estudantes 
sociais democratas da Universidade de Lund declararam que iriam ”utilizar todos os 
meios possíveis” para impedir a ASEA de participar no projecto Cahora Bassa. Realçando 
que esta declaração deveria ser vista como uma ameaça, os estudantes dirigiram as suas 
principais críticas ao seu próprio governo, que, diziam eles, 

age inteiramente contra a opinião pública e contra a vontade do congresso do partido. No 
estado actual, a ASEA tem capacidade técnica e formal de executar o projecto Cahora Bassa, 
que não trará electricidade apenas a Moçambique, mas também à Rodésia e à África do Sul. 
Desejamos que o governo aprove legislação que impeça uma grande empresa sueca de ignorar 
as resoluções da ONU sobre sanções contra a Rodésia. Se o governo continuar as suas ma-
nobras de evasão e a dar mostras de passividade, vemos como única saída levar a cabo acções 
directas contra a ASEA.106

Apesar das ameaças de intervenção directa e sabotagem contra a ASEA, que nunca foram 
executadas, houve acções extra-parlamentares em finais de Novembro de 1968, iniciadas 
pela organização de Estudantes para uma Sociedade Democrática (SDS) com sede em 

102. Citado em Nordenmark op. cit., p. 43. 
103. Ibid. 
104. Dagens Nyheter, 10 de Dezembro de 1968 e Svenska Dagbladet, 11 de Dezembro de 1968. Depois de pressões 
da SSU, o congresso do Partido Social Democrata resolveu, em Junho de 1968, que o governo deveria verificar se a 
central eléctrica de Cahora Bassa poderia fornecer electricidade à Rodésia. Apesar de pedidos reiterados, entre outros 
pelo jornal social democrata Aftonbladet, nunca se levou a cabo esse estudo (Ver, por exemplo, Aftonbladet, 13 de 
Setembro de 1968). 
105. Carta de FPU, assinada por Olle Wästberg e Leif Wictorin, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros Torsten 
Nilsson, Estocolmo, 7 de Outubro de 1968 (MFA). 
106. Aftonbladet, 23 de Outubro de 1968. 
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Gotemburgo. No seguimento de uma reunião organizada pela Amnistia Internacional, 
onde falou o historiador britânico Basil Davidson, que participara no congresso da FRE-
LIMO no Niassa em Julho de 1968, membros da SDS decidiram organizar uma mani-
festação pacífica ”sit-in” numa fábrica da ASEA no centro de Gotemburgo. Tal como 
no caso das manifestações de Båstad, também esta acabou por provocar uma fortíssima 
intervenção da polícia e foram presos nada mais nada menos que quarenta e dois mani-
festantes.107 Quatro dias mais tarde, uma agência do banco Enskilda Banken, propriedade 
do grupo Wallenberg, foi igualmente ocupada.108 Em meados de Dezembro houve ma-
nifestações coordenadas contra a ASEA em toda a Suécia, incluindo Gotemburgo, Lund, 
Malmö, Estocolmo, Västerås, Umeå e Uppsala.109 

As manifestações não se dirigiam apenas contra a ASEA. Houve manifestações com o 
mesmo vigor contra o governo social democrata, acusado de dualidade em relação à luta 
de libertação nacional em Moçambique. As manifestações tiveram origem numa série de 
afirmações políticas e acções do governo. Assim, enquanto o governo de Erlander não 
cedeu na sua defesa da participação da ASEA no consórcio ZAMCO, a Suécia votou, a 
29 de Novembro de 1968, a favor da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, 
que não só deplorava ”a expulsão arbitrária da população africana e o estabelecimento 
de imigrantes estrangeiros” nos territórios detidos pelos portugueses, mas também ”as 
actividades de interesses financeiros que aí se movimentam”.110 Segundo a resolução das 
Nações Unidas, tais actividades ”obstruíam a luta pela auto-determinação, liberdade e 
independência e reforçavam os esforços militares de Portugal”.111 

A oposição sueca mencionou os mesmos argumentos em relação à oposição ao envol-
vimento da ASEA, mas o governo fez ouvidos de mercador às vozes internas, e não viria 
a assumir as consequências da sua posição declarada internacionalmente. A contradição 
óbvia não escapou ao movimento anti-Cahora Bassa. Assim, em representação do Partido 
Social Democrata no governo, Pierre Schori e Bernt Carlsson, este último a trabalhar 
com o Ministro do Comércio, Gunnar Lange, foram duramente criticados pela U-aktio-
nen e outros, num debate público em Estocolmo, em finais de Fevereiro de 1969.112

Por outro lado, os social democratas deram os primeiros passos concretos no sentido 
de dar ajuda oficial ao PAIGC da Guiné-Bissau e aos movimentos de libertação da África 
Austral no auge desta discussão sobre Cahora Bassa, em finais de 1968. Nesta questão 
concreta, foram seguidas as recomendações da resolução da Assembleia Geral das Nações 
Unidas de Novembro. A resolução apelava a todos os membros ”para dar aos povos nos 
territórios sob controlo português, o auxílio moral e material necessários para que sejam 
repostos os seus direitos inalienáveis”.113 Dez dias mais tarde, pouco depois da visita do 
líder do PAIGC, Amílcar Cabral, à Suécia a convite do partido do governo, este pedido 
receberia uma resposta positiva por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros sueco, 

107. Göteborgs-Tidningen, 23 de Novembro de 1968. 
108. Södra Afrika Informationsbulletin, No. 5, 1969, p. 36. 
109. Svenska Dagbladet, 15 de Dezembro de 1968. Calcula-se que entre 300 e 400 manifestantes em Västerås, cidade 
onde fica a sede da ASEA, tenham sido confrontados por 130 polícias (Ibid.). Seria a maior concentração policial de 
todos os tempos em Västerås (Vestmanlands Läns Tidning, 16 de Dezembro de 1968). 
110. Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 2395 (XXIII) de 29 de Novembro de 1968 citado em Year-
book of the United Nations: 1968 (”Anuário das Nações Unidas”), Gabinete de Informação Pública, Nova Iorque, 
p. 804. 
111. Ibid. 
112. Dagens Nyheter, 1 de Março de 1969. 
113. Yearbook of the United Nations: 1968 (”Anuário das Nações Unidas”), p. 803. 
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Torsten Nilsson. No que viria a ser uma declaração histórica, Nilsson declarou a 9 de De-
zembro de 1968 que o governo sueco estava ”em contacto com uma série de líderes dos 
movimentos de libertação africanos” e ”preparado para conceder auxílio humanitário que 
permitisse aos membros destes movimentos terem melhores condições para prosseguirem 
a sua luta pela liberdade dos seus povos”.114 No caso de Moçambique, foi anunciado 
simultaneamente que o Partido Social Democrata tinha doado 10.000 coroas suecas à 
FRELIMO e que a Juventude Social Democrata tinha doado outras 5.000.115

Em meados dos anos setenta, aquando do debate sobre a solidariedade com o Viet-
name, esta aparente contradição entre ajuda humanitária oficial aos movimentos de li-
bertação da África Austral e os interesses económicos da Suécia na região viria a ser 
muito realçada. Depois do voto da Suécia nas Nações Unidas e do anúncio do apoio 
aos movimentos de libertação, a posição tomada pelo governo social democrata não foi, 
estranhamente, considerada contraditória pela FRELIMO. Após as deliberações da As-
sembleia Geral das Nações Unidas, Miguel Murupa, Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros da FRELIMO,116 visitou Estocolmo em Dezembro de 1968, para agradecer 

114. ”Discurso do Ministro dos Negócios Estrangeiros”, 9 de Dezembro de 1968 em Ministério dos Negócios 
Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign Policy: 1968, Estocolmo, 1969, p. 116. 
115. Dagens Nyheter, 11 de Dezembro de 1968. 
116. Murupa e Mutaca desempenharam papéis activos e influentes no debate de Cahora Bassa e no desenvolvimento 
e radicalização do movimento sueco de solidariedade com Moçambique. Por isso, é irónico que ambos viessem 
a deixar a FRELIMO pouco tempo depois. Murupa, que se formou em economia na Universidade Howard em 
Washington, era, como Mutaca, um dos protegidos de Eduardo Mondlane. Após o assassinato do presidente da 
FRELIMO, Murupa deixou o movimento de libertação, para se juntar ao Departamento de Guerra Psicológica do 
exército português em Moçambique (Gibson op. cit., p. 285). Mutaca ficou na FRELIMO até Fevereiro de 1970, 
quando, juntamente com o representante no Egipto, Judas Honwana, se juntou a Uria Simango na luta pela lide-
rança pós-Mondlane. O primeiro representante da FRELIMO na Suécia e noutros países escandinavos seria também 
o último. No entanto, imediatamente antes da revolução em Lisboa de Abril de 1974, Mutaca escreveu a Samora 

”ASEA apoia o Fascismo—Apoiem a FRELIMO”: Manifestações contra Cahora Bassa em Västerås, Dezembro de 1968. 
 (Foto: Vestmanlands Läns Tidning)
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a postura da Suécia contra Portugal, e para expressar a sua preocupação em relação à 
ASEA e a Cahora Bassa.117 

Miguel Murupa, juntamente com o representante residente da FRELIMO Lourenço 
Mutaca, foi recebido pelo Ministro do Comércio Gunnar Lange.118 Lange não se deixou 
impressionar pelos argumentos de Murupa contra Cahora Bassa e reiterou que o go-
verno não iria reconsiderar a sua posição, declarando que a Suécia iria respeitar os seus 
acordos internacionais, que a ligação à Rodésia não tinha sido comprovada e que, fosse 
como fosse, este projecto seria, a longo prazo, benéfico para o povo de Moçambique.119 
Em suma, as posições eram irreconciliáveis. Quando Murupa apresentou informação 
sobre Cahora Bassa e a Rodésia, Lange, ao contrário da decisão tomada no congresso do 
Partido Social Democrata em Junho de 1968, respondeu que a posição do governo era 
firme e que não iria impedir a ASEA de participar no projecto.120 Este comentário viria 
não só a provocar fortes reacções da Juventude Social Democrata,121 mas também, por 
exemplo, comentários críticos por parte de Claude Chokwenda da ZANU, que escreveu 
nos jornais regionais sociais democratas que ”o projecto tem grande importância para 
o Zimbabué” e que ”nós africanos lamentamos a decisão do governo sueco, favorável à 
participação da ASEA”.122 

A intervenção de Chokwenda foi excepcional. Os estudantes residentes dos movi-
mentos de libertação da África Austral limitavam, de uma maneira geral, as suas decla-
rações públicas à situação nos seus próprios países. Ainda mais invulgar foi o facto de 
representantes dos movimentos de libertação que estavam de visita terem-se voltado pu-
blicamente contra o governo sueco. No entanto, foi isso que se passou com o porta-voz 
de política externa da FRELIMO. Sem receber qualquer encorajamento na sua reunião 
com o Ministro do Comércio Lange, Murupa juntou-se às manifestações contra a ASEA 
e o governo social democrata em Västerås, poucos dias mais tarde, e aí discursou.123 Final-
mente, na sua última entrevista à imprensa sueca, o presidente da FRELIMO Eduardo 
Mondlane repetiu, em finais de Janeiro de 1969, uma semana antes de ser assassinado, as 
duras palavras de Mutaca em Maio de 1968, dizendo que ”vamos fazer todos os possíveis 
para abater técnicos suecos da ASEA que participem na construção de Cahora Bassa”.124

Divisões sociais democratas e a retirada da ASEA 

A questão de Cahora Bassa entrou no debate de política interna sueca de forma mais 
séria em inícios de 1969. No entanto, Eduardo Mondlane, a pessoa que mais tinha 
promovido a causa nacionalista na Suécia nunca viria a ver a conclusão desta discussão. 
Foi assassinado com uma carta armadilhada em Dar es Salaam a 3 Fevereiro.125 Este as-

Machel e foi novamente bem recebido no movimento. Viria a ser morto na Eriópia quando trabalhava para uma 
organização internacional de auxílio a vítimas da seca. 
117. Dagens Nyheter, 10 de Dezembro de 1968. 
118.. Durante a sua curta estadia, Murupa também conheceu Olof Palme, então Ministro da Educação (Svenska 
Dagbladet, 11 de Dezembro de 1968). 
119. Dagens Nyheter, 10 de Dezembro de 1968. 
120. Ibid. 
121. Dagens Nyheter, 11 de Dezembro de 1968. 
122. Folkbladet Östgöten, 7 de Janeiro de 1969. 
123. Svenska Dagbladet, 15 de Dezembro de 1968. 
124. Expressen, 25 de Janeiro de 1969. 
125. Apesar de os assassinos nunca terem sido capturados, provas circunstanciais apontavam para a autoria da PIDE. 
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sassinato provocou uma onda de reacções na Suécia. Olof Lagercrantz, editor-chefe do 
Dagens Nyheter, e amigo íntimo dos Mondlane, publicou um obituário extenso, pedindo 
que a Suécia apoiasse a FRELIMO através do Instituto Moçambicano.126 Per Ahlmark 
do Partido Liberal escreveu também que ”não há melhor forma de prestar homenagem 
à memória de Mondlane do que seguir os seus conselhos e fazer os possíveis para isolar 
Portugal economicamente”.127 Pouco depois do assassinato, os estudantes universitários 
suecos decidiram também doar 80.000 de coroas suecas ao Instituto Moçambicano, por 
meio do Fundo de Desenvolvimento Estudantil, enquanto os estudantes do ensino se-
cundário resolveram levar a cabo a ”Operação um dia de trabalho” em 1969, com o 
mesmo objectivo. 

Apesar das fortes críticas da SSU e do Aftonbladet, a liderança do Partido Social De-
mocrata não viria a alterar a sua posição. Numa reunião em finais de Fevereiro de 1969, o 
Conselho Nacional do partido no governo reiterou que ”a oposição às políticas da África 
do Sul e de Portugal deverá ser feita de outra forma que não através de uma guerra comer-
cial por parte de um país individual.”128 Nessa mesma ocasião, o Ministro do Comércio 
Lange voltou a realçar que ”os fornecimentos de material por parte da ASEA nada tem 
a ver com a possível transmissão de electricidade para a Rodésia”.129 Esta intransigência 
viria a provocar divisões no seio do movimento social democrata. Na sua conferência 
anual, em Março, a Juventude Social Democrata exprimiu o seu total apoio à FRELIMO 
e incentivou o governo a denunciar Cahora Bassa, como sendo uma quebra às sanções 
das Nações Unidas.130 

Mais ao menos ao mesmo tempo, houve uma reunião social democrata em Estocol-
mo, onde discursou o primeiro ministro Erlander e onde se adoptou uma resolução que 
se opôs à posição tomada pela direcção do partido, exigindo acção para impedir a ASEA 
de participar no consórcio e acusando o governo de ”duplicidade”.131 Estas críticas eram 
de tal modo sérias que a resolução foi apresentada por um deputado social democrata, 
Oskar Lindqvist. A questão de Cahora Bassa tinha assim atingido o cerne do partido do 
governo, onde viria a ser objecto de um aceso debate nas semanas e meses seguintes. Em 
finais de Março, por exemplo, numa reunião da distrital social democrata de Estocol-
mo132, presidida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Torsten Nilsson, dedicou qua-
tro horas à situação em Moçambique e ao projecto de Cahora Bassa. No final do debate, 
a posição do governo recebeu 178 votos, enquanto que a posição oposta foi apoiada por 
145 delegados.133 Tal como foi dito por Nordenmark no seu estudo sobre a lei sueca de 
sanções contra a Rodésia e a África do Sul, ”a polarização da questão de Cahora Bassa foi 
na altura praticamente total”.134

O projecto da ”Lei Rodésia” foi apresentado ao parlamento a 21 Março de 1969 e foi 

Um antigo agente desta força, Rosa Casaco, confirmou em Fevereiro de 1998 o envolvimento directo da PIDE 
(Expresso, 21 de Fevereiro de 1998). 
126. Olof Lagercrantz: ”Eduardo Mondlane” em Dagens Nyheter, 5 de Fevereiro de 1969. 
127. Per Ahlmark: ”Kampen kan ta många år” (”A luta pode durar muitos anos”), em Dagens Nyheter, 10 de Feve-
reiro de 1969. 
128. Declaração por parte da Direcção Nacional do Partido Social Democrata em Lange op. cit., p. 24. 
129. Lange op. cit., p. 13. 
130. Södra Afrika Informationsbulletin, No. 5, 1969, p. 38. 
131. Svenska Dagbladet, 13 de Março de 1969. 
132. Em sueco, Stockholms arbetarekommuns representantskap. 
133. Dagens Nyheter, 23 de Março de 1969. 
134. Nordenmark op. cit., p. 49. 
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este diploma, aprovado a 28 de Maio de 1969, que viria a resolver de uma vez por todas a 
já muito debatida questão da participação da ASEA no projecto Cahora Bassa, e não uma 
intervenção directa do governo. O debate no parlamento sobre a ”Lei Rodésia” acabou 
por coincidir sobretudo com as discussões sobre o auxílio humanitário sueco oficial aos 
movimentos de libertação da África Austral. Além do que se passou com membros do 
Partido de Esquerda, especialmente C.H. Hermansson, vários deputados jovens sociais 
democratas e liberais, como Jan Bergqvist, Per Ahlmark e Ola Ullsten, defenderam mais 
controlo sobre os investimentos privados suecos no estrangeiro e contactos mais estreitos 
com os movimentos de libertação. Birgitta Dahl do Partido Social Democrata declarou 
que o Partido do governo deveria integrar as suas políticas externas, comerciais e de au-
xílio para promover a solidariedade internacional. Na sua opinião, as empresas privadas 
suecas não deveriam poder ”fazer política externa”, a política de auxílio da Suécia deveria 
”ser dirigida para os países progressivos” e deveria apoiar-se os ”movimentos de libertação 
social”.135 Seria esta a direcção que o Partido Social Democrata viria a seguir brevemente 
sob uma nova liderança. No congresso do partido em Setembro-Outubro de 1969, Olof 
Palme sucedeu a Tage Erlander. Palme, que representava uma geração muito envolvida 
com a África Austral e com uma dedicação pessoal à causa nacionalista, desencadeou um 
”movimento dentro do movimento” que, fora da direcção e dos congressos do partido, 
levou a ”volta de 180 graus do Partido Social Democrata e do movimento operário sue-
co”.136 

No entanto, tanto as questões do auxílio humanitário oficial da Suécia ao PAIGC e 
aos movimentos de libertação da África Austral como a questão controversa de Caho-
ra Bassa já tinham sido já formalmente resolvidas quando Palme assumiu a chefia do 
partido e do governo. No início de Maio de 1969, o parlamento sueco havia apoiado o 
princípio de apoio aos movimentos de libertação e mais tarde aprovaria a ”Lei Rodésia”, 
que entrou em vigor a 11 de Junho de 1969. No seu primeiro artigo, a lei dizia que ”bens 
e produtos são objectos materiais com propriedades móveis, incluindo [...] também ener-
gia eléctrica”.137 Foi com este pano de fundo, e voltando atrás com as suas garantias, que 
a ASEA se retirou de forma surpreendente e espectacular do consórcio ZAMCO e do 
projecto Cahora Bassa a 3 de Setembro de 1969, no mesmo dia em que este consórcio 
liderado pela África do Sul recebeu a adjudicação do governo português.138 Foi um enor-
me triunfo para o movimento de solidariedade com a FRELIMO, um indicador do que 
se poderia atingir através de uma campanha sustentada. O jornal britânico The Economist 
comentou que ”os gritos das manifestações dos estudantes suecos fizeram grande eco no 
vale do Zambeze”, dando ”um rude golpe” no projecto Cahora Bassa.139 A liderança da 
FRELIMO, que, pela voz de Samora Machel, tinha, até inícios de Setembro de 1969 
denunciado a ”duplicidade” da Suécia para com Moçambique140, vinha agora sublinhar 

135. Aftonbladet, 27 de Março de 1969. 
136. Andersson em Huldt e Misgeld (eds.) op. cit., p. 97. 
137. Tradução da ”Lei Rodésia” sueca em carta do Ministério dos Negócios Estrangeiros à delegação da Suécia na 
ONU em Nova Iorque, Estocolmo, 1 de Julho de 1969 (MFA). 
138. Neste estudo de Cahora Bassa, Middlemas disse que ”segundo os directores da ZAMCO, a ASEA já tinha 
recebido ordem para sair, com a aprovação da África do Sul, devido à sua incapacidade de resolver os problemas 
políticos no seu país. Os franceses e alemães não estavam preparados para ceder às exigências do governo sueco de 
que não deveriam em caso algum negociar com a Rodésia” (Middlemas op. cit., p. 82). 
139. The Economist, 27 de Setembro de 1969. 
140. Gudrun Ryman: ”FRELIMO: Vi skall stoppa Cabora Bassa” (”FRELIMO: Pararemos Cahora Bassa”), em 
Dagens Nyheter, 5 de Setembro de 1969. 
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a importância da mobilização popular na Suécia em relação à decisão da ASEA. Pouco 
depois do anúncio da retirada, o jornal oficial da FRELIMO, Mozambique Revolution 
comentou que 

não pode haver dúvidas de que a verdadeira razão foi a oposição generalizada ao projecto 
por parte das forças progressivas na Suécia, demonstrada pelos ataques na imprensa, enormes 
manifestações populares e até, em certa medida, as críticas no parlamento sueco. A ASEA não 
conseguiu resistir aos ataques que vinham de todos os lados [...]. Este acontecimento tem 
enorme importância, já que demonstra a influência e eficácia da opinião pública organizada. 
[...] Isto é extremamente importante, porque Portugal, o mais pobre e subdesenvolvido país 
da Europa, só consegue fazer guerra ao nosso país devido ao apoio que recebe dos seus aliados 
capitalistas. Assim, acções tais como as que decorreram na Suécia podem representar um con-
tributo tão eficaz para a nossa luta de libertação como a ajuda material.141 

Quando, mais tarde nesse mesmo mês, Olof Palme assumiu a liderança do Partido So-
cial Democrata, um dos principais, possivelmente talvez o mais importante, factor de 
contradição na política da Suécia para a África Austral tinha sido retirado da ordem de 
trabalhos política. Apesar de não ter sido o resultado de uma intervenção do governo, a 
campanha contra Cahora Bassa, apresentada como apoio oficial aos movimentos nacio-
nalistas, acabou por abrir o caminho às relações da Suécia com as forças de libertação. 
A questão das relações económicas da Suécia com o Sul de minorias brancas viria a ser 
muito debatida nas décadas de 1970 e 1980. É mais que provável que o envolvimento de 
uma das grandes empresas suecas da esfera da Wallenberg no empreendimento liderado 
pela África do Sul em Moçambique e apoiada pelo governo tivesse influenciado este 
debate de forma radical. 

Cahora Bassa teve um significado enorme para a radicalização do movimento de 
solidariedade sueco para com a África Austral e para o estabelecimento de relações de 
confiança entre o governo e os movimentos de libertação regionais.142 A decisão da ASEA 
foi um alívio, tanto para as forças políticas suecas envolvidas, como para os movimen-
tos de libertação propriamente ditos, especialmente para a FRELIMO. Convidado pelo 
Partido Social Democrata a participar no seu congresso de Setembro-Outubro de 1969, 
Marcelino dos Santos, membro da troika da FRELIMO, nomeada após o assassinato de 
Mondlane143, declarou em Estocolmo ”estamos muito contentes por ver que a ASEA se 
retirou do projecto Cahora Bassa. Muito sinceramente, a participação da ASEA no con-
sórcio ZAMCO teria criado inúmeros problemas à Suécia e à FRELIMO”.144

Apoio à FRELIMO e reacções

Devido ao encerramento do Instituto Moçambicano em inícios de 1968, o assassinato 
de Eduardo Mondlane um ano mais tarde e a consequente luta pelo poder no seio da 

141. Moçambique Revolution, No. 40, de Setembro de 1969, p. 67. 
142. A luta na África do Sul recebeu nessa altura pouca atenção na Suécia. Em Setembro de 1969, a Swedish Co-
operative Union and Wholesale Society cancelou o boicote de consumidores, em vigor desde 1963. 
143. Os demais membros da troika eram Uria Simango e Samora Machel. Após a expulsão de Simango, Machel foi 
nomeado presidente da FRELIMO, em Maio de 1970. 
144. Dagens Nyheter, 3 de Outubro de 1969. Entrevistado em Maio de 1996, o presidente de Moçambique, Joaquim 
Chissano disse que ”apoio quando as coisas estão bem não tem significado, mas o facto de a Suécia ter decidido 
retirar-se de Cahora Bassa, perdendo proveitos económicos, foi uma grande contribuição para a luta de libertação em 
Moçambique. Pensamos que algumas destas questões devem ser tornadas públicas, para que o nosso povo entenda 
que devemos apreciar o apoio que recebemos de diferentes países” (entrevista a Joaquim Chissano, p. 38). 
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FRELIMO, o apoio directo do governo sueco foi suspenso até 1971, altura em que 
foi retomado, sob a forma de programa de cooperação directa. Até à independência de 
Moçambique em Junho de 1975 e sem contar com subsídios anteriores ao Instituto Mo-
çambicano, foram pagos 23 milhões de coroas suecas à FRELIMO, através da ASDI.145 
Se juntarmos os 1,7 milhões de coroas suecas pagos ao Instituto Moçambicano em 1965, 
o apoio oficial da Suécia ao movimento de libertação de Moçambique não chegou aos 25 
milhões de coroas suecas, ou seja, menos de metade dos 53,5 milhões pagos ao PAIGC 
da Guiné-Bissau em 1969.146 Tal como no caso do MPLA de Angola, mesmo uma con-
tribuição tão modesta era algo de excepcional no mundo ocidental. 

Era também assim que a situação era vista por Portugal, parceiro da Suécia na EFTA, 
e pelos colonos portugueses em Moçambique. Após a decisão do governo sueco de con-
ceder auxílio humanitário ao PAIGC, a retirada da ASEA do projecto de Cahora Bassa e 
do convite por parte do Partido Social Democrata a Marcelino dos Santos da FRELIMO 
e a Amílcar Cabral do PAIGC para participarem no seu congresso de finais de Setembro 
de 1969, houve uma vaga de protestos contra a Suécia em Portugal, Moçambique e 
noutros locais do mundo lusófono, incluindo também a África do Sul. Apesar do apoio 
oficial da Suécia ao Instituto Moçambicano estar suspenso nessa altura, e de, naquele mo-
mento, ainda não ter sido tomada a decisão de cooperar directamente com a FRELIMO, 
a reacção anti-sueca foi especialmente forte em Moçambique.

A 16 de Outubro de 1969, as autoridades municipais de Lisboa, Luanda e Lourenço 
Marques decidiram boicotar os produtos suecos e, no mesmo dia, os cônsules suecos nas 
capitais de Angola e Moçambique demitiram-se. Alguns dias mais tarde, o Governador 
português em Lourenço Marques emitiu um comunicado ”à população de Moçambi-
que” explicando que

os estivadores locais recusaram-se a carregar ou descarregar os navios suecos Bullaren e Skäl-
derviken como reacção à atitude do governo sueco para com Portugal e o seu apoio de organi-
zações terroristas. [...] Em seguida, manifestantes marcharam para a Câmara Municipal, onde 
dois oradores atacaram a posição sueca e incentivaram as autoridades locais a cortar relações 
comerciais com este país. A manifestação dispersou depois de se cantar o hino nacional e gritar 
vivas ao Presidente de República. [...] O Presidente da Câmara apressou-se a transmitir os 
pedidos patrióticos dos manifestantes ao Governador Geral que, com enorme agrado, tomou 
conhecimento do vigor das emoções cívicas com que os estivadores de Lourenço Marques 
reagiram.147

Na semana seguinte, o transatlântico Sunnaren foi boicotado no porto da Beira.148 Ao ex-
plicar esta acção, o jornal local Notícias da Beira citava um estivador na primeira página, 
dizendo ”quem paga ao assassino é mais cruel e desprezível do que o assassino em si, e a 
Suécia paga aos assassinos dos nossos soldados e até das nossas famílias”.149 Simultanea-
mente, o jornal mensal ultra-nacionalista luso-moçambicano Ressurgimento, publicado na 
Machava, apresentava a Suécia como ”um espectro sinistro que tenta fomentar as ondas 
de desordem, sangue e miséria que o terrorismo vem espalhando entre as gentes pacíficas 

145. Tendo por base números de subsídios das contas anuais da ASDI, reunidas por Ulla Beckman para este  
estudo. 
146. Ibid. como indicado anteriormente, a FRELIMO também beneficiou de campanhas financeiras não governa-
mentais importantes na Suécia. 
147. Notícias (Lourenço Marques), 21 de Outubro de 1969. 
148. Diário de Moçambique (Beira), 26 de Outubro de 1969. 
149. Notícias de Beira (Beira), 26 de Outubro de 1969. 
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da Guiné, Angola e Moçambique”.150 Foram expressados sentimentos semelhantes por 
parte de residentes portugueses no Brasil que, no início de Novembro de 1969, enviaram 
telegramas e cartas de protesto à Embaixada da Suécia no Rio de Janeiro151 e publicaram 
um ataque virulento à Suécia, no jornal da comunidade local O Mundo Português,152 
tendo certos círculos na África do Sul aderido à campanha. Representantes dos produto-
res de vinho da África do Sul declararam ”ter reparado nas acções portuguesas contra a 
Suécia e apoiar o boicote correspondente”.153 Mais perto de casa, a associação norueguesa 
de produtores de bacalhau seco,154 acabaria por expressar preocupação com a posição da 
Suécia em relação a Portugal e às suas colónias africanas.155

Estas reacções não viriam a ter qualquer impacto real junto do governo sueco. Entre-
vistado em 1996, Pierre Schori recordou que ”houve protestos em Portugal. Organiza-
ram-se manifestações em frente à Embaixada da Suécia em Lisboa e ameaçaram boicotar 
produtos suecos, mas não funcionou”.156 Mais importantes foram os apoios recebidos 
de vários protagonistas que se opunham ao fascismo em Portugal. Por exemplo, durante 
a campanha eleitoral em Portugal, no ano de 1969, o futuro presidente Mário Soares 
prestou homenagem à ajuda dada pela Suécia à luta de libertação nas colónias portu-
guesas.157 Vieram mais vozes de apoio de fora da aliança FRELIMO-CONCP para além 
da Organização de Unidade Africana. Em finais de Outubro de 1969, o Secretário de  
Negócios Estrangeiros da COREMO, Fanuel Mahluza, agradeceu ao governo sueco158 e, 
na semana seguinte, o Secretário de Coordenação da UNITA, Samuel Chitunda, escre-
veu ao recém-eleito primeiro ministro Olof Palme, dando-lhe ”sinceros parabéns pelas 
medidas revolucionárias tomadas pelo seu governo em relação à situação política nas 
colónias africanas portuguesas”.159

150. Ressurgimento (Machava), 31 de Outubro de 1969. 
151. Carta de Carl Gustaf von Platen ao Ministério de Negócios Estrangeiros, Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 
1969 (MFA). 
152. Ibid. 
153. Carta de Eric Virgin ao Ministério de Negócios Estrangeiros, Pretória, 3 de Novembro de 1969 (MFA). 
154. Em norueguês, De Norske Klippfiskexportørers Landsforening. 
155. Carta de Yngve Möller ao Ministério de Negócios Estrangeiros, Oslo, 19 de Abril de 1974 (MFA). Por volta de 
1970, as exportações de bacalhau seco representavam cerca de um terço das vendas da Noruega a Portugal. 
156. Entrevista a Pierre Schori, p. 330. 
157. Aftonbladet, 22 de Outubro de 1969. 
158. Carta de Fanuel G. Mahluza, Secretário dos Negócios Estrangeiros da COREMO, ao Ministério de Negócios 
Estrangeiros sueco, Lusaca, 28 de Outubro de 1969 (MFA). 
159. Carta de Samuel Chitunda, Secretário de Coordenação da UNITA, ao primeiro ministro Olof Palme, Lusaca, 
2 de Novembro de 1969 (MFA).



As colónias portuguesas no centro das atenções 

A situação na África do Sul, onde vigorava o apartheid, dominou o debate na Suécia 
sobre a África Austral na primeira metade da década de sessenta. Eduardo Mondlane, 
presidente da FRELIMO de Moçambique, na sua segunda visita à Suécia realizada em 
Setembro de 1965, criticou abertamente o emergente movimento de solidariedade por, 
no seu entender, se concentrar quase exclusivamente na África do Sul, dizendo que

é uma ilusão acreditar que o problema da África do Sul nada tem a ver com o dos territórios 
portugueses de Angola e Moçambique ou com a Rodésia do Sul, e que pode ser resolvido sem 
que estes territórios sejam libertados. É desejável que o movimento na Suécia em prol da África 
do Sul inclua também os territórios em questão.1 

Muito devido às críticas de Mondlane a situação mudou muito nos finais da década de 
sessenta. No início de 1966 o Comité de Lund para a África do Sul decidiu ”após muita 
ponderação” que o seu boletim informativo, o Syd- och Sydvästafrika passaria, doravante, 
a cobrir a situação ”nos outros países da África Austral”. Explicava-se então que ”os seus 
problemas têm um vínculo claro com a situação na África do Sul”. Marcava-se assim 
o início de uma cobertura cada vez mais intensa das lutas de libertação nas colónias 
portuguesas, deixando para segundo plano a situação na África do Sul e na Namíbia. O 
êxito da campanha contra a participação da empresa sueca ASEA no projecto de Cahora 
Bassa em Moçambique, por volta de 1968–69, na altura em que decorria a guerra do 
Vietname, levou a que o movimento se ocupasse quase em exclusivo da luta armada nas 
colónias portuguesas.2 

Em Junho de 1971, aquando de uma conferência dos primeiros Grupos de África, 
oriundos de Arvika, Gotemburgo, Lund, Estocolmo e Uppsala, decidiu-se ”concentrar 
a propaganda nas colónias portuguesas”.3 No ano seguinte, o Södra Afrika Informations-
bulletin (sucessor do Syd- och Sydvästafrika), dirigido e publicado pelos Grupos de África, 
afirmava como seu principal objectivo a divulgação ”de informação sobre a actualidade 

1. Mondlane em Dagens Nyheter, 17 de Setembro de 1965. 
2. Sören Lindh, destacado dirigente dos Grupos de África, diria mais tarde: ”demos prioridade à luta armada nas 
colónias portuguesas. [...] Isso também implicou não atender exigências de reconhecimento de uma ou outra or-
ganização de outras áreas apesar de, obviamente, estarmos solidários com a sua luta” (Entrevista a Sören Lindh, p. 
305). 
3. Os Grupos de África na Suécia: ”Circular Nº. 4”, sem indicação de lugar, 23 de Setembro de 1971 (AGA). Os 
Grupos de África começaram, a partir de Outubro de 1970, a enviar circulares em inglês, descrevendo as suas ac-
tividades, para os gabinetes dos movimentos de libertação e organizações de solidariedade com intuitos solidários, 
sobretudo as baseadas na Europa. Estas cartas de informação, nas quais se incluíam comentários sobre a assistên-
cia oficial dada pela Suécia aos movimentos de libertação, foram até 1977 escritas ad-hoc. A partir de meados de 
1984 começou a ser publicado o Scandinavian Newsletter on Southern Africa (”Boletim Escandinavo sobre a África 
Austral”), uma publicação mais formal e ambiciosa, na qual era dada informação genérica sobre as relações entre a 
Dinamarca, a Noruega, a Suécia e a África Austral, mas incidindo sobretudo no tema das sanções contra a África 
do Sul. 

O PAIGC da Guiné-Bissau: 
Desbravar terreno
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da luta em Angola, na Guiné-Bissau e em Moçambique; do desenrolar da situação em 
Portugal; dos interesses suecos em Portugal e em África e do papel do imperialismo dos 
EUA em África”.4 Algumas das principais editoras suecas publicaram na mesma altura 
livros dedicados à questão das colónias portuguesas. Num estudo sobre as lutas de liber-
tação na África Austral, Gun-Britt Andersson dizia em 1973 que ”na Suécia tem sido 
muitas vezes mais fácil obter informações sobre as colónias portuguesas do que sobre a 
África do Sul”.5 

A alteração da situação na África do Sul foi a responsável pela mudança de direcção. 
O regime do apartheid tinha, na prática e de facto, esmagado a oposição democrática no 
interior da África do Sul e os movimentos de luta nacionalista da Namíbia e do Zimba-
bué eram ainda incipientes, mas os movimentos de libertação em Angola e Moçambique 
tinham, por volta dos anos 60, conseguido afirmar a sua presença, de forma precária 
mas real. Ao opor-se à ditadura fascista do Portugal de Salazar e recebendo um apoio 
inequívoco da Declaração da Descolonização, publicada pelas Nações Unidas em 1960, 
estes movimentos viram aumentar a atenção internacional dada às suas causas durante 
a segunda metade da década de sessenta. As Nações Unidas apelavam repetidamente 
aos seus estados membros para que aumentassem a assistência aos povos das colónias 
portuguesas e, na sua estratégia de libertação, a Organização de Unidade Africana deu 
prioridade a esses territórios, considerando-os como os elos mais fracos na corrente do 
domínio colonial e de minoria branca.6 

Na Suécia, as primeiras moções parlamentares em que se propunha apoio oficial às 
organizações africanas de libertação surgiram a partir de 1967, a favor dos movimentos 
das colónias portuguesas.7 Assim que a política de assistência oficial foi aprovada pelo 

4. Södra Afrika Informationsbulletin, Nº. 15–16 de Maio de 1972, p. 2. Os Grupos de África publicaram em Janeiro 
de 1972 um livro sobre as lutas de libertação em África, quase exclusivamente dedicado às colónias portuguesas. Um 
pequeno capítulo desse livro era dedicado à África do Sul (criticando o ANC) mas não se discutia, por exemplo, 
a situação no Zimbabué (AGIS: Afrika: Imperialism och befrielsekamp/”África: Imperialismo e luta de libertação”, 
Lund). Numa reflexão sobre os acontecimentos em África e a mudança de perspectiva dos Grupos de África após a 
independência de Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, a AGIS publicou um 
livro em Agosto de 1977, intitulado Befrielsekampen i Afrika (”A luta de libertação em África”, Estocolmo). Foi uma 
obra escrita por vários membros do grupo, liderado por Mai Palmberg, e que incluía capítulos sobre a Namíbia e o 
Zimbabué. Em 1983 foi publicada uma versão revista, em língua inglesa (Mai Palmberg (ed.): The Struggle for Africa, 
Zed Press, Londres).  
5. Gun-Britt Andersson: Befrielse i södra Afrika (”Libertação na África Austral”), Världspolitikens Dagsfrågor, Nº 
3, 1973, Utrikespolitiska Institutet, Estocolmo, 1973, p. 33. Na qualidade de secretária de estado dos Negócios 
Estrangeiros, Andersson liderou a delegação sueca às Nações Unidas/OUA para a conferência de Oslo sobre a África 
Austral, realizada em Abril de 1973. Desempenhou vários cargos na ASDI (Agência Sueca para o Desenvolvimento 
Internacional) e na SAREC (Agência Sueca para a Cooperação com os Países em Vias de Desenvolvimento na Área 
da Investigação Científica), foi representante da ASDI na Tanzânia entre 1983 e 1984. Em 1994 foi nomeada sub-
secretária de estado dos Assuntos Sociais e, em 1999, subsecretária de estado dos Negócios Estrangeiros, com a pasta 
da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento.
6. A chamada ”estratégia do dominó” foi delineada numa reunião do Comité da OUA para a Libertação, realizada 
em Dar es Salaam em Junho de 1964. De acordo com essa perspectiva, centrada numa análise da força dos regimes 
coloniais e brancos, o apoio da OUA (e consequentemente, o apoio internacional) deveria incidir em primeiro lugar 
na luta das colónias portuguesas e, depois, no Zimbabué, na Namíbia e, por fim, na África do Sul. Numa cadeia 
de acontecimentos em dominó, a libertação de um país reforçaria (em princípio) o processo de independência dos 
outros países. Não constituirá surpresa constatar que o ANC da África do Sul, a quem era dada uma menor priori-
dade, criticou a estratégia da OUA, declarando ”opor-se à teoria estratégica segundo a qual a intensificação da luta 
na África do Sul deverá acontecer na sequência da libertação da Rodésia do Sul, de Moçambique e de Angola. Privar 
o movimento de libertação da África do Sul de assistência, fazendo-a depender da libertação de outros territórios é, 
na nossa opinião, fazer o jogo da ”aliança ímpia” entre a África do Sul, a Rodésia e Portugal” (citação em Thomas 
op. cit., pp. 92–93). Apesar disso, a libertação de facto da África Austral seguiu o esquema em dominó, delineado 
pela OUA. 
7. Foi o Partido de Esquerda Comunista quem apresentou as primeiras moções ao parlamento, advogando a conces-
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parlamento sueco em 1969, a quase totalidade dos recursos foi dedicada aos movimentos 
da África portuguesa, situação que se manteve até meados dos anos setenta.

Dos 67,5 milhões de coroas suecas consedidas como apoio humanitário directo aos 
movimentos de libertação da África Austral e ao PAIGC durante o ano fiscal de 1969–
708 a 1974–75, 64,5 milhões, ou seja, uns esmagadores 96 por cento, foram canalizados 
para o MPLA de Angola, a FRELIMO de Moçambique, o PAIGC da Guiné-Bissau e 
Cabo Verde.9 Nesse mesmo período, o ANC da África do Sul, a SWAPO da Namíbia 
e a ZANU e ZAPU do Zimbabué receberam, juntos, apenas 3 milhões de coroas.10 Na 
verdade, o apoio a este último grupo foi, a princípio, visto como um contra-peso político 
à concentração nas colónias portuguesas, motivado pela necessidade que se sentiu de au-
mentar a credibilidade internacional da política geral sueca relativamente aos movimen-
tos de libertação. Ao avaliar os dois primeiros anos da nova política, o Departamento de 
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento do Ministério dos Negócios Estran-
geiros concluiu, em Setembro de 1971, que ”o destaque dado aos territórios portugueses 
deve ser mantido”. Declarava também o seguinte:

O apoio simbólico concedido aos movimentos de menor dimensão da parte austral do conti-
nente deve também ser prosseguido, por razões humanitárias e morais, mas também políticas,  

são de assistência oficial por parte da Suécia aos movimentos de libertação nas colónias portuguesas. Em Janeiro de 
1967, Lars Werner, futuro líder do partido, acompanhado de outros membros do ainda chamado Partido Comunis-
ta da Suécia, apresentou uma moção a favor da FRELIMO de Moçambique, que foi rejeitada pela Comissão Perma-
nente para os Negócios Estrangeiros. Werner, acompanhado por C.H. Hermansson, presidente do agora chamado 
Partido de Esquerda Comunista, voltou a apresentar a moção em Janeiro de 1968. Desta feita, a moção pretendia 
conceder apoio ”ao movimento de libertação das colónias portuguesas através do CONCP”, ou seja, a aliança entre 
a FRELIMO, o MPLA e o PAIGC (Parlamento sueco, 1968: Moção nº 507 na Câmara Segunda (Werner) e Moção 
nº 633 na Câmara Primeira (Hermansson e outros), Riksdagens Protokoll, 1968, pp. 12 e 1 a 3). Esta iniciativa foi, 
também ela, rejeitada pela maioria parlamentar mas, um ano depois, moções similares apresentadas pelo Partido 
Social Democrata (no poder) e pelo Partido de Esquerda Comunista (na oposição), pelo Partido do Centro e pelo 
Partido Liberal, mereceram apoio, preparando o terreno para a histórica decisão tomada em 1969 pela Comissão 
Permanente das Dotações. 
8. Durante o período abrangido pelo presente estudo, o ano fiscal na Suécia começava a 1 de Julho e terminava a 30 
de Junho. 
9. Consulte as tabelas em anexo relativas às transferências de capitais da ASDI para os movimentos de libertação da 
África Austral e para o PAIGC.  
10. Na Suécia, foram os intelectuais e os jornais liberais quem primeiro fez ouvir a sua voz contra a África do Sul 
do apartheid. É de assinalar que também foi o Partido do Centro e o Partido Liberal, na oposição, quem primeiro 
pediu que fosse concedido apoio financeiro directo e oficial ao ANC, à SWAPO, à ZANU e à ZAPU. Esse pedido 
foi apresentado pela primeira vez no parlamento sueco em Janeiro de 1969, ou seja, antes dessa política ter sido 
oficialmente endossada. Os líderes do Partido do Centro, Gunnar Hedlund e do Partido Liberal, Sven Wedén, 
apresentaram uma moção conjunta ao parlamento sueco, em prol dos movimentos na África Austral ”que lutam por 
justiça social e económica. São dignos de especial nota, neste contexto, os movimentos que operam na Rodésia, Mo-
çambique, Angola, Guiné portuguesa, Namíbia e África do Sul” (Parlamento sueco 1969: Moção nº 511 na Câmara 
Segunda, Riksdagens Protokoll 1969, p. 16). Moções do mesmo teor foram apresentadas em 1970 e em 1971 pelos 
partidos ”do centro” não-socialistas e, em Janeiro de 1972, os novos líderes do Partido Centro e do Partido Liberal, 
respectivamente Thorbjörn Fälldin e Gunnar Helén, voltaram a defender a necessidade de apoiar os movimentos de 
libertação da África do Sul, Namíbia e Zimbabué. No documento que conjuntamente apresentaram ao parlamento, 
Fälldin e Helén declaravam que estavam ”na generalidade” de acordo com a ajuda dada pela Suécia, maioritaria-
mente destinada aos movimentos de libertação das colónias portuguesas, mas consideravam ser ”urgente” que os 
movimentos da África do Sul, Namíbia e Zimbabué ”recebam ajuda sueca, apesar de terem tido um sucesso apenas 
limitado nas suas acções” (Parlamento sueco, 1972, moção nº 934, Riksdagens Protokoll 1972, p. 16). Em termos 
gerais, poderia concluir-se que, no início da década de setenta, a esquerda sueca dava prioridade aos movimentos de 
libertação nas colónias portuguesas, apesar de os partidos de centro não-socialistas estarem a favor de se aumentar o 
apoio aos nacionalistas da África do Sul, Namíbia e Zimbabué. Tal como foi referido anteriormente, deve constatar-
-se o facto de o Partido Social Democrata, no poder, não ter tomado a iniciativa parlamentar face a qualquer dos 
movimentos africanos de libertação apoiados oficialmente pela Suécia. 
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uma vez que o apoio mostra que a Suécia não segue uma via anti-portuguesa, mas sim um 
caminho de apoio à libertação.11 

A partir de finais da década de sessenta, e até à queda do regime de Lisboa em Abril 
de 1974, e posterior independência de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, tanto o 
governo quanto o movimento de solidariedade suecos concentraram os seus esforços 
nos movimentos de libertação das colónias portuguesas.12 A luta travada pelo PAIGC, 
Partido Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde, e a destreza política 
e envergadura do seu secretário geral, Amílcar Cabral, tiveram um enorme impacto. A 
futura e importante participação nos movimentos de libertação da África Austral, com 
os quais já existia um relacionamento estreito, foi em grande medida norteada pelo en-
contro com a luta num pequeno país da África Ocidental, que antes de 1969 era prati-
camente desconhecido. 

A luta de libertação na Guiné-Bissau 

Tal como os outros territórios em África submetidos ao controlo de Portugal, a então 
chamada ”Guiné portuguesa” e as ilhas de Cabo Verde13 foram, em 1951, constitucional-
mente incorporadas enquanto ”províncias ultramarinas” na metrópole portuguesa. Esta 
demarche, que, no fundo, foi uma manobra do regime português destinada a perpetuar 
o domínio colonial, não se traduziu em qualquer benefício para os habitantes desses 
territórios, antes pelo contrário. Comentando o ”absurdo da nossa situação”, Amílcar 
Cabral declarou em 1961 que 

os colonialistas portugueses tentam convencer o mundo de que não têm colónias e de que os 
nossos países africanos são ”províncias portuguesas”. [...] Quando o país colonizador tem um 
governo fascista, quando o povo desse país é em grande parte analfabeto e não conhece nem 
usufrui de direitos humanos fundamentais [...]; e quando, para além disso, a economia da me-
trópole é subdesenvolvida, tal como acontece em Portugal, a violência e as mentiras atingem 
níveis sem paralelo e a falta de respeito pelos povos africanos não conhece limites.14 

Tal como em Angola e Moçambique, Portugal governou com punho de ferro na  
Guiné-Bissau e quaisquer protestos foram esmagados sem contemplações. Em finais dos 
anos cinquenta, a polícia secreta do regime, a infame PIDE15, estava já instalada em  

11. Ethel Ringborg: Memorandum (”Stöd till befrielserörelser”/”Apoio aos movimentos de libertação”), Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 7 de Setembro de 1971 (MFA). A fazer fé numa nota manuscrita, fica a sen-
sação de que foi escrito como ”informação de base” para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que se fez representar 
na reunião do Comité Consultivo da Ajuda Humanitária (CCAH), realizada duas semanas depois. 
12. A ajuda oficial, ainda que reduzida, ao ANC (iniciada em 1973), à SWAPO (1970), à ZANU (1969) e à ZAPU 
(1973) antecedeu o reconhecimento, dado a esses movimentos pelos AGIS entre três e seis anos depois.  
13. Situadas no Atlântico, a cerca de 600 quilómetros a nordeste da Guiné, as ilhas de Cabo Verde tinham, no início 
dos anos sessenta, uma população total de pouco mais de um quarto de milhão de pessoas, maioritariamente de ori-
gem mista africana e portuguesa. A partir de finais do século XV, o colonialismo português ligou estas ilhas, de uma 
forma íntima, à Guiné, no continente africano. Muitos cabo-verdianos participavam activamente no PAIGC, a nível 
da liderança, mas não só. Apesar de ter nascido na Guiné, o próprio Amílcar Cabral era de origem cabo-verdiana. 
Tal como o nome indica, o PAIGC destacava a unidade dos dois territórios mas, além da propaganda política e de 
algumas actividades, o movimento de libertação nunca tentou incluir as ilhas na luta aberta pela libertação. Cabo 
Verde continuou sob domínio português até ao golpe de estado em Lisboa, em Abril de 1974, o que contribuiu para 
alargar o fosso entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau após a independência, e acabaria por levar à separação formal no 
início de 1981. 
14. Amílcar Cabral: Revolution in Guinea: An African People’s Struggle (”Revolução na Guiné: A luta de um povo 
africano”), Tomo 1, Londres, 1969, p. 10. 
15. Polícia Internacional e de Defesa do Estado. 
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Bissau e começava a constituir a sua rede de informadores, semelhante à que já funcio-
nava em Portugal. Daí resultou que a ”Guiné portuguesa” não tenha sido poupada à 
violenta repressão levada a cabo pela polícia e aos massacres que as populações da parte 
austral do continente conheceram em 1959–60. Em Agosto de 1959, cerca de 50 esti-
vadores em greve no Pijiguiti foram mortos pela polícia portuguesa. Tal como aconteceu 
em casos deste tipo na África Austral, o massacre teve consequências muito profundas. 
Um mês a seguir aos assassinatos, os militantes do PAIGC realizaram uma reunião em 
Bissau, na qual se decidiu libertar a Guiné e Cabo Verde ”por todos os meios possíveis, 
incluindo a guerra”.16

O PAIGC era o mais antigo de todos os movimentos de libertação nas colónias portu-
guesas em África. Inicialmente designado Partido Africano para a Independência (PAI), 
foi formado em Bissau em Setembro de 1956, por um pequeno grupo de activistas, 
sobretudo de origem cabo-verdiana, em torno da figura de Amílcar Cabral, três meses 
antes da fundação do MPLA de Angola. Apesar de existirem e se terem feito notar outras 
organizações nacionalistas, nomeadamente a FLING (Frente para a Libertação e Inde-
pendência da Guiné), tinham quase todas a sua base no vizinho Senegal e não tinham 
actividade na própria Guiné-Bissau.17 Tal como acontecia com a FRELIMO de Moçam-
bique, mas em contraste com o MPLA de Angola, o PAIGC era o movimento de liber-
tação claramente dominante. Por isso, juntamente com o facto de levarem a cabo uma 
estratégia baseada em preceitos político-militares claros18, a organização de Cabral veio 
dar grande coesão ao movimento de libertação. Importante neste contexto foi o facto de 
a causa anti-colonial não ter sido nunca complicada de forma importante por questões 
relacionadas com colonos. O número de residentes portugueses era extremamente baixo, 
nunca tendo ultrapassado os 2.000 civis europeus no território, sendo a maioria eram 
administradores coloniais, mais do que colonialistas.19 

Sob a liderança de Amílcar Cabral20, o PAIGC adquiriu grande visibilidade na altura 

16. Basil Davidson: The Liberation of Guiné: Aspects of an African Revolution, Penguin African Library, Harmonds-
worth, 1969, p. 32. 
17. A FLING concentrou uma grande parte das poucas energias que tinha na crítica da liderança ”não-africana” 
do PAIGC, ou seja, o facto de Cabral e outros líderes serem mestiços cabo-verdianos. Sediada em Dakar, capital 
do Senegal, a FLING recebia um apoio considerável do presidente Léopold Senghor que, durante toda a guerra de 
libertação na Guiné-Bissau, manteve as suas opções políticas abertas, distribuindo os seus favores entre a FLING e 
o PAIGC. 
18. Ver Lars Rudebeck: Guiné-Bissau: A Study of Political Mobilization, Scandinavian Institute of African Studies, 
Uppsala, 1974. 
19. Norrie MacQueen: The Decolonization of Portuguese Africa: Metropolitan Revolution and the Dissolution of Empi-
re, Longman, Londres e Nova Iorque, 1997, p. 37. 
20. Nascido na Guiné-Bissau em 1924, Amílcar Cabral foi para Lisboa em 1945 para estudar no Instituto Supe-
rior de Agronomia, formando-se em 1952 com notas extraordinárias. Em Portugal, Cabral participou activamente 
em grupos políticos e culturais africanos clandestinos e formou em 1951, juntamente com Mário de Andrade e 
Agostinho Neto, de Angola, e Marcelino dos Santos, de Moçambique, o Centro dos Estudos Africanos em Lisboa. 
Descrito como o ”berço dos líderes africanos”, o Centro de Estudos Africanos juntou os futuros líderes do PAIGC, 
MPLA e FRELIMO e abriu o caminho para a constituição de outras organizações, tal como o Movimento Anti-
Colonialista, formado por Andrade, dos Santos e Cabral em 1957 e, mais tarde, a Conferência das Organizações 
Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP), no ano de 1961. Depois de se formar, Cabral foi para a Guiné 
para chefiar uma estação de pesquisa próxima de Bissau, tendo levado a cabo um estudo agrícola da colónia em 
1953–54. A missão, bem como as repetidas visitas a Angola como consultor agrícola para várias empresas entre 
1955 e 1959, puseram-no em contacto directo com as realidades dos camponeses africanos, experiência da maior 
importância para o desenvolvimento do seu raciocínio político. Cabral, em conjunto com Aristides Pereira, o seu 
irmão Luís e mais algumas pessoas, fundou o PAI/PAIGC em Bissau, em Setembro de 1956, acabando por ser no-
meado seu secretário geral. Nesse mesmo ano, participou também no processo que acabou por conduzir à formação 
do MPLA em Luanda, a capital de Angola. Após o massacre do Pijiguiti, em Agosto de 1959, os líderes do PAIGC 
foram forçados a exilar-se e, em Maio de 1960, Cabral fixou-se em Conacri, capital da vizinha República da Guiné, 
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da greve do Pijiguiti, na qual 
participou intensamente. Con-
tudo, a repressão que o movi-
mento viria a sofrer a seguir 
obrigou a liderança do movi-
mento a sair do país. Cabral 
fundou o quartel do PAIGC 
no exílio em 1960 em Cona-
cri, capital do pais vizinho ao 
sul da Guiné-Bissau, a francó-
fona República da Guiné.21 Se-
guiu-se um período de intensa 
mobilização política junto dos 
camponeses no sul da Guiné-
Bissau, em combinação com 
actos de sabotagem e de deso-
bediência civil. Em Janeiro de 
1963, o PAIGC deu início à fase de luta de libertação nacional por via armada, com um 
ataque ao quartel do exército português em Tite. 

As vitórias militares do PAIGC seguiram-se umas às outras muito rapidamente. Seis 
meses depois de começar a guerra, o Ministro português da Defesa, o General Gomes 
de Araújo, espantou o seu governo ao admitir publicamente que os nacionalistas tinham 
tomado o controlo de uma parte significativa da colónia.22 No início de 1964, o moral 
em Lisboa sofreu um novo revés quando o PAIGC rechaçou um contra-ataque em larga 
escala contra a ilha de Como, anteriormente ocupada pelos nacionalistas na sua ofensiva 
militar. Nessa operação tomaram parte pelo menos 3.000 efectivos do lado português.23 
A batalha pelo controlo de Como marcou um ponto de viragem. A partir dessa altura, as 
zonas libertadas do sul da Guiné-Bissau permaneceram firmemente nas mãos do PAIGC, 
enquanto os portugueses, que acabariam por atingir uma presença de cerca de 30.000 
efectivos num país com um pouco mais de meio milhão de habitantes, concentraram a 
sua atenção na defesa da capital, num conjunto de posições fortificadas e na utilização 
do seu poder aéreo. 

Por volta de meados dos anos sessenta, altura em que a situação militar começou a 
estabilizar-se, o PAIGC controlava cerca de metade do território nacional, onde tinha 
em funcionamento uma administração e serviços sociais próprios, incluindo cuidados de 
saúde e educação. Para que fosse possível desenvolver estas actividades era essencial que o 
movimento obtivesse ajuda de fora,24 e foi em resposta a esse pedido que o governo sueco 
decidiu, em meados de 1969, aumentar o nível de ajuda humanitária ao PAIGC. 

de onde liderou a luta de libertação. Cabral viria a ser assassinado a 20 de Janeiro de 1973, em Conacri. Para mais 
informações sobre a vida de Amílcar Cabral consulte Amílcar Cabral: Revolutionary Leadership and People’s War de 
Patrick Chabal, African Studies Series, Cambridge University Press, Cambridge, 1983. 
21. Para distinguir a República da Guiné, país independente, da Guiné ”portuguesa”, referimo-nos à segunda como 
Guiné-Bissau e à primeira apenas como Guiné. O MPLA de Angola também criou o seu quartel-general no exílio 
em Conacri em 1960, transferindo-o no ano seguinte para Léopoldville (Congo).  
22. MacQueen op. cit., p. 38.  
23. Chabal op. cit., p. 59. 
24. Além do mais, o PAIGC foi responsável pelo aumento constante do número de refugiados tanto na Guiné como 
no Senegal.  

Birgitta Dahl, Deputada Social Democrata e o secretário geral do 
PAIGC, Amílcar Cabral, em Conacri na Guiné, em Novembro de 
1970. Atrás de Cabral está Lars Rudebeck do Grupo de África de 
Uppsala (Foto: Knut Andreassen)
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Primeiros contactos 

A Suécia tinha variadas ligações históricas, económicas e eclesiásticas com os cinco países 
da África Austral que constituem o objecto deste estudo mas só quando foi criado um 
programa de ajuda humanitária com o PAIGC passou a haver relações com a Guiné-
Bissau, até aí inexistentes. Sendo certo que a Suécia e Portugal entraram para a EFTA em 
1960 e que as trocas comerciais entre os dois países aumentaram rapidamente durante 
essa década, isso não se traduziu em grandes transacções económicas com as colónias 
portuguesas em África. No caso da Guiné-Bissau, não houve investimento sueco e as 
trocas comerciais eram incipientes. 

Antes da década de setenta, a Guiné-Bissau não entrava como parcela independen-
te nas estatísticas comerciais suecas, sendo os dados desse país registados juntamente 
com os de Angola, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, sob a epígrafe ”África Ocidental 
portuguesa”. Dentro desse grupo, pode-se, sem receios, partir do princípio que a maior 
parte do comércio externo se realizava com a economia angolana, a mais importante 
desse grupo de países. Contudo, os valores eram extremamente baixos. O valor das ex-
portações suecas para a ”África Ocidental portuguesa” era, em 1950, de 1,8 milhões de 
coroas suecas, o que representava 0,03 por cento das vendas totais suecas para o exterior. 
O valor das importações era, nessa mesma altura, de 2,3 milhões de coroas suecas, o que 
correspondia a 0,04 por cento das importações da Suécia. Dez anos volvidos, as trocas 
continuavam a ter um nível irrelevante. As importações suecas da ”África Ocidental por-
tuguesa” em 1960 atingiam os 3,8 milhões de coroas suecas, uma parte estável de um 
total de 0,03 por cento, enquanto o valor das exportações suecas tinha aumentado para 
10,7 milhões, o que correspondia a 0,08 por cento do total.25 

Com este panorama, o comércio entre a Suécia e a Guiné-Bissau deverá ter sido 
praticamente inexistente, o que é confirmado pelas estatísticas feitas a seguir à indepen-
dência. Entre 1975 e 1980, os valores anuais das exportações da Guiné-Bissau para a 
Suécia variaram entre as 2.000 e as 270.000 coroas suecas. Estes valores são demasiados 
baixos para terem qualquer expressão em termos da quota total de importações suecas. 
As exportações anuais suecas, por seu lado, aumentaram durante este período de 3,2 
para 20 milhões de coroas suecas.26 Contudo, estes valores não espelham as transacções 
comerciais normais, mas remessas suecas como ajuda humanitária.27 

Não havendo ligações históricas, comerciais ou outras, não admira que o encontro 
entre o PAIGC e a Suécia só tenha acontecido no final da década de sessenta, numa 
altura em que o apoio popular às lutas nacionalistas em África desfrutava de um amplo 
reconhecimento e em que o movimento de libertação da Guiné-Bissau já estava criado 
e era uma força decisiva. A velocidade com que tanto o governo social democrata sueco 
como o movimento organizado de solidariedade, que ultrapassava as barreiras culturais 
e linguísticas, abraçou a causa do PAIGC é, contudo, notável, não sendo menos notável 

25. Para 1950: Kommerskollegium: Handel: Berättelse för år 1950, Volume I, Sveriges Officiella Statistik, Norstedt 
& Söner, Estocolmo, 1952. Para 1960: Statistiska Centralbyrån: Handel: Berättelse för år 1960, Volume II, Estocol-
mo, 1963. 
26. Citação de Lars Rudebeck: ”Alguns factos e observações sobre as relações entre os países nórdicos e os países 
africanos de língua oficial portuguesa”, palestra apresentada numa conferência sobre os países de língua oficial portu-
guesa em África, organizada pelo Stiftung Wissenschaft und Politik (Fundação Ebenhausen para a Ciência e Política), 
Ebenhausen, República Federal da Alemanha, Fevereiro de 1986.  
27. As exportações financiadas com doações da Suécia representavam, durante este período, entre 5 por cento e 10 
por cento do total das importações da Guiné-Bissau (Rudebeck op. cit.). 
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o facto de, apesar de ambos interpretarem de forma diferente a luta do PAIGC (de for-
mas quase antagónicas, por vezes)28, terem conseguido mobilizar as suas esferas de acção 
para a mesma causa. A capacidade diplomática de Amílcar Cabral foi, nesta área, muito 
importante. 

O primeiro contacto de que há conhecimento entre o PAIGC e a Suécia teve lugar 
antes do início da luta armada, em Janeiro de 1963, tendo como pano de fundo a Con-
ferência das Organizações Nacionalistas nas Colónias Portuguesas (CONCP)29, que se 
realizou em Junho de 1961, e onde se lançou um apelo ao jornal sueco Expressen para 
que fosse dada ajuda aos refugiados angolanos que, em condições abjectas, atravessavam 
a fronteira com o Congo (Zaire).30 Respondendo a esse apelo, o Expressen realizou uma 
importante campanha, chamada ”Ajuda a Angola”31 , que decorreu entre Julho e Setem-
bro de 1961. Durante a campanha, o jornal, de tendência liberal, conseguiu obter cerca 
de 4,5 toneladas de medicamentos, sobretudo penicilina, para os refugiados na região 
do Baixo Congo. A ajuda foi canalizada através do MPLA. Na sua capacidade de vice 
secretário geral da CONCP, Amílcar Cabral estava bem ciente da campanha e dirigiu-se 
ao Expressen, apresentando um pedido semelhante para o PAIGC. Estando a preparar o 
lançamento da luta armada, Cabral enviou um telegrama ao jornalista e escritor sueco 
Anders Ehnmark, solicitando ajuda, sob a forma de medicamentos32, e acrescentando 
que ”também nós nos estamos a libertar”.33 Nessa altura, o PAIGC e a situação da Gui-
né-Bissau eram, em geral, pouco conhecidos. Ehnmark viria mais tarde a comentar que 
”eu sabia quem era Amílcar, mas nada mais aconteceu. Afinal de contas era ainda um 
pouco cedo”.34 

O ”muro de silêncio”35 levantado pelos portugueses à volta das suas colónias em 

28. Para os Grupos de África e para a esquerda socialista sueca em geral, a luta armada do PAIGC fazia parte da 
batalha global contra o imperialismo e o capitalismo. A luta contra o colonialismo na Guiné-Bissau e a luta contra 
o capitalismo na Suécia, na qual participava o governo social democrata, eram vistas como fazendo parte integrante 
da mesma causa. Num relatório apresentado numa conferência internacional de solidariedade realizada em Oxford 
em Inglaterra, os AGIS apresentaram em Abril de 1974 a sua perspectiva, que era a seguinte: ”nos Grupos de África 
suecos centramos o nosso trabalho sobre o facto de a Suécia ser um estado imperialista, no qual os trabalhadores 
são oprimidos pelo mesmo sistema que oprime os povos de África. Daí que não apelemos prioritariamente a um 
sentimento de pena pelos povos oprimidos, mas destaquemos a justiça da luta armada e a construção, nas zonas 
libertadas, de uma nova sociedade, não baseada na exploração. Destacamos também o interesse comum que existe 
à volta da luta contra o sistema imperialista” (AGIS: ”Relatório sobre os Grupos de África suecos”, Conferência de 
Solidariedade com África, Oxford, Páscoa de 1974) (AGA).
29. A Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP) foi uma espécie de organi-
zação catalisadora, que representava os movimentos nacionalistas das colónias portuguesas, sobretudo os de África, 
mas também, por exemplo, de Goa, na Índia. Os agentes mais activos para a constituição da CONCP foram o 
MPLA e o PAIGC. Com origens que remontam ao MAC (e, antes disso, ao Centro de Estudos Africanos de Lisboa), 
o CONCP foi formado numa conferência em Marrocos, realizada em Casablanca em Abril de 1961, ou seja, pouco 
depois do início da guerra de libertação em Angola. Mário de Andrade do MPLA foi o presidente do Comité Con-
sultivo. O Secretariado da CONCP foi criado em Rabat, em Marrocos, tendo Marcelino dos Santos de Moçambique 
como secretário geral e Amílcar Cabral (que tinha a sua base de operações em Conacri, na República da Guiné) 
como vice secretário geral. Em 1968, sete anos depois da campanha do Expressen em prol de Angola, o Partido de 
Esquerda Comunista apresentou uma das primeiras moções ao parlamento sueco, para que fosse concedido apoio 
oficial aos movimentos de libertação na África Austral, visando a CONCP.
30. O antigo Congo Belga alterou a sua denominação, passando a chamar-se Zaire em 1965. Em 1997, passou a 
chamar-se República Democrática do Congo.  
31. Em língua sueca, Angola-Hjälpen. 
32. Anders Ehnmark: Resan till Kilimanjaro: En essä om Afrika efter befrielsen (”A viagem ao Kilimanjaro: Um estudo 
sobre África depois da libertação”), Norstedts, Estocolmo, 1993, p. 8 e Anders Ehnmark, carta ao autor, Taxinge, 
Janeiro de 1997. 
33. Carta de Anders Ehnmark ao autor, Taxinge, Janeiro de 1997. 
34. Ibid.  
35. Prefácio por Amílcar Cabral para Davidson op. cit., p. 9. 
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África foi particularmente eficaz, durante a primeira metade dos anos sessenta, no caso 
da Guiné-Bissau. Só em 1964 é que o jornalista e historiador britânico Basil Davidson36 
e o seu colega francês Gérard Chaliand37 publicaram um perfil de Amílcar Cabral e uma 
narrativa da luta de libertação travada pelo PAIGC. Na Suécia, foi o Comité da África 
do Sul de Lund e a redacção do boletim Syd- och Sydvästafrika (a conselho de Eduardo 
Mondlane) quem, dois anos mais tarde, conseguiu furar esse muro de silêncio, reprodu-
zindo um resumo do programa do PAIGC e um relato feito por Cabral, num número 
inteiramente dedicado a Portugal e às suas guerras em África.38 O Comité de Lund e o 
boletim do movimento sueco de solidariedade marcaria assim o início de um prolongado 
e sustentado esforço de informar sobre as lutas nas colónias portuguesas. Esse trabalho 
viria posteriormente a ser prosseguido pela segunda geração dos Grupos de África em 
Lund e pelo Södra Afrika Informationsbulletin.39

Pouco depois desses acontecimentos, o Partido Social Democrata no poder passou a 
conhecer melhor o PAIGC e a luta de libertação na Guiné-Bissau. Uma vez estabeleci-
das relações directas com o presidente da FRELIMO, Eduardo Mondlane, e de visitar 
Portugal numa ”missão secreta” de apuramento de factos para a Internacional Socialista, 
Pierre Schori concluiu, em meados de 1967, numa edição do Tiden, jornal oficial do 
partido, que ”o nosso apoio aos movimentos de libertação nas colónias portuguesas pode 
aumentar. Devemos, acima de tudo”, escreveu o secretário internacional dos social de-
mocratas, ”intensificar os nossos contactos com os nacionalistas do PAIGC”.40 

Mais ou menos nessa altura, houve uma série de suecos (representando o mo-
vimento de solidariedade das ONGs, mas também o Partido Social Democrata) que 
entrou em contacto com o PAIGC para visitar as zonas libertadas da Guiné-Bissau.41 
Dando uma publicidade muito grande às suas experiências, as primeiras visitas fo-
ram organizadas, de forma digna de nota, em 196842 por Rolf Gustavsson do Comi-
té da África do Sul de Lund, pelo escritor Göran Palm e Bertil Malmström do Co-
mité de Uppsala para a África do Sul em 196943, pelo académico Lars Rudebeck em  

36. Basil Davidson: ”Profile of Amílcar Cabral” em West Africa, 28 de Abril de 1964. 
37. Gérard Chaliand: Guinée ”portugaise” et Cap Vert en Lutte pour Leur Independance (”A Guiné ”portuguesa” e 
Cabo Verde em luta pela sua independência”), Maspero, Paris, 1964. 
38. Syd- och Sydvästafrika, No. 4, 1966, pp. 11–14. 
39. Como reflexo do aprofundamento da atenção dada pelo movimento de solidariedade sueco, o boletim informa-
tivo Syd- och Sydvästafrika (publicado em Lund desde Janeiro de 1964) viu o seu nome ser mudado em 1967 para 
Södra Afrika Informationsbulletin (e em 1975 para Afrikabulletinen, órgão oficial dos Grupos de África da Suécia). 
40. Pierre Schori: ”Portugal”, em Tiden, No. 8, 1967, p. 495. 
41. Em contraste com outros movimentos de libertação, o PAIGC era ”particularmente aberto e acessível a visitantes 
estrangeiros”, nomeadamente jornalistas, escritores, equipas de filmagem, advogados e académicos, e ”fez todos os 
esforços para conseguir que esses visitantes pudessem viajar pelo país durante a guerra” (Chabal op. cit., p. 6). O 
acesso a partir da Guiné-Conacri e do Senegal era fácil e a reduzida dimensão do país tornava possível que os visi-
tantes se deslocassem a pé por grandes extensões do território, num espaço de tempo relativamente curto. Enquanto 
primeiro jornalista internacional de sempre a visitar o território, Anders Johansson do jornal liberal sueco Dagens 
Nyheter visitou em Fevereiro de 1968 as zonas libertadas do norte de Moçambique, na companhia do presidente 
da FRELIMO Eduardo Mondlane. Além disso, em Julho-Agosto de 1969, o jornalista e vice presidente da Liga da 
Juventude Liberal Olle Wästberg acompanhou a FNLA numa missão no norte de Angola. As frequentes visitas de 
jornalistas e activistas suecos às zonas libertadas das colónias portuguesas em 1968–70 contribuíram muito para 
centrar a atenção pública nesses territórios.  
42. Rolf Gustavsson: ”Besök hos gerillan 1968” (”Visita à guerrilha em 1968”) em Södra Afrika Informationsbul-
letin, No. 7, 1970, pp. 9–13. Para além de dedicar alguns programas de rádio e artigos de jornal à Guiné-Bissau,  
Gustavsson (um africanista bem conhecido e repórter da televisão sueca) publicou mais tarde uma importante anto-
logia, chamada Kapitalismens utveckling i Afrika: Studier i Afrikas moderna ekonomiska historia (”O desenvolvimento 
do capitalismo em África: Estudos sobre a história económica moderna de África”), Cavefors, Lund, 1971. 
43. Göran Palm: ”Besök hos Gerillan 1969: Kampen Enar Folket” (”Visita à guerrilha em 1969: A luta une o povo”) 
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197044 e pela deputada social democrata 
Birgitta Dahl, em conjunto com o jor-
nalista Knut Andreassen, também em 
1970.45 Foram feitos relatos mais tarde 
que, em conjunto com os relatórios tão 
claros que apresentaram46, guiaram o go-
verno sueco e ajudaram a manter eleva-
dos níveis de apoio do público à luta do 
PAIGC.47 A causa nacionalista na pouco 
conhecida colónia portuguesa começou, 
pouco tempo depois, a ser comparada 
com a do Vietname. À falta de cobertura 
mediática internacional, os testemunhos 
directos e pessoais feitos por suecos re-
vestiram-se da maior importância. Em 
meados de 1972, o número de visitan-
tes suecos às zonas libertadas da Guiné- 
Bissau excedia o de qualquer outra nacio-
nalidade.48 

Caminho para o apoio oficial ao PAIGC 

Os visitantes descreveram a forma como o PAIGC estava a construir uma sociedade de-
mocrática nas zonas libertadas, mantendo ao mesmo tempo em curso a luta armada com 
os portugueses. A construção da nova sociedade, na qual a disponibilização de cuidados 
de saúde e de serviços de educação era um elemento essencial, era ameaçada não só pelos 
constantes bombardeamentos aéreos, mas também por uma enorme escassez de material 

em Södra Afrika Informationsbulletin, Nº 7, 1970, pp. 37–41. Palm editou posteriormente um livro em sueco, com 
textos da autoria de Amílcar Cabral: Vår kamp er kamp (”A nossa luta a vossa luta”), Bokförlaget PAN/Norstedts, 
Estocolmo, 1971. O líder do PAIGC foi trazido ao conhecimento do público sueco em geral através da antologia 
de Anders Ehnmark com o título Guerrilla (Bokförlaget PAN/Norstedts, Estocolmo, 1968), que incluía o texto de 
Cabral chamado ”Kampen i Guinea” (”A luta na Guiné”). 
44. Rudebeck participou activamente no Comité da África do Sul de Uppsala/Grupo de África. Voltou à Guiné-Bis-
sau em 1972. Mais tarde professor assistente de ciências políticas na Universidade de Uppsala, Rudebeck publicou 
em 1974 um livro intitulado Guinea-Bissau: A Study of Political Mobilization (”Guiné-Bissau: Um estudo da mobi-
lização política”) (op. cit.). 
45. Knut Andreassen e Birgitta Dahl: Guiné-Bissau: Rapport om ett land och en befrielserörelse (”Guiné-Bissau: Rela-
tório sobre um país e um movimento de libertação”), Prisma, Estocolmo, 1971. Dahl, que na altura desempenhava 
um cargo na ASDI, viria a ser nomeada Ministra da Energia (1982–90) e do Ambiente (1986–91). Tornou-se 
presidente do parlamento sueco em 1994. 
46. Tal como Bengt Ahlsén: Portugisiska Afrika: Beskrivning av ett kolonialimperium och dess sönderfall (”A África 
portuguesa: Apresentação de um império colonial e sua queda”), Svenska Utbildningsförlaget Liber AB, Estocolmo, 
1972. Após uma visita, em finais de 1971, às zonas libertadas, Anders Ehnmark e o fotógrafo Jean Hermanson pu-
blicaram Exemplet Guiné-Bissau: Ett reportage om en befrielserörelse (”O exemplo da Guiné-Bissau: Relatório sobre o 
movimento de Libertação”), Bokförlaget PAN/Norstedts, Estocolmo, 1973. O jornalista norueguês Johan Thorud 
acompanhou-os na viagem, publicando o seu próprio relato na Noruega (Geriljasamfunnet: Guiné-Bissaus kamp mot 
Portugal / ”A sociedade da guerrilha: A luta da Guiné-Bissau contra Portugal”, Tiden, Oslo, 1972). 
47. Uma vez que os conhecimentos que a ASDI detinha sobre o PAIGC e sobre a situação nas zonas libertadas era 
limitado, pediu-se a Palm e a Dahl que apresentassem à agência relatos das suas visitas, documentos esses que teriam 
depois um papel importante na tomada de decisão de aumento da ajuda oficial sueca ao MPLA de Angola. 
48. Marianne Rappe: Memorandum (”Samtal med Folke Löfgren på SIDA den 21.4.1972: PAIGC”/”Conversa 
com Folke Löfgren na ASDI 21.4.1972: PAIGC”), ASDI, Estocolmo, 24 de Abril de 1972 (MFA). 

Birgitta Dahl acompanhando o PAIGC às zonas 
libertadas da Guiné-Bissau em Novembro de 1970. 
(Foto: Knut Andreassen) 
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para as escolas e clínicas rurais que iam sendo criadas. Foi com este enquadramento que o 
PAIGC pediu ajuda à Suécia. O primeiro pedido em nome do movimento de libertação 
foi feito em Outubro de 1968 pelo historiador britânico Basil Davidson49 a Per Wäst-
berg, um membro destacado do Comité Consultivo Sueco para a Ajuda Humanitária, 
organismo criado pelo governo sueco.50 Wästberg, por sua vez, apresentou o pedido ao 
Ministério dos Negócios Estrangeiros.51 Na sua carta, Davidson, destacando que actuava 
unicamente como ”um intermediário”, confirmava poder organizar ”um debate directo 
com o PAIGC na altura julgada mais conveniente”52, realçando haver ”uma necessidade 
urgente de serem disponibilizadas algumas ajudas de tipo não-militar nas zonas liberta-
das”, e acrescentando: 

Tenho a sensação de que seria muito útil se os nossos amigos na Suécia pudessem, tão rapi-
damente quanto possível, angariar o dinheiro necessário para comprar bens do seguinte tipo 
1) produtos médicos, e 2) leite em pó e carne enlatada. [...] A outra sensação que tenho é que 
devemos, neste momento, concentrar-nos em avançar depressa em vez de querer fornecer 
grandes quantidades. Estou especialmente a pensar nos muitos casos relacionados com napalm 
que eles têm, ou na quase total ausência de stocks de produtos de primeira necessidade ou, 
ainda, no facto de (ao que julgo saber) estarem a receber muito pouca ajuda militar e quase 
nenhuma ajuda não-militar.53 

O secretário geral do PAIGC fez, menos de dois meses depois, a sua primeira (de muitas) 
visitas à Suécia, a convite do Partido Social Democrata.54 Essa visita marcou o início dos 
laços estreitos que uniriam a organização de Cabral e o partido no poder na Suécia, bem 

49. Davidson estava muito ligado à causa nacionalista nas colónias portuguesas desde os anos cinquenta e visitou as 
zonas libertadas na Guiné-Bissau em 1967. O seu relato, intitulado The liberation of Guiné , foi publicado em 1969 
em língua sueca, com o título Frihetskampen i Guiné-Bissau (Natur och Kultur, Estocolmo).  
50. Inicialmente criado em 1964 para aconselhar o governo na área da ajuda oficial sueca aos jovens refugiados 
africanos na área da educação, os membros do CCAH (nomeados oficialmente) representaram o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, a ASDI, as OGNs mais representativas e pessoas com conhecimentos especiais sobre a África 
Austral. Per Wästberg fazia, a título de exemplo, parte deste último grupo. O comité desempenhou um papel vital 
do ponto de vista dos destinatários da ajuda humanitária enviada pela Suécia. A começar pela decisão do parlamen-
to sueco de aumentar a ajuda directa oficial aos movimentos africanos de libertação, o seu mandato e número de 
membros foi aumentando gradual e regularmente ao longo dos anos. Para além de dar assessoria à África Austral, 
o CCAH deu depois o seu apoio ao governo sueco na questão da ajuda humanitária à América Latina. O apoio 
dado pela Suécia ao Vietname e aos movimentos nacionalistas na Indochina nunca fez, contudo, parte do mandato 
do CCAH. O comité foi presidido pelo director geral da ASDI, que contava com o apoio de um pequeno secreta-
riado, composto por funcionários da ASDI e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para preparar as reuniões 
e os pontos que nelas haviam de ser discutidos. Por norma, as recomendações eram apresentadas sob a forma de 
memorandos, cujo conteúdo se baseava, por sua vez, em contribuições e comentários feitos por agentes relevantes 
no terreno. O trabalho do Comité era feito num espírito de estrita confidencialidade, havendo registo apenas das 
decisões tomadas e nunca dos debates tidos. As recomendações apresentadas pelo secretariado foram, com poucas 
excepções, seguidas pelo comité e aprovadas pelo governo, para serem aplicadas pela ASDI. Num período de ano e 
meio, entre 1981–82 – 1982–83, por exemplo, o CCAH discutiu 100 pedidos, que representaram no total um valor 
próximo dos 270 milhões de coroas suecas, ao longo de 13 reuniões. Em 91 casos, o comité seguiu o parecer do se-
cretariado, propondo uma dotação superior em 2 dos casos e uma dotação mais reduzida ou a rejeição pura e simples 
da proposta em 7 casos (SIDA/Kjellmer: Memorandum (”Beredningen för humanitärt bistånd: Ärenden 1981–82 
och 1982–83”/”Comité Consultivo para Ajuda Humanitária: Pontos 1981–82 e 1982–83”), ASDI, Estocolmo, 17 
de Fevereiro de 1983) (SDA).  
51. Carta enviada por Per Anger, Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Olof Ripa, embaixador sueco na Libéria, 
Estocolmo, 19 de Dezembro de 1968 (MFA). 
52. Carta enviada por Basil Davidson a Per Wästberg, Londres, 17 de Outubro de 1968 (MFA). 
53. Ibid. 
54. Arbetet, 13 de Dezembro de 1968. Durante a sua visita à Suécia, nos finais de Novembro de 1968, Amílcar Ca-
bral encontrou-se também com C.H. Hermansson, secretário geral do Partido de Esquerda Comunista (Comité da 
África do Sul de Uppsala: ”Protokoll”/”Actas”, Uppsala, 8 de Novembro de 1968) (UPA). De acordo com Onésimo 
Silveira, representante permanente do PAIGC na Suécia, ”os contactos com os partidos comunistas do Ocidente 
eram, contudo, diminutos” e o PAIGC não quis ”imiscuir-se nas suas lutas” (ibid).  



149O PAIGC da Guiné-Bissau: Desbravar terreno

como o movimento organizado de solidariedade55. A visita teve lugar num momento 
crucial. A campanha contra o projecto de Cahora Bassa em Moçambique dispunha de 
um apoio bastante alargado e, em finais de Novembro de 1968, um grupo de activistas 
deu início em Gotemburgo a ”acções directas” contra a ASEA, a que se seguiram, pouco 
tempo depois, e um pouco por toda a Suécia, manifestações contra a empresa e contra o 
próprio governo social democrata. Estava em curso o debate a nível nacional quanto ao 
projecto de Cahora Bassa quando o governo votou, a 29 de Novembro de 1968, a favor 
da Resolução 2395 da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre as colónias portugue-
sas. Ao votar, o governo expressou oficialmente a sua preocupação ”com a actividade 
continuada e intensificada de interesses estrangeiros, de tipo económico, financeiro e 
outros, que impedem a concretização das aspirações legítimas dos povos africanos desses 
territórios”. Apoiava ainda o apelo feito no sentido de ”conceder aos povos dos territó-
rios sob domínio português a ajuda moral e material necessárias para que os seus direitos 
inalienáveis sejam repostos”.56 

Enquanto o governo do primeiro ministro Tage Erlander não agiu de acordo com 
a sua posição internacionalmente declarada relativamente à primeira questão ou seja, a 
recusa em intervir contra a ASEA, fê-lo imediatamente no caso da assistência aos mo-
vimentos de libertação. Dez dias depois, a 9 de Dezembro de 1968, o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros Torsten Nilsson apresentou uma declaração de intenções fulcral, 
ao dizer que 

a Suécia é um dos estados que tem vindo a pedir que sejam aprofundados os esforços no 
sentido de acabar com a política de descriminação racial na África Austral e com a caduca e 
grotescamente provocadora política colonial portuguesa. Contudo, como é do conhecimento 
geral, não podemos contar, num futuro próximo, com passos no sentido de acabar com estas 
violações. Que podemos então fazer, para deixar bem patente a nossa solidariedade com estes 
povos oprimidos? [...] A Suécia vem vindo, desde há longa data, a dar contribuições financeiras 
para a formação de refugiados oriundos da África Austral e, para além disso, há já alguns anos 
que ajudamos a custear as despesas de aconselhamento jurídico das pessoas acusadas de crimes 
à luz das chamadas ”leis do apartheid” na África do Sul. Temos também ajudado a garantir o 

55. O Partido Social Democrata e o PAIGC já tinha entabulado contactos antes da visita de Cabral à Suécia, em 
finais de 1968. Já antes, nesse mesmo ano, o partido no poder tinha, por exemplo, doado 10.000 coroas suecas ao 
movimento de libertação, dinheiro esse retirado do Fundo Internacional para a Solidariedade, criado em Outubro de 
1967 (Pierre Schori em Arbetet, 13 de Dezembro de 1968). Tinham também sido feitos contactos estreitos, através 
de Onésimo Silveira, que vivia e estudava em Uppsala, com o Comité da África Austral dessa cidade universitária. 
Esses contactos haveriam de levar o movimento sueco para a solidariedade a apoiar o PAIGC. Em meados de 1968, 
apenas para dar um exemplo, foi enviada uma unidade de raios-x para o PAIGC em Conacri, com a ajuda do comité 
(Comité da África do Sul de Uppsala: ”Protokoll”/”Actas”, Uppsala, 30 de Junho de 1968) (UPA). Cabral visitou 
também Uppsala durante a sua estadia na Suécia, comparecendo numa reunião pública co-organizada pelo Comité 
da África do Sul, a Associação Social Democrata Laboremus, a Associação de Estudantes de Verdandi e a Liga da Ju-
ventude do Partido de Esquerda (VUF). A reunião teve lugar na Universidade a 27 de Novembro (”Amílcar Cabral: 
Demonstrationer inte nog. Vi behöver konkret hjälp”/”Amílcar Cabral: As manifestações não chegam, precisamos 
de ajuda concreta” em Uppsala Nya Tidning, 28 de Novembro de 1968). Em 1969 o Comité da África do Sul de 
Uppsala deu início a uma campanha de angariação de fundos a nível nacional em prol do PAIGC (Södra Afrika 
Informationsbulletin, No. 12, 1971, p. 49) e, como acima foi dito, vários membros do comité, entre os quais Bertil 
Malmström, Lars Rudebeck e Birgitta Dahl, visitaram as zonas libertadas da Guiné-Bissau em 1969–70. Como 
forma de protesto pela visita de estado do presidente senegalês Léopold Senghor à Suécia (Senghor era visto como 
um traidor do PAIGC), que se realizou em Maio de 1970, o Comité da África do Sul de Uppsala e um conjunto de 
organizações políticas montaram espectaculares manifestações, ligadas com o seu aparecimento na universidade (”En 
Diktare och Diktator Besöker Norden”/”Um poeta e ditador visita os países nórdicos” em Södra Afrika Informations-
bulletin, No. 9, 1970, pp. 5–8 e ”Senghor-rättegången”/ ”O Julgamento Senghor” em Södra Afrika Informationsbul-
letin, No. 14, 1972, pp. 23–25).  
56. Assembleia Geral das Nações Unidas, Resolução 2395 (XXIII) de 29 de Novembro de 1968, citada no Yearbook 
of the United Nations: 1968, Gabinete de Informação ao Público, Nações Unidas, Nova Iorque, 1971, p. 804. 
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sustento das pessoas a cargo daqueles que têm sido presas ou detidas por razões definidas nas 
referidas leis. [...] 
Essas contribuições têm sido dadas para ajudar os povos oprimidos de África que não conquis-
taram a liberdade. A luta continua e mantemos contactos com vários líderes dos movimentos 
de libertação em África, alguns dos quais nos solicitaram ajuda. Estamos preparados para 
ajudar, tal como ajudamos a frente de libertação do Vietname do Sul, disponibilizando medi-
camentos e material médico. A ajuda educativa aos membros dos movimentos, através das suas 
organizações é também uma possibilidade que estamos dispostos a analisar. Está em questão 
a disponibilização de ajuda humanitária. Essa ajuda melhorará a situação dos membros desses 
movimentos e vai permitir-lhes continuar com maior facilidade a sua luta para obter a liber-
dade para os seus povos.57 

Ao falar em contactos com líderes dos movimentos de libertação de África, é muito 
provável que Nilsson se estivesse a referir sobretudo a conversações tidas com Amílcar 
Cabral pouco tempo antes. Pierre Schori, que participou nas conversações com o líder 
do PAIGC, descreveria mais tarde Cabral como ”um mestre da diplomacia [...], uma 
pessoa notável e uma grande figura internacional, que era portador de uma mensagem 
extremamente positiva”.58 Que tenha sido Cabral a pessoa que, ao fim de anos de contac-
tos estreitos entre a Suécia e líderes nacionalistas da África Austral, acabaria por ”quebrar 
o gelo” quanto à ajuda oficial directa, é algo que fica patente pela celeridade com que o 
governo, após a sua visita, deu forma e conteúdo à declaração de Nilsson. Pouco mais de 
duas semanas volvidas sobre a declaração, o embaixador da Suécia na Libéria, Olof Ripa, 
recebeu instruções para entrar em contacto com o governo em Conacri para apurar se a 
ajuda directa da Suécia ao PAIGC seria ou não aceitável para o governo anfitrião.59 Ripa 
respondeu em Fevereiro de 1969 que o governo de Sékou Touré apoiava o PAIGC e que 
”sem a mais pequena sombra de dúvida, participaria activamente no envio de remessas 
de ajuda humanitária da Suécia para os movimentos de libertação”.60 

Durante a sua estadia em Estocolmo, Cabral visitou também a ASDI, onde pôde 
confirmar, em traços gerais, o teor do pedido feito por intermédio de Basil Davidson e 
deu mais pormenores quanto às necessidades do PAIGC nas áreas da saúde, educação e 
necessidades básicas, tais como alimentos e têxteis.61 No seguimento dessas conversações 
e com base na declaração de intenções do governo, em Abril de 1969 o director geral da 
ASDI, Ernst Michanek, tomou (ainda antes de o parlamento sueco ter tornado público 
o seu posicionamento sobre este mesmo princípio) a decisão de enviar uma missão para 
apuramento de factos ao Senegal e à República da Guiné62 com a finalidade de ”estudar 
as condições para entrega de ajuda ao PAIGC”.63 

A missão oficial, chefiada por Curt Ström, responsável pelo departamento de forma-
ção da ASDI, esteve na África Ocidental em meados de Maio de 1969, na mesma altura 

57. ”Discurso do Ministro dos Negócios Estrangeiros”, 9 de Dezembro de 1968 no Ministério dos Negócios Estran-
geiros: Documents on Swedish Foreign Policy: 1968, Estocolmo, 1969, p. 116. 
58. Entrevista com Pierre Schori, p. 333. 
59. Carta de Per Anger, Ministério dos Negócios Estrangeiros, enviada a Olof Ripa, embaixador da Suécia na Libé-
ria, Estocolmo, 19 de Dezembro de 1968 (MFA).  
60. Carta de Olof Ripa, embaixador da Suécia na Libéria enviada a Per Anger, Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
Monróvia, 19 de Fevereiro de 1969 (MFA).  
61. Kerstin Oldfelt: Memorando (”Humanitärt bistånd till Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo 
Verde (PAIGC)”/”Ajuda humanitária ao PAIGC”), ASDI, Estocolmo, 22 de Julho de 1969 (SDA). 
62. Curt Ström: ”Reserapport” (”Relato de viagem”), ASDI, Estocolmo, 13 de Junho de 1969 (SDA).  
63. Ibid. 
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em que a Comissão Permanente do Parlamento para as Dotações64 discutia a questão 
geral do apoio sueco aos movimentos africanos de libertação. A conclusão foi que essa 
ajuda estava em conformidade com o direito internacional, ”nos casos em que as Nações 
Unidas tenham tomado uma posição inequívoca contra a opressão de povos que lutam 
pela liberdade nacional”.65 A Suécia tornar-se-ia assim no primeiro país ocidental indus-
trializado a apoiar uma política de ajuda humanitária oficial directa aos movimentos de 
libertação nas colónias portuguesas, no Zimbabué, na Namíbia e na África do Sul.66 No 
caso da ”Guiné portuguesa”, a decisão fazia referência expressa ao PAIGC e aos passos 
preparatórios a dar relativamente à ajuda sueca, declarando-se que 

de acordo com a informação recebida pelo comité, estão a ser exploradas as possibilidades 
práticas de alargar a ajuda humanitária sueca no campo da educação às vítimas da luta travada 
sob a liderança do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), no 
sentido de libertar a Guiné portuguesa da soberania de Portugal. O comité tem, entre outros 
aspectos, com referência ao apoio que já está a ser alargado, por forma a abarcar o Instituto 
Moçambicano67, uma abordagem positiva relativamente a esse tipo de ajuda, caso seja possível 
ultrapassar os problemas de índole prática, e partindo do princípio que o governo vai explorar 
as possibilidades de acção que se lhe apresentem.68 

A Guiné-Bissau não faz parte da África Austral. Num sentido estrito, as relações da  
Suécia com o PAIGC não devem portanto ser incluídas neste estudo. Contudo, o PAIGC 
tinha uma ligação estreita com o MPLA de Angola e com a FRELIMO de Moçambique. 
Em conjunto com os seus aliados do CONCP e com a SWAPO da Namíbia, o ANC da 
África do Sul e a ZAPU do Zimbabué, fazia, para além do mais, parte do chamado Gru-
po de Cartum de ”autênticos” movimentos de libertação. Num contexto internacional, 
a luta de libertação na pequena colónia portuguesa situada na costa da África Ocidental 
estava, no âmbito do contexto acima descrito, muitas vezes justaposta com as lutas na 
África Austral. Esta justaposição é, em larga medida, de incentivar e utilizar como fonte 
de inspiração. 

A importância da cooperação com o PAIGC para a participação sueca na questão da 
África Austral é enorme. O primeiro programa global sueco alguma vez concebido para 
dar ajuda humanitária directa e oficial a um movimento de libertação africano foi criado 
em conjunto com o PAIGC, o qual, por sua vez, estava profundamente empenhado 
numa luta armada contra uma nação europeia que tinha ligações comerciais formais 
com a Suécia, facto que determinou o carácter e as limitações da ajuda. Apesar de apelos 
veementes, feitos pelo movimento de solidariedade não-governamental e pela esquerda 
socialista de uma forma geral, em prol de um ”apoio incondicional”, ou seja, que fossem 
disponibilizadas verbas que o PAIGC pudesse usar a seu beloprazer, foi mantida uma 
orientação para a vertente humanitária. Apesar disso, as autoridades passaram, pouco 
tempo depois, a equacionar ajuda ”humanitária” com ajuda ”não-militar” ou ”civil” e, 
consequentemente, a alargar o âmbito dessa cooperação. 

 

64. Em sueco, Statsutskottet.  
65. Parlamento sueco 1969: Declaração No. 82/1969 pela Comissão das Dotações, p. 24.  
66. Ironicamente, o deputado que assinou a histórica declaração da Comissão Permanente sobre Dotações foi Gösta 
Bohman. No ano seguinte, tornou-se Presidente do Partido Moderado, conservador, o único partido sueco tradicio-
nal a excluir-se da parceira alargada com os movimentos de libertação na África Austral. 
67. O apoio oficial sueco ao Instituto Moçambicano da FRELIMO, sediado em Dar es Salaam, na Tanzânia, tinha 
vindo a aumentar desde 1965.  
68. Parlamento sueco, 1969: Declaração No. 82/1969 pela Comissão das Dotações, p. 24.  
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Particularmente significativa foi a interpretação de ajuda humanitária ao PAIGC feita 
pelo governo sueco e pela ASDI, e que foi posteriormente aplicada aos movimentos de 
libertação na África Austral. A cooperação com o PAIGC não apenas definiu o conteúdo 
geral e a estrutura do programa de ajuda oficial da Suécia aos movimentos de libertação, 
mas criou também uma cultura institucional dentro da ASDI, e entre esta e o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros. Daí que seja relevante fazer um esboço da cooperação entre 
o governo sueco e o PAIGC.69 

Uma ruptura decisiva 

A missão de apuramento de factos de Curt Ström em Maio de 1969 moldou de uma 
forma geral a futura ajuda sueca ao PAIGC. A caminho da Guiné, Ström começou por 
visitar o Senegal, onde viviam na altura mais de 50.000 refugiados da Guiné-Bissau.70 
Constatou que os refugiados eram bem recebidos pelas autoridades senegalesas. Além 
disso o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados financiara a construção 
de trinta escolas para crianças refugiadas.71 Foi este o pano de fundo que serviu a Ström 
para concluir que ”não há razão para a ASDI apoiar as actividades de ajuda em prol dos 
refugiados no Senegal”.72 

A Suécia não dispunha de representação oficial na Guiné73 e a ajuda que dava ao 
desenvolvimento não cobria esta antiga colónia francesa. As primeiras conversações de 
Ström com as autoridades em Conacri realizaram-se num contexto ”não isento de fric-
ções”.74 Ao mesmo tempo que confirmavam que a ajuda ao PAIGC seria bem-vinda, 
deixavam bem claro que a Guiné esperava, como compensação, algum apoio. No seu 
relatório, o representante da ASDI concluiu que ”as contribuições a favor do PAIGC 
que não satisfaçam algumas das muitas necessidades enumeradas pelo governo da Guiné 
não parecem muito aconselháveis”.75 O governo sueco acabou por concordar com este 
ponto de vista, dando um apoio limitado ao sector da educação da República da Guiné. 
De acordo com Stig Lövgren, que viria a ser responsável pelo programa de concursos 
públicos da ASDI para aprovisionamento de bens para o PAIGC, ”tivemos de criar um 
compromisso especial com a Guiné-Conacri, que permitisse pôr as coisas a funcionar. 

69. Incluído sobretudo como uma introdução ao tema da ajuda sueca aos movimentos de libertação da África Aus-
tral, o ”desvio” pela via do PAIGC e da Guiné-Bissau, é tudo menos global. Apesar de serem dados exemplos que 
ilustram o âmbito e o carácter da ajuda do governo sueco, o importante papel desempenhado pelo Partido Social 
Democrata, pelos Grupos de África e por outras organizações de solidariedade, não recebe o reconhecimento devido. 
Para além de tudo aquilo que é acima referido, deve notar-se também que o Partido Social Democrata e a Liga da 
Juventude Social Democrata recolheram fundos para a produção, no final dos anos sessenta, por parte do PAIGC, 
dos primeiros manuais escolares em português. O primeiro livro (PAIGC: O Nosso Livro: 1ª Classe”) foi impresso 
em 1970 pela Wretmans Boktryckeri, em Uppsala, com uma tiragem de 20.000 exemplares. Nesse mesmo ano a 
Wretmans publicou (”O Nosso Livro: 2ª Classe”), com uma tiragem de 25.000 exemplares. Ao lado do nome da 
editora, na capa do segundo livro, dizia-se que o livro era publicado pelo PAIGC nas ”zonas libertadas da Guiné”.
70. Curt Ström: ”Reserapport” (”Relato de viagem”), ASDI, Estocolmo, 13 de Junho de 1969 (SDA). 
71. Ibid. Quinze das escolas foram construídas com contribuições da Noruega. 
72. Ibid. Durante a sua visita ao Senegal, Ström encontrou-se com Benjamin Pinto-Bull, o líder da organização de 
libertação rival da Guiné, a FLING. Pinto-Bull afirmava que a sua organização tinha ”um apoio mais forte junto do 
povo da Guiné-Bissau do que o PAIGC”, mas Ström nunca ficou disso convencido nem muito impressionado com 
o líder da FLING. 
73. Durante as suas reuniões em Conacri, Ström descobriu que o governo da República da Guiné e o PAIGC tinham 
”fortes suspeitas” sobre o cônsul sueco no local. Amílcar Cabral afirmou que não queria que o cônsul tivesse qualquer 
participação numa eventual futura ajuda sueca (ibid) 
74. Ibid.  
75. Ibid. 
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[...] O preço que a Suécia teve de pagar foi o fornecimento de uma tipografia totalmente 
equipada, a ser usada no sector da educação”.76 

As conversações de Ström com o PAIGC foram bastante simples. No seu relatório, 
descreveu Amílcar Cabral, secretário geral do PAIGC, como ”um jovem agrónomo bas-
tante jovial, elegante, intelectual e um conversador desenvolto e muito animado. Nada 
de apelos patéticos nem declarações solenes. As suas intervenções eram objectivas, claras 
e concisas”.77 Ström ficou também impressionado com o ambiente no quartel-general do 
PAIGC em Conacri: ”O trabalho era, tanto quanto nos era possível avaliar, marcado pela 
determinação e pela eficiência”.78 O representante da ASDI não entrou nas zonas liber-
tadas da Guiné-Bissau, e uma visita planeada ao hospital do PAIGC em Boké no norte 
da República da Guiné teve de ser cancelada, seguindo instruções do governo do país 
anfitrião. Teve, contudo, oportunidade de avaliar a situação de duas escolas do PAIGC 
em Conacri, onde constatou a falta de condições materiais, mas um espírito e ambiente 
geral ”digno de louvor”.79 

As conversações sobre uma possível ajuda futura da Suécia ao PAIGC foram condu-
zidas directamente por Cabral que, de acordo com o relatório escrito por Ström, subli-
nhava que precisava de quase tudo e que ”era mais fácil dizer à Suécia aquilo de que não 
precisava”.80 Dessa lista faziam parte, de forma assinalável, armas, material militar bem 
como bolsas de estudo81, que o PAIGC podia obter de outras fontes.82 Fazendo referência 
ao pedido discutido com a ASDI aquando da visita de Cabral à Suécia em Novembro de 
1968, as partes acabaram por chegar a acordo quanto a uma proposta nas áreas da saúde, 
educação e bens de primeira necessidade ”dentro e fora das zonas de combate”.83 O apoio 
pretendido era constituído por remessas de bens e equipamento, a serem enviadas para 
o PAIGC em Conacri.84 O PAIGC tinha, de acordo com informações fornecidas por 
Cabral, a capacidade de armazenamento necessária na capital da Guiné, sendo depois 
a ajuda material transportada para a Guiné-Bissau pelo departamento de logística do 
PAIGC, que integrava cerca de 150 pessoas e que dispunha de alguns camiões, doados 
pela OUA e pela União Soviética.85 

Antes de Ström regressar à Suécia, recebeu do PAIGC listas pormenorizadas dos  

76. Entrevista com Stig Lövgren, p. 314. O governo sueco não recebeu pedidos semelhantes na África Austral, onde 
havia representações diplomáticas e onde os países anfitriões recebiam importantes ajudas suecas para o desenvolvi-
mento.  
77. Curt Ström: ”Reserapport” (”Relatório de viagem”), ASDI, Estocolmo, 13 de Junho de 1969 (SDA). 
78. Ibid. 
79. Ibid. 
80. Ibid. 
81. O PAIGC havia, mais tarde, de abrir excepções a esta posição geral quanto às bolsas. Utilizando fundos da ASDI, 
o irmão mais novo de Amílcar Cabral, Fernando Cabral, iniciou estudos de medicina, na área da cirurgia torácica, 
em Estocolmo, em finais de 1972 (Carta de Onésimo Silveira a Marianne Rappe, Uppsala, 21 de Outubro de 1972) 
(SDA). 
82. No seu relato, Ström declara que os doadores mais importantes do PAIGC eram a Organização de Unidade 
Africana, a União Soviética, a República Democrática Alemã e a Checoslováquia. A ajuda da República Popular da 
China terminara cerca de cinco anos antes, facto que mereceu o seguinte comentário de Cabral: ”É verdade que 
precisamos de ajuda, mas não precisamos de Senhores” (Curt Ström: ”Reserapport”/”Relato de viagem”, ASDI, 
Estocolmo, 13 de Junho de 1969) (SDA). 
83. Ibid. 
84. Havia muito poucas ligações entre a Suécia e a República da Guiné. No início, a ASDI teve dificuldade em en-
contrar uma companhia de navegação que fizesse viagens regulares para esse país mas acabou por utilizar os serviços 
de uma empresa dinamarquesa, que fazia ligações regulares com alguns portos da África Ocidental, entre os quais 
Conacri (Entrevista com Stig Lövgren, p. 314). 
85. Curt Ström: ”Reserapport” (”Relatório de viagem”), ASDI, Estocolmo, 13 de Junho de 1969 (SDA). 
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artigos a fornecer. Quanto a bens de primeira necessidade, figuravam da lista alimentos 
como leite em pó e conservas de carne e de peixe, além de bens de consumo, como têx-
teis, cobertores, utensílios domésticos e ferramentas agrícolas. A mercadoria destinava-se 
aos ”armazéns do povo”, criados pelo PAIGC nas zonas libertadas. Ficou desde o início 
patente que a maior parte dos artigos a fornecer pela proposta ajuda humanitária sueca 
se destinava às actividades civis do movimento de libertação no território da Guiné- 
-Bissau. 

Apesar dos problemas encontrados junto das autoridades de Conacri, no relatório de 
Ström ao director geral da ASDI recomendava-se, em Junho de 1969 que, no seguimen-
to de uma declaração de esclarecimento feita pelo parlamento sueco, fosse atribuído ao 
PAIGC um milhão de coroas suecas para aquisição de vários artigos nas áreas indicadas, 
durante o ano fiscal de 1969–70.86 Com o apoio do Comité Consultivo para a Ajuda 
Humanitária,87 Michanek enviou em Julho de 1969, uma recomendação ao Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Nilsson, que lhe pôs o seu selo de aprovação. A primeira remessa 
no âmbito do programa global oficial sueco de ajuda a um movimento de libertação 
africano saiu de Roterdão, na Holanda, com destino ao PAIGC, a 29 de Setembro de 
1969.88 Amílcar Cabral estava nessa altura a realizar mais uma visita à Suécia, desta feita 
com o objectivo de marcar presença no congresso do Partido Social Democrata.89 Dez 
meses após a sua primeira visita à Suécia, pôde constatar no terreno os frutos dos seus 
esforços diplomáticos.90 

Necessidades civis e respostas suecas 

O PAIGC deu, desde a primeira hora, mostras de uma grande eficácia relativamente à 
administração, distribuição e listagem dos bens recebidos da Suécia. Depois de uma visita 
de uma delegação da ASDI a Conacri no final de 1971, concluía-se num memorando 
destinado ao Comité Consultivo para a Ajuda Humanitária que, por exemplo, ”o apoio 
sob a forma de bens, dado pela Suécia, está a ser utilizado de forma ideal. O PAIGC é 

86. Curt Ström: ”Reserapport” (”Relatório de viagem”), ASDI, Estocolmo, 13 de Junho de 1969 (SDA). 
87. CCAH: ”Protokoll” (”Actas”), Estocolmo, 5 de Junho de 1969 (SDA). Nesta ocasião, Curt Ström fez uma 
exposição oral das conclusões a que chegou durante as visitas ao Senegal e à República da Guiné.  
88. ASDI: ”Fortsatt svenskt stöd till Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde” (”Continuação do 
apoio sueco ao PAIGC”), Estocolmo, 19 de Novembro de 1970 (SDA). Como se verá nas tabelas em anexo, as con-
tas da ASDI não reflectem quaisquer pagamentos ao PAIGC durante o ano fiscal de 1969–70. As entregas feitas em 
1969–70 foram debitadas pela primeira vez em 1970–71. Num relatório exaustivo, datado de Maio de 1970, Cabral 
acusava, contudo, recepção e registava a distribuição de ajuda sueca durante o ano fiscal de 1969–70 (PAIGC: ”Sur 
l’aide humanitaire de la Suède à notre parti: Rapport bref et proposition d’aide” (”Informações sobre a ajuda huma-
nitária da Suécia ao nosso partido: Breve relatório e proposta de ajuda”), Conacri, 19 de Maio de 1970) (SDA). 
89. O Congresso elegeu Olof Palme como líder do partido e primeiro ministro. Menos de um mês antes, a ASEA 
retirara-se do controverso projecto de Cahora Bassa em Moçambique. O Partido Social Democrata no poder tinha 
agora a possibilidade de assumir verdadeiros compromissos com a causa da libertação de África, tanto junto do líder 
convidado da FRELIMO, Marcelino dos Santos, quanto do secretário geral do PAIGC, Amílcar Cabral. Para Palme, 
tratava-se de algo de enorme significado. Deu início ao seu mandato como primeiro ministro sueco, sem grandes 
complicações económicas relativas à África Austral, pois dispunha de uma declaração do parlamento a favor da ajuda 
oficial directa aos movimentos de libertação em África, e dispondo já dos primeiros exemplos concretos dessa ajuda. 
Com este pano de fundo não surpreende que, enquanto indivíduo, se tenha identificado muito com a ajuda dada 
pela Suécia aos movimentos de libertação em África. 
90. Cabral voltou a Estocolmo em Junho de 1970 para discutir o pedido do PAIGC no sentido de a ajuda sueca 
se prolongar para 1970–71 (SIDA: ”Fortsatt svenskt stöd till Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo 
Verde”/ASDI: ”Continuação do apoio sueca para o PAIGC”, Estocolmo, 19 de Novembro de 1970) (SDA). 



155O PAIGC da Guiné-Bissau: Desbravar terreno

sinónimo de rapidez na tomada de decisões, encomenda pormenorizada de mercado-
rias, bom armazenamento e contabilização”.91 Os relatórios escritos pelo PAIGC à ASDI 
eram, também eles, da maior qualidade. Anualmente, o próprio Amílcar Cabral e, de-
pois da sua morte em 1973, Aristides Pereira, apresentavam comentários gerais quanto à 
ajuda e listas detalhadas de produtos recebidos, apresentadas com uma decomposição da 
distribuição pelas várias escolas, clínicas e armazéns do povo nas zonas libertadas.92 De 
acordo com Stig Lövgren da ASDI, ”o PAIGC era, para nós, uma espécie de organização 
ideal”.93 

Enquanto isso, o PAIGC estava confrontado com enormes desafios. Em 1971, calcu-
la-se que viviam 400.000 pessoas nas zonas libertadas da Guiné-Bissau,94 na sua maioria 
artesãos e camponeses. 

A taxa de analfabetismo era de cerca de 80 por cento e a situação geral em termos 
de saúde era complicada. Largos extractos populacionais, nomeadamente as crianças, 
sofriam de desnutrição.95 Ao tentar construir uma sociedade nova nas zonas libertadas, 
pela via da disponibilização de serviços sociais e desenvolvendo a economia, o PAIGC 
(que, antes de mais, estava empenhado numa guerra generalizada contra Portugal, que 
era apoiado pela OTAN) assumia o papel de um governo e de uma administração de um 
estado independente.96 Em contraste vincado com um estado independente, o movi-
mento de libertação não controlava os recursos nacionais nem podia conduzir operações 
de comércio internacional.97 Pelo contrário, num país com um enorme potencial para as 
pescas, a população que vivia nas zonas libertadas sofria de falta de proteínas o que, para-
doxalmente, levou o PAIGC a incluir no pacote de ajuda humanitária sueca pedidos de 
grandes quantidades de conservas de peixe. Para além disso, o PAIGC não podia cobrar 
impostos à população residente nas zonas libertadas porque, para já, não havia matéria 
tributável e também porque, de forma ainda mais clara, a economia de base monetária 
tinha sido abolida e substituída por um sistema de trocas directas, no qual os bens das 
pessoas tinham um papel economicamente crucial e politicamente delicado. 

Os armazéns do povo tinham como função servir de centros de comércio ou depósitos, 
onde os aldeões podiam trocar os seus produtos agrícolas por outros bens de primeira 
necessidade e de consumo, como têxteis, óleo de cozinha, sabão, fósforos, utensílios do-
mésticos e agrícolas ou cigarros.98 Como notou Rudebeck, tratava-se de uma ”função  

91. SIDA: ”Fortsatt stöd till Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC)”/ASDI: ”Conti-
nuação do apoio ao PAIGC”, Estocolmo, 5 de Setembro de 1972 (SDA).  
92. Os relatórios eram escritos em francês. A ajuda sueca era também enviada ao PAIGC na República da Guiné, 
nomeadamente para as escolas do PAIGC e, sobretudo, para o Hospital da Solidariedade em Boké, no norte do 
país. A ajuda incluía, para além disso, veículos e equipamento de escritório para o quartel-general do PAIGC em 
Conacri.  
93. Entrevista com Stig Lövgren, p. 312.  
94. SIDA: ”Fortsatt svenskt stöd till Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde”/ASDI: ”Continua-
ção do apoio sueco ao PAIGC”, Estocolmo, 28 de Outubro de 1971 (SDA). 
95. Ibid.  
96. PAIGC: ”Sur l’aide humanitaire de la Suède à notre parti: Rapport bref et proposition d’aide” (”Ajuda humani-
tária da Suécia ao nosso partido: Breve relatório e proposta de ajuda”), Conacri, Maio de 1972 (SDA). 
97. No âmbito da economia baseada nas lojas do povo, o PAIGC conseguiu, apesar de tudo, organizar uma quan-
tidade limitada de exportações para os países vizinhos, nomeadamente de nozes de cola e arroz, mas também de 
amendoim, óleo de palma e outros produtos agrícolas.  
98. O sistema destinava-se também a conseguir justiça económica, mantendo os preços por troca directa mais baixos 
do que os preços a dinheiro praticados nas lojas portuguesas das zonas não libertadas. O primeiro armazém do povo 
foi criado em 1964 e por volta de 1968 já havia quinze lojas desse tipo nas zonas libertadas. Em 1973 já haveria mais 
do dobro de lojas. 
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altamente política. Caso não fosse realizada a contento da população, toda a credibilida-
de do PAIGC sairia diminuída aos olhos do povo”.99 O sistema que consistia em regatear 
a aquisição de produtos só poderia funcionar devidamente se as lojas do PAIGC dispu-
sessem de stocks suficientes de produtos.100 

Beneficiando de um amplo apoio político, com necessidades quase ilimitadas e dan-
do provas de uma boa capacidade administrativa, o PAIGC conseguiria tornar-se numa 
força dominante entre os movimentos de libertação africanos durante a década de seten-
ta, recebendo ajuda oficial sueca. O valor inicialmente concedido foi de um milhão de 
coroas suecas, depois aumentado para 1,75 milhões em 1970–71, 4,5 em 1971–72, 10 
em 1972–73, 15 em 1973–74 e 22 milhões em 1974–75.101 Tal como foi dito acima, 
dos 67,5 milhões de coroas suecas realmente gastos pela Suécia como ajuda humanitá-
ria directa aos movimentos de libertação na África Austral e ao PAIGC entre 1969–70 
e 1974–75, 64,5 milhões (ou seja, 96 por cento do valor total) foi pago ao MPLA de  
Angola, à FRELIMO de Moçambique e ao PAIGC da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, 
o que indica uma clara concentração nas colónias portuguesas. Desse total, uns surpre-
endentes 45,2 milhões foram pagos ao PAIGC. Durante os primeiros seis anos da ajuda 
oficial aos movimentos de libertação, o PAIGC recebeu dois terços dos fundos pagos, daí 
que não surpreenda que os movimentos de libertação da África Austral com os quais a 
Suécia tinha relações estreitas há já mais tempo, se sentissem prejudicados. Entrevistado 
em 1996, o líder do MPLA Lúcio Lara declarou que o apoio ao PAIGC ”até nos deixou 
com algum ciúme”, acrescentando que ”comparámos os valores e constatámos a diferen-
ça”.102 

Relativamente à ajuda não-militar, o governo sueco tornou-se muito provavelmente 
no maior doador ao PAIGC.103 A liderança guineense reconheceu isso mesmo muitas ve-
zes ao longo dos anos, nomeadamente ao comparar a postura da Suécia com a de outros 
países ocidentais.104 Constatando que os Estados Unidos tinham aumentado a ajuda a 
Portugal em quase 500 milhões de dólares, Cabral escreveu, por exemplo, em 1972 que 
”o belo exemplo do povo sueco e do seu governo influencia e influenciará cada vez mais, 
a atitude de outros povos e de outros Governos, em prol da luta contra o domínio, o 
colonialismo e o racismo estrangeiros no nosso continente”.105 No caso do PAIGC era, 
contudo, bastante fácil para o governo sueco tomar uma posição. A luta de libertação não 
constituía uma ameaça à segurança nacional do país e a afinidade com os objectivos do 
PAIGC era forte. Além disso, não existiam conflitos de interesses relativamente à opor-

99. Rudebeck op. cit., p. 179.  
100. Sobre os armazéns do povo, ver Rudebeck op. cit., pp. 178–86 e Chabal op. cit., pp. 112–14. 
101. SIDA: ”Stöd till PAIGC”/ ASDI: ”Ajuda ao PAIGC”, Estocolmo, 25 de Junho de 1974 (SDA). 
102. Entrevista com Lúcio Lara, p. 19. O apoio sueco ao MPLA durante esse mesmo período não ultrapassava os 
2,3 milhões de coroas suecas, ou seja, 5 por cento do apoio dado ao PAIGC. Lara atribuía a diferença às qualidades 
do secretário geral do PAIGC: ”A razão era a presença de Amílcar Cabral. Ele era muito dinâmico e estava sempre 
”em cima” dos acontecimentos” (ibid.). 
103. À falta de contabilidade global no PAIGC, esta questão fica por provar com base documental. A conclusão 
retirada baseia-se em declarações do PAIGC, da ASDI e das Nações Unidas. 
104. Lövgren comentaria depois que a ajuda em mercadorias dada pela Suécia era, de acordo com Cabral ”a melhor 
forma de ajuda que a Suécia nos poderia dar. [...] Não precisavam de dinheiro naquela altura. Aquilo de que preci-
savam para a guerra era-lhes fornecido pelo bloco socialista, mas não tinham quaisquer recursos no que diz respeito 
a alimentação, medicamentos e equipamento escolar, etc. para a parte civil da luta. Dependiam totalmente de países 
como a Suécia para conseguir esses bens, porque não os adquiriam no mercado internacional” (Entrevista com Stig 
Lövgren, p. 310) 
105. PAIGC: ”Sur l’aide humanitaire de la Suède à notre parti: Rapport bref et proposition d’aide” (”Sobre a ajuda 
humanitária da Suécia ao nosso partido: Breve relatório e proposta de ajuda”), Conacri, Maio de 1972 (SDA).
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tunidade económica.106 Por fim, e do ponto de vista da legitimidade pública, a política 
oficial tinha uma grande base de apoio popular. Dito isto, e vista de um ponto de vista da 
Guerra Fria, que vigorava desde os anos setenta, a ajuda sueca ao PAIGC era mais política 
do que sugeriria uma interpretação pura e simples do termo ”ajuda humanitária”,107 o 
que tem a sua importância em termos de cooperação com os movimentos de libertação 
na África Austral. 

Para além de levar a cabo a luta militar, o PAIGC tinha entrado, por via do sistema 
de troca directa centrado nas lojas do povo, numa batalha económica contra Portugal. 
Cabral estava também determinado em afirmar que ”com hospitais e escolas podemos 
vencer a guerra”.108 Longe de constituírem uma reacção defensiva contra o colonialis-
mo e a opressão, os sectores produtivo, de saúde e de educação eram vitais, fazendo 
parte integrante e muito activa do esforço de libertação. A maior parte da ajuda sueca 
era exactamente canalizada para estes sectores. Limitada inicialmente a bens puramente 
humanitários, a lista alargar-se-ia paralelamente ao ”engordar” do pacote de ajuda, por 
forma a permitir que necessidades de índole política fossem supridas, tendência que se foi 
acentuando.109 Os programas foram concebidos em conjunto pelo PAIGC e pela ASDI. 
O Comité Consultivo para a Ajuda Humanitária e o governo sueco seguiam, por norma, 
as recomendações feitas pela ASDI. 

Definição de ajuda humanitária 

A ajuda oficial sueca foi, a pedido do PAIGC, e ao longo dos anos, quase exclusivamente 
prestada sob a forma de ajuda em géneros. Não incluiu componentes importantes de 
ajuda técnica, actividades de projectos nem dinheiro.110 Uma vez que não havia uma 

106. Ver a entrevista com Bengt Säve-Söderbergh, na qual o antigo subsecretário de estado social democrata dos 
Negócios Estrangeiros (1985–91) declara que ”Angola tinha interesse para quem procurava dinheiro. Sabíamos que 
ninguém se preocupava realmente com a Guiné-Bissau e que alguns se preocupavam, mas apenas marginalmente, 
com Moçambique. Angola era o foco de interesse e, por isso mesmo o país mais ”quente”, em termos da clivagem 
Leste-Ocidente” (p. 338). 
107. Para Cabral, toda a ajuda ao PAIGC era humanitária, ”independentemente da forma e do conteúdo da aju-
da, porque é dada em prol do progresso político, económico, social e cultural da humanidade e da paz” (Carta de  
Amílcar Cabral à ASDI, Conacri, 28 de Julho de 1971) (SDA). 
108. Cabral citado em Chabal op. cit., p. 114. 
109. No início dos anos setenta, o movimento sueco de solidariedade era essencial para definir os contornos da ajuda 
oficial aos movimentos de libertação. Num livro publicado pelos Grupos de África dizia-se, em Janeiro de 1972, 
que ”a contribuição da ASDI não era dada de forma incondicional aos movimentos de libertação, sendo dada para 
’fins humanitários’ como, por exemplo, a saúde, a educação e afins, o que significava que os movimentos não eram 
reconhecidos como representantes dos respectivos povos e que o aspecto militar da actividade dos movimentos de 
libertação não recebia qualquer apoio” (AGIS op. cit., p. 194). Mais ou menos na mesma altura, num documento 
elaborado pelos Grupos de África em Inglaterra para uma conferência sobre solidariedade internacional para com a 
FRELIMO, o MPLA e o PAIGC, realizada em Lund no início de 1972, dizia-se que ”ao recusar-se a ver o aspecto 
militar como parte integrante da luta, o governo sueco está a dar uma imagem deturpada da situação. Outra das 
limitações é que a ajuda prestada pela ASDI é dada em géneros, seleccionados de uma lista e comprados (na Suécia) 
por funcionários da ASDI. Trata-se de uma forma grave de paternalismo, o que se poderá talvez explicar apenas pelo 
desejo de manter vínculos económicos importantes com Portugal durante o máximo de tempo possível e também 
pelo desejo de encontrar uma solução neo-colonialista para as colónias portuguesas” (Versão preliminar: ”Imperialis-
mo sueco em Portugal e em África”, Conferência da Páscoa, Lund, 1972) (AGA). Deve notar-se que a ajuda oficial 
não estava vinculada à obtenção dos produtos na Suécia, nem a ASDI tentava obter mercadorias em Portugal para 
os movimentos de libertação nas colónias portuguesas (Entrevista com Stig Lövgren, p. 314).  
110. A questão da ajuda em dinheiro viria a ser levantada em particular pela FRELIMO de Moçambique. Em No-
vembro de 1972, a ASDI decidiu que 5 por cento das verbas anualmente afectadas aos movimentos de libertação 
poderia ser transferidas, sob a forma de ajuda em numerário, para a aquisição de bens a nível local e para financiar 
custos de exploração. No caso do PAIGC, essa percentagem correspondia, em 1972–73 a quinhentas mil coroas 
suecas. 
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representação da ASDI em Conacri, as negociações anuais da ajuda realizavam-se sobre-
tudo em Estocolmo. Amílcar Cabral tinha um interesse muito particular nos debates, nos 
quais participava pessoalmente e, a princípio, chefiava ele mesmo as sucessivas delegações 
do PAIGC. Stig Lövgren recordaria mais tarde a forma como Cabral 

vinha a Estocolmo. Alojava-se num hotel com um nome falso, por razões de segurança e 
trabalhava connosco, na ASDI, para fazer uma lista de bens, de mercadorias, equipamentos, 
etc. de que o movimento necessitava. Era um procedimento muito simples e nada controverso 
porque, na altura, a lista incluía apenas alimentos, medicamentos, equipamento escolar e hos-
pitalar e coisas desse género. [...] Amílcar Cabral participava de uma forma muito activa neste 
tipo de trabalho minucioso. Achava que era um trabalho no qual ele tinha de participar. Nós 
não levantávamos grandes questões quanto àquilo de que diziam precisar. Afinal, os fundos 
atribuídos nessa época não eram muito avultados e Curt Ström, a pessoa oficialmente encarre-
gue da ASDI, achava que não devíamos levantar grandes questões.111 

Uma vez finalizada a lista de produtos, a ASDI funcionava como uma organizadora de 
concursos públicos para o PAIGC, convidando diferentes fornecedores a apresentar pro-
postas, tanto na Suécia como a nível internacional. O representante do PAIGC na Suécia 
participava amiúde neste trabalho. Uma vez encontrado o fornecedor, a ASDI pagava a 
mercadoria e organizava o seu envio para Conacri.112 

Era importante que a ajuda não fosse vista como apoio à luta militar. No caso do 
PAIGC, essa destrinça não era nada óbvia. A parte mais importante da ajuda ia para as 
zonas libertadas no interior da Guiné-Bissau, onde a população participava numa guerra. 
Tanto os combatentes pela liberdade quanto os aldeões beneficiavam das escolas, clínicas 
de saúde e armazéns do povo que o PAIGC tinha em funcionamento e que, de forma 
importante, eram fornecidos com ajuda sueca. Para além disso, a posição da ASDI não 
lhe permitia fazer visitas regulares às zonas libertadas nem verificar se os utilizadores finais 
eram militares ou civis.113 A linha divisória entre ajuda ”humanitária” e ajuda ”militar” 
era traçada à medida que as listas de mercadorias eram elaboradas. O principal critério 
era o do carácter da mercadoria. No início, este princípio levou a reflexões que roçavam 
o absurdo a saber, por exemplo, se archotes de encaixe114 ou um determinado tipo de 
botas115 podiam ser considerados material militar ou não. Stig Lövgren deu um bom 
exemplo deste tipo de dilema 

a questão dos artigos militares e não-militares era discutida em profundidade nos primeiros 
anos. Curt Ström era a pessoa que mais nervosa se mostrava com a possibilidade de estarmos a 
enviar coisas que pudessem ser utilizadas para fins militares. Lembro-me perfeitamente duma 
reunião com Amílcar Cabral na ASDI. Estávamos a discutir as listas previamente preparadas e 
que teriam de ser aprovadas por Ström e, quando chegámos às catanas, estávamos preocupados 

111. Entrevista com Stig Lövgren, pp. 309–12. 
112. Com a sua vasta rede de contactos e considerável experiência, a divisão de aprovisionamento da ASDI conse-
guia identificar os melhores fornecedores e obter os melhores preços para o PAIGC e os movimentos de libertação 
da África Austral. Mais tarde, viria a organizar cursos de formação em concursos públicos internacionais para os 
movimentos. Reconhecendo a importância de rotinas de contratação pública bem definidas, em geral, e o contributo 
significativo dado ao PAIGC, em particular por Stig Lövgren, pouco tempo depois da independência Luís Cabral, 
o primeiro presidente da Guiné-Bissau, convidou Lövgren para ser o responsável pelas importações e concursos 
públicos do novo país (Anders Möllander: Sverige i Södra Afrika: Minnesanteckningar 1970–80 (”A Suécia na África 
Austral: Memórias 1970–80”), ASDI, Estocolmo, 1982, p. 19 e entrevista com Stig Lövgren, 313). 
113. Entrevista com Stig Lövgren, p. 311: ”Não visitávamos nem podíamos visitar as zonas libertadas. Tentámos 
fazê-lo mas, na maior parte dos casos, o PAIGC arranjou uma desculpa, muito educada, para não nos deixar lá ir. 
”Sobretudo, é claro, por razões de segurança”.
114. Möllander op. cit., p. 17. 
115. Entrevista com Mishake Muyongo (ex-SWAPO), p. 87. 
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Alimentos e propaganda: Sardinhas da Suécia com etiqueta 
do PAIGC (Stig Lövgren) 

com a possibilidade de serem usa-
das para matar pessoas e dissemo-
lo. Amílcar Cabral pegou numa 
caneta e escreveu: ”Isto é também 
uma arma...”.116 

Que até uma mercadoria tão 
obviamente não-militar como 
a sardinha pudesse ter um papel 
importante a desempenhar, num 
sentido mais lato, na luta de liber-
tação, era algo que ficaria bastante 
claro mais adiante. Numa entre-
vista dada em 1996, Lövgren cha-
mava a atenção para o seguinte: 

Fornecemos uma grande quanti-
dade de alimentos ao PAIGC, especialmente comida enlatada. A uma dada altura comprámos 
cerca de cem toneladas de peixe enlatado, uma quantidade significativa, a uma fábrica sueca. O 
fornecedor, a Strömstad Canning, perguntou-me se queríamos pôr algum rótulo especial neste 
lote. Pensei que não era má ideia e contactei o Onésimo Silveira que, na altura, era o repre-
sentante do PAIGC na Suécia. Ele ficou entusiasmadíssimo com a ideia! Só depois percebi o 
porquê de tanta alegria. Ele decidiu colocar no rótulo a bandeira do PAIGC e o texto ”das zo-
nas libertadas da Guiné-Bissau”. Anos depois, disseram que o PAIGC tinha arranjado maneira 
destas latas aparecerem em vários locais ainda na posse dos portugueses. Até conseguiram dis-
tribuir algumas latas na capital, Bissau. Podem imaginar a eficácia desta arma psicológica.117 

As autoridades suecas não tardariam contudo a, ”de uma forma aproximada, equacionar 
ajuda humanitária com ajuda civil”118 e, segundo Lövgren, ”ao fim e ao cabo, não demos 
qualquer atenção ao problema. De facto, nós não fornecíamos armas nem munições”.119 

116. Entrevista com Stig Lövgren, p. 310. 
117. Ibid. Uma das muitas ironias da guerra na Guiné-Bissau era que as sardinhas em lata, um produto tipicamente 
português, tinham de ser adquiridas na Suécia e enviadas para este país, tão rico em peixe. As latas pesavam 225 
gramas cada. A ”remessa de propaganda” com a bandeira do PAIGC era composta por cerca de 400.000 latas. Não 
é portanto de admirar que o PAIGC tenha reencaminhado parte do lote dos armazéns do povo para as zonas detidas 
pelos portugueses. Para além de estar mal escrita (”zonas libertas” em vez da expressão correcta, que seria ”zonas 
libertadas”) a etiqueta identificava claramente o fornecedor sueco, mas também a Suécia como país de origem. Os 
armazéns do povo recebiam também cigarros, produzidos na Suécia com o rótulo propagandístico Nô Pintcha, tendo 
o PAIGC sido também, neste caso, o autor da embalagem. O fornecimento deste produto não de primeira necessi-
dade à luz do protocolo de ajuda humanitária foi fortemente criticado. A Associação Nacional Sueca de Informação 
sobre os Malefícios do Tabaco (Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar, NTS) enviou uma 
carta ao Ministro sueco para a Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a Sra. Gertrud Sigurdsen, exigin-
do que ”instruísse imediatamente a ASDI para que substituísse a planeada operação de exportação de cigarros para 
a Guiné-Bissau por ajuda em bens mais de primeira necessidade” (Carta de Eric Carlens e Lars Ramström, NTS, a 
Gertrud Sigurdsen, Estocolmo, 25 de Junho de 1974) (SDA). Vendo que os cigarros representavam apenas 185.000 
coroas suecas, de uma dotação total para o PAIGC de 15 milhões, e vendo também que desempenhavam um papel 
importante na economia de troca directa dos armazéns do povo, a ministra respondeu que os bens para os armazéns 
do povo faziam parte integrante do ”apoio explícito dado pela Suécia ao trabalho dos movimentos de libertação” 
e que ”em todos os casos deste tipo, tem de ficar à responsabilidade da ASDI a avaliação da adequação ou não do 
fornecimento de tais produtos” (Carta de Gertrud Sigurdsen a NTS, Estocolmo, 2 de Julho de 1974) (SDA). Cf. 
Möllander op. cit., pp. 16–17 e entrevista com Stig Lövgren, pp. 310–11). 
118. Möllander op. cit., p. 17. 
119. Entrevista com Stig Lövgren, p. 310. Em Portugal, onde se registaram as reacções mais veementes contra o alar-
gamento da ajuda aos movimentos de libertação, nunca se aceitou o carácter humanitário da ajuda. O jornal Diário 
de Notícias dava nota, por exemplo, no início de 1971, que as exportações suecas de canivetes aos ”terroristas” em 
África tinha aumentado consideravelmente (Diário de Notícias, 16 de Janeiro de 1971). Pegou-se nisso como prova 
das intenções beligerantes da Suécia (consultar o editorial ”O apoio do Sr. Olof Palme ao terrorismo em África” em 
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Afinal, a definição de ajuda ”civil”, ou ”não-militar” era feita de forma abrangente. Quan-
do Amílcar Cabral pediu à ASDI, em Julho de 1971, que fornecesse uma estação móvel 
de rádio para ajudar os esforços de educação do PAIGC120, o pedido foi aprovado sem 
desconfiança. A estação viria a ser montada em dois camiões Mercedes Benz, também 
fornecidos pela Suécia. Os dois transmissores e o equipamento de estúdio respectivo fo-
ram adquiridos em Março de 1972. Depois de instalado e da firma de consultoria oficial 
(a SWEDTEL121) ter dado formação ao pessoal do PAIGC, o movimento de libertação 
pôde iniciar, a 19 de Setembro de 1972, as emissões regulares para a Guiné-Bissau e Cabo 
Verde, a partir de vários locais no norte da Guiné.122 

Contudo, no início da ajuda aos movimentos de libertação, deu-se uma discussão 
mais importante quanto ao fornecimento de veículos, nomeadamente de camiões. An-
ders Möllander, o secretário do Comité Consultivo para a Ajuda Humanitária, acompa-
nhou de perto esse debate, e escreveu mais tarde que ”alguns argumentavam que meios 
de transporte tais como camiões poderiam sempre ser usados para fins militares e que, 
por isso mesmo, não deveriam ser incluídos na ajuda sueca”.123 O contra-argumento do 
PAIGC e dos movimentos de libertação na África Austral era que não poderiam deslocar 
nem distribuir os bens recebidos sem uma capacidade de transporte adequada. Este últi-
mo ponto de vista vingou e Lövgren comentou depois

a principal razão pela qual acabámos por fornecer camiões foi porque as mercadorias forneci-
das pela ASDI tinham de ser transportadas de uma forma ou doutra, dos portos para os arma-
zéns nas bases do PAIGC. Afinal, chegámos à conclusão de que seria razoável disponibilizar 
um número limitado de camiões ao mesmo tempo que fornecíamos grandes quantidades de 
comida. [...] Daí que tenhamos fornecido Land Rovers e outros veículos de tracção às quatro 
rodas. Decorridos alguns anos, esse assunto deixou de merecer discussão, e até fornecemos 
veículos das marcas Volvo e Scania, especialmente concebidos para as forças armadas suecas, 
mas que também estavam disponíveis em versão ”civil”.124 

Na verdade, a disponibilização de veículos ocupava um lugar relevante, e muito apre-
ciado, no contexto da ajuda do governo sueco aos movimentos de libertação.125 No caso 
do PAIGC, a componente dos transportes representava já em 1970–71 cerca de 11 por 

Diário de Notícias, 19 de Janeiro de 1971). 
120. Carta de Amílcar Cabral à ASDI, Conacri, 28 de Julho de 1971 (SDA).  
121. Swedish Telecommunication Consulting AB, Uma subsidiária da Swedish Telecommunications Administration. 
122. SWEDTEL: ”Estações de radiodifusão na Guiné: Relatório final”, Estocolmo, Dezembro de 1972 (SDA). Em 
consequência, centenas de rádio-transmissores foram fornecidos pela ASDI às zonas libertadas na Guiné-Bissau. 
123. Möllander op. cit., p. 18.  
124. Entrevista com Stig Lövgren, p. 310. 
125. Consultar, por exemplo, as entrevistas com Aaron Mushimba da SWAPO (p. 84) e com Kumbirai Kangai 
da ZANU (p. 213–14). Apesar de não estar ligado à parte da aquisição por concurso público na Suécia, o apoio 
aos transportes viria a beneficiar, ao longo dos anos, empresas como a Scania e a Volvo, às quais os movimentos 
de libertação davam muitas vezes preferência sobre outras empresas. Por exemplo, quando o presidente do MPLA, 
Agostinho Neto e o primeiro ministro Olof Palme se encontraram em Lusaca, na Zâmbia, em Setembro de 1971, 
Neto reagiu às notícias que diziam que a ASDI iria fornecer camiões alemães ou franceses ao seu movimento, di-
zendo ”não entender porque não iriam ser entregues veículos suecos em vez desses” (Pierre Schori: Memorando, 
Estocolmo, 1 de Outubro de 1971) (MFA). Para além de camiões Scania e Volvo, a ASDI fornecia muitos veículos 
pesados alemães (Mercedes Benz) e franceses (Berliet). Os fabricantes britânicos (Land Rover) e japoneses (Toyota) 
dominavam o sector dos veículos ligeiros de tracçãoàs quarto rodas. Em retrospectiva, o antigo chefe do departamen-
to de aprovisionamento da ASDI, Stig Lövgren, fez o seguinte comentário em 1996: ”Se há uma coisa que lamento 
bastante foi o facto de termos fornecido camiões suecos aos movimentos de libertação, pois devíamos ter fornecido 
camiões russos. Na altura, podíamos obter quase três camiões russos pelo preço de um sueco [...]. Foi um verdadeiro 
desperdício de dinheiro. Eles não deviam ter recebido um número tão elevado destas máquinas suecas, tão técnicas e 
tão sofisticadas, mas sim camiões o mais simples possível” (Entrevista com Stig Lövgren, p. 315). 
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cento do valor total da ajuda.126 Três anos mais tarde, ou seja, em 1973–74, essa percenta-
gem tinha aumentado para os 18 por cento.127 Do ponto de vista dos custos, o transporte 
era, na altura, a segunda maior componente do programa de ajuda, a seguir aos alimen-
tos, mas acima dos medicamentos e do equipamento escolar.128 Só nesse ano, incluiu a 
disponibilização de doze camiões de grande porte (Volvo) e seis de pequeno (GAZ 66), 
15 jipes (Unimog) com atrelado, 2 ambulâncias (Peugeot) e duas carrinhas (Peugeot), 
bem como peças sobressalentes, pneus, óleos e lubrificantes, etc.129 Além disso, foram 
também fornecidos dez motores fora de bordo para transporte fluvial por meio de piroga 
e quinhentas bicicletas.130 

Amílcar Cabral e a ajuda sueca

A cooperação com o PAIGC da Guiné-Bissau dominou a ajuda oficial sueca aos movi-
mentos de libertação africanos durante a primeira metade dos anos setenta. Começando 
a um nível relativamente alto131, a ajuda em bens aumentou de forma sustentada ao 
longo dos anos e, apesar das diferenças culturais e das circunstâncias, em geral difíceis, 
baseou-se em confiança mútua entre as partes e foi aplicada de forma satisfatória tanto 
para os doadores como para os beneficiários da ajuda. A experiência da cooperação com 
o PAIGC serviu como exemplo positivo para a ajuda humanitária posteriormente dada 
aos movimentos de libertação da África Austral. 

O facto de o secretário geral do PAIGC se ter empenhado, pessoal e profundamente 
na concepção, aplicação e seguimento da ajuda oficial facilitou as operações de coopera-
ção132, como é natural. 

Também ajudou o facto de, antes de se iniciar o relacionamento, o PAIGC ter já um 
representante residente na Suécia, que participou activamente no debate, e com quem a 
ASDI teve consultas frequentes. Onésimo Silveira foi, contudo, destituído em Novem- 
 

126. SIDA: ”Fortsatt svenskt stöd till Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde” / ASDI: ”Ajuda 
sueca continuada ao PAIGC”, Estocolmo, 28 de Outubro de 1971 (SDA). 
127. SIDA: ”Stöd till PAIGC” / ASDI; ”Ajuda ao PAIGC”, Estocolmo, 22 de Agosto de 1973 (SDA).  
128. De uma dotação total de 15 milhões de coroas suecas, as principais oito componentes da ajuda sueca ao PAIGC 
em 1973–74 eram: alimentos (20 por cento), transporte (18 por cento), têxteis e máquinas de costura (15 por cen-
to), mercadoria para os armazéns do povo (13 por cento), vestuário e calçado (11 por cento), medicamentos (5 por 
cento), artigos de higiene (3 por cento) e equipamento escolar (2,5 por cento) (ibid.). 
129. SIDA: ”Stöd till PAIGC” / ASDI: ”Ajuda ao PAIGC”, Estocolmo, 25 de Junho de 1974 (SDA).
130. Ibid.  
131. A primeira dotação ao PAIGC em 1969–70 foi de 1 milhão de coroas suecas. O primeiro donativo à SWAPO 
da Namíbia, concedido em 1970–71, foi de 30.000 coroas suecas e a ajuda regular ao ANC da África do Sul foi de 
150.000 coroas suecas em 1972–73.
132. Amílcar Cabral opunha-se firmemente à ideia de receber ajuda oficial sueca via o Comité de Libertação da 
OUA (Marianne Rappe: Memorando (”Samtal med Folke Löfgren på SIDA den 21.4.1972: PAIGC”/”Conversa 
com Folke Löfgren na ASDI 21.4.1972: PAIGC”), ASDI, Estocolmo, 24 de Abril de 1972) (MFA). As relações 
directas e bilaterais não só aumentaram a influência do movimento de libertação sobre o programa de apoio, mas 
fortaleceram também a posição do mesmo na cena internacional. Deve-se acrescentar a isto as limitações adminis-
trativas da OUA. Todos os movimentos de libertação da África Austral apoiados pela Suécia partilhavam do ponto 
de vista de Cabral neste aspecto. No caso do Zimbabué, o antigo vice secretário das Finanças da ZANU, Didymus 
Mutasa, explicaria depois: ”Nós sentimos muito o peso da burocracia que reinava no seio da OUA. Eles diziam que 
tínhamos de esperar pela cimeira dos chefes de estado que, depois de reunir, ainda iria demorava muito tempo a 
decidir se era ou não necessário que avançássemos com a luta de libertação. Entretanto, nós ficávamos sentados ao 
sol, à espera e na esperança de que chegasse ajuda. Daí que tenhamos pensado porque não haveríamos de receber o 
dinheiro directamente” (Entrevista com Didymus Mutasa, p. 218). Cf. Ansprenger op. cit. 
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bro de 1972133 e apenas dois meses depois, a 20 de Janeiro de 1973, Amílcar Cabral foi 
assassinado.134 

Nessa altura, a cooperação com o PAIGC estava já firmemente enraizada. O assassi-
nato de Cabral não provocou uma crise aberta no movimento de libertação, que fizesse 
com que o governo sueco tivesse de suspender a ajuda, como aconteceu aquando do 
assassinato do presidente da FRELIMO, Eduardo Mondlane, em Fevereiro de 1969. 
Tanto o sucessor de Cabral no cargo de secretário geral (Aristides Pereira), como o seu 
irmão Luís Cabral, que viria a ser eleito presidente da Guiné-Bissau independente, ti-
nham trabalhado desde o início, de forma estreita, com a ASDI e, a seguir ao assassinato, 
ficaram com os seus contactos junto da agência de ajuda.135 A ASDI retomou as remessas 
de ajuda para Conacri logo em meados de Fevereiro de 1973.136 

A morte de Cabral teve um profundo impacto na Suécia.137 Descrito como o ”mais 
profundo, do ponto de vista teórico, dos líderes nacionalistas da África portuguesa”138, 
tinha capacidades extraordinárias para conseguir apoios para o PAIGC num espectro 
político vasto, da esquerda não-parlamentar ao Partido Liberal. Ao longo do tempo apro-
ximou-se muito da liderança social democrata, à volta da pessoa do primeiro ministro 
Palme, mas tinha relações calorosas com a ASDI e com o movimento de solidariedade. 
Dizendo que ”a ideologia era, acima de tudo, saber o que se pretendia nas circunstâncias 
particulares em que se estava”139, as suas ideias seriam, contudo, muitas vezes citadas, mas 
também destorcidas, em prol de determinadas posições políticas. 

133. De acordo com Aristides Pereira, que visitou Estocolmo no início de Janeiro de 1973, o afastamento de Silveira 
foi uma ”medida disciplinar”, motivada pelo facto deste se ter recusado a viajar para a Guiné, para debates com 
o PAIGC. Contudo, o movimento estava ”muito satisfeito com o trabalho feito por Silveira na Suécia” (Anders 
Möllander: Memorando (”Minnesanteckningar från besök 1973 01 02 av Aristides Pereira, PAIGC”/”Notas da 
visita de 1973 01 02 de Aristides Pereira, PAIGC”), Estocolmo, 4 de Janeiro de 1973) (SDA). O novo representante 
do PAIGC, Gil Fernandes, foi apresentado por carta de Aristides Pereira pouco tempo depois (Carta de Aristides 
Pereira à ASDI, Conacri, 11 de Janeiro de 1973) (SDA). Fez a sua primeira visita à ASDI em meados de Fevereiro 
de 1973, na companhia de Fernando Cabral, irmão do líder do PAIGC recentemente assassinado (Carta (”Svenskt 
varubistånd till PAIGC”/”Ajuda sueca em géneros ao PAIGC”) de Marianne Rappe, ASDI a Gun-Britt Andersson, 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 26 de Fevereiro de 1973) (SDA). Em resumo, quanto à represen-
tação do PAIGC na Suécia, não houve grandes quebras no relacionamento. Silveira veio depois a trabalhar para as 
Nações Unidas em vários países africanos. Em Novembro de 1998 formou um novo partido político, o Partido do 
Trabalho e da Solidariedade (PTS) em Cabo Verde, seu país de origem.  
134. O governo português sabia do plano do PAIGC de declarar a Guiné-Bissau independente em 1973, e receava 
que isso se traduzisse num aumento da pressão no sentido de se fazer a descolonização em Angola e Moçambique, e 
num desafio à sua autoridade em Portugal. O assassinato de Cabral resultou duma operação iniciada pela PIDE, que 
contou com a ajuda de um grupo de dissidentes do PAIGC. Cabral foi alvejado a tiro em pleno dia, em frente ao 
gabinete do PAIGC em Conacri, por um antigo comandante naval do PAIGC (ver Chabal op. cit., pp. 132–43). 
135. Aristides Pereira foi confirmado como novo secretário geral e Luís Cabral como vice secretário geral, no con-
gresso do PAIGC realizado no Boé (no leste da Guiné-Bissau) em Julho de 1973. 
136. Carta (”Svenskt varubistånd till PAIGC”/”Ajuda sueca em géneros ao PAIGC”) de Marianne Rappe, ASDI 
para Gun-Britt Andersson, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 26 de Fevereiro de 1973 (SDA). 
137. A memória de Cabral foi objecto de homenagem, entre outras, do primeiro ministro Palme, no parlamento 
(”Extracto do discurso de abertura do primeiro ministro, Olof Palme, no debate político na generalidade, Riksdag”, 
31 de Janeiro de 1973, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign Pollicy: 1973, 
Estocolmo, 1976, pp. 19–20). Palme tinha já enviado as suas condolências ao PAIGC e à viúva do secretário geral 
assassinado, caracterizando-o como ”um dos líderes mais proeminentes do Terceiro Mundo” (Telegrama do Ministro 
dos Negócios Estrangeiros à delegação sueca nas Nações Unidas em Nova Iorque, Estocolmo, 22 de Janeiro de 1973) 
(MFA). Mostra das tensas relações entre o movimento de solidariedade e o governo nessa altura é a forma como os 
pêsames de Palme foram descritos pelos Grupos de África, ou seja, como ”uma desagradável tentativa de tirar partido 
do bom nome e da reputação do PAIGC, à escala mundial, num momento de dor” (Södra Afrika Informationsbulle-
tin, No. 19, 1973, p. 9). 
138. MacQueen op. cit., p. 21.  
139. Carlos Lopes: Guinea Bissau: From Liberation Struggle to Independent Statehood, Westview Press, Boulder,  
Colorado and Zed Books, Londres e New Jersey, 1987, pp. 57–58. 
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Os Grupos de África considera-
vam Cabral como ”um dos mais des-
tacados líderes revolucionários dos 
nossos tempos” e a luta do PAIGC 
como ”um dos pregos no caixão do 
imperialismo”.140 O movimento de 
solidariedade e a esquerda sueca eram, 
em geral, muito críticos da ajuda hu-
manitária dada pelo governo social 
democrata (no espírito da conferên-
cia de Cartum de 1969, onde se exi-
giu apoio incondicional em dinheiro 
e a tomada de uma posição clara a fa-
vor da luta armada do PAIGC141). Ao 
mesmo tempo, o próprio Cabral era o 
arquitecto principal do programa de 
ajuda em géneros. Recebendo armas 
da União Soviética e seus aliados, ele 
tinha desde o princípio excluído o ce-
nário da ajuda militar sueca, criando 
em vez disso um programa de coo-
peração civil que, nos finais dos anos 
sessenta, mais país nenhum dava. Tal 
como o próprio Amílcar Cabral havia 
previsto, a ajuda humanitária sueca 
acabou por aumentar o apoio inter-
nacional concedido ao PAIGC e abrir o caminho para a disponibilização de ajudas seme-
lhantes por parte de outros países ocidentais, como foi o caso da Noruega, um membro 
da OTAN que, em 1972 desafiou a causa comum dessa organização com Portugal e criou 
uma dissidência muito significativa, sob a forma de ajuda oficial directa ao PAIGC.142 

 

140. Södra Afrika Informationsbulletin, No. 19, 1973, pp. 2 e 9. 
141. Em Janeiro de 1972, o presidente do Partido de Esquerda Comunista, C.H. Hermansson, apresentou uma 
moção ao parlamento, exigindo o ”fim do princípio de tutela para a ajuda humanitária aos movimentos de liber-
tação nas colónias portuguesas e a favor de um princípio de ajuda incondicional” (Parlamento sueco 1972: Moção 
Nº. 57, Riksdagens Protokoll, 1972, p. 5). Entrevistado em 1996, Hermansson explicou que ”na nossa opinião, os 
movimentos de libertação deveriam, por exemplo, ter a possibilidade de comprar armas (e tudo o que precisassem 
para a sua luta) com a ajuda sueca” (Entrevista com C.H. Hermansson, p. 291).  
142. O governo norueguês decidiu, em Março de 1972, atribuir um milhão de coroas norueguesas ao PAIGC. Essa 
ajuda foi aumentada para 1,5 milhões de coroas norueguesas em 1973. Para mais informações sobre a Noruega e o 
PAIGC, consulte Tore Linné Eriksen: ”As origens de um relacionamento especial: Noruega e África Austral 1960–
1975” em Eriksen (ed.) op. cit., pp. 72–77. Antes de o governo finlandês tomar, em 1973, uma decisão de princípio 
em prol da ajuda directa aos movimentos de libertação africanos, Cabral fez uma visita a Helsínquia. Convidado 
por um comité ad-hoc, de um conjunto muito largo em termos de base de ONGs, presidido pelo futuro primeiro 
ministro social democrata Kalevi Sorsa, Cabral foi oficialmente recebido em Outubro de 1971 pelo presidente Urho 
Kekkonen. Segundo Soiri e Peltola, Cabral ”foi o primeiro líder dos movimentos de libertação africanos a ser tratado 
como um estadista na Finlândia”. A visita ”foi um êxito e congregou, pela primeira vez, os partidos políticos finlan-
deses à volta da questão de acabar com o colonialismo em África” (Iina Soiri e Pekka Peltola: Finland and National 
Liberation in Southern Africa /”A Finlândia e a Libertação Nacional na África Austral”/, Nordiska Afrikainstitutet, 
Uppsala, 1999, pp. 51–52). 

”Portugal fora de África”: O escritor, Göran Palm  
(à esquerda), a fazer piquete em Estocolmo em Fevereiro 
de 1973 (Foto: Ragnhild Haarstad/ Scanpix Sverige AB)
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      A Suécia e a União Soviética eram os maiores doadores do PAIGC.143 Enquanto a Sué-
cia privilegiava a componente civil, os soviéticos eram os principais municiadores da luta 
no campo militar.144 Havia uma divisão não coordenada, mas não menos real, de facto, 
entre os dois estados o que foi, em larga escala, copiado para os movimentos de libertação 
da África Austral.145 O facto de, aos olhos dos Estados Unidos e de outros grandes estados 
ocidentais, a Suécia ser vista como estando a partilhar uma causa com o bloco comunista 
não desencorajou o parlamento nem o governo suecos de fornecer ajuda não militar.146 

No início da década de setenta a maior crítica que se fazia ao governo social democra-
ta (tanto por parte da oposição não-socialista do Partido Liberal, como pelo movimento 
de solidariedade) tinha a ver com as relações comerciais que a Suécia mantinha com 
Portugal, seu parceiro na EFTA, pois dizia-se que aumentar a ajuda humanitária oficial 
ao PAIGC e seu aliados da CONCP e, ao mesmo tempo, aumentar o comércio com a 
potência colonial portuguesa era altamente imoral e contraditório.147 Para os Grupos de 
África este facto constituía a prova de que o governo ”protegia os interesses dos impe-
rialistas suecos”.148 O escritor e activista Göran Palm que, depois de uma visita às zonas 
libertadas da Guiné-Bissau, nos finais de 1969, escrevera entusiasticamente que fora re-
cebido ”como um príncipe” por causa da ajuda sueca,149 concluía em 1971 que ”a Suécia 
dá com a mão esquerda social democrata, mas tira com a mão direita, capitalista”.150 

As conclusões de Palm foram apresentadas no prefácio de um livro de textos em sueco, 
escrito por Amílcar Cabral, e publicado com o título A nossa luta, a Vossa luta. O título 
foi retirado de um discurso feito em 1964, no qual Cabral declarava que o Imperialismo 
era o inimigo comum da classe operária internacional e dos movimentos de libertação 
nacionais. Daí que devesse ser combatido numa ”luta comum”.151 O discurso de Cabral, 
incluído na antologia Guerrilha152 de Anders Ehnmark, foi muito citado pelo movimento 
anti-imperialista sueco. Numa conferência em Estocolmo em que participaram os Gru-
pos de África de Arvika, Gotemburgo, Estocolmo e Uppsala, que se auto-proclamavam 
”grupos de trabalho anti-imperialistas”153 e que definiram como um dos seus principais 

143. Marianne Rappe: Memorando (”Samtal med Folke Löfgren på SIDA den 21.4.1972: PAIGC”/”Conversa com 
Folke Löfgren na ASDI 21.4.1972: PAIGC”), ASDI, Estocolmo, 24 de Abril de 1972 (SDA). A ASDI solicitou 
informação sobre outros doadores ao PAIGC e aos movimentos de libertação da África Austral. A informação era 
regularmente incluída nos documentos apresentados ao Comité Consultivo para Ajuda Humanitária. 
144. Na fase final da guerra de libertação, a União Soviética forneceu ao PAIGC mísseis terra-ar, dando a suprema-
cia, de forma decisiva, ao movimento de libertação. Os mísseis foram pela primeira vez usados em Março de 1973, 
altura em que o PAIGC abateu dois caças-bombardeiros fornecidos pela República Federal da Alemanha. No ano 
que se seguiu, os portugueses perderam trinta e seis aviões (Rudebeck op. cit., pp. 52–53). 
145. No caso da ZANU do Zimbabué, o principal fornecedor de armas era a República Popular da China. 
146. Ver, por exemplo, as entrevistas com o antigo director geral da ASDI (1965–79) Ernst Michanek (p. 323) e com 
a antiga Ministra para a Cooperação para o Desenvolvimento Internacional (1985–91) e dos Negócios Estrangeiros 
(1994–98) Lena Hjelm-Wallén (p. 293). Em 1998, Hjelm-Wallén foi nomeada vice primeiro ministro. 
147. Esta perspectiva era também partilhada por importantes grupos dentro do Partido Social Democrata, no poder. 
Birgitta Dahl, por exemplo, levantou no parlamento sueco a questão da legislação contra investimentos em Portugal 
e nas suas colónias (”Resposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros a uma interpelação pela Sra. Dahl”, 10 de De-
zembro de 1973, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign Policy: 1973, Estocolmo, 
1976, pp. 155–59).  
148. AGIS op. cit., p. 194. 
149. Göran Palm: ”Rapport från Guiné-Bissau”/”Relatório da Guiné-Bissau” sem indicação de local nem data 
(SDA).
150. Introdução por Göran Palm a Cabral (1971) op. cit., p. 25. 
151. Cabral (1971) op. cit., p. 37. 
152. Ehnmark (1968) op. cit., pp. 139–58. 
153. ”Protokoll”/”Actas” (”Konferens mellan Afrikagrupperna i Sverige, 2–3 januari 1971”/”Conferência entre os 
Grupos de África na Suécia, 2–3 de Janeiro de 1971”) sem indicação de local nem data (AGA). 
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objectivos ”estudar e combater o imperialismo, especialmente o da Suécia em África”154 
foi adoptada uma directriz, em Janeiro de 1971 ”para a actividade dos grupos”.155 Ter-
minada a conferência, os grupos enviaram cartas para os gabinetes da FRELIMO, do 
MPLA e do PAIGC, informando-os de que o trabalho do movimento de solidariedade se 
baseava ”no princípio formulado pelo camarada Amílcar Cabral”, nomeadamente que 

a melhor forma de provar a vossa solidariedade é lutar contra o imperialismo nos vossos países, 
ou seja, na Europa. Enviar-nos medicamentos é positivo, mas secundário.156 

Independentemente das suas posições quanto ao imperialismo, era difícil afirmar, pelo 
menos no caso da Suécia, que os líderes do PAIGC, da FRELIMO e do MPLA tenham 
ficado muito estimulados por, no início de 1971, terem sido informados da aplicação de 
uma declaração geral feita em 1964 e que se aplicava a uma situação concreta, existente 
nesse primeiro momento.157 É além disso improvável que considerassem a ajuda humani-
tária como algo secundário, ou que vissem de todo a Suécia como um país imperialista.158 
O líder citado do PAIGC participara activamente na ajuda sueca. Cabral tinha também 
uma enorme abertura de espírito face ao relacionamento entre a Suécia e Portugal. Du-
rante a sua primeira visita, realizada nos finais de 1968, declarou, segundo narra Pierre 
Schori, que Portugal não devia ser excluído da EFTA, pois isso significaria ”que o país 
poderia agir com ainda mais à-vontade”.159 Como consta das notas de uma reunião entre 
o representante das Nações Unidas Sverker Åström e Cabral, realizada em Fevereiro de 
1970, este último deixou clara a sua opinião, dizendo 

perceber perfeitamente que a filiação de Portugal na EFTA impunha certos limites à Suécia, 
mas que queria destacar que não gostaria, de forma alguma, de recomendar uma interrupção 
das relações comerciais entre a Suécia e Portugal, corte esse que sabia ser exigido por certos 
núcleos radicais de jovens na Suécia.160 

Uma vez que encabeçava uma luta de libertação que estava a correr bem e tendo a in-
tenção de manter e desenvolver relacionamentos internacionais depois da independência 
da Guiné-Bissau, a diplomacia conduzida por Cabral caracterizava-se por um realismo 
pragmático. De acordo com o académico guineense Carlos Lopes, o seu principal mote 
condutor era ”a nossa ideologia é o nacionalismo, obter a nossa independência, e obtê-la 
de uma forma absoluta, e fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance usando as nossas 
próprias forças, embora cooperando com todos os outros povos para conseguir desen-
volver o nosso país”.161 Esta posição não só contrasta com a interpretação ideológica do 

154. Os Grupos de África na Suécia: ”Circular No. 3”, sem indicação de local, 8 de Abril de 1971 (AGA). 
155. Ibid. Ver também Södra Afrika Informationsbulletin, No. 11, 1971, p. 2. 
156. Carta (em francês) em nome dos Grupos de África de Arvika, Lund, Estocolmo e Uppsala, escrita por Dick 
Urban Vestbro e enviada à FRELIMO, ao MPLA e ao PAIGC, Estocolmo, 3 de Janeiro de 1971 (AGA). 
157. Pelo contrário, numa alocução conjunta com Göran Palm na Universidade de Uppsala, em Novembro de 
1968, Cabral disse: ”Não se limitem a manifestar-se. Façam também algo de concreto. [...] Enviem-nos medica-
mentos e outros bens de que necessitamos” (Upsala Nya Tidning, 28 de Novembro de 1968). O primeiro pedido de 
ajuda sueca à luta de libertação nas colónias portuguesas em África foi feito por Marcelino dos Santos em nome do 
MPLA, em 1961. Centrava-se no pedido de medicamentos para os refugiados angolanos na região do Baixo Congo. 
Apercebendo-se da reacção positiva do jornal Expressen, Cabral também pediu ao jornal liberal sueco que ajudasse a 
conseguir medicamentos.  
158. Cf. as entrevistas com Lúcio Lara do MPLA (pp. 18–21) e Marcelino dos Santos da FRELIMO (pp. 47–52).
159. Citado em ”Portugals argumentnöd bevisar: Kolonialkrigen går dåligt!” (”A falta de argumentos de Portugal 
prova que as guerras coloniais não estão a correr bem!”), em Arbetet, 13 de Dezembro de 1968.  
160. Carta (”Samtal med Amílcar Cabral om läget i Portugisiska Guinea”/”Conversa com Amílcar Cabral sobre a 
situação da Guiné portuguesa”) de Sverker Åström para o Ministério sueco dos Negócios Estrangeiros, Nova Iorque, 
26 de Fevereiro de 1970 (SDA).
161. Cabral citado em Lopes op. cit., p. 57. 
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conceito de luta nacionalista feita pelo movimento de solidariedade sueco, como levou 
Cabral, nessa altura, a retirar algum destaque a várias iniciativas, levadas a cabo na cena 
internacional, em prol do PAIGC. Isso mesmo fica claramente demonstrado antes da 
Assembleia Geral das Nações Unidas em Novembro de 1972 quando, por deferência 
estratégica para com a Suécia e os outros países nórdicos, recusou a possibilidade que 
lhe foi dada de se dirigir ao pleno da assembleia, como primeiro representante de um 
movimento de libertação. 

O pano de fundo para essa recusa foi o seguinte: O Comité das Nações Unidas para 
a Descolonização162 (também chamado Grupo dos 24) organizou uma visita única de 
apuramento de factos à Guiné em Abril de 1972 ”com o objectivo de desmistificar as 
afirmações portuguesas segundo as quais não existiam quaisquer zonas libertadas e dar 
legitimidade aos movimentos africanos de libertação”.163 A delegação era composta por 
três jovens diplomatas das Nações Unidas, um dos quais (de nome Folke Löfgren, o 
primeiro secretário da missão permanente em Nova Iorque) representava a Suécia,164 país 
que, na altura, era o único membro ocidental do Comité para a Descolonização.165 Uma 
vez que o governo sueco tinha alargado bilateralmente, e de forma considerável, a ajuda 
humanitária ao PAIGC, a iniciativa foi seguida com todo o interesse pelo Ministério dos 
Negócios Estrangeiros em Estocolmo. Organizada ”de forma clandestina”166, a missão 
das Nações Unidas provocou indignação em Portugal.167 Durante a visita, os portugueses 
intensificaram os bombardeamentos aéreos e a actividade militar em geral contra as zo-
nas libertadas. Löfgren diria depois que ”fomos ingénuos, ao ponto de não acreditar que 
Portugal poderia tratar as Nações Unidas desta forma”.168 

As Nações Unidas ficaram ”impressionadas com o entusiasmo e a cooperação abne-
gada que o PAIGC recebe das populações nas zonas libertadas e o grau de participação 
dessa mesma população na maquinaria administrativa criada pelo movimento de liberta-

162. Ou seja, o Comité Especial das Nações Unidas sobre a situação relacionada com a Aplicação da Declaração de 
concessão de independência aos países e povos coloniais, ou o Comité das Nações Unidas para o acompanhamento 
dos acontecimentos relativos à Declaração de Descolonização de 1960.  
163. Entrevista com Salim Ahmed Salim, p. 244. Na altura, Salim era o presidente do Comité das Nações Unidas 
para a Descolonização. Pessoa próxima dos movimentos africanos de libertação, foi depois nomeado Ministro dos 
Negócios Estrangeiros (1980–84) e primeiro ministro (1984–85) da Tanzânia. Em 1989, Salim foi eleito secretário 
geral da OUA.  
164. A missão das Nações Unidas foi chefiada por Horacio Sevilla-Borja, do Equador. O terceiro membro era Kamel 
Belkhiria da Tunísia. Acompanhados por uma numerosa escolta militar do PAIGC, os três diplomatas fizeram-se 
acompanhar de uma secretária e de um fotógrafo. A visita realizou-se entre 2 e 8 de Abril de 1972. 
165. Carte de Brita Åhman ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Nova Iorque, 7 de Março de 1972 (MFA). A 
participação da Suécia no Comité das Nações Unidas para a Descolonização foi da maior importância, devido aos 
contactos que tinha e às políticas que desenvolvia com os movimentos africanos de libertação. Em Abril de 1972, 
por exemplo, o representante sueco, Brita Åhman, participou nos debates deste comité com um total de quinze 
movimentos, em Conacri (Guiné), Lusaca (Zâmbia) e Addis Ababa (Etiópia). Num extenso relatório das ”audições”, 
enviado ao Ministério sueco dos Negócios Estrangeiros, fez uma avaliação das políticas e da força de cada um dos 
movimentos de libertação, dando uma orientação preciosa ao governo sueco (Brita Åhman: Memorando (”Kolo-
nialkommitténs session i Afrika 1972”/”A sessão do Comité para a Descolonização em África, 1972”), Nova Iorque, 
19 de Junho de 1972) (MFA). 
166. Entrevista com Salim Ahmed Salim, p. 244. 
167. De forma notável, o embaixador sueco em Portugal, Karl Fredrik Almqvist, também repudiou a iniciativa. En-
quanto o secretário geral das Nações Unidas, Kurt Waldheim, felicitava os membros da missão pela visita difícil, mas 
bem-sucedida, Almqvist descrevia-a como ”uma violação da soberania de outro país”, dizendo que a missão tinha 
”violado a legislação internacional” e que a participação da Suécia poderia prejudicar a ”boa-vontade internacional” 
para com a Suécia (Carta de Karl Fredrik Almqvist ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, 14 de Abril de 
1972) (MFA).  
168. Citado em Marianne Rappe: Memorando (”Samtal med Folke Löfgren på SIDA den 21.4.1972: PAIGC”/
”Conversa com Folke Löfgren na ASDI 21.4.1972: PAIGC”), ASDI, Estocolmo, 24 de Abril de 1972 (SDA).
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Em representação das 
Nações Unidas nas 
zonas detidas pelo 
PAIGC: Folke Löfgren 
com alunos da escola 
de mato Areolino Lopes 
Cruz, consultando o 
livro escolar O Nosso 
Livro de Uppsala, Abril 
de 1972 (Foto gentil-
mente cedida por Folke 
Löfgren)

ção”169, concluindo que o PAIGC não apenas controlava militarmente, mas governava de 
facto os territórios libertados. Löfgren teve oportunidade de registar in loco que a ajuda 
humanitária sueca (nomeadamente em termos de material escolar, mormente na forma 
do livro escolar O Nosso Livro) chegava às populações no interior do país.170 Em geral, 
a missão confirmou o apoio popular de que gozava o PAIGC nas zonas visitadas, tendo 
recomendado o reconhecimento da declaração planeada de independência da Guiné-
Bissau.171 Com base nas suas conclusões, o Comité das Nações Unidas para a Descolo-
nização aprovou, numa reunião em Conacri a 10 de Abril de 1972, na qual participou 
Amílcar Cabral, uma resolução, em que reconhecia o PAIGC como 

o único e autêntico representante do território da Guiné-Bissau, solicitando a todos os estados 
e agências especializadas, bem como outras organizações do sistema das Nações Unidas, que 
tomassem esse facto em consideração ao tratar de questões que se relacionassem com a Guiné-
Bissau e Cabo Verde.172 

Tratou-se de um grande êxito politico e diplomático para o PAIGC e, de uma forma mais 
geral, de ”um enorme avanço em termos da compreensão internacional para a maior legi-
timidade dos movimentos africanos de libertação junto das Nações Unidas”.173 Com base 
no relatório da missão, o Comité das Nações Unidas para a Descolonização pôde então 
instar ao reconhecimento dos movimentos de libertação enquanto observadores, e não 
apenas como peticionários.174 Ainda mais importante do que isso foi que, pela primeira 

169. Nações Unidas: ”Relatório da Missão Especial das Nações Unidas à Guiné-Bissau”, Reimpresso de Objective: 
Justice, Vol. 4, Nº 3, Nova Iorque, Setembro de 1972, p. 12.  
170. Johnny Flodman: ”Svensk FN-diplomat jagades av portugiser i Guinea” (”Diplomata sueco das Nações Unidas 
foi perseguido pelos portugueses na Guiné”), em Svenska Dagbladet, 17 de Abril de 1972. 
171. A missão visitou a Guiné-Bissau numa altura em que o PAIGC estava a conduzir os preparativos para as primei-
ras eleições nacionais no país, nas zonas libertadas. As eleições para os conselhos regionais realizaram-se em Agosto 
de 1972. Os conselheiros elegeram, por sua vez, os membros de uma Assembleia Nacional. 
172. Nações Unidas: Secretariat News, Vol. XXVII, No. 10, Nova Iorque, 31 de Maio de 1972, p. 9.  
173. Entrevista com Salim Ahmed Salim, p. 244.  
174. Ibid. 
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vez na história das Nações Unidas, foi possível que um representante de um movimento 
de libertação se dirigisse directamente à Assembleia Geral das Nações Unidas, honra essa 
que teria cabido a Amílcar Cabral mas que, devido às reservas da Suécia e dos países nór-
dicos, não se veio a verificar. Numa entrevista datada de 1995, o presidente do Comité de 
Descolonização das Nações Unidas, Salim Ahmed Salim da Tanzânia, relembra: 

Amílcar Cabral veio a Nova Iorque e nós tentámos que ele falasse na Assembleia Geral das 
Nações Unidas. Nessa época era inconcebível que um representante de um movimento de 
libertação se dirigisse à Assembleia Geral, mas nós dispúnhamos dos apoios necessários para 
tal. Contudo, os países nórdicos tinham reservas. Lembro-me do embaixador da Suécia e os 
outros embaixadores nórdicos me dizerem: ”Olhe que não estamos satisfeitos com isto. Em 
termos legais, teremos problemas se representantes dos movimentos de libertação se dirigirem 
à Assembleia Geral. É algo sem precedentes e que vai provocar imensos problemas.”175 Fui en-
tão ter com Amílcar Cabral e disse-lhe: ”Sr. Secretário Geral, se quiser dirigir-se à Assembleia 
Geral, nós dispomos de votos para tal. Temos o apoio necessário dos países africanos e asiáti-
cos, bem como de um conjunto de países sul-americanos. Mas quero que saiba que os países 
nórdicos estão muito descontentes com isso. O que fazemos?” Cabral então disse: ”Olhe, os 
países nórdicos são nossos amigos. Ajudaram-nos nas alturas mais difíceis e não queremos 
criar-lhes dificuldades. Não me dirigirei à Assembleia Geral”. 

Havia imenso respeito pela posição dos países nórdicos. Nem se punha a possibilidade de du-
vidar da sua integridade ou da sua sinceridade relativamente aos movimentos de libertação. Se 
qualquer outro país ou conjunto de países tivesse dito que não, nós teríamos trazido a questão 
ao conhecimento da Assembleia Geral e recebido os votos necessários. [...] Nós sabíamos que 
a posição dos países nórdicos era de apoiar os movimentos de libertação de uma forma prática. 
Essa era, também, a única maneira de entender a posição de Cabral, pois ele era um desses 
visionários, um gigante entre as pessoas, que não hesita. Ele mostrou o respeito que nutria 
pelos países nórdicos e, como é óbvio, esse respeito foi partilhado por aqueles que o apoiavam 
e que apoiavam a luta.176 

A independência e para além dela 

A diplomacia do PAIGC era em grande medida norteada pelo objectivo de obter o má-
ximo de apoio internacional possível para a vindoura declaração de independência, pre-
vista para o início de 1973. Confiante na vitória, num futuro não muito remoto, Cabral 
usava nesse campo de todo o seu pragmatismo.177 No caso da Suécia e dos outros países 
nórdicos, a sua disponibilidade para o compromisso não teve, contudo, contrapartida, 
que teria sido o reconhecimento antecipado da independência da Guiné-Bissau. 

Amílcar Cabral acabaria por não assistir à independência do seu país, nem ao fim 

175. De acordo com a delegação sueca às Nações Unidas, foi transmitido a Cabral que ”a Suécia votaria, natural-
mente, a favor na questão da sua proposta alocução perante a Assembleia Geral, mas [...] chamava a sua atenção 
para o facto de parecer evidente que a própria causa de Cabral não vir a sair beneficiada, se uma tal proposta der 
azo a divisões de opinião e a uma votação” (Telegrama da representação sueca nas Nações Unidas ao Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Nova Iorque, 24 de Outubro de 1972) (MFA). 
176. Entrevista com Salim Ahmed Salim, pp. 244–45.  
177. Cabral participou em 1972, em representação dos movimentos africanos de libertação, nos preparativos da 
Conferência Internacional Nações Unidas/ OUA de Peritos para Apoio às Vítimas do Colonialismo e do Apartheid 
na África Austral, que se realizou em Oslo, na Noruega, em Abril de 1973. Ao debater a ordem de trabalhos e com 
o ”objectivo de sermos ’realistas’ em vez de perdermos tempo em polémicas acesas”, disse que a conferência, para 
além da questão da ajuda humanitária, devia concentrar-se nas questões de índole política e diplomática, deixando 
ao cuidado dos governos, cada um por si, decidir quando à questão da ajuda militar (Eriksen em Eriksen (ed.) op. 
cit., p. 59).  
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do colonialismo português em África. Exercendo de facto o controlo sobre a maior parte 
da Guiné-Bissau, o PAIGC vinha, desde o início de 1970, a discutir a forma como esta 
situação se deveria traduzir num reconhecimento internacional de jure da independência 
nacional. Aliás, a questão tinha sido levantada, por exemplo, por Cabral, durante uma 
reunião no Ministério dos Negócios Estrangeiros em Estocolmo, já em Julho de 1971.178 
O reconhecimento da Guiné-Bissau como estado independente tinha sido recomendado 
aquando da missão de apuramento de factos das Nações Unidas, em Abril de 1972. 

O PAIGC organizou eleições populares nas zonas libertadas em Agosto–Outubro de 
1972. Um ano mais tarde, a 24 de Setembro de 1973, reuniu-se a primeira Assembleia 
Nacional do Povo da Guiné, na região leste do Boé, na qual se proclamou o Estado 
da Guiné-Bissau como um ”Estado soberano, republicano, democrático, anti-colonia-
lista e anti-imperialista”. As fronteiras do país coincidiam com as da Guiné continental 
”portuguesa”.179 Luís Cabral foi eleito presidente. Como únicos jornalistas ocidentais 
presentes180, a cerimónia solene foi documentada pelos cineastas suecos Lennart Malmer 
e Ingela Romare.181 O seu filme exclusivo, com uma hora de duração, ”O Nascimento 
de uma Nação”182, foi transmitido via televisão pela empresa oficial sueca de televisão.183 
Apesar dos portugueses continuarem a deter o controlo da capital Bissau e dos principais 
centros do país, o novo Estado foi imediatamente reconhecido por um grande número de 
nações. Por volta do mês de Outubro de 1973, o reconhecimento diplomático tinha-se 
alargado a mais seis governos e, a 19 de Novembro de 1973, a República independente 
da Guiné-Bissau foi formalmente aceite como o quadragésimo segundo membro da Or-
ganização de Unidade Africana.184 

Aplicando, designadamente, o princípio do controlo integral do território185, o go-
verno sueco teve, contudo, dúvidas em reconhecer o novo Estado, o que provocou fortes 
reacções dos Grupos de África e do Partido de Esquerda Comunista186, mas também no 
seio do próprio partido no poder. Em Dezembro de 1973, a deputada Social Democrata 
Birgitta Dahl que, em finais de 1970 visitara as zonas libertadas da Guiné-Bissau, con-
frontou o Ministro dos Negócios Estrangeiros Sven Andersson187 no Parlamento, exigin-

178. Ethel Ringborg: Memorando, Estocolmo, 6 de Julho de 1971 (MFA). Na altura, os altos funcionários do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros concluíram que ”já se justifica, nesta altura, analisar a forma como uma tal 
proclamação de independência deve ser formulada, do ponto de vista do Direito Internacional. Esta questão tem 
tanto mais interesse quando a Suécia é membro da Comissão das Nações Unidas para a Descolonização” (ibid.). 
179. A proclamação de independência não incluiu as ilhas de Cabo Verde. 
180. Conversa telefónica com Lennart Malmer, 7 de Outubro de 1999. 
181. Malmer e Romare haviam apresentado, em 1971–72 a luta moçambicana de libertação aos telespectadores 
suecos (ver capítulo seguinte). 
182. Lennart Malmer e Ingela Romare: ”En nations födelse”, Sveriges Television (SVT).  
183. Na altura não havia redes comerciais de televisão na Suécia. Em 1973, Malmer e Romare produziram também 
um documentário sobre as crianças e a luta de libertação na Guiné-Bissau, para a estação pública de televisão, com o 
título ”Guiné-Bissau är vårt land” (”A Guiné-Bissau é o nosso país”), Sveriges Television (SVT). A seguir à indepen-
dência, produziram, entre outros, os documentários para televisão ”Guiné-Bissau: Ett exempel” (”Guiné-Bissau: Um 
exemplo”) e ”Guiné-Bissau efter självständigheten” (”Guiné-Bissau a seguir à Independência”), Sveriges Television 
(SVT), 1976. 
184. Rudebeck op. cit., p. 55.  
185. As outras considerações do governo sueco tinham a ver com o relacionamento com Portugal e a situação em 
Cabo Verde. 
186. Cf. ”Resposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros a uma pergunta do Sr. Måbrink no parlamento”, 25 de 
Outubro de 1973, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign Policy: 1973, Estocolmo, 
1976, p. 155. 
187. Sucedendo a Krister Wickman (1971–73), Sven Andersson foi Ministro dos Negócios Estrangeiros no período 
crítico entre 1973 e 1976. 
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do que lhe fosse prestada informação sobre a posição do governo.188 Menos de seis meses 
depois a questão foi resolvida, apesar de tudo, pela ”revolução dos cravos” em Portugal. 
Grandemente influenciada pelas guerras em África, nomeadamente na Guiné-Bissau189, 
o Movimento das Forças Armadas (MFA) derrubou o regime fascista de Caetano a 25 de 
Abril de 1974, abrindo o caminho para a democracia no país e para a concessão da inde-
pendência nacional às colónias em África. No final de Julho foi emitida uma declaração 
oficial de intenções com esse efeito, e dez dias depois, a 9 de Agosto de 1974, o governo 
sueco reconheceu a República da Guiné-Bissau.190 A independência formal de Portugal 
foi concedida a 10 de Setembro de 1974191 e, na semana seguinte, o novo estado aderiu às 
Nações Unidas.192 Séculos de opressão colonial tinham assim terminado. A Guiné-Bissau 
podia enfim ocupar o seu legítimo lugar entre as nações independentes do mundo, na 
difícil senda de transformar espadas em arados. 

O PAIGC foi o primeiro movimento africano de libertação com quem o governo 
sueco criou um programa global de cooperação. Apesar de os primeiros contactos entre 
as duas partes terem sido estabelecidos apenas em finais da década de sessenta, e de a 
ajuda humanitária englobar apenas um período de meia década, o relacionamento com 
o PAIGC viria, de forma significativa, a desbravar terrenos desconhecidos e a preparar o 
caminho para a posterior participação da Suécia no esforço dos movimentos de libertação 
na África Austral. A possível ajuda ao PAIGC tinha sido mencionada de forma clara nas 
alocuções históricas do parlamento sueco em Maio de 1969. Ao avaliar a nova política, 
volvidos dois anos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros declarou que ”as experiên-
cias em termos de ajuda têm sido muito positivas até esta data”, acrescentando que ”a 
solidariedade com os países em vias de desenvolvimento, de que é exemplo a ajuda dada 
aos movimentos de libertação, resulta em boa-vontade que, por sua vez, e a longo prazo, 
acabará provavelmente por ter uma importância cada vez maior para a Suécia”.193 Vista 

188. ”Resposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros a uma interpelação pela Sra. Dahl”, 10 de Dezembro de 
1973, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign Policy: 1973, Estocolmo, 1976, pp. 
155–59. 
189. Vários oficiais que lideraram o golpe de Lisboa, entre os quais o General António de Spínola e o Capitão Otelo 
Saraiva de Carvalho, tinham passado muito tempo na Guiné ”portuguesa”. Spínola, que em Fevereiro de 1974 levou 
a cabo um importante prelúdio do golpe, ao publicar o seu famoso livro Portugal e o Futuro, tornou-se presidente da 
república portuguesa em Maio de 1974, mas saiu de cena quatro meses mais tarde. Spínola tinha exercido o cargo de 
governador e de comandante em Bissau entre 1968 e 1973. Otelo de Carvalho trabalhou no sector da informação 
e propaganda do quartel-general de Spínola na Guiné, onde se convenceu da injustiça moral e política das guerras 
coloniais. Entre as fileiras dos oficiais influentes do Movimento das Forças Armadas destacados para Angola e Mo-
çambique, contavam-se o Almirante Rosa Coutinho que, por exemplo, tinha estado destacado para Angola, onde 
tinha chefiado o governo militar após o golpe de Abril de 1974. 
190. Press release”, 9 de Agosto de 1974, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign 
Policy: 1974, Estocolmo, 1976, p. 180. Chabal, e outros observadores que se lhe seguiram, engana-se quando declara 
que ”nem um único governo ocidental reconheceu a Guiné-Bissau até o governo português o fazer” (Chabal op. cit., 
p. 131). 
191. O ministro sueco dos Negócios Estrangeiros, Sven Andersson, fez uma intervenção na televisão portuguesa no 
dia da independência da Guiné-Bissau (”Declaração pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Sven Andersson, à 
televisão portuguesa por ocasião da declaração de independência da Guiné-Bissau de Portugal”, 10 de Setembro de 
1974, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign Policy: 1974, Estocolmo, 1976, pp. 
180–81).  
192. O processo conducente à independência de Cabo Verde foi mais complicado. Após eleições para a Assembleia 
Nacional, as ilhas tornaram-se na República Independente de Cabo Verde a 5 de Julho de 1975. O PAIGC era o 
partido dominante na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, até à cisão em Janeiro de 1981, altura em que o PAIGC foi 
substituído nas ilhas pelo PAICV (Partido Africano para a Independência de Cabo Verde). 
193. Ethel Ringborg: Memorando (”Stöd till befrielserörelser”/”Ajuda aos movimentos de libertação”), Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 7 de Setembro de 1971 (MFA). 
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sobretudo como um investimento político, e menos como caridade humanitária, con-
cluía-se na avaliação que ”há todas as razões para continuar na linha daquilo que se fez 
no passado, mas aumentando o valor da ajuda”.194 

No final da década de sessenta, a decisão de alargar a ajuda oficial directa ao PAIGC e 
aos movimentos de libertação da África Austral não levantava qualquer celeuma política 
na Suécia. O Partido Moderado (conservador) viria pouco tempo depois a opor-se aos 
mesmos argumentos que, em 1969, tinham sido usados como informação para a tomada 
unânime de posição por parte do Comité Permanente das Dotações, presidido pelo seu 
futuro líder Gösta Bohman. Em vincado contraste com outros partidos com assento par-
lamentar, o Partido Moderado retirava conclusões bastante negativas dos primeiros anos 
de cooperação com os movimentos de libertação. Por exemplo, em 1972, numa reunião 
da Comissão Permanente para os Negócios Estrangeiros, concluía que 

apoiar activamente movimentos revolucionários não está conforme com o princípio da não-
intervenção, consagrado no direito internacional, nem com a posição de neutralidade assumi-
da pela Suécia. [...] Há, a nível internacional, muitas dúvidas quanto à ideia (do alargamento) 
da ajuda às populações africanas, sob a forma de apoio a um determinado movimento de 
libertação. No caso particular de um estado que pretende conduzir uma política credível de 
neutralidade, dever-se-ia abdicar da concessão de ajuda desta forma.195 

O Partido Moderado que, na altura, representava cerca de 15 por cento do eleitorado, 
era o único partido com assento parlamentar que se opunha à ideia de ajuda humanitária 
oficial directa aos movimentos de libertação. 

Depois dos seus primeiros e ainda tímidos passos nos inícios de 1969, o governo sue-
co acabaria, ao longo dos anos e de acordo com valores actuais, por canalizar um total de 
53,5 milhões de coroas suecas para o PAIGC.196 Concebido pelo PAIGC como um pro-
grama de ajuda em géneros, a ajuda foi aumentando rapidamente, acabando por cobrir 
a maior parte das áreas da actividade civil do movimento de libertação, centrando-se na 
alimentação, transportes, educação e saúde, para além de toda a gama de artigos enviados 
para os armazéns do povo. De um ponto de vista administrativo, foram utilizados méto-
dos de planeamento semelhantes aos aplicados em programas de cooperação com países 
independentes, o que simplificou o processo de transformação da ajuda humanitária em 
programa de ajuda ao desenvolvimento depois da independência da Guiné-Bissau. Tal 
como viria mais tarde a acontecer com os movimentos de libertação da África Austral, 
a ajuda humanitária à luta pela governação por parte da maioria e para a independência 
nacional abriu caminho para a cooperação a mais longo prazo. 

Como resultado do apoio dado ao PAIGC durante a luta de libertação, a Guiné-Bis-
sau foi (como único país da África Ocidental) e a partir do ano fiscal 1974–75, incluído 
nos ”países-programa” que recebiam ajuda ao desenvolvimento da Suécia.197 Com re-
sultados umas vezes melhores que outras198, o valor total da ajuda sueca à Guiné-Bissau 

194. Ibid. 
195. Citado em Olav Stokke: Sveriges Utvecklingsbistånd och Biståndspolitik (”Suécia: Ajuda e política para o desen-
volvimento”), Instituto Escandinavo de Estudos Africanos, Uppsala, 1978, p. 17.  
196. Consulte a tabela junta de transferências da ASDI para o PAIGC.  
197. A República de Cabo Verde receberia, desde 1974–75, uma verba da Suécia, que foi gradualmente aumentan-
do. Expressa em preços fixos de 1994, a ajuda cifrou-se, em Julho de 1994, num total de 1,4 mil milhões de coroas 
suecas (SIDA: Bistånd i Siffror och Diagram /”Ajuda ao desenvolvimento em valores e gráficos”/, Estocolmo, Janeiro 
de 1995, p. 60). Deve notar-se que Portugal recebeu da Suécia, durante um período mais curto, ajuda ao desenvol-
vimento a partir de 1975–76.  
198. A ajuda sueca ao desenvolvimento da Guiné-Bissau independente não foi muito bem-sucedida. Para fazer uma 
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independente, dada durante o período 1974–75 – 1994–95 cifrou-se (a preços fixos de 
1995) em 2,5 mil milhões de coroas suecas199, o que colocava a Suécia entre os três prin-
cipais doadores ao país.200 

avaliação factual, consulte Peter Svedberg, Anders Olofsgård e Björn Ekman: Evaluation of Swedish Development Co-
operation with Guinea-Bissau (”Avaliação da cooperação sueca ao desenvolvimento na Guiné-Bissau”), Secretariado 
para Análise da Ajuda Sueca ao Desenvolvimento (SASDA), Relatório nº. 3, Ds 1994:77, Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Estocolmo, 1994. Desde 1980, Patrik Engellau, que foi representante da ASDI na Guiné-Bissau no 
final da década de setenta, publicou um conto bem planeado e estruturado sobre as dificuldades pelas quais passou 
um cooperante sueco na República (fictícia) do Candjambari. Sem dúvida situada na Guiné-Bissau, esta história 
retrata os problemas e armadilhas que o movimento de libertação teve de enfrentar depois de assumir o poder, bem 
como as que passou o país doador, apesar das suas boas intenções (Patrik Engellau: Genom Ekluten (”Passar por difi-
culdades”), Atlantis, Estocolmo). De volta à Guiné-Bissau vinte anos depois da visita que fizera às zonas libertadas do 
PAIGC, Anders Ehnmark fez, em 1993, uma reflexão semelhante sobre a libertação e a liberdade, a independência 
e o desenvolvimento, os sonhos e as realidades, num ensaio chamado ”Viagem ao Kilimanjaro”, onde conclui que 
”aconteceu algo que não estava previsto” (Ehnmark (1993) op. cit., p. 113). Em 1998, as lacunas económicas e as 
divisões étnicas e sociais não resolvidas levariam ao estalar de uma guerra civil na Guiné-Bissau. Tragicamente, o 
exemplo aglutinador dado por Amílcar Cabral e pelo PAIGC durante a luta pela libertação, tiveram um fim violen-
to.  
199. Sida: Development in Partnership: Sida and Swedish Bilaterial Development Cooperation in Africa (”Desenvolvi-
mento em Parceria: A ASDI e a cooperação bilateral sueca para o desenvolvimento bilateral em África”), ASDI, Es-
tocolmo, 1997, p. 23. Os valores correspondentes para a Tanzânia e para os países da África Austral prioritários para 
a Suécia eram: Tanzânia 20,3 mil milhões de coroas suecas, Moçambique 11,5, Zâmbia 6,9, Angola 3,9, Zimbabué 
3,8 e Botswana 3.2. 
200. Svedberg, Olofsgård e Ekman op. cit., p. 20. 



 Os Mondlane, a Suécia e a luta em Moçambique 

Enquanto que os contactos mais extensos entre a Suécia e o movimento de libertação 
na Guiné-Bissau só se estabeleceram nos finais da década de sessenta, o relacionamento 
com o parceiro do PAIGC na CONCP, a FRELIMO, vinham de mais longe. Inicia-
dos também ao mais alto nível político, datavam de Setembro de 1964, altura em que 
o presidente da FRELIMO, Eduardo Mondlane, efectuou a primeira visita à Suécia.  
Mondlane foi, na verdade, o primeiro líder nomeado dum movimento de libertação da 
África Austral a apresentar pessoalmente o seu caso ao público sueco, criando rapidamen-
te uma base de apoio no país. 

Começando por se endereçar aos movimentos de juventude e estudantil, o presidente 
da FRELIMO e a sua mulher Janet (directora do Instituto Moçambicano em Dar es 
Salaam, na Tanzânia) souberam alargar, com grande destreza, o debate na Suécia, por 
forma a nele incluir a situação nas colónias portuguesas. Daí resultou que o Instituto 
Moçambicano tivesse, durante o ano fiscal de 1964–65, sido incluído no grupo das 
instituições a receber a primeira dotação orçamental oficial sueca para ajuda humanitária 
à África Austral, o chamado ”milhão dos refugiados”.1 Dada sob a forma de ajuda em di-
nheiro, a primeira contribuição para as actividades educativas do Instituto Moçambicano 
foi concedida em Maio de 1965. O apoio foi depois suspenso, após o encerramento da 
escola secundária do instituto, em Março de 1968.2 Por essa altura tinha já sido conce-
dido um total de 1,7 milhões de coroas suecas, o que corresponde aproximadamente a 
15 por cento do total da ajuda humanitária sueca à África Austral durante o quinquénio 
1964–65 – 1968–69. Daí que a FRELIMO tenha, através do instituto, sido o principal 
destinatário de ajuda oficial sueca, anos antes da decisão de o parlamento conceder ajuda 
directa aos movimentos de libertação da África Austral e ao PAIGC. Na verdade, a expe-
riência positiva de ajuda à escola da FRELIMO acabaria por influenciar a decisão tomada 
em 1969. A declaração feita pela Comissão Parlamentar Permanente das Dotações fazia 
referência explícita ao ”apoio já dado ao Instituto Moçambicano”.3

1. Thord Palmlund, que foi primeiro secretário do Comité Consultivo para Ajuda Humanitária, publicou em 1999 
as suas memórias do início da ajuda humanitária oficial sueca à África Austral, incluindo o ”milhão dos refugiados” 
(Thord Palmlund: ”Ullas Miljon och Så Vidare”/”O milhão da Ulla e não só” em Sida-seniorerna: ... Och världen 
växte: Biståndet som vi minns det/”... E o Mundo cresceu: Ajuda como nos lembramos dela”, em Sida-seniorerna, 
Uppsala, 1999, pp. 268–80). 
2. O Instituto Moçambicano foi inicialmente criado como uma escola secundária, desenvolvendo-se na segunda 
metade da década de sessenta, para se transformar numa instituição técnica e de angariação de fundos, coordenando 
a actividade civil da FRELIMO nas áreas da educação, saúde, segurança social e desenvolvimento económico entre 
os refugiados moçambicanos na Tanzânia e também nas zonas libertadas do norte de Moçambique. A ajuda sueca ao 
Instituto destinava-se à escola secundária em Dar es Salaam (também conhecida como Instituto Moçambicano) e às 
actividades educativas no interior de Moçambique. As outras actividades mantiveram-se mas a escola secundária em 
Dar es Salaam foi encerrada em Março de 1968. 
3. Parlamento sueco, 1969: Declaração nº. 82/1969 pela Comissão das Dotações, p. 24. 

A FRELIMO de Moçambique:  
Abrir um caminho
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Os relacionamentos criados na Suécia por Eduardo e Janet Mondlane em meados 
da década de sessenta iam muito para além da ajuda humanitária, pois foram também 
criados contactos políticos estreitos, tanto com o Partido Social Democrata no poder, 
como com o Partido Liberal, na oposição. Os contactos de Mondlane com o Partido 
Social Democrata eram particularmente significativos. Depois de participar num con-
gresso da Internacional Socialista em Estocolmo, em Maio de 1966, no qual o Partido 
Trabalhista britânico entrou em rota de colisão com os representantes convidados da 
ZANU e da ZAPU, por causa da Declaração Unilateral de Independência da Rodésia, o 
líder da FRELIMO escreveu uma carta ao secretário do partido, Sten Andersson, onde 
declarava que 

fiquei com a impressão no congresso que os socialistas da Europa Ocidental como um todo 
estão demasiado concentrados nos problemas do seu próprio continente para se interessarem 
pelos problemas do resto do mundo. A única excepção foi a atitude dos líderes do seu próprio 
partido. [...] Ficámos com a firme impressão de que os socialistas suecos não têm medo de 
ouvir os africanos falar, mas de que estão mesmo interessados em estimular um intercâmbio 
constante de ideias entre os dois continentes. [...] Se o Sr. me permitisse fazer uma sugestão 
relativa a este assunto, eu diria o seguinte: estimule-se o presente bom relacionamento entre o 
Partido Social Democrata sueco e muitos partidos socialistas africanos, especialmente na parte 
Leste de África e na África Austral. [...] 
Naquilo que a Moçambique diz respeito, a FRELIMO está firmemente interessada em cultivar 
um relacionamento especial com o seu partido. [...] Daí que eu gostaria de propor que um 
alto dignitário da FRELIMO seja convidado, oficial ou oficiosamente, a visitar a Suécia, para 
criar um centro de informação, que permita dar ao povo sueco e aos restantes escandinavos 
informação actualizada sobre Moçambique e para obter o máximo de ensinamentos possível 
junto do Partido Social Democrata sueco, quanto a actividades de organização, administração, 
informação e outras do partido, que possam depois ser aplicadas à estrutura da FRELIMO.4 

O interesse de Mondlane em criar um relacionamento especial com o partido no poder 
abriu um novo capítulo na interacção entre a Suécia e os movimentos de libertação da 
África Austral. A sua proposta foi a primeira iniciativa com motivações políticas no sen-
tido de ter um representante de um movimento de libertação formalmente acreditado 
junto do Partido Social Democrata e, em todo o país. Lourenço Mutaca, secretário para 
os Assuntos Económicos e Financeiros da FRELIMO e, por conseguinte, responsável 
pelas actividades económicas nas zonas libertadas no norte de Moçambique, foi o ho-
mem escolhido para esse trabalho, tendo assumido o cargo no final de 1967, e dado um 
contributo efectivo para a consolidação do apoio popular à FRELIMO na Suécia e nos 
outros países nórdicos.5 

4. Carta de Eduardo Mondlane a Sten Andersson, Dar es Salaam, 2 de Junho de 1966 (AHM). Cf. a entrevista com 
Marcelino dos Santos, na qual o antigo vice presidente da FRELIMO declara que ”o relacionamento com a Suécia 
iniciou-se na reunião da Internacional Socialista em 1966” (pp. 47–48).  
5. Activo e popular na Suécia, Mutaca demitiu-se surpreendentemente da FRELIMO durante o período da luta pela 
liderança pós-Mondlane. Uma vez que a FRELIMO não nomeou um sucessor de Mutaca, as relações oficiais com 
a Suécia (e com os outros países nórdicos) passaram a ser tratadas a nível da Embaixada em Dar es Salaam e através 
de visitas diplomáticas frequentes, levadas nomeadamente a cabo por Janet Mondlane. Tomando publicamente o 
partido de Uria Simango, Mutaca foi suspenso pela FRELIMO em meados de Fevereiro de 1970. Informando a 
Embaixada da Suécia em Dar es Salaam dessa decisão, Marcelino dos Santos explicou que a razão pela qual tinha 
havido um corte entre a FRELIMO e Mutaca era porque este se havia recusado a visitar as zonas libertadas no norte 
de Moçambique. Acrescentou, contudo, que Mutaca tinha ”feito um bom trabalho, tanto como Secretário das Fi-
nanças da FRELIMO e enquanto nosso representante na Suécia” (Telex da Embaixada da Suécia ao Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Dar es Salaam, 18 de Fevereiro de 1970) (MFA). Pouco antes do golpe em Lisboa, em Abril 
de 1974, Mutaca foi readmitido na FRELIMO.  
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Fundada em 1962 como uma frente política alargada, a FRELIMO viu-se inicial-
mente confrontada com muitas contradições a nível interno mas, apesar disso, depois 
do início da luta armada na província6 de Cabo Delgado em Setembro de 1964, as divi-
sões ainda em aberto foram relegadas para segundo plano. Apesar das dissidências e do 
aparecimento de organizações rivais7, a FRELIMO conseguiu, no ano de 1965, avanços 
significativos no único campo realmente importante, ou seja, no interior de Moçambi-
que, afirmando a existência do movimento naquilo que, na altura, se chamavam as ”zo-
nas semi-libertadas”8 em Cabo Delgado e Niassa, as duas províncias ao sul da fronteira 
com a Tanzânia. O movimento consolidou a sua posição como o verdadeiro movimento 
de libertação de Moçambique e foi confirmado como tal pela Organização de Unida-
de Africana.9 A primeira moção apresentada no parlamento sueco para que se prestasse 
ajuda oficial directa a um movimento africano de libertação teve como objectivo que se 
ajudasse a FRELIMO, e foi apresentada pelo então designado Partido Comunista, em 
Janeiro de 1967.10 

Depois de repelir os contra-ataques dos militares portugueses, a FRELIMO viria, ao 

6. Uma vez que Moçambique era oficialmente uma ”província” portuguesa, o termo ”distrito” fazia parte do jargão 
colonial. Nos primeiros documentos emitidos, a FRELIMO usa alternadamente os termos ”província” e ”distrito” 
para designar o mesmo território administrativo, o mesmo se aplicando ao MPLA em Angola.  
7. Nomeadamente o Comité Revolucionário de Moçambique, COREMO, fundado em Junho de 1965. Apoiado 
pela República Popular da China, o COREMO fixou o seu quartel-general em Lusaca na Zâmbia, e levou a cabo 
uma campanha de guerrilha independente mas pouco eficaz no centro de Moçambique, nos finais da década de 
sessenta e início da de setenta. Logo em Junho de 1966, o COREMO enviou um primeiro pedido (não atendido) de 
apoio financeiro, ao governo sueco (Carta de Mazunzo M. Bobo, COREMO Secretário Nacional para os Negócios 
Estrangeiros, a Ernst Michanek, Director Geral da ASDI, Lusaca, 15 de Junho de 1966) (SDA). Tendo inicial-
mente sido alvo de alguma atenção por parte do movimento de solidariedade sueco, o COREMO voltou a pedir 
ajuda oficial à Suécia em Janeiro de 1969 (Carta de Olof Kaijser, embaixador sueco na Zâmbia, ao Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Lusaca, 10 de Janeiro de 1969) (MFA). A resposta breve, dada pelo Ministério dos Negócios 
Estrangeiros em Estocolmo foi, contudo, que ”o COREMO não deverá ser incluído entre os possíveis destinatários 
de ajuda sueca” (Carta de Per Anger à embaixada sueca em Lusaca, 22 de Janeiro de 1969) (MFA). 
8. Iain Christie: Machel of Mozambique, Zimbabwe Publishing House, Harare, 1988, p. 37. 
9. A FRELIMO foi reconhecida pela OUA em 1963. 
10. Parlamento sueco 1967: Moção nº. 466 na Câmara Segunda (Werner) e Moção nº 590 na Câmara Primeira 
(Hector e outros), Riksdagens Protokoll, 1967, pp. 1–2.  

A Directora Janet Rae  
Mondlane no seu gabinete 
no Instituto Moçambicano 
em Dar es Salaam no início 
dos anos setenta  
(Foto: Aftonbladet Bild)
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longo dos anos, a conseguir aumentar a sua presença nas províncias do norte, criando a 
sua própria administração, bem como escolas, clínicas e um sistema de comércio, com lo-
jas do povo, semelhantes às criadas pelo PAIGC na Guiné-Bissau11. Em Março de 1968, 
Mondlane anunciou a abertura de uma nova frente militar na província de Tete, sede do 
projecto de Cahora Bassa e, quatro meses depois, a FRELIMO realizou o seu segundo 
congresso em Machedje, no Niassa.12 Durante a conferência de Cartum, que teve lugar 
em Janeiro de 1969, o movimento foi reconhecido pela Organização Afro-Asiática de 
Solidariedade entre os povos e pelo Conselho da Paz, patrocinado pelos soviéticos, como 
a ”única autoridade legítima” de Moçambique.13 Ao mesmo tempo, a FRELIMO foi 
incluída, juntamente com o ANC da África do Sul, o MPLA de Angola, o PAIGC da 
Guiné-Bissau, a SWAPO da Namíbia e a ZAPU do Zimbabué, no grupo dos movimen-
tos de libertação designados ”autênticos”.14 

Com o sólido relacionamento político e de ajuda criado pelos Mondlane, nos finais 
dos anos sessenta, a FRELIMO estava em melhor posição do que os movimentos de 
libertação da África Austral para receber ajuda oficial directa sueca. Quando, em Maio 
de 1969, o parlamento sueco apoiou essa política, o movimento moçambicano esta-
va contudo mergulhado numa crise profunda. No início de 1968 tinha estalado um 
conflito aberto na escola secundária do Instituto Moçambicano em Dar es Salaam, que 
haveria de levar à suspensão da ajuda sueca. Foi, de variadas formas, um prelúdio para a 
luta interna que culminou com o assassinato de Eduardo Mondlane, por meio de uma 
carta armadilhada, a 3 de Fevereiro de 1969, em Dar es Salaam. Esse conflito só ficaria 
definitivamente sanado com a chegada à presidência do movimento de Samora Machel, 
em Maio de 1970. 

A crise da FRELIMO e a contra-ofensiva portuguesa 

As contradições inerentes à estrutura de topo da FRELIMO vieram abruptamente ao 
de cima em 1968. Um grupo de ”tradicionalistas que pretendiam uma campanha me-
nos política”15 e que perfilhavam uma ”postura estreita e nacionalista com tons raciais 

11. Em Moçambique, os ”armazéns do povo” eram chamados lojas do povo. 
12. Foram muito poucas as pessoas estranhas ao movimento a ter, na altura, oportunidade de visitar as zonas lib-
ertadas no norte de Moçambique. A acompanhar Eduardo Mondlane na sua primeira entrada no país como presi-
dente da FRELIMO, Anders Johansson do jornal liberal sueco Dagens Nyheter tornou-se, em Fevereiro de 1968, 
no primeiro jornalista internacional a fazer um relato da situação na província de Cabo Delgado. Os seus artigos 
viriam a ter um grande impacto, não apenas na Suécia, mas também em todo o mundo. O jornalista e historiador 
britânico Basil Davidson esteve presente no congresso da FRELIMO no Niassa, em Julho de 1968. De Setembro a 
Outubro de 1968, uma equipa de seis estudantes da Universidade de Dar es Salaam, chefiada pelo futuro presidente 
do Uganda, Yoweri Museveni, fez uma longa viagem por Cabo Delgado e Niassa. Museveni ficou muito impres-
sionado com o que pôde constatar e escreveu um importante ensaio para o jornal universitário, que viria depois a 
ser incluído num livro editado pelo académico e político do Zimbabué, Nathan Shamuyarira (Yoweri T. Museveni: 
”Fanon’s theory on Violence: Its verification in Liberated Mozambique” em N. M. Shamuyarira (ed.): Essays on the 
Liberation of Southern Africa, Universidade de Dar es Salaam, Estudos em Ciência Política, Nº. 3, Tanzania Publish-
ing House, Dar es Salaam, 1972, pp. 1–24). Por intermédio da atenção internacional dada ao projecto de Cahora 
Bassa, a luta da FRELIMO e a situação no norte de Moçambique foram alvo de uma larga cobertura mediática a 
partir de 1968. 
13. Citado em ”A Conferência de Cartum: Primeira conferência internacional da Solidariedade” em Legum e Dry-
sdale op. cit., p. C 155. 
14. A FRELIMO conseguiu manter a sua situação favorecida, tanto em Moscovo como em Pequim. Cf. as entrevis-
tas com Janet Mondlane (p. 43) e Joaquim Chissano (p. 40).
15. Malyn Newitt: A History of Mozambique, Hurst & Company, Londres, 1995, pp. 524–25.  
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e tribalistas”16 começou a opor-se frontalmente à maioria na FRELIMO, congregada à 
volta da figura do presidente Mondlane.17 O grupo dissidente era liderado por Lázaro  
Nkavandame, o secretário de província da FRELIMO para Cabo Delgado, que, a nível 
das cúpulas, estava próximo do vice presidente, o Reverendo Uria Simango, e o Instituto 
Moçambicano era apoiado pelo padre e professor católico Mateus Gwenjere. Foi Gwen-
jere quem, em Janeiro de 1968, incitou os estudantes da escola secundária do instituto 
a entrar em greve, acusando Janet Mondlane de ter ligações à CIA e de estar contra os 
moçambicanos brancos e os professores a trabalhar fora do país. Entretanto, Nkavanda-
me iniciara uma campanha de angariação de apoio para a constituição de um movimen-
to separatista em Cabo Delgado. Recusando-se a participar no segundo congresso da  

16. Allan Isaacman e Barbara Isaacman: Mozambique: From Colonialism to Revolution, 1900–1982, Westview Press, 
Boulder, Colorado, 1983, p. 97. 
17. Para mais informações sobre a crise da FRELIMO em 1968–70, consulte Christie op. cit., pp. 48–60. Para mais 
informações sobre as contradições ao nível da produção, consulte Bertil Egerö: Mozambique: A Dream Undone: The 
Political Economy of Democracy, 1975–84 (”Moçambique: Um sonho não realizado: A política económica da de-
mocracia, 1975–84”), Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, 1987, pp. 17–27. Nkavandame e a maior parte dos seus 
seguidores eram makonde do norte de Moçambique, sendo contrários às posições radicais defendidas pelos líderes 
das partes mais a sul do país, nomeadamente Eduardo Mondlane, Marcelino dos Santos, Samora Machel e Joaquim 
Chissano. Apoiados por alguns membros do executivo da Tanzânia, o grupo de Nkavandame virou-se de forma 
muito virulenta contra os membros brancos da FRELIMO, conseguindo que alguns deles fossem expulsos do país 
em Maio de 1968. Para mais informações sobre a difícil situação na altura das filiadas brancas no partido consulte 
a entrevista com Janet Mondlane, p. 44. Cf. e também a entrevista com Pamela dos Santos em Hilda Bernstein: 
The Rift: The Exile Experience of South Africans, Jonathan Cape, Londres, 1994, pp. 387–391. Tendo-se casado com 
Marcelino dos Santos em 1968, Pamela dos Santos, do ANC da África do Sul, trabalhava no gabinete da ASDI em 
Dar es Salaam, em meados da década de sessenta. Haveria depois de trabalhar no Departamento de Informação e 
Propaganda da FRELIMO. 

Funeral de Eduardo Mondlane, Presidente da Frelimo, em Dar es Salaam, Fevereiro de 1969: O Presidente 
Nyerere com Janet Mondlane e os três filhos dos Mondlanes (Foto: Uhuru Publications, Dar es Salaam) 
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FRELIMO, realizado em Julho de 1968, deu mais uma prova da sua oposição quando 
tentou impedir que quaisquer combatentes pela liberdade, vindos dos campos do movi-
mento no sul da Tanzânia, entrassem na ”sua” província.18 

Confrontado com uma rebelião declarada, em inícios de Janeiro de 1969, o Comité 
Executivo da FRELIMO destituiu Nkavandame das funções que até então exercia. Este, 
com o apoio da polícia secreta portuguesa, a PIDE19, entrou imediatamente em Moçam-
bique, onde se juntou ao regime colonial e, durante o resto da guerra, serviu como um 
dos principais agentes de propaganda de Lisboa. Pouco mais de um mês depois, Eduardo 
Mondlane é assassinado com recurso a uma carta armadilhada, que se sabe ter passado 
pelas mãos de pessoas ligadas a Nkavandame. Apesar dos assassinos nunca terem sido 
apanhados, existem provas circunstanciais que mostram que a PIDE esteve por detrás 
deste assassinato.20

De acordo com a regra da antiguidade, deveria ter sido Uria Simango a suceder a 
Mondlane mas, dadas as suas ligações a Nkavandame e a Gwenjere, havia uma grande 
desconfiança à sua volta e, quando o Comité Central da FRELIMO se reuniu em Abril 
de 1969, Simango não conseguiu reunir os apoios necessários. Em vez disso, foi com-
posto um triunvirato para o Conselho da Presidência, composto por Simango, pelo Se-
cretário para Negócios Estrangeiros Marcelino dos Santos e pelo Comandante-em-Chefe 
Samora Machel. Esta troika instável não durou muito tempo. Em Novembro de 1969, 
Simango lançou uma polémica que teve muito eco, lançando ataques cerrados a dos 
Santos, a Machel, a Joaquim Chissano, a Janet Mondlane e outros, acusando-os a todos 
de conspirarem para o matar.21 O Comité Executivo reagiu, suspendendo Simango do 
Conselho da Presidência.22 Por fim, em Maio de 1970, o Comité Central elegeu Samora 
Machel23 como presidente e Marcelino dos Santos como vice presidente da FRELIMO. 

Os portugueses, que tinham participado muito activamente nos acontecimentos que 
levaram ao assassinato de Mondlane, tentaram tirar partido da crise da FRELIMO. Nas 
zonas expostas às actividades nacionalistas foi aplicada de forma mais intensa a política 

18. Em Dezembro de 1968, os seguidores de Nkavandame assassinaram Paulo Kankhomba, o chefe da casa militar 
de Samora Machel, quando este se preparava para atravessar o rio Rovuma. 
19. Isaacman e Isaacman op. cit., p. 98. 
20. Rosa Casaco, um antigo agente da PIDE, confirmou em Fevereiro de 1998 a participação directa da PIDE 
(Expresso, 21 de Fevereiro de 1998). 
21. Uria Simango: ”Situação sombria na FRELIMO”, [sem indicação de local], 3 de Novembro de 1969 (NAI). 
Janet Mondlane, branca e nascida nos EUA, era um alvo preferencial de Simango. No documento, este acusa-a de 
participação directa nos assassinatos, de ”ser uma enorme fonte de corrupção” e de ”ser um agente e um canal finan-
ceiro de actividades imperialistas, destinadas a paralisar da forma mais subtil a luta do povo de Moçambique contra 
o colonialismo e o imperialismo” (ibid.). 
22. Simango viria em seguida a aderir ao COREMO, ocupando o cargo de secretário para as Relações Externas
23. O passado de Machel era diferente do da maioria dos líderes nacionalistas das colónias portuguesas. Nascido na 
provincial de Gaza, no sul de Moçambique, em 1933, frequentou uma escola rural católica e começou um curso de 
enfermagem em Lourenço Marques (Maputo) em 1952. Depois de se formar em 1954, Machel começou a trabalhar 
como enfermeiro a tempo inteiro na capital. Em 1961, conheceu Eduardo Mondlane, de visita a Lourenço Marques 
como funcionário das Nações Unidas, e ficou muito impressionado por ele. Por volta dessa mesma altura, a PIDE 
iniciou as suas operações em Moçambique. Colocado num dos lugares mais destacados da lista da PIDE, Machel 
saiu de Moçambique em Março de 1963. Viajou via Suazilândia, África do Sul e Botswana, e juntou-se à FRELIMO 
na Tanzânia, de onde seguiu para a Argélia, para receber treino militar. De volta à Tanzânia, em Abril de 1964 foi 
nomeado director do campo de treino militar da FRELIMO em Kongwa, orientando os preparativos para o lança-
mento da luta armada em Cabo Delgado, o que viria a suceder em Setembro desse mesmo ano. Machel entrou nas 
zonas em guerra em Novembro de 1965, abrindo uma frente de batalha na parte leste da província de Niassa. Foi 
subindo depressa na hierarquia, tendo sido nomeado secretário da Defesa em Novembro de 1966, juntando-se à elite 
da FRELIMO e trabalhando a partir do novo campo do movimento em Nachingwea, no sul da Tanzânia (Para mais 
informações sobre a vida de Samora Machel, consulte Christie op. cit.). 
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de agrupar as populações em aldeias fortificadas, os chamados aldeamentos, estratégia 
esta que tinha sido aplicada em Cabo Delgado logo a seguir à eclosão da guerra. Logo 
em 1966, cerca de 250.000 pessoas foram transferidas para 150 aldeamentos.24 O pro-
grama de deslocar à força populações africanas para ”pontos fortes estratégicos” abrangia 
agora Niassa e Tete, daí resultando que, no final da década de sessenta, cerca de metade 
da população das três províncias estava aprisionada por detrás de arame farpado.25 Esta 
política, que não teve mais êxito em Moçambique do que no Vietname, era aplicada em 
combinação com a estratégia que consistia em criar uma rede de comunidades europeias 
e paramilitares (os colonatos) em zonas de actividade de guerrilha. Para estancar a onda 
nacionalista, o governo de Lisboa previa deslocar um milhão de portugueses para o norte 
de Moçambique até ao ano 2000, concentrando essa população ao longo da margens do 
rio Zambeze.26 Também este plano, no qual o esquema de Cahora Bassa teve um papel 
estratégico, falhou. Por volta de 1973, só algumas centenas de imigrantes portugueses 
pobres, especialmente oriundos da ilha da Madeira, tinham sido atraídos para os colo-
natos27.

O que veio sobretudo a verificar-se foi um reforço da presença e da actividade militar 
portuguesa. Em 1961, havia 4.000 soldados portugueses em Moçambique, aquartelados 
sobretudo nas capitais das províncias.28 No início de 1969, o contingente atingia já os 
41.00029 e no início da década de setenta ultrapassava os 70.000.30 Com o apoio de uma 
tal força, o regime de Lisboa decidiu desferir um golpe final na FRELIMO, lançando a 
operação que recebeu o nome de código Nó Górdio e que decorreu de Maio a Outubro 
de 1970.31 O homem escolhido para dar esse golpe foi o General Kaúlza de Arriaga que, 
desde o início da guerra em Angola, em 1961, tinha afirmado repetidamente que era ne-
cessário fazer um volumoso esforço de guerra nas ”províncias ultramarinas” portuguesas 
em África. 

Em Março de 1970, Kaúlza de Arriaga foi nomeado comandante militar de Moçam-
bique, começando imediatamente a seguir a preparar o Nó Górdio, que se pretendia que 
fosse a maior campanha militar levada a cabo pelos portugueses em África durante as 
guerras de libertação nacional, desde 1961 até 1974.32 A operação Nó Górdio englobava 
ataques de paraquedistas às bases da FRELIMO em Cabo Delgado e Niassa, seguidos de 
operações em terra para cerca de 30.000 soldados33. No entanto, não conseguiu alcan-
çar o seu principal objectivo. ”Dispersando antes da carnificina, o grosso das forças de 
guerrilha da FRELIMO fugiu ou para norte através do Rovuma para a Tanzânia ou para 

24. Newitt op. cit., p. 525. 
25. Isaacman e Isaacman op. cit., p. 101.  
26. Ibid. 
27. Isaacman e Isaacman op. cit., p. 101. No sul de Moçambique, ou seja, fora das zonas de combate, o número de 
imigrantes portugueses aumentou, até ao golpe de 1974 em Lisboa. Entre 1950 e 1974, esse valor quadruplicou, 
passando das 50.000 para quase 200.000 pessoas (James Ciment: Angola and Mozambique: Postcolonial Wars in 
Southern Africa, Factos registados, Nova Iorque, 1997, p. 34).  
28. Isaacman e Isaacman op. cit., p. 102. 
29. Carta de Gunnar Dryselius, embaixador da Suécia em Portugal, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lis-
boa, 6 de Março de 1969 (MFA). 
30. Isaacman e Isaacman op. cit., p. 102. 
31. Na altura da operação Nó Górdio, o regime de Lisboa sofreu um revés diplomático quando o vice presidente 
da FRELIMO, Marcelino dos Santos, bem como o presidente do MPLA, Agostinho Neto e o secretário geral do 
PAIGC, Amílcar Cabral foram recebidos a 1 de Julho de 1970 pelo Papa, no Vaticano (Roma). 
32. Cann op. cit., p. 80. 
33. MacQueen op. cit., p. 47. 
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sul, através do Malawi e até Tete”.34 Batendo a capacidade de manobra do equipamento 
convencional estacionário de Kaúlza de Arriaga, os grupos móveis de Machel com os seus 
combatentes pela liberdade de Machel atingiram os portugueses na linha por detrás da 
sua retaguarda. Em Outubro de 1970, a FRELIMO atravessou o Zambezi, ameaçando 
pela primeira vez as regiões de colonos ocidentais. Ao contrário do que se esperava, o 
”golpe final” contra a FRELIMO tinha-se revelado um passo em frente decisivo para o 
movimento de libertação moçambicano. À medida que, mais ou menos simultaneamen-
te, a FRELIMO começava a coordenar as suas actividades militares com a ZANU, este 
avanço para o centro de Moçambique teria um impacto radical sobre a luta de libertação 
no Zimbabué.35

Juventude e solidariedade entre estudantes 

Foi, paradoxalmente, durante a crise de 1968 e 1970 que a FRELIMO começou a ter um 
vasto apoio popular na Suécia. Como efeito combinado das actividades de divulgação de 
informação levadas a cabo por Eduardo e Janet Mondlane a partir de meados da década de 
sessenta e de um debate público quando à proposta de participação da ASEA no projecto 
de Cahora Bassa em 1968–69, alguns jovens, estudantes e organizações de solidariedade 
lançaram importantes campanhas em prol da FRELIMO, que se realizaram numa altura 
em que a ajuda do governo sueco ao Instituto Moçambicano estava suspensa. No caso da 
FRELIMO, as iniciativas de solidariedade das organizações não governamentais viriam, 
num período particularmente difícil para o movimento de libertação, a desempenhar 
um papel muito importante. Passados trinta anos sobre a data em questão, e falando do 
trabalho realizado em 1969, durante a ”Operação um dia de trabalho”, pelos estudantes 
do ensino secundário suecos, Janet Mondlane recordaria quase trinta anos depois 

a forma como começou de facto uma espécie de consciência de massa sobre o que estava a 
acontecer em Moçambique. [...] Não foi só o dinheiro que teve importância, mas foi sobretu-
do a sensibilização da população no seu todo. [...] Tratou-se de um acontecimento marcante. 
A partir daí os acontecimentos sucederam-se uns aos outros, sem parar.36 

Sob inspiração de Eduardo Mondlane, um primeiro grupo de apoio, tinha sido formado 
em Uppsala no final de 1966, com o objectivo principal de angariar ajuda incondicional 
para a FRELIMO. Contudo, esse primeiro esforço não foi muito bem-sucedido e o mo-
vimento dissolver-se-ia no início de 1970. Por essa altura já tinham arrancado iniciativas 
de solidariedade mais coerentes como, por exemplo, o lançamento pela Juventude Social 
Democrata da operação de distribuição de uma versão em sueco do jornal da FRELI-
MO, geralmente publicado em língua inglesa, o Mozambique Revolution. Além disso, o  
Emmaus-Björkå tinham começado a distribuir vestuário aos refugiados moçambicanos 

34. Ibid. 
35. A ZANU não estava filiada na aliança de Cartum de movimentos de libertação ”autênticos”. Contudo, lidar 
com a ZANU era como ”negociar com o Diabo” (Christie op. cit., p. 78), pois era evidente para a FRELIMO que 
a ZANU era um movimento de libertação determinado e sério, que usufruía de amplo apoio popular. A FRELIMO 
começou por oferecer à ZAPU a possibilidade desta utilizar os seus azimutes para a fronteira com o Zimbabué, mas 
a ZAPU encontrava-se nesse momento em profunda crise e não respondeu à oferta. A FRELIMO dirigiu-se então à 
ZANU e, em Julho de 1970, entraram na parte norte de Tete os primeiros guerrilheiros da ZANU, com o objectivo 
de trabalhar ao lado da FRELIMO. Foi a partir das suas bases em Tete que a ZANU lançou em Dezembro de 1972 
a tantas vezes adiada guerra de libertação no Zimbabué (consulte as entrevistas com Joaquim Chissano (p. 41), 
Marcelino dos Santos (p. 49) e Sérgio Vieira (p. 56)). 
36. Entrevista com Janet Mondlane, p. 42. 
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sob protecção da FRELIMO, na Tanzânia.37 
Em Novembro de 1968, Sören Lindh, que viria a tornar-se num dos mais destacados 

membros dos Grupos de África na Suécia, formou um grupo de apoio à FRELIMO que 
era composto por funcionários públicos, seus colegas de trabalho, a que chamou a Agên-
cia Sueca para o Desenvolvimento Administrativo.38 Ainda activo trinta anos depois, foi 
este o grupo que mais trabalhou com a promoção da causa da FRELIMO na Suécia. 
Lindh não teve quaisquer contactos prévios com o movimento de libertação moçam-
bicano. Preocupado com a questão mais abrangente da solidariedade internacional, e 
influenciado pelos artigos publicados em Moçambique por Anders Johansson no Dagens 
Nyheter, decidiu criar um grupo da FRELIMO, uma vez que o ”apoio ao Vietname 
não era uma opção politicamente realista ao nível de uma agência governamental”.39 O 
principal objectivo era a angariação de fundos. Os membros do grupo disponibilizaram-

37. Os grupos Emmaus suecos dariam, a partir do final da década de sessenta, contributos muito significativos para 
os movimentos de libertação da África Austral. Nessa colaboração próxima estiveram particularmente activos o Em-
maus-Björkå do sul da Suécia, nomeadamente no envio de grandes quantidades de roupa para os movimentos. Para 
mais informações quanto à importância da ajuda prestada consulte, por exemplo, as entrevistas a Kumbirai Kangai 
da ZANU (pp. 215–16) e a Rica Hodgson do ANC (p. 133). Entrevistado em 1996, o presidente Joaquim Chissano 
recordou a forma como, durante a sua visita à Suécia, no remoto Novembro de 1970, ”trabalhara especialmente com 
o Emmaus-Björkå” (Entrevista com Joaquim Chissano, p. 40). De acordo com um estudo realizado pela ASDI, o 
valor do vestuário enviado pelo Emmaus-Björkå à FRELIMO só em 1972 ascendia a quase 1,7 milhões de coroas 
suecas, ou seja, igual ao total da ajuda humanitária sueca ao Instituto Moçambicano entre 1965 e 1968. No mesmo 
ano, o Emmaus-Björkå enviaram roupa no valor de 1,1 milhões de coroas suecas ao MPLA de Angola, 0,9 milhões 
ao PAIGC da Guiné-Bissau, meio milhão à SWAPO da Namíbia e 75.000 à ZANU do Zimbabué, ou seja, um 
valor combinado de bem mais de 4 milhões de coroas suecas para os cinco movimentos de libertação. Este valor cor-
responde, por sua vez, a cerca de 8 por cento do valor total doado pelas ONGs suecas ao continente africano no seu 
todo em 1972 (Jörgen Knudtzon e Miriam Magnusson: ”Svenska icke-statliga organisationers u-hjälp 1972”/”Ajuda 
ao desenvolvimento por organizações não-governamentais suecas 1972”, ASDI [sem indicação de local nem de data] 
(SDA). Várias outras organizações suecas de solidariedade, nomeadamente ”Pão e Peixes” (Brödet och Fiskarna) e os 
Grupos de África seguiriam mais tarde o exemplo do Emmaus-Björkå. No caso do ”Pão e Peixes” que, tal como os 
grupos Emmaus, tinha uma base religiosa e era inspirada nas ideias do Abbé Pierre, o total da ajuda material sob a 
forma de vestuário, calçado, equipamento de saúde, etc., dada aos movimentos de libertação na Namíbia, na África 
do Sul e no Zimbabué entre 1974 e 1993 foi calculado entre 300 e 400 milhões de coroas suecas (Bertil Högberg: 
”Det materiella stödet till befrielserörelserna från Brödet och Fiskarna”/”A ajuda material aos movimentos de liberta-
ção do ”Pão e Peixes”, Uppsala, 7 de Março de 1997) (BHC). Os grupos Emmaus de Björkå, Estocolmo e Sundsvall 
juntaram forças como ”Pão e Peixes”, sedeado em Västerås, e formaram a organização nacional chamada ”Solidarie-
dade Prática” (Praktisk Solidaritet). Por essa altura, a recolha de vestuário e outros artigos tinha aumentado, transfor-
mando-se numa verdadeira ”indústria da solidariedade”. Durante o seu primeiro ano de actividade, a Solidariedade 
Prática recolheu 4 mil toneladas de roupa, destinadas principalmente ao ANC, à SWAPO e aos países independentes 
da África Austral. Essa quantidade corresponde, em termos monetários, a cerca de 120 milhões de coroas suecas 
(Lasse Ström: ”Fler idealister behövs!”/”Precisam-se: Mais idealistas!”, em Afrikabulletinen, Nº 4, Junho de 1991, p. 
34). A partir de 1973–74, e através da ASDI, o governo sueco contribuiu para os custos de transporte do vestuário 
e de outros artigos recolhidos pelas várias ONGs em prol dos movimentos de libertação. Durante os dezoito anos 
decorridos até 1990–91, foi pago um valor total de 85,3 milhões de coroas suecas para esta finalidade (valores rela-
tivos a despesas efectuadas, de acordo com as contas da ASDI, revistas anualmente e determinadas para este estudo 
por Ulla Beckman).  
38. Em sueco, Statskontoret. 
39. Entrevista com Sören Lindh, p. 304. Apesar de pontos de vista divergentes entre o movimento de solidariedade 
e o governo sueco, ambos apoiavam firmemente a FRELIMO. Marcelino dos Santos declararia mais tarde que 
nunca se sentiu inibido por nenhum dos partidos (entrevista com Marcelino dos Santos, p. 50). Noutras partes da 
Europa, a FRELIMO encontrava frequentemente outro tipo de situação. Depois de participar numa conferência de 
solidariedade em Oxford (Inglaterra) em Abril de 1974, Janet Mondlane escreveu para a FRELIMO, dizendo que 
a conferência tinha ”corrido bastante bem, com excepção das discussões entre os grupos alemães ocidentais. Con-
tudo, tendo presente que acontecem todos os anos, as discussões não surpreenderam ninguém” (Carta de Janet Rae 
Mondlane à FRELIMO, Londres, 29 de Abril de 1974) (AHM). Entrevistada em 1996, recordou a ”participação 
nas conferências de solidariedade europeias, onde nos encontrávamos com a extrema esquerda e com os moderados, 
com tendências de direita. Os movimentos de libertação limitavam-se a descontrair e assistir ao que se passava entre 
os vários movimentos de solidariedade. O problema não tinha mesmo nada a ver connosco. Era uma coisa entre eles” 
(Entrevista com Janet Mondlane, p. 44). 
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se para doar uma parte do seu ordenado à FRELIMO e, em Agosto de 1971 já tinha 
sido angariado um valor total de 23.000 coroas suecas.40 Essa verba foi, de início, usada 
sobretudo para cobrir despesas de transporte para a Tanzânia de vestuário recolhido pelo 
Emmaus-Björkå para o movimento moçambicano de libertação41, mas passou depois a 
ser transferida directamente para a FRELIMO. Lindh e os outros membros formaram 
mais tarde um subgrupo do Grupo de África de Estocolmo, que organizou um serviço 
de assinaturas para a Mozambique Revolution e para ”criar uma bitola” para o trabalho 
externo dos Grupos de África, incluindo a angariação de fundos e as actividades de in-
formação”.42 

Durante a crise de 1968–1970 foram os alunos do ensino universitário e secundário 
quem, sem dúvida, transformou a FRELIMO num nome conhecido de todos na Suécia. 
As organizações de estudantes da Universidade de Estocolmo decidiram, em Abril de 
1968, doar a espantosa soma de 100.000 coroas suecas para os projectos da FRELIMO 
na área da educação nas zonas libertadas de Moçambique e, um mês depois, professores 
e funcionários da Universidade de Gotemburgo doaram uma verba de cerca de 50.000 
coroas suecas, para o mesmo fim. No seguimento da revolta estudantil de Maio de 1968, 
as manifestações de Båstad e o anúncio da participação da ASEA no concurso público 
para a realização do projecto de Cahora Bassa, o apoio dos estudantes aumentou ainda 
mais durante o período 1968–69. A questão centrava-se principalmente em saber como 
usar as dez coroas suecas pagas por cada estudante como parte da sua jóia de inscrição na 
união de estudantes e destinadas a causas humanitárias. Depois de acesos debates, che-
gou-se a acordo dar dez mil coroas à FRELIMO”, e, em Fevereiro de 1969, o Fundo de 
Desenvolvimento dos Estudantes (SDF)43 atribuiu 80.000 coroas suecas às actividades de 
educação do Instituto Moçambicano na Tanzânia e nas zonas libertadas.44 

Mais ou menos nessa altura, ou seja, imediatamente após a morte de Eduardo  
Mondlane, a União Sueca dos Estudantes do Ensino Secundário (SECO)45 decidiu dedi-
car a ”Operação um dia de trabalho”46 de 1969 aos projectos da área da saúde e da edu-
cação levados a cabo pelo Instituto Moçambicano, decisão para a qual contribuiu a acção 
de Janet Mondlane que, durante uma visita à Suécia, realizada em Dezembro de 1968, se 
encontrou com representantes da SECO47 e falou na ideia de se fazer uma campanha para 
Moçambique. No início de 1969, a SECO enviou a todas as escolas secundárias suecas 

40. Södra Afrika Informationsbulletin, Nº 12, 1971, p. 29. 
41. Ibid. 
42. Entrevista com Sören Lindh, p. 304. 
43. O Fundo dos Estudantes para o Desenvolvimento (sem nome em sueco) era a filial da união dos estudantes 
universitários suecos que se ocupava da ajuda internacional. 
44. Após uma visita à FRELIMO na Tanzânia nos finais de 1969, o presidente da SDF, Åke Magnusson, publicou 
uma série de artigos sobre o movimento de libertação moçambicano, no diário liberal sueco Sydsvenska Dagbladet. 
Também em 1969, resumiu as suas posições num folheto intitulado Moçambique, publicado pelo Instituto Nórdico 
de Estudos Africanos, Uppsala. Magnusson viria posteriormente a desempenhar um papel muito importante na área 
do relacionamento da Suécia com a África do Sul. 
45. Em sueco, Sveriges Elevers Centralorganisation. Reformulada em 1982, a organização passou a chamar-se 
Elevorganisationen i Sverige (A Uniâo Sueca dos Estudantes do Ensino Secundário). 
46. Em sueco Operation Dagsverke. A ”Operação um dia de trabalho” era um evento importante, que decorria regu-
larmente em Setembro ou Outubro. Todos os alunos do ensino secundário na Suécia tinham um dia livre por ano 
para levar a cabo várias tarefas, para empresas privadas ou públicas interessadas, sendo pagos abaixo das taxas normais 
de remuneração. Os lucros desse trabalho eram depois enviados para um ou mais projectos internacionais. Em 1998 
a ”Operação um dia de trabalho” foi dedicado a Angola. 
47. Janet Mondlane encontrou-se também com representantes dos estudantes finlandeses do ensino secundário, que 
aderiram à iniciativa dos seus colegas suecos e organizaram um importante taksvärkki em Outubro de 1969 (Soiri e 
Peltola, op. cit., pp. 3443). 
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informação pormenorizada, onde se dizia que 
este ano o tema da nossa campanha é o Instituto Moçambicano. Trata-se de uma organização 
que se ocupa sobretudo das questões relacionadas com a educação e a saúde, numa zona no 
norte de Moçambique que foi libertada do poder colonial de Portugal, e que necessita muito 
de apoio financeiro. Através desta nossa acção, não queremos contribuir apenas com verbas. 
Queremos também divulgar conhecimentos sobre povos que, em condições muito difíceis, 
estão a lutar pelo direito a terem o seu país, uma existência digna de seres humanos e a deci-
direm o seu próprio destino.48 

A ”Operação um dia de trabalho” propriamente dita foi realizada no início de Outubro 
de 1969, precedida de campanhas de informação e duma vasta cobertura da comunica-
ção social. Janet Mondlane participou nas actividades, falando em reuniões em várias es-
colas.49 A acção, levada a cabo pela SECO, coincidiu com uma visita à Suécia do líder da 
FRELIMO, Marcelino dos Santos que, em conjunto com o secretário geral do PAIGC, 
Amílcar Cabral, tinha sido convidado para estar presente no congresso do Partido Social 
Democrata. Marcelino dos Santos (que, ao contrário de Cabral, não discutiu a ajuda ofi-
cial sueca durante a sua visita50) pôde constatar os esforços de angariação de fundos leva-
dos a cabo pelos alunos, tendo ficado ”visivelmente tocado pela acção de solidariedade”.51 
O resultado foi deveras impressionante. Os alunos do ensino secundário conseguiram, 

48. SECO: ”SECOs insamling 1969: FRELIMO-Mozambique Institute” (”Campanha de angariação de fundos da 
SECO – 1969: FRELIMO-Instituto Moçambicano”) [sem indicação de local nem de data, mas 1969] (AJC).
49. Entrevista com Janet Mondlane, p. 42. 
50. O governo sueco decidiu, em meados de 1969, atribuir 1 milhão de coroas suecas ao PAIGC durante o ano fiscal 
de 1969–70. 
51. Sture Lidén: ”Om FRELIMO och PAIGC” (”Sobre a FRELIMO e o PAIGC”), em Östersunds-Posten, 13 de 
Outubro de 1969. 

A ”Operação um dia de trabalho” para o Instituto Moçambicano da FRELIMO: Teatro de rua e recolha de 
fundos numa estação de Metro de Estocolmo em Outubro de 1969 (Foto: Leif Engberg/ Pressens Bild)
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numa grande operação, angariar nada mais, nada menos do que 2 milhões de coroas sue-
cas para o instituto da FRELIMO52, ou seja, uma verba superior à ajuda governamental 
oficial entre os anos de 1965 e de 1968.53 Tal como declarou Janet Mondlane, o que 
importava não era apenas o dinheiro, mas também o facto de a Operation Dagsverke de 
1969 ter trazido a FRELIMO e a luta pela libertação em Moçambique para as casas e os 
locais de trabalho de toda a Suécia. 

A causa da FRELIMO foi alvo de um destaque ainda maior quando a SECO decidiu 
que a Save the Children54 da Suécia poderia administrar as verbas recolhidas. Tratava-se 
de uma ONG firmemente implantada e muito influente, que dificilmente poderia ser 
acusada de actividades subversivas ou de ser favorável ao partido comunista. Esta deci-
são marcou o início de uma relação estreita entre o Instituto Moçambicano e a Rädda 
Barnen. Quando, em 1972, a SECO decidiu levar a cabo mais uma ”Operação um dia 
de trabalho” para Moçambique, recolhendo desta vez 450.000 coroas suecas55, a Save the 
Children não se limitou a funcionar como parceiro operacional, mas também atribuiu 
verbas próprias, através do Instituto Moçambicano, às crianças moçambicanas refugiadas 
no campo da FRELIMO em Tunduru, no sul da Tanzânia.56 A cooperação baseava-se 
na confiança e em Abril de 1973, Staffan Bodemar, chefe do departamento financeiro 
do Rädda Barnen, escreveu a Janet Mondlane, dizendo que ”não vemos necessidade de 
a senhora nos enviar relatórios extensos e pormenorizados, pois basta-nos receber um 
resumo geral, que nos permita ver como estão a ser usadas as verbas disponibilizadas 
pela SECO-RB”.57 Ficava aqui um contraste claro com as exigências de apresentação de 
relatórios feitas pela ASDI. 

Tendo um grande apoio popular e ligações fortes ao mundo da política, criadas pe-
los Mondlane, tanto com o Partido Social Democrata no poder, como com o Partido 
Liberal, na oposição, a posição da FRELIMO na Suécia não foi afectada negativamente 
pela crise de 1968–70. No entanto, numa carta enviada ao futuro membro do Gabinete 
Político da FRELIMO, Jacinto Veloso, Anders Johansson dizia, em Novembro de 1969 
que ”as pessoas estão um pouco confusas na Suécia, neste momento, quanto à FRELI-
MO, na sequência da declaração de Simango e das acusações contra Samora Machel e 
Marcelino dos Santos”.58 Contudo, as questões nunca se transformaram em dúvidas, e 

52. Elevorganisationen i Sverige: Resposta a um questionário do Instituto Nórdico de Estudos Africanos, 29 de 
Julho de 1996.
53. Em 1968–69, os estudantes do ensino secundário e superior suecos recolheram, em conjunto, cerca de 2,3 mil-
hões de coroas suecas para a FRELIMO. Foram também feitas recolhas de fundos pela FRELIMO-Suécia a partir de 
Novembro de 1968. O Emmaus-Björkå deu também uma contribuição muito importante, sob a forma de roupas 
usadas para os refugiados moçambicanos na Tanzânia. Não foi até agora possível apurar com exactidão o valor total 
da ajuda das ONGs suecas à FRELIMO e aos outros movimentos de libertação da África Austral, mas já no início 
dos anos setenta essa contribuição era superior ao da ajuda humanitária oficial dada através da ASDI. Os valores 
totais das transferências feitas da Suécia para os movimentos de libertação da África Austral ultrapassa bastante os 
valores oficiais apresentados no texto. 
54. Em sueco, Rädda Barnen (RB). 
55. Elevorganisationen i Sverige: Resposta a um questionário do Instituto Nórdico de Estudos Africanos, 29 de 
Julho de 1996 e carta de Staffan Bodemar e Margareta Tullberg, Rädda Barnen, a Janet Mondlane, Instituto Moçam-
bicano, [sem indicação de local], 18 de Abril de 1973 (AHM). 
56. Carta de Staffan Bodemar e Margareta Tullberg, Rädda Barnen, a Janet Mondlane, Instituto Moçambicano, [sem 
indicação de local], 18 de Abril de 1973 e carta de Janet Rae Mondlane, Instituto Moçambicano, à Save the Children 
Federation, [sem indicação de local], 4 de Abril de 1974 (AHM). 
57. Carta de Staffan Bodemar e Margareta Tullberg, Rädda Barnen, a Janet Mondlane, Instituto Moçambicano, [sem 
indicação de local], 18 de Abril de 1973 (AHM).
58. Carta de Anders Johansson a Jacinto Veloso, Londres, 15 de Novembro de 1969 (AJC). Juntamente com o 
primeiro Ministro da Saúde de Moçambique independente, o Dr. Helder Martins, Fernando Ganhão e Birgitta 
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mesmo quando Lourenço Mutaca, representante muito popular da FRELIMO na Su-
écia, se demitiu e foi expulso da FRELIMO em Fevereiro de 1970, não houve reacções 
muito espectaculares. A imprensa conservadora sueca destacou, contudo, o caso Mutaca; 
num artigo publicado no jornal nacional Svenska Dagbladet a FRELIMO foi descrita 
como ”um movimento gravemente dividido, no seio do qual os assassinatos, as fugas 
e as deserções estão na ordem do dia”, e citava Mutaca quando este dizia que ”a actual 
liderança esforça-se por eliminar toda e qualquer oposição. Quem ainda não cedeu ao 
rumo actual é morto ou foge da Tanzânia”. De acordo com o seu relato ”cada vez mais 
para o lado português”.59 

Houve de facto deserções, mas para o lado contrário, e até à Suécia. O primeiro 
desertor da guerra em Moçambique a aparecer publicamente na Suécia, foi o Capitão 
português Jaime Morais, que apresentou o seu caso à imprensa no início de Fevereiro 
de 1971. Sendo um dos oficiais de comando durante a Operação Nó Górdio, Morais 
denunciou a ”guerra portuguesa de agressão a gente inocente” e declarou que a ”FRELI-
MO tem o apoio da população moçambicana”.60 Chegou à Suécia no início de 1971. No 
ano anterior cerca de trinta (e, de acordo com algumas fontes, quase cem61) opositores 
portugueses à guerra tinham chegado à Suécia, atraídos pela ”crítica feita pela Suécia ao 
colonialismo português”.62 O ”Caso Morais”, a par da posição da Suécia relativamente à 
guerra, provocaram reacções veementes em Portugal, situação retratada em Mozambique 
Revolution.63 Ainda mais significativa foi a distribuição em Moçambique da publicação 
em língua portuguesa A Voz da Revolução, da autoria do movimento de libertação, que 

Karlström, uma jovem voluntária sueca do Instituto Moçambicano, Veloso fora expulso da Tanzânia em Maio de 
1968. Eram todos brancos e alvos dos ataques de Mateus Gwenjere. A viver na Argélia, Veloso respondeu a Johans-
son que tinha conversado com Samora Machel pelo telefone e que ”está tudo bem. [...] A luta continua como dantes. 
No interior de Moçambique ninguém apoia Simango. A sua força está no exterior, na Tanzânia, entre moçambicanos 
e tanzanianos (os que tinham expulsado a Birgitta e os outros)” (Carta de Jacinto Veloso a Anders Johansson, Argélia, 
5 de Dezembro de 1969) (AJC). 
59. Ingmar Lindmarker: ”FRELIMO är splittrad – Allt fler deserterar” (”A FRELIMO está dividida – Mais e mais 
desertam”), em Svenska Dagbladet, 26 de Fevereiro de 1970. Lindmarker fez uma digressão de três semanas por Áfri-
ca, durante a qual visitou a África do Sul, Moçambique, a Namíbia e o Zimbabué. As suas impressões foram primei-
ramente publicadas numa série de artigos intitulada ”África branca” em Svenska Dagbladet e , mais tarde em 1971, 
num livro com o mesmo título (Ingmar Lindmarker: Det Vita Afrika: Sydafrika och Dess Grannar /”África branca: 
A África do Sul e os seus vizinhos”, Gebers/Almqvist & Wiksell, Estocolmo, 1971). O artigo de Lindmarker sobre 
Moçambique é particularmente indicativo de uma opinião conservadora sueca. Sob o cabeçalho ”A miscigenação 
aqui é honrada”, faz uma apologia entusiasmada de um país dinâmico, sem racismo, mas exposto a ”uma guerra de 
difícil explicação”. Citando fontes militares portuguesas, Lindmarker diz aos leitores do Svenska Dagbladet que ”das 
83 principais tribos da colónia, só 3 ou 4 são afectadas pela guerra”. A ajuda sueca à FRELIMO é particularmente 
criticada. Lindmarker escreve que ”há apenas uma ténue diferença entre a ajuda dada pela Suécia e as remessas chine-
sas e russas de equipamento de guerra”. De acordo com as suas fontes, a ajuda não servia fins humanitários, mas ”os 
próprios líderes da FRELIMO, para a sua propaganda e deslocações”. O Instituto Moçambicano em Dar es Salaam, 
que Lindmarker não visitou, foi apresentado como ”apenas uma fachada. Os fundos da Suécia são canalizados para 
outros fins” (Ingmar Lindmarker: ”Här är rasblandning hedervärt” em Svenska Dagbladet, 20 de Março de 1971 e 
Lindmarker op. cit., pp. 124–126).  
60. Erik Eriksson: ”Portugisisk kapten söker asyl här: Jag vägrar bränna byar i Afrika” (”Capitão português pede asilo 
aqui: Recuso-me a queimar aldeias em África”), em Aftonbladet, 1 de Fevereiro de 1971. 
61. Södra Afrika Informationsbulletin, Nº 12, 1971, p. 7. 
62. Eriksson em Aftonbladet, 1 de Fevereiro de 1971. Alguns portugueses que tinham saído de Portugal para fugir 
ao alistamento e que tinham ficado em França e noutros países, tendo como destino final a Suécia (não se trata de 
desertores das frentes de combate), viram indeferidos os seus pedidos de asilo e foram remetidos para os seus primei-
ros países de refúgio. Uma vez que esses países, entre os quais se contava a Dinamarca, eram membros da OTAN e 
havia grandes hipóteses de os opositores à guerra serem enviados de volta para Portugal, formou-se uma corrente de 
opinião forte a seu favor. Entre 1967 e 1975 a Suécia recebeu também cerca de 800 desertores e opositores à guerra 
entre os EUA e o Vietname. 
63. ”Soldado português em África, Escuta!”, em Mozambique Revolution, Nº 46, Janeiro-Abril de 1971, pp. 16–
17.
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também deu publicidade aos desertores.64 Foram formados Comités de Desertores Por-
tugueses nas cidades de Lund, Estocolmo e Uppsala. Para além de solicitarem asilo polí-
tico, os membros dos comités uniam forças com os Grupos de África locais, defendendo 
activamente o apoio ao PAIGC, ao MPLA e à FRELIMO e dando força aos argumentos 
políticos a favor dos movimentos nacionalistas.65

O retomar da ajuda sueca 

A seguir aos distúrbios no Instituto Moçambicano, a FRELIMO decidiu deslocar a esco-
la secundária para Bagamoyo, a cerca de 70 quilómetros a norte de Dar es Salaam, onde 
viria a reabrir nos finais de Outubro de 1970.66 O apoio oficial sueco, em dinheiro, ao 
Instituto Moçambicano tinha sido interrompido após o fecho da escola, em Março de 
1968, mas Janet Mondlane tinha mantido contactos próximos com o governo sueco e 
com a ASDI no decurso das suas numerosas visitas à Suécia, e percebeu-se que a ajuda 
recomeçaria assim que a situação o permitisse. 

Pouco tempo depois da reabertura da escola, Joaquim Chissano e Anselmo Anaiva 
efectuaram uma visita à Suécia. Chissano, que viria a ser presidente de Moçambique67, 
era na altura o representante da FRELIMO na Tanzânia e membro do Comité Político-
-militar do movimento, enquanto Anaiva era responsável pelos mantimentos nas zonas 
libertadas.68 O principal objectivo da visita de meados de Novembro de 1970 era explicar 
ao governo e ao movimento de solidariedade69 a situação político-militar após o assassi-
nato de Eduardo Mondlane, e da ofensiva portuguesa, designada Nó Górdio.70 

Para além de discussões tidas no Ministério dos Negócios Estrangeiros71, Chissano e 
Anaiva reuniram-se com o Partido Social Democrata72, com os Grupos de África73, com 
o Emmaus-Björkå74 e com a publicação mensal, independente e socialista Kommentar.75 
Efectuaram, além disso, uma visita à ASDI, durante a qual Chissano, que além dos seus 
deveres políticos tinha sido professor de matemática na escola da FRELIMO76, apre-
sentou o orçamento do Instituto Moçambicano para 1971, dando particular ênfase à 

64. ”Um Capitão nosso aliado” em A Voz da Revolução, Junho de 1971, p. 3.
65. Södra Afrika Informationsbulletin, Nº. 12, 1971, pp. 7–10 e Nº. 13, 1971, pp. 6–8. 
66. Entretanto, o Instituto propriamente dito continuou instalado na capital, Kurasini.  
67. Primeiro ministro do governo provisório (Setembro de 1974 a Junho de 1975) que conduziu Moçambique à 
independência, Chissano foi Ministro dos Negócios Estrangeiros de 1975 a 1986. Após a morte de Samora Machel 
em Outubro de 1986, Chissano foi nomeado presidente da FRELIMO e da República Popular de Moçambique. 
68. Inga Lagerman: ”Minnesanteckningar från besök av representanter för FRELIMO den 13.11 1970 på ASDI” 
(”Notas da visita à ASDI de representantes da FRELIMO em 13.11 de 1970”), ASDI, 17 de Novembro de 1970 
(SDA). 
69. Organizada pelo Partido Social Democrata a visita de Chissano e Anaiva incluiu também os outros países 
nórdicos. Em Junho 1971, o presidente Samora Machel realizou uma visita de informação similar à União Soviética, 
RDA, Búlgaria, Roménia e Itália, (Christie op.cit., p. 70). 
70. Ver a entrevista com Joaquim Chissano, p. 40. 
71. Göran Hasselmark: Memorandum (”Besök av representanter för FRELIMO”/”Visita de representantes da FRE-
LIMO”), Ministério dos Negócios Estrangeiros, 20 de Novembro de 1970 (MFA). 
72. Partido Social Democrata: ”Verksamheten 1970” (”Actividades de 1970”), p. 81 (LMA). 
73. Os Grupos de África na Suécia: ”Circular Nº. 2”, [sem indicação de local], 17 de Dezembro de 1970 (AGA). 
74. Entrevista com Joaquim Chissano, p. 40. 
75. Ver ”Folkets krig i Moçambique: Misslyckad portugisisk offensiv mot FRELIMO” (”A guerra popular em 
Moçambique: Ofensiva Portuguesa falhada contra a FRELIMO”), em Kommentar, Nº 1, 1971, pp. 16–17.
76. Instituto Moçambicano: ”Instituto Moçambicano: 1965”, [sem indicação de local nem data], p. 2.  
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necessidade de ajuda nos sectores da saúde e da educação.77 Também foi referida a criação 
das lojas do povo.78 Em nome da ASDI, Stig Abelin deu uma resposta positiva e pediu à 
FRELIMO que fizesse um pedido formal, dizendo ainda que a ajuda possível seria dada 
em géneros.79 

Janet Mondlane apresentou um pedido no início de Janeiro de 1971.80 A ajuda ofi-
cial sueca à FRELIMO foi debatida no mês seguinte, pelo vice director geral da ASDI, 
Anders Forsse, com o director do Instituto Moçambicano e com o vice presidente da 
FRELIMO, Marcelino dos Santos, em Dar es Salaam. Há que dizer que Forsse estava 
reticente. No seu relatório ao Comité Consultivo sobre Ajuda Humanitária caracterizou 
a crise pós-Mondlane como ”querelas internas”81, acrescentando que a organização estava 
a ”evoluir de Danton para Robespierre”.82 Janet Mondlane era descrita como sendo uma 
”figura decorativa”83 e, dando a sua opinião sobre Marcelino dos Santos, fê-lo em tom 
pitoresco, referindo que se dizia nos bastidores que ”lhe foi recentemente atribuída uma 

77. Inga Lagerman: Memorando (”Minnesanteckningar från besök av representanter för FRELIMO den 13.11 
1970 på SIDA”/”Notas da visita de representantes da FRELIMO em 13.11 1970 à ASDI”), ASDI, Estocolmo, 17 
de Novembro de 1970 (SDA).  
78. Ibid.
79. Ibid. 
80. Marianne Rappe: Memorando (”Beslut om fortsatt stöd till Mozambique Institute, (FRELIMO), Dar es 
Salaam”/”Decisão de continuar a prestar ajuda ao Instituto Moçambicano (FRELIMO), Dar es Salaam”), ASDI, 
Estocolmo,16 de Maio de 1971 (SDA).
81. Em sueco, ”kivet inom FRELIMO”. 
82. Anders Forsse: Memorando (”Om samtal med FRELIMO-representanter”/”Relativo a conversas com represent-
antes da FRELIMO”), ASDI, Estocolmo, 1 de Março de 1971 (SDA). 
83. Em sueco, kuttersmycke. Citando fontes diplomáticas, Forsse acrescentou, que ”ela será tolerada enquanto for 
angariando fundos” (ibid.). 

O Comité de Desertores Portugueses de Estocolmo manifestando-se contra Portugal. Outubro 1973.
(Foto: Aftonbladet Bild)
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elevada ordem de distinção soviética”.84 Concluindo o seu relatório, Forsse declarava que 
”o interesse (da FRELIMO) em receber ajuda material nossa é significativamente inferior 
ao nosso interesse em dar essa mesma ajuda”.85 

As opiniões de Forsse tinham grande peso, tendo em conta que era o vice presidente 
do Comité Consultivo para a Ajuda Humanitária. Contudo, quando foi discutida a 
questão do reinício de envio de ajuda à FRELIMO, no comité, em Março de 1971, 
não vingaram as perspectivas que ele havia apresentado no relatório86 e, em vez disso, o 
CCAH recomendou que a ajuda oficial sueca, no valor de 750.000 coroas suecas, fosse 
atribuída ao movimento através do Instituto Moçambicano. Com base nas experiências 
positivas da ASDI na cooperação com o PAIGC recomendou-se também que a ajuda 
”em numerário” fosse canalizada sobretudo para os sectores da educação e da saúde, e 
também para ajudar a suprir as necessidades diárias dos refugiados moçambicanos na 
Tanzânia.87 Ou seja, o comité aprovou as prioridades apontadas por Chissano quatro 
meses antes. 

As recomendações do CCAH foram aprovadas pelo governo e, a 17 de Março de 
1971, a ASDI fez uma reserva de 750.000 coroas suecas para o ano fiscal de 1971–72.88 
A ajuda do governo sueco à FRELIMO, que foi o primeiro movimento de libertação da 
África Austral a receber ajuda oficial da Suécia (através do Instituto Moçambicano), foi 
então reatada. Em contraste com o programa de cooperação com o PAIGC, a ajuda sueca 
à FRELIMO conheceria, nos primeiros anos, algumas ”divergências”,89 o que explica em 
grande medida porque é que a ajuda oficial ao movimento moçambicano, apesar da vasta 
e forte simpatia de que desfrutava na Suécia, nunca atingiu os níveis de ajuda postos à 
disposição do PAIGC. No caso de Moçambique, tanto a forma da assistência como a 
tendência geral na Suécia face à luta de libertação foram em primeiro lugar discutidos 
com os parceiros cooperantes. 

Ajuda em géneros ou em numerário? 

A ajuda humanitária à FRELIMO passou de 750.000 coroas suecas para dois milhões 
em 1972–73, 5 milhões em 1973–74 e, depois de criado um bom entendimento político 
e rotinas de funcionamento, 15 milhões de coroas suecas em 1974–75,90 ano em que a 
dotação foi quase quatro vezes superior aos quatro milhões concedidos ao MPLA, apro-
ximando-se dos 22 milhões concedidos ao PAIGC. Dos 67,5 milhões de coroas suecas 
concedidos pela Suécia ao PAIGC e aos movimentos de libertação da África Austral en-

84. Ibid. 
85. Ibid. 
86. Per Wästberg, o influente membro do Comité Consultivo de Ajuda Humanitária, tinha uma perspectiva dife-
rente. De visita à Tanzânia no início de 1971, publicou um artigo muito informativo sobre a FRELIMO, o Instituto 
Moçambicano e a luta de libertação em Moçambique, no Dagens Nyheter (Per Wästberg: ”Det är en befrielse att gå 
över gränsen”/”É um alívio passar a fronteira” em Dagens Nyheter, 10 de Abril de 1971). 
87. CCAH: ”Protokoll” (”Actas”), ASDI, Estocolmo, 10 de Março de 1971 (SDA). 
88. Marianne Rappe: Memorando (”Beslut om fortsatt stöd till Moçambique Institute, (FRELIMO), Dar es 
Salaam”/”Decisão de continuar a prestar ajuda ao Instituto Moçambicano, (FRELIMO), Dar es Salaam”), ASDI, 
Estocolmo, 16 de Maio de 1971 (SDA). 
89. Carta de Göran Hasselmark ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Dar es Salaam, 18 de Junho de 1973 
(MFA).  
90. CCAH: Memorando (”Biståndet till Guiné-Bissau och Moçambique”/”Ajuda à Guiné-Bissau e a Moçam-
bique”), ASDI, Estocolmo, 13 de Novembro de 1974 (SDA). 
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tre 1969–70 e 1974–75, 17,1 milhões (25 por cento) foram destinados à FRELIMO.91 
Apesar da dotação anual ser relativamente limitada92, a FRELIMO era o segundo maior 
beneficiário de ajuda, a grande distância do maior, o PAIGC, mas bem à frente dos ou-
tros movimentos da África Austral. 

Mas as fricções existiam,93 sendo a forma de prestação da ajuda o verdadeiro pomo 
da discórdia. Até à suspensão da ajuda em 1968, as contribuições da Suécia tinham 
sido dadas em dinheiro. Influenciadas pelo PAIGC e pelas eficientes rotinas criadas por  
Amílcar Cabral, as autoridades suecas decidiram que a ajuda, retomada a partir de 
1971–72, deveria ser prestada em géneros. Segundo a ASDI, havia vários argumentos a 
favor dum programa de fornecimento de géneros. No seguimento de uma visita a Dar 
es Salaam, em Dezembro de 1971, uma delegação da ASDI chefiada por Curt Ström, o 
responsável que concebeu o regime de ajuda ao PAIGC, em colaboração com Amílcar 
Cabral, concluiu que a experiência da FRELIMO em termos de aquisição internacional 
era pouco eficaz e que havia pouca capacidade administrativa para gerir grandes volumes 
de mercadorias94 de forma eficaz. Além disso, se a ASDI tratasse das aquisições e do 
transporte, os principais custos administrativos não teriam de ser retirados das dotações 
à FRELIMO, mas seriam assim pagos pela Suécia. Outros movimentos de libertação da 
África Austral que tinham as mesmas limitações do ponto de vista administrativo, nome-
adamente o MPLA e a SWAPO, acabaram por aceitar bem a ajuda em géneros.95 

Apesar de não se opor à ajuda em géneros em si, a FRELIMO dizia que uma parte 
substancial da ajuda deveria ser dada em dinheiro para cobrir despesas de aquisição local 
de produtos na Tanzânia, nomeadamente custos de recepção e distribuição de mercado-
ria e custos de exploração do Instituto Moçambicano. Nesses custos locais estava, por 
exemplo, incluída a aquisição de alimentos frescos, medicamentos, despesas de desalfan-
degamento e armazenagem, combustíveis e reparação de veículos, bem como contas de 
telefone e electricidade.96 Contudo, no primeiro ano de cooperação, a ASDI não alterou 
o seu posicionamento nesta matéria. 

Em Setembro de 1971, Marianne Rappe, a representante oficial da ASDI, concluiu 
que a experiência do programa de 1971–72 ”não era particularmente positiva”97 e, nesse 
cenário, as autoridades suecas alteraram a sua posição. Em Novembro de 1972 decidiu-se 
que uma pequena parte da ajuda, no valor de 5 por cento da dotação anual, poderia ser 
concedida em dinheiro, para permitir a aquisição e pagamento local de custos de explora-
ção.98 Contudo, as pormenorizadas normas de apresentação de relatórios da ASDI acaba-

91. Consulte as tabelas em anexo sobre pagamentos da ASDI aos movimentos de libertação da África Austral e ao 
PAIGC. O valor total da ajuda oficial sueca à FRELIMO, incluindo nesse valor o apoio ao Instituto Moçambicano 
e os pagamentos registados a seguir à independência do país, foram de 24,7 milhões de coroas suecas. 
92. Cf. a entrevista de Jacinto Veloso, p. 52: ”A ajuda era limitada e podemos hoje dizer que era mesmo muito 
limitada. [...] Os países nórdicos poderiam ter feito muito mais.” 
93. A ajuda sueca era gerida pela ASDI. O Instituto Moçambicano actuava em nome da FRELIMO.  
94. Anders Möllander: Memorandum (”Ansökan från Frente de Libertação de Moçambique, FRELIMO, om fort-
satt svenskt stöd”/”Pedido da FRELIMO quanto ao prolongamento da ajuda sueca”), ASDI-CCAH, Estocolmo, 5 
de Setembro de 1972 (SDA). 
95. Ibid.  
96. Janet Mondlane: Memorando (”Subsídios, em dinheiro e em espécie”) à ASDI, Dar es Salaam, 22 de Março de 
1972 (SDA). A directora do Instituto Moçambicano descreve a introdução da ajuda em géneros como ”um choque 
para o (seu) sistema financeiro [...]. A passagem do dinheiro para os géneros teve como resultado que o instituto se 
viu em graves dificuldades financeiras, situação que ainda se mantém” (ibid.). 
97. Mensagem de Marianne Rappe a Curt Ström, ASDI, Estocolmo, 1 de Setembro de 1972 (SDA). Só dois terços 
do montante atribuído em 1971–72 foi utilizado.  
98. ASDI: ”Beslut” (”Decisão”), UND-E, Nº 97/72, ASDI, Estocolmo, 20 de Novembro de 1972 (SDA).
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ram por ser outro foco de celeuma99, o que constituiu uma vitória para Janet Mondlane 
e para o Instituto Moçambicano. Visto que a decisão se aplicava a todos os movimentos 
de libertação que recebiam ajuda humanitária oficial da Suécia, foi também uma batalha 
ganha para esses movimentos. Uma vez incluída a ajuda em espécie no pacote de apoio 
aos movimentos, a sua percentagem nos programas de cooperação foi continuamente au-
mentando. Deve dizer-se que a rotina que a ASDI viria a utilizar para permitir pagamen-
tos trimestrais adiantados foi sugerida e discutida pela primeira vez entre a Embaixada da 
Suécia em Dar es Salaam e a FRELIMO em meados de 1973.100 

A questão do apoio em dinheiro, ou melhor, de uma parte paga em dinheiro dentro 
do pacote de ajuda, começou por ocupar uma grande parte do diálogo entre a ASDI e a 
FRELIMO, desviando por vezes a atenção de assuntos mais prementes e correndo o risco 
de minar a confiança entre as partes. Em retrospectiva, o debate pode ser visto como um 
processo de aprendizagem significativo para a Suécia. Depois de explicar repetidamente a 
posição do seu movimento, o vice presidente Marcelino dos Santos expressou a opinião, 
durante uma visita ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em Estocolmo, realizada 
em Abril de 1973, que ”a Suécia já começa a conhecer a FRELIMO e a sua situação. A 
ajuda, contudo, deve adaptar-se às necessidades do movimento”.101 Isso mesmo se viria a 
verificar, com uma frequência cada vez maior, à medida que o tempo foi passando. Em 
1996, ao fazer uma retrospectiva, Janet Mondlane (que foi, Ministra da FRELIMO para 
a Cooperação), disse: 

Não se pode forçar as pessoas, muito menos no princípio. É preciso ajudá-las a entrar na nova 
situação com calma. [...] As contribuições em géneros são uma excelente ideia, porque nós 
precisamos das mercadorias, mas a sua gestão foi difícil. [...] É muito mais fácil apresentar um 
relatório de dinheiro gasto do que de coisas recebidas. 
Esperava-se de nós que mostrássemos como foi utilizada cada coisinha que recebíamos, o que é 
difícil, quando se está a gerir uma grande operação. O Instituto Moçambicano incluía o centro 
de refugiados de Tunduru, o Hospital Dr. Américo Boavida e actividades nas zonas libertadas 
no interior de Moçambique. Como é que podemos jurar a pés juntos coisas como: ”Sei que 
esses livros foram enviados para este ou aquele local?” O esquema funcionou, mas foi preciso 
avançar paulatinamente. No final, o nosso relacionamento de trabalho assentou em muita 
confiança, a tal ponto que acabámos por receber verbas. Mas as coisas tiveram de seguir o seu 
curso, porque a Suécia não tinha experiência nisto.102 

99. Olof Milton: Memorando (”FRELIMO: Redovisning av 1972–73 års kontantbidrag samt aktuellt om utformn-
ingen av 1973–74 års SIDA-bidrag”/”FRELIMO: Relatório sobre a contribuição em dinheiro em 1972–73 e situa-
ção actual quanto ao esquema utilizado pela ASDI para atribuição da contribuição de 1973–74”), ASDI, Estocolmo, 
3 de Setembro de 1973 (SDA). 
100. Carta de Göran Hasselmark ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Dar es Salaam, 18 de Junho de 1973 
(MFA). Os fundos atribuídos aos movimentos de libertação da África Austral para despesas locais eram, por norma, 
pagos trimestralmente pelo gabinete da ASDI no país em questão. De acordo com o procedimento definido, os 
pagamentos relativos ao terceiro trimestre do exercício eram feitos desde que o relatório sobre as fundos utilizados 
durante o primeiro trimestre fosse satisfatório, para o quarto trimestre depois do relatório do segundo, etc. Os paga-
mentos trimestrais eram feitos antecipada e sequencialmente, dando aos gabinetes locais dos movimentos de liberta-
ção um prazo de três meses para se preparar e apresentar declarações financeiras, com os devidos comprovativos. No 
caso de se tratar de actividades relativas a projectos locais, apoiados pela Suécia, a declaração financeira tinha de ser 
acompanhada dum relatório trimestral de avanço da situação. As declarações trimestrais e relatórios de adiantamento 
eram, por fim, enviados pelas organizações e pelos gabinetes da ASDI às respectivas capitais, constituindo a base para 
o controlo financeiro e para a elaboração dos orçamentos nas reuniões anuais oficiais de negociação entre as partes. 
Com o passar dos anos, o sistema flexível provou ser instrutivo e eficiente. 
101. Anders Möllander: Memorando (”Minnesanteckningar från samtal 1973 04 17 med representanter för FRE-
LIMO”/”Notas a partir das conversas de 17/04/1973 com representantes da FRELIMO”), CCAH, Estocolmo, 26 
de Abril de 1973 (MFA). 
102. Entrevista com Janet Mondlane, pp. 43–44. 
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Que o envio de mercadorias da Suécia também fazia parte de uma realidade política é 
um facto, que ficou bem patente nos finais de 1973, altura em que as autoridades por-
tuguesas apreenderam dois camiões da marca Scania no porto moçambicano da Beira.103 
Os camiões faziam parte do programa de aquisição de 1973–74 e tinham inscrições 
explícitas dizendo ”FRELIMO, a/c Instituto Moçambicano, Dar es Salaam”, e seguiam 
a bordo do navio norueguês Drammensfjord. Sem que a ASDI o soubesse, na sua rota 
para Dar es Salaam, o navio fez uma escala na Beira, onde o carregamento enfureceu as 
autoridades e a polícia de segurança portuguesa ordenou ao comandante do navio que 
entregasse os camiões.104 

A ASDI substituiu de imediato os camiões por outros, aumentando a dotação da 
FRELIMO para 1973–74 de 5 para 5,1 milhões de coroas suecas105, mas esta experiência 
veio sublinhar a importância de ter rotas de transporte fiáveis. Comentando o incidente, 
o proprietário do Drammensfjord, a Scandinavian East Africa Line, enviou uma carta à 
Associação de Armadores Noruegueses106, transmitindo a opinião do comandante da 
embarcação: ”se continuarmos a levar carga para os movimentos de libertação, temos 
de estar preparados para enfrentar grandes dificuldades nesta zona”.107 Nessa carta o ar-
mador declarava que o incidente ”já era de prever”, acrescentando também que ”é-nos 
difícil entender que o conceito de ajuda humanitária possa abarcar camiões [...], mas se 
calhar a ASDI vai mais longe que a NORAD108 na ajuda que presta aos movimentos de 
libertação”.109 A partir daí, a ASDI passou a privilegiar a Besta Line, da União Soviética, 
para enviar mercadoria para a FRELIMO e para os outros movimentos de libertação em 
Dar es Salaam.110 

Luta armada e ajuda humanitária 

Enquanto Amílcar Cabral e a liderança do PAIGC adoptavam uma atitude pragmática 
quanto a questões potencialmente geradoras de divisões, tais como o relacionamento 
económico da Suécia com Portugal e a sua oposição à violência como meio de resolver 
conflitos, os líderes da FRELIMO eram mais críticos. Desde as suas primeiras visitas à 
Suécia, em meados da década de sessenta, que Eduardo Mondlane levantou, regular e 
insistentemente, as questões da ajuda militar à luta de Moçambique e da expulsão de Por-
tugal da EFTA. Após a sua morte em Fevereiro de 1969, Marcelino dos Santos, Joaquim 
Chissano e outros representantes moçambicanos tomaram essas mesmas posições.111 

103. Consulte a entrevista com Stig Lövgren, pp. 312–13. 
104. Carta do comandante do Drammensfjord à Scandinavian East Africa Line, Beira, 30 de Outubro de 1973 
(Ministério norueguês dos Negócios Estrangeiros). 
105. Carta (”Ang. beslagtagna bilar till FRELIMO”/”Re. veículos para a FRELIMO apreendidos”) de Astrid 
Bergquist, ASDI, para Olof Milton, Embaixada da Suécia em Dar es Salaam, ASDI, Estocolmo, 26 de Novembro 
de 1973 (SDA). 
106. Em norueguês, Norges Rederforbund. 
107. Carta do comandante do Drammensfjord à Scandinavian East Africa Line, Beira, 30 de Outubro de 1973 
(Ministério norueguês dos Negócios Estrangeiros). 
108. Agência Norueguesa para o Desenvolvimento Internacional. 
109. Carta de Arne M. Hansson, Scandinavian East Africa Line, à Associação Norueguesa de Armadores, [sem 
indicação de local, 5 Novembro de 1973 (Ministério norueguês dos Negócios Estrangeiros)]. 
110. Entrevista com Stig Lövgren, p. 314. 
111. Por exemplo, por Joaquim Ribeiro de Carvalho, em Setembro de 1973. De visita à Suécia para tratar de assun-
tos relacionados com a ”Semana da África Austral”, organizada pelos AGIS, de Carvalho, que viria a ser o primeiro 
Ministro da Agricultura de Moçambique independente e que, na altura, era responsável pelo comércio e produção 
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Mais do que qualquer outro movimento de libertação da África Austral apoiado pela 
Suécia, a FRELIMO mantinha uma posição coerente de crítica quanto à separação entre 
as áreas da ajuda humanitária e militar, e também face aos relacionamentos económicos 
internacionais mantidos pela Suécia,112 contando, em ambas as vertentes, com o apoio 
do movimento sueco de solidariedade. Falando da Suécia e da luta armada, ”a principal 
forma de luta que a história impôs a Moçambique”113, Marcelino dos Santos explicou 
mais tarde que a FRELIMO nunca foi da opinião que havia condições ideológicas ligadas 
à ajuda sueca. Contudo, 

sempre dissemos que não concordamos com a posição sueca que consiste em apoiar a paz, mas 
não ser capaz de fazer a guerra, e por conseguinte não nos poder ajudar a fazer essa guerra. 
Nós dissemos: ”A guerra que estamos a travar não é em prol da paz?” [...] Contudo, nunca 
questionámos o direito da Suécia de declarar que ”uma vez que somos favoráveis à paz, não 
podemos fornecer armas”.114 

Sendo também da opinião de que ”a Suécia não fez qualquer pressão ideológica sobre 
nós”115, o presidente Chissano declarou também, em Maio de 1996, que: 

Somos favoráveis à abordagem dos grupos suecos de solidariedade de que a ajuda deve ser 
incondicional. A única condição foi a de ajudar na luta contra o colonialismo português. [...] 
Tentámos utilizar a influência da opinião pública para mudar a posição sueca. A nosso ver, a 
posição humanitária da Suécia deve ser alargada, por forma a incluir uma apreensão da nature-
za da nossa luta, que consiste em defendermo-nos de uma agressão e de violações dos direitos 
humanos por parte do colonialismo português. [...] Contudo, também entendemos que a 
Suécia e os outros países escandinavos não podiam mudar repentinamente de opinião sem rea-
lizarem um processo democrático. Estavam confrontados com uma opinião pública que tinha 
de ser convencida. Era preciso passar pelos parlamentos e por muitos partidos políticos. Não 
eram obrigados a ter o mesmo entendimento da situação em Moçambique que nós.116 

No caso da ajuda ao PAIGC, não havia um representante permanente sueco na Guiné-
Conacri e a ASDI não estava em posição de poder controlar a utilização dada à ajuda 
concedida nas zonas libertadas da Guiné-Bissau. Neste aspecto, a situação em termos da 
cooperação com a FRELIMO era muito diferente. A Suécia tinha uma presença signifi-

nas zonas libertadas, exigiu que a Suécia declarasse uma proibição de investimentos em Moçambique e declarasse o 
isolamento económico de Portugal (Peo Österholm: ”FRELIMO-ledare anklagar: Sverige är inkonsekvent”/”Líder 
da FRELIMO acusa: A Suécia é incoerente” em Dagens Nyheter, 26 de Setembro de 1973, e Bengt Säve-Söderbergh: 
Memorando: ”Samtal med en besökande FRELIMO-ledare”/”Conversa com um líder da FRELIMO de visita”, 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 28 de Setembro de 1973) (MFA). Não havia investimentos suecos 
em Moçambique. Na altura da visita de Ribeiro de Carvalho, os relatos na imprensa indicavam, contudo, que os 
estaleiros portugueses de construção e reparação naval, da empresa Lisnave, e nos quais as empresas suecas Kockums 
e Eriksbergs tinham, entre si, controlo de um quinto do capital, estavam a planear construir um estaleiro em Nacala 
(”Svenskvarv utreder Moçambique-satsning”/”Armadores suecos estudam investimento em Moçambique” em Da-
gens Nyheter, 21 de Setembro de 1973). Declarando a sua posição, segundo a qual era ”indesejável” que a Suécia fiz-
esse investimentos tanto em Portugal quanto nas colónias portuguesas, o Ministro dos Negócios Estrangeiros sueco, 
Sven Andersson, informou três meses mais tarde o parlamento sueco de que o governo estava a ”estudar a viabilidade 
de impedir investimentos suecos nas colónias portuguesas” (”Resposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros a 
uma interpelação da Sra. Dahl”, 10 de Dezembro de 1973, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on 
Swedish Foreign Policy: 1973, Estocolmo, 1976, p. 158). 
112. Cf. a entrevista com Jorge Rebelo, p. 46. 
113. Entrevista com Marcelino dos Santos, p. 49. 
114. Ibid., p. 48. 
115. Entrevista com Joaquim Chissano, p. 40. Chissano declarou ainda que: ”Para dizer a verdade, mesmo do ponto 
de vista ideológico, estávamos próximos da Suécia. A ajuda serviu de contrapeso à tendência que existe de copiar 
aquilo que se via nos países onde houve revoluções, como na União Soviética ou na China. Encontrámos um ponto 
intermédio na Suécia, ponto esse que nos servia de referência” (ibid.). 
116. Ibid., pp. 39–40. 
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cativa na Tanzânia. E embora os funcionários da ASDI na Embaixada de Dar es Salaam 
não pudessem entrar nas zonas libertadas no norte de Moçambique, visitavam regular-
mente o campo de refugiados da FRELIMO em Tunduru,117 bem como o Hospital Dr. 
Américo Boavida em Mtwara.118 Situado logo a norte da fronteira de Moçambique, e 
tendo a base militar principal da FRELIMO em Nachingwea entre os dois, o acam-
pamento de Tunduru e o hospital de Mtwara estavam directamente expostos à luta de 
libertação. Inaugurado em Junho de 1970, o hospital tornou-se num centro médico para 
a população nas zonas de combate. 

Enquanto no caso do PAIGC, a ASDI não podia verificar se os utilizadores finais da 
ajuda humanitária eram civis ou militares, mas no caso da FRELIMO, na Tanzânia, esse 
controlo não só era possível com era feito na realidade. Entrevistado em 1996, Chissano 
fazia notar que 

a Suécia deu-nos medicamentos, mas nós dissemos que o termo ”humanitário” significa que 
um homem armado também tem direito à vida e a ser tratado quando está ferido. Um civil 
ferido pode vir ao hospital para receber tratamento, mas um soldado não pode ser tratado com 
esse mesmo medicamento. Isto foi um choque para nós e nesse ponto tivemos de ser incisivos. 
[...] 
Costumávamos receber os medicamentos e fizemos tudo ao nosso alcance para convencer 
os suecos de que tal era impossível, especialmente nas clínicas de Dar es Salaam e no nosso 
hospital em Mtwara. Os suecos faziam visitas e diziam ”isto são medicamentos suecos e não 
podem ser ministrados àquele doente, porque ele é um militar”. Era muito difícil ouvir uma 
coisa destas! A situação era impensável! Temos um soldado que está a combater eo filho dele 
está no campo de Tunduru, a receber medicamentos e vestuário suecos. Quando o pai chega, 
não poder ser vestido nem alimentado usando a mesma ajuda [...]. Era muito estranho! [...] 
Tentámos dizer que eles estavam a apoiar uma luta de libertação, mas optavam por apoiar 
apenas um dos seus aspectos. Apesar disso, não podíamos separar as zonas diplomáticas, das 
sociais ou das militares. Era uma tarefa impossível.119 

As autoridades suecas acabaram por adoptar uma atitude de maior flexibilidade e, tam-
bém, nesta área, o diálogo com a FRELIMO contribuiu para adaptar a ajuda humani-
tária às realidades dos movimentos de libertação da África Austral. Com as definições a 
que se chegou com a ajuda ao PAIGC foi possível fazer uma interpretação mais abran-
gente, que viria a guiar a ajuda não-militar ao ANC na África do Sul, à SWAPO na 
Namíbia e à ZANU e à ZAPU no Zimbabué, a partir de meados da década de setenta. 
No caso da própria FRELIMO, a partir de 1973, a ajuda oficial não apenas aumentou 
significativamente, mas foi sobretudo canalizada para as zonas libertadas no interior de 
Moçambique. 

Entretanto, em meados de 1972, foram publicamente expressas duras críticas à ajuda 
humanitária sueca, por parte de vozes na Tanzânia, o que constituiu uma surpresa. O 
Partido Social Democrata no poder tinha uma ligação particularmente estreita com o 

117. Por exemplo, ”Reserapport”/”Relato de viagem”: ”Besök i FRELIMOs läger i Tunduru, 1–2 mars 1973”/”Vis-
ita ao campo da FRELIMO em Tunduru, 1–2 de Março de 1973”, ASDI/Embaixada da Suécia, Dar es Salaam, 26 
de Março de 1973 (SDA).  
118. Olof Milton: Memorando (”Besök vid FRELIMOs sjukhus i Mtwara (Hospital Dr. Américo Boavida) 1972 10 
10”/”Visita ao hospital da FRELIMO em Mtwara (Hospital Dr. Américo Boavida) 1972 10 10”), ASDI/Embaixada 
da Suécia, Dar es Salaam, 13 de Outubro de 1972 (SDA). 
119. Entrevista com Joaquim Chissano, p. 40. Jorge Rebelo, Secretário da FRELIMO para a Informação, expressou 
em Junho de 1972, a mesma opinião, numa entrevista à revista independente mensal socialista sueca Kommentar 
(”Verklig hjälp måste stödja vårt befrielsekrig”/”A verdadeira ajuda tem de apoiar a nossa guerra de libertação” em 
Kommentar, Nº 11–12, 1972, pp. 18–23). 
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partido TANU do presidente Nyerere e o primeiro ministro sueco, Olof Palme, tinha 
realizado uma visita oficial à Tanzânia em Setembro de 1971, onde tinha sido acolhi-
do com muito entusiasmo. Durante a visita, usou da palavra, entre outros locais, no 
congresso da TANU em Dar es Salaam, declarando que ”em países ainda sob o jugo da 
opressão colonial, não é possível substituir a exigência de libertação nacional por quais-
quer avanços, calculados de forma táctica, para permitir um desenvolvimento internacio-
nal equilibrado”120, acrescentando ainda o seguinte 

no que diz respeito à Suécia, apoiamos os movimentos de libertação nos territórios ocupados 
por Portugal, ou seja, o PAIGC, a FRELIMO e o MPLA. Fornecemos ajuda humanitária, 
sob a forma de equipamento médico, material educativo, alimentos, têxteis e outros bens de 
consumo, bem como meios de transporte, e por isto temos sido criticados. Contudo, vamos 
continuar a seguir os imperativos da solidariedade e as recomendações das Nações Unidas. 
[...] Na nossa opinião, as nações europeias têm de ser muito mais activas e traçar uma linha de 
acção decisiva nestas questões. [...] O governo sueco está preparado para, de futuro, aumentar 
a sua ajuda.121 

Nove meses mais tarde, o jornal oficial Sunday News publicou um artigo de fundo, da 
autoria de um determinado Grupo de Estudo da TANU, com o título ”O segredo por 
detrás da ajuda humanitária”, no qual a Suécia era especificamente mencionada. Dizia, 
designadamente, que 

sabendo que os povos africanos nas colónias portuguesas estão a conseguir vitórias cada vez 
mais importantes a cada dia que passa, o imperialismo tem vindo ultimamente a esticar a sua 
manápula da ”amizade” na direcção dos movimentos de libertação, oferecendo-lhes aquilo a 
que desavergonhadamente chamam ”ajuda humanitária”. A verdade por detrás disto é que esta 
”ajuda” não passa de uma cenoura, dada com a intenção de cegar os povos combatentes para 
as actividades desumanas levadas a cabo pelo imperialismo contra eles, sob a capa do fascismo 
português. [...] A Suécia, por exemplo, é um dos países cujos interesses económicos em Portu-
gal têm vindo recentemente a subir em flecha. [...] O imperialismo é capaz de mudar de cor e 
de táctica, mas não pode mudar a sua própria essência. Será sempre desumano, independente-
mente das fachadas ”humanitárias” que por vezes possa mostrar.122 

O teor do artigo levou o embaixador da Suécia, Sven Fredrik Hedin, a pedir explicações 
ao governo tanzaniano. Segundo o Ministro dos Negócios Estrangeiros, John Malecela, 
o Grupo de Estudo da TANU era composto por académicos, que faziam análise política 
para o partido no poder, mas ”a publicação desse relatório foi um acidente”.123 Apesar 
disso, pouco tempo depois, o órgão oficial da Liga de Juventude da TANU da Universi-
dade de Dar es Salaam, Maji Maji, publicou um artigo de um ”correspondente”, intitu-
lado ”Imperialismo sueco”,124 no qual se declarava que 

a ajuda oficial sueca à FRELIMO, ao PAIGC e ao MPLA sofre de limitações claras [...]. Em 
primeiro lugar, limita-se à ”ajuda humanitária”, o que significa que apenas se reconhece uma 
parte da luta de libertação. Assim, ao recusar-se a reconhecer o aspecto militar como parte in-
tegrante da luta, o governo sueco está a dar uma imagem falseada da situação. Outra restrição 

120. Citado em Pierre Schori: The Impossible Neutrality – Southern Africa: Sweden’s Role under Olof Palme, David 
Philip Publishers, Cidade do Cabo, 1994, p. 5.  
121. ”Discurso do primeiro ministro no Congresso da TANU em Dar-es-Salaam”, 26 de Setembro de 1971, em 
Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign Policy: 1971, Estocolmo, 1972, p. 65. 
122. Sunday News, 11 de Junho de 1972. 
123. Carta de Sven Fr. Hedin ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Dar es Salaam, 30 de Junho de 1972 
(MFA).  
124. Maji Maji, Nº 6, Junho de1972, pp. 19–21.
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é que a ajuda material concedida através da ASDI é dada em géneros, seleccionados de uma 
lista e comprados (na Suécia) por funcionários da ASDI. Trata-se de uma forma grave de pater-
nalismo, que só se explica pelo desejo de manter os prósperos laços económicos com Portugal 
durante o máximo de tempo possível, e um desejo de chegar a uma solução neocolonialista 
nas colónias.125

Tratava-se, indubitavelmente, de expressões dos Grupos de África126 suecos e, como o 
artigo não espelhava as posições do partido no poder na Tanzânia nem dos movimentos 
de libertação, o Ministério dos Negócios Estrangeiros sueco decidiu deixar que a questão 
caísse no esquecimento.127 

Reconhecimento de facto e aumento da ajuda 

Pondo de parte as discórdias do início, a ASDI e a FRELIMO souberam criar um estreito 
e funcional relacionamento de ajuda.128 A nível político, a interacção entre o governo 
social democrata e o movimento de libertação era, já em meados da década de sessenta, 
bastante ampla e desenvolveu-se ainda mais no início da década de setenta. Fazendo uma 
retrospectiva, o presidente Chissano declarou em 1996 que ”Olof Palme foi um dos nos-

125. Ibid., p. 21. 
126. Cf. Draft: Swedish Imperialism in Portugal and Africa (”Imperialismo sueco em Portugal e em África”), A Con-
ferência da Páscoa, Lund, 1972 (AGA). Na altura, os membros dos AGIS contribuíram para o Maji Maji (Carta de 
Mai Palmberg, Malung, 24 de Junho de 1974; destinatário desconhecido) (AGA). 
127. Notas manuscritas numa carta (”Svensk imperialism”/”Imperialismo sueco”) de Nils G. Rosenberg, Embaixada 
da Suécia, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Dar es Salaam, 21 de Agosto de 1972 (MFA). A ajuda hu-
manitária era, ao mesmo tempo, fortemente criticada pela comunidade empresarial. Por exemplo, numa carta ao 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, o agente na África do Sul da empresa sueca Boliden, AE & CI, escreveu em 
Dezembro de 1972 que ”o nosso gabinete em Lourenço Marques informa-nos que o nosso cliente, Beira Waterworks 
Company, vai deixar de comprar o vosso sulfato de alumínio, atitude que tomaram tendo em conta o apoio dado 
pelo vosso governo aos movimentos terroristas nos territórios portugueses” (Carta de AE & CI ao Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, [sem indicação de local], 13 de Dezembro de 1972) (MFA). 
128. Consulte a entrevista com Stig Lövgren (ASDI): ”tínhamos uma excelente colaboração” (p. 312) e também a 
entrevista com Janet Mondlane: ”Ao fim ao cabo, a nossa relação de trabalho baseou-se numa grande confiança” (p. 
44). 

O cineasta sueco Lennart  
Malmer com Joaquim  
Chissano da FRELIMO (direi-
ta) nas zonas libertadas de 
Cabo Delgado, Moçambi-
que, Novembro de 1971 
(Gentilmente cedido por 
Lennart Malmer) 
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sos mais tenazes apoiantes” e que ”os suecos tinham frequentemente um conhecimento 
melhor da nossa situação do que muitos países africanos”.129 Para esta situação contribuiu 
o diálogo estreito entre as duas partes, mas também as visitas feitas por vários jornalistas 
suecos às zonas libertadas, na companhia de representantes destacados da FRELIMO. As 
suas impressões foram amplamente divulgadas através da comunicação social sueca. 

Por exemplo, em Novembro de 1971, Lennart Malmer e Ingela Romare130, que du-
rante três semanas foram acompanhados por Joaquim Chissano131, filmaram um docu-
mentário para a empresa de televisão oficial sueca, na província de Cabo Delgado. Em 
conjunto com os seus trabalhos anteriores sobre as lutas de libertação na África Austral132, 
o documentário de uma hora, que passou na televisão no início de 1972, com o título 
”As balas começam a florir no nosso país”133, ”desempenhou um papel extremamente 
importante na formação de opinião na Suécia sobre este assunto”.134 Anders Johansson 
do Dagens Nyheter voltou também em Junho de 1974 às zonas que tinha visitado, pela 
primeira vez, na companhia de Eduardo Mondlane, em Fevereiro de 1968, e documen-
tou os avanços da FRELIMO, para um público leitor mais vasto.135 

O ano de 1973 viria, em larga medida, a constituir o ano da aceitação oficial da 
FRELIMO na Suécia e nos outros países nórdicos. Em Abril de 1973, a Conferência 
das Nações Unidas/OUA sobre Colonialismo e Apartheid na África Austral136 realizou-
se sob a égide do governo da Noruega.137 Descrita pela FRELIMO como ”uma notável 
congregação de forças da opinião pública de todo o mundo, em apoio à luta de libertação 
em África”138, o movimento moçambicano estava particularmente satisfeito. De visita ao 
Ministério dos Negócios Estrangeiros sueco em Estocolmo, após a conferência, o vice 
presidente Marcelino dos Santos descreveu o evento como ”uma vitória”, nomeadamente 
do ponto de vista do direito dos movimentos de libertação a representar os povos dos 

129. Entrevista com Joaquim Chissano, p. 39.  
130. Logo no início de 1969, Malmer e Romare visitaram a Beira para rodar um programa de televisão sobre o 
sistema colonial português, mas foram expulsos quatro dias volvidos (Lennart Malmer e Ingela Romare: ”Filmar a 
nova sociedade em Mozambique Revolution, Nº 49, Outubro-Dezembro de 1971, p. 18, e Malmer e Romare: ”Das 
mais belas experiências das nossas vidas” em A Voz da Revolução, Nº 6, Novembro-Dezembro de 1971).
131. Conversa telefónica com Lennart Malmer, 7 de Outubro de 1999, e FRELIMO: Boletim de Informação, Nº 
71, 30 de Dezembro de 1971, p. 9 (AHM). Em Maio de 1996, o presidente Chissano invocou com muito destaque 
a visita feita pela equipa da televisão sueca (entrevista com Joaquim Chissano, p. 39). 
132. Em 1969, Malmer e Romare produziram dois documentários sobre a África Austral para a empresa pública 
de televisão sueca, com o título ”Södra Afrika: Ett nytt Vietnam?” (”África Austral: Outro Vietname?”) e ”Vi älskar 
frihet mer än fred” (”Amamos a liberdade mais do que a paz”). Este último programa apresentava aos telespectadores 
o ANC da Africa do Sul, a SWAPO da Namíbia e a FRELIMO. Em 1971, a sua produção ”Moçambique är vårt 
Land” (”O nosso país é Moçambique”), dividida em cinco partes e versando sobre a FRELIMO e a luta de libertação 
dos moçambicanos, familiarizou ainda mais o público sueco com a causa nacionalista em Moçambique.  
133. Lennart Malmer och Ingela Romare: ”I vårt land börjar kulorna blomma”, Sveriges Television (SVT), 1972.
134. Ulf von Strauss: ”Till olydnadens lov: Lennart Malmers filmarskap” (”O Elogio da desobediência: A arte cine-
matográfica de Lennart Malmer”) em Film & TV, Nº 2, 1991, p. 8. 
135. Ver Anders Johansson: ”På marsch med gerillan” (”Marcha com as guerrilhas”) em Dagens Nyheter, 19 de Julho 
de 1974. Tal como as impressões de Malmer e Romare, os relatos de Johansson foram destacados pela FRELIMO. 
Ver Anders Johansson: ”O povo continua a ser bombardeado” em Mozambique Revolution, Nº 59, Abril-Junho de 
1974, p. 6, e Johansson: ”O progresso é evidente” em A Voz da Revolução, Nº 22, Maio-Julho de 1971, p. 12.
136. O título da conferência Nações Unidas/OUA era ”Conferência internacional para apoio às vítimas do colonial-
ismo e do apartheid na África Austral”. 
137. Para mais informações sobre a conferência de Oslo, consulte Eriksen em Eriksen (ed.) op. cit., pp. 56–72. Os 
documentos da conferência foram publicados em dois volumes pelo Instituto Escandinavo de Estudos Africanos 
(Olav Stokke e Carl Widstrand (eds): The UN-OAU Conference on Southern Africa, Oslo, 9–14 April 1973 (”A 
Conferência Nações Unidas-OUA sobre a África Austral, Oslo, 9–14 de Abril de 1973”), Instituto Escandinavo de 
Estudos Africanos, Uppsala, 1973). 
138. ”A Conferência de Oslo: Uma grande vitória” em Mozambique Revolution, Nº 55, Abril-Junho de 1973, p. 
19.
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respectivos países.139 O órgão oficial da FRELIMO, a Mozambique Revolution, sublinhou 
o facto de os movimentos de libertação terem ”participado na conferência numa base de 
igualdade plena com os representantes dos estados independentes”.140 Além disso, em 
Junho de 1973, o Secretário da FRELIMO para a Informação, Jorge Rebelo, declarou 
no Comité das Nações Unidas para a Descolonização, reunido em Nova Iorque, o se-
guinte: 

O facto de a conferência ter recebido um forte apoio dos países nórdicos141 e, ao fim ao cabo, 
de se ter realizado num país que é membro da OTAN, marca uma nova fase no nosso relacio-
namento internacional. [...] gostaríamos de deixar o nosso agradecimento aos países nórdicos 
pelo papel que desempenharam. [...] Isto não nos causa qualquer estranheza, pois a Suécia, a 
Noruega, a Dinamarca e a Finlândia têm vindo consistentemente a apoiar a nossa luta, mas 
consideramos que a nova abordagem que têm seguido, apoiando-nos agora politicamente e 
não apenas numa base humanitária, é um avanço significativo.142 

Na Suécia, o reconhecimento mais amplo ficou imediatamente manifesto. Ao deixar 
Oslo, os representantes dos oito movimentos de libertação reconhecidos pela OUA143, 
deslocaram-se a Estocolmo, onde os esperava um conjunto de reuniões e actividades, 
organizadas pelo governo e pelas ONGs.144 A visita recebeu muita atenção por parte dos 
jornais145, da rádio e da televisão, e o Ministro dos Negócios Estrangeiro sueco, Krister 
Wickman, organizou uma recepção em honra dos representantes, no próprio Ministério 
dos Negócios Estrangeiros.146 Como reflexo da importância dada aos movimentos de 
libertação das colónias portuguesas147, Wickman, para além do mais, convidou o pre-
sidente do MPLA, Agostinho Neto, o vice presidente da FRELIMO, Marcelino dos 
Santos e Lucette Andrade Cabral do PAIGC148 para um almoço de trabalho, à parte do 
restante programa.149 

Pouco tempo depois, a situação em Moçambique havia de ocupar, de forma dramá-

139. Anders Möllander: Memorando (”Minnesanteckningar från samtal 1973 04 17 med representanter för 
FRELIMO”/”Notas das conversações de 17/04/73 com representantes da FRELIMO”), CCAH, Estocolmo, 26 de 
Abril de 1973 (MFA). 
140. Mozambique Revolution, Nº 55, Abril-Junho de 1973, p. 19. A França, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos 
recusaram os convites que lhes foram endereçados para participar na conferência Nações Unidas/OUA.
141. ”Escandinavo” no texto original.
142. Nações Unidas: ”Declaração de Jorge Rebelo, Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), na 915ª 
reunião da Comissão Especial dos 24, realizada a 13 de Junho de 1973” (MFA). 
143. FNLA e MPLA de Angola, PAIGC da Guiné-Bissau e Cabo Verde, FRELIMO de Moçambique, SWAPO da 
Namíbia, ANC da África do Sul e ZANU e ZAPU do Zimbabué.
144. Anders Möllander: Memorando (”Besök 1973–04–17–18 av representanter för afrikanska befrielserörelser”/ 
”Visita em 17–18.04.1973 de representantes dos movimentos africanos de libertação”), CCAH, Estocolmo, 16 de 
Abril de 1973 (SDA).
145. Ver, por exemplo, Per Wästberg: ”Oslokonferensen om Sydafrikas rastyranni: Apartheid hot mot världsfreden” 
(”A conferência de Oslo sobre a tirania racial na África do Sul: A ameaça do apartheid contra a paz mundial”), em 
Dagens Nyheter, 19 de Abril de 1973.
146. Cf. Entrevista com Ben Amathila (SWAPO): ”A seguir à conferência de Oslo [...], Krister Wickman organizou 
uma recepção para todos os representantes dos movimentos de libertação, no Ministério dos Negócios Estrangeiros 
em Estocolmo. Depois disso, a Suécia quase reconheceu os movimentos de libertação como representantes oficiais 
dos seus povos, o que constituiu um avanço muito significativo em direcção ao reconhecimento e ao apoio” (p. 
65). 
147. A concentração nas colónias portuguesas por parte do movimento de solidariedade ficou também patente 
quando os AGIS organizaram uma reunião pública, na qual só Agostinho Neto (MPLA), Marcelino dos Santos 
(FRELIMO) e Gil Fernandes (PAIGC) falaram ao público presente. 
148. O secretário geral do PAIGC, Amílcar Cabral, foi assassinado em 20 de Janeiro de 1973. 
149. Gun-Britt Andersson: Memorandum (”Besök i Sverige av befrielserörelserepresentanter”/”Visita à Suécia de 
representantes dos movimentos de libertação”), Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 25 de Maio de 
1973 (MFA).
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tica, as primeiras páginas dos jornais de todo o mundo quando, a 10 de Julho de 1973, 
o padre britânico Adrian Hastings publicou no jornal The Times de Londres informações 
recolhidas junto de missionários católicos espanhóis acerca de um massacre na aldeia 
de Wiriyamu, a sul da capital da província, Tete. De acordo com as fontes citadas por 
Hastings”, 400 aldeões teriam sido assassinados por tropas paraquedistas portuguesas, 
em meados de 1972.150 A informação foi publicada em ligação com a visita de estado do 
primeiro ministro português à Grã-Bretanha, em Julho de 1973. Esta informação não 
constituía o único relato de massacres em Moçambique,151 longe disso, mas deu azo a um 
coro internacional de protestos. Na Suécia, essas notícias colocaram em marcha uma ca-
deia de reacções que isolaram ainda mais Portugal e reforçaram a causa da FRELIMO. 

Entrevistado pelo jornal vespertino social democrata Aftonbladet, o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros Wickman anunciou, quatro dias após a publicação do relatório 
Hastings, que a Suécia ”vai iniciar uma acção política de grande alcance contra as guerras 
coloniais de Portugal em África”.152 Aproveitou também para criticar os investimentos 
de empresas privadas suecas em Portugal, que definiu como ”ofensivos” e resultado de 
”especulações dúbias e de curto alcance”.153 Nesse mesmo dia Wickman declarou aos mi-
crofones da rádio sueca que, como primeiro passo, tinha solicitado a convocação de uma 
reunião extraordinária do Comité das Nações Unidas para a Descolonização e que as tro-
cas oficiais com Portugal, a nível ministerial estavam ”fora de questão”.154 As notícias do 
massacre de Wiriyamu foram, ao mesmo tempo, recebidas com repulsa e indignação pela 
oposição liberal sueca. O futuro presidente do Partido Liberal e vice primeiro ministro, 
Per Ahlmark155, que já em 1961 havia condenado as guerras coloniais portuguesas e a 
filiação do país na EFTA156, foi particularmente eloquente. Como reacção às notícias, es-
creveu uma carta aberta no jornal liberal Expressen, endereçada aos directores executivos 
das empresas suecas com interesses económicos relevantes em Portugal157, dizendo que 

contribuem para o prolongamento dos banhos de sangue nas três zonas de África. Na prática, 
estão a dar ajuda económica ao regime de Caetano, para que este cometa genocídios. [...] Vão 
continuar a injectar verbas na economia portuguesa ou vão retirar novas conclusões do debate 
e dos relatos da semana passada?158 

150. A averiguação levada a cabo por Hastings foi publicada em 1974, na Grã-Bretanha, por Search Press com o 
título Wiriyamu. Foi publicada no mesmo ano em língua sueca (Adrian Hastings: Wiriyamu, Gummessons Bok-
förlag, Falköping, 1974).
151. Cf. ”Wiriyamu: Não foi um crime isolado” em Mozambique Revolution, Nº 55, Abril–Junho de 1973, pp. 
23–24.
152. Gunnar Fredriksson: ”Sverige till attack mot Portugals kolonialkrig” (”A Suécia lança ataque contra as guerras 
coloniais portuguesas”), em Aftonbladet, 14 de Julho de 1973. 
153. Ibid.
154. Ministério dos Negócios Estrangeiros: ”Intervju med utrikesminister Krister Wickman i Dagens Eko, 14.7 
1973” (”Entrevista com o Ministro dos Negócios Estrangeiros Krister Wickman no programa noticioso Dagens 
Eko, 14.7 1973”), Departamento de Imprensa, Estocolmo, 24 de Julho de 1973 (MFA). 
155. Era na altura presidente do Partido Liberal um deputado liberal de nome Ahlmark e foi-no entre 1975 e 1978. 
Foi vice primeiro ministro e Ministro do Trabalho entre 1976 e 1978. 
156. ”Portugal ur EFTA!” (”Portugal fora da EFTA!”), em Dagens Nyheter, 1 de Julho de 1961. Como jovem depu-
tado do Partido Liberal na oposição, Ahlmark foi, em meados dos anos sessenta, o político sueco mais activo contra 
a presença de Portugal na EFTA e um firme apoiante da ajuda aos movimentos de libertação da África Austral. Num 
livro publicado em 1994, Vänstern och Tyranniet (”A Esquerda e a tirania”), Timbro, Estocolmo, criticou veement-
emente os ”companheiros de viagem” suecos de comunismo e totalitarismo durante o que ele chamou ”o quarto 
de século louco”, a partir do final dos anos sessenta e até ao início dos anos noventa. Com tudo isto, parece ter-se 
esquecido do seu passado político. 
157. As empresas eram: Algots, Billeruds, Eriksbergs, Gefa, Kockums, Mölnlycke, STAB, Wicanders e Öberg & Co.
158. Per Ahlmark: ”Ni stöder portugisernas massmord” (”Estão a apoiar o genocídio praticado pelos portugueses”), 
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As notícias do massacre galvanizaram a classe política sueca contra Portugal, levando à 
caracterização do país nas Nações Unidas como ”um império colonial titubeante e à beira 
da ruína”.159 A iniciativa de Wickman para lançar uma vasta acção foi muito bem acolhi-
da. A sua proposta de convocar uma reunião especial do Comité das Nações Unidas para 
a Descolonização foi também apoiada pelos países membros. A reunião do Comité dos 
24 realizou-se em Nova Iorque a 20 de Julho de 1973. Na sua declaração a este organis-
mo das Nações Unidas, o embaixador Kaj Björk declarou que 

o governo sueco tem vindo a sugerir que seria útil realizar uma reunião para deixar ainda mais 
claro o dever que incumbe ao governo português de permitir uma investigação internacional e 
imparcial de todos os aspectos da guerra nos territórios africanos ainda sob seu domínio. [...] 
Todos os estados devem participar na campanha tendente a abolir todo e qualquer vestígiode 
exploração colonial, do qual as dependências de Portugal em África são o exemplo mais mar-
cante: [...] A pressão internacional deverá aumentar no sentido de se acabar com esta situação 
vergonhosa, e os países industrializados têm de conceder ajuda aos movimentos de libertação. 
[...]O futuro de Angola, de Moçambique e da Guiné-Bissau tem de ser decidido pelos respec-
tivos povos.160 

O Comité para a Descolonização apoiou a proposta para a criação de uma comissão 
internacional de inquérito. Por sua vez, também os Ministros dos Negócios Estrangeiros 
nórdicos aprovaram essa proposta, numa reunião realizada em Estocolmo a 30 de Agosto 
de 1973161, tendo também sido aprovado um projecto de resolução para este efeito, no 
início de Novembro de 1973, apresentado pela Suécia à Assembleia Geral das Nações 
Unidas.162 Apesar da aprovação da assembleia, os investigadores das Nações Unidas fo-
ram impedidos pelo regime de Caetano de entrar em qualquer uma das colónias portu-
guesas. Contudo, no caso do massacre de Wiriyamu, os investigadores puderam fazer 
averiguações na Europa e na Tanzânia e apuraram que as revelações feitas por Hastings 
tinham fundamento.163 

A iniciativa sueca contra Portugal foi combinada com apoio político e material aos 
movimentos de libertação em Angola, na Guiné-Bissau e em Moçambique. No seu dis-
curso perante a Comissão das Nações Unidas para a Descolonização, o embaixador Björk 
tinha, a 20 de Julho de 1973, instado os países ocidentais a aumentar a ajuda às orga-
nizações nacionalistas. Para dar o exemplo, o governo sueco decidiu, nesse mesmo dia, 
aumentar para mais do dobro a verba atribuída à FRELIMO, passando de 2 milhões de 
coroas suecas em 1972–73 para 5 milhões em 1973–74.164 Mais importante do que o 
valor, que continuava a ser bastante reduzido, era o facto de a parte mais importante da 
ajuda ter mudado a partir dessa altura e, em vez de se centrar nos programas para refu-

em Expressen, 18 de Julho de 1973. 
159. Ministério dos Negócios Estrangeiros: Speech by Ambassador Kaj Björk at the UN Special Committee of 24 
meeting concerning Mozambique in New York, 20 July 1973 (”Discurso pelo Embaixador Kaj Björk na reunião da 
Comissão Especial dos 24 das Nações Unidas dedicada a Moçambique e realizada em Nova Iorque, a 20 de Julho de 
1973”), Departamento de Imprensa, Estocolmo, 23 de Julho de 1973 (MFA).
160. Ibid.
161. ”Comunicado à imprensa”, 4 de Outubro de 1973, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on 
Swedish Foreign Policy: 1973, Estocolmo, 1976, p. 150. Deve notar-se que a Dinamarca, a Islândia e a Noruega, 
juntamente com Portugal, faziam parte da OTAN. 
162. ”Comunicado à imprensa”, 7 de Novembro de 1973, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on 
Swedish Foreign Policy: 1973, Estocolmo, 1976, p. 152. 
163. Thomas H. Henriksen: Mozambique: A History, Rex Collings, Londres, com David Philip, Cidade do Cabo, 
1978, p. 216. 
164. Ministério dos Negócios Estrangeiros: ”Beslut: Bistånd till FRELIMO” (”Decisão: Ajuda a África:  
FRELIMO”), Estocolmo, 20 de Julho de 1973 (MFA).  
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giados da FRELIMO na Tanzânia, passou a concentrar-se nas actividades não-militares 
do movimento nas zonas libertadas de Moçambique. Esta abordagem, recomendada pela 
conferência de Oslo165, tinha sido pedida por Marcelino dos Santos, durante a sua visita 
a Estocolmo em Abril de 1973.166 

Essa mudança de estratégia foi sublinhada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Wickman, numa entrevista ao jornal francês Afrique-Asie em Setembro de 1973, em que 
declarou que ”o objectivo da ajuda sueca é apoiar as actividades civis dos movimentos de 
libertação nas zonas libertadas”. Na entrevista, em que Wickman fala também do Viet-
name e sublinha a comunhão de interesses entre a Suécia não-alinhada e os movimentos 
de libertação no contexto da guerra fria, explicou também que 

é essencial para a Suécia, do ponto de vista da nossa própria política de neutralidade, fazer 
respeitar os direitos dos pequenos estados à independência de qualquer poder, ou grupo de 
poderes, que possam ameaçar a sua autonomia. Além disso, o governo sueco está convicto de 
que as exigências dos povos oprimidos não serão silenciadas. [...] Uma estratégia de paz de lon-
go prazo terá de se basear na vontade de satisfazer as exigências dos povos oprimidos para que 
haja mudanças. Isto significa que, no quadro daquilo que for politicamente possível e viável, 
a Suécia apoiará a libertação política dos povos do colonialismo e de outras pressões externas. 
É por isso que o apoio material e moral concedido aos movimentos de libertação nacionais se 
está a tornar num elemento natural da política externa sueca. [...] 
As recomendações das Nações Unidas constituem uma base política e formal para a ajuda dada 
pela Suécia aos movimentos de libertação africanos. O objectivo da nossa ajuda, que é, em 
forma e conteúdo, humanitária, é apoiar as actividades civis dos movimentos de libertação nas 
zonas libertadas. [...] Para além e acima da despesa feita com ajuda, a Suécia utiliza os meios 
diplomáticos e políticos considerados adequados.167 

As organizações nacionalistas viram aumentado o seu reconhecimento noutras áreas. A 
Suécia, para além de aumentar as dotações para os movimentos nas colónias portuguesas 
e de alargar a ajuda oficial para passar também a abarcar o ANC da África do Sul e a 
ZAPU do Zimbabué168, combinou essas medidas com novos procedimentos político-
administrativas a partir de 1973. 

Utilizando o quadro legislativo que regia as relações de ajuda da Suécia para com 
estados independentes, foi criada uma rotina de negociações oficiais anuais com os movi-
mentos de libertação. Passando a dispensar os pedidos e as decisões ad hoc durante o ano 
fiscal, as negociações anuais tornaram-se acontecimentos importantes entre os doadores 
e os que recebiam ajuda. Nessas negociações eram discutidos problemas políticos, fazia-
se o acompanhamento dos montantes anteriormente pagos e elaboravam-se planos para 
continuar a dar ajuda. 

Ao princípio as negociações anuais realizavam-se em Dar es Salaam na Tanzânia, ou 
em Lusaca na Zâmbia.169 Das delegações suecas faziam normalmente parte responsáveis 

165. No ”Programa de acção”, aprovado em Abril de 1973 na Conferência de Oslo, declara-se que ”deve ser feita 
referência especial às necessidades em larga escala na zonas libertadas, em termos de fornecimento de bens essenciais 
para as populações e de reconstrução nacional” (citado em Stokke e Widstrand (eds) op. cit. (Vol. I), p. 32). 
166. Ernst Michanek: ”Brev till Konungen” (”Carta ao Rei”): ”Stöd till Frelimo” (”Apoio à FRELIMO”), ASDI, 
Estocolmo, 19 de Julho de 1973 (SDA).
167. ”Entrevista (Setembro) com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Wickman, na edição especial na Suécia 
do jornal Afrique-Asie” em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign Policy: 1973, Esto-
colmo, 1976, pp. 62–64. 
168. Em Fevereiro de 1973, o governo sueco decidiu alargar o alcance da sua ajuda oficial incluindo também o ANC 
da Africa do Sul e a ZAPU do Zimbabué. 
169. As negociações anuais com a ZANU do Zimbabué e com a SWAPO da Namíbia realizaram-se posterior e 
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do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da ASDI170, sendo os movimentos de liberta-
ção geralmente representados ao mais alto nível político.171 As decisões eram depois for-
malizadas pela assinatura de um protocolo (actas de consenso) que, em conjunto com um 
orçamento pormenorizado, servia de documento-guia para a cooperação durante o ano 
seguinte.172 Esta rotina não só introduziu um elemento muito significativo (e bastante 
apreciado)173 de estabilidade na relação de ajuda174, mas significava também um reconhe-
cimento informal e oficial dos movimentos de libertação.175 Estando em pé de igualdade 
com os países independentes que recebiam ajuda ao desenvolvimento da Suécia, os mo-
vimentos de libertação passaram, a partir de 1973, e do ponto de vista do protocolo e 
da administração oficial, a ser abordados para fins práticos como parceiros bilaterais. Em 
suma, os movimentos de libertação não eram apenas vistos como organizações de resis-
tência contra regimes opressores, mas como legítimos ”governos em gestação”. 

Atenções centradas nas zonas libertadas 

Por volta de 1973 a FRELIMO tinha assumido o perfil de governo de facto em vastas 
zonas do norte de Moçambique. Para além dos projectos criados pelo Instituto Moçam-
bicano, em favor dos refugiados na Tanzânia, nomeadamente o da escola secundária 
em Bagamoyo, o centro de refugiados e a escola primária em Tunduru e o Hospital 

respectivamente em Maputo, capital de Moçambique e em Luanda, a capital de Angola. 
170. É de assinalar que Ernst Michanek, o director geral da ASDI até 1979, cargo que acumulava com a presidência 
do Comité Consultivo para a Ajuda Humanitária, nunca liderou uma delegação sueca em negociações oficiais com 
um movimento de libertação da África Austral. 
171. No caso da FRELIMO, Janet Mondlane liderou as primeiras negociações oficiais com a Suécia, realizadas em 
Setembro de 1973. Foi secundada, entre outros, por Daniel Mbanze que, em Julho de 1975 se tornaria vice ministro 
da Administração Interna de Moçambique, já na altura independente. Em Maio de 1974, a delegação da FRELIMO 
foi chefiada por Marcelino dos Santos e Joaquim Chissano. Sobre o equilibrio, muitas vezes desigual, entre as delega-
ções oficiais da Suécia e a dos movimentos de libertação, consulte a entrevista de Lindiwe Mabuza (ANC), p. 137.
172. O ciclo de negociações anuais começou com as negociações com a FRELIMO, o MPLA, a SWAPO e a ZANU, 
em Setembro de 1973 (Carta de Anders Möllander [”Bistånd till FRELIMO”/”Ajuda à FRELIMO”] à Embaixada 
sueca em Dar es Salaam, Estocolmo, 23 de Agosto de 1973) (SDA). Acertadas com o ano fiscal sueco, as negociações 
realizaram-se em Maio de 1974 com o PAIGC (em Conacri), o ANC, a FRELIMO e o MPLA (em Dar es Salaam), 
e com a SWAPO, a ZANU e a ZAPU (em Lusaca) (Carta de Astrid Bergqvist [”Överläggningar med FRELIMO 
ang. biståndsprogram för 1974–75”/”Negociações com a FRELIMO ref. programa de cooperação para 1974–75”] 
à Embaixada sueca em Dar es Salaam, Estocolmo, 20 de Março de 1974) (SDA).
173. Consulte, por exemplo, as entrevistas com Kumbirai Kangai da ZANU (p. 213) e com Aaron Mushimba da 
SWAPO (pp. 84–85).   
174. Durante as negociações com a FRELIMO, realizadas em Dar es Salaam, em Setembro de 1973, a delegação 
sueca levantou a questão dos compromissos de longo prazo assumidos para com o movimento de libertação (CCAH: 
Memorando (”Stöd till FRE-LIMO”/”Ajuda à FRELIMO”), ASDI, Estocolmo, 5 de Novembro de 1973) (SDA). 
O raciocínio era que o valor atribuído ao movimento num determinado ano fiscal deveria ser usado como valor 
fixo de planeamento para o ano fiscal seguinte. Em Janeiro de 1975, Per Ahlmark e Billy Olsson do Partido Liberal, 
apresentaram uma moção ao parlamento para esse efeito, ”solicitando acordos de longo prazo com os movimentos 
de libertação da África Austral que permitam assegurar ajuda sueca em rápida expansão” (Parlamento sueco, 1975: 
Moção Nº 1165, Riksdagens Protokoll 1975, p. 16). O princípio foi aplicado no caso do ANC da África do Sul e 
da SWAPO da Namíbia, no princípio da década de oitenta.
175. Em 1973, as representações diplomáticas e de ajuda da Dinamarca, Noruega e Suécia em Dar Es Salaam 
começaram a coordenar as suas posições relativamente à FRELIMO, e a ter conversações no sindido de partilharem 
o apoio financeiro ca dar aos custos de exploração das instituições civis do movimento de libertação, sediadas na Tan-
zânia (Carta de Göran Hasselmark [”Bistånd till Frelimo”/”Ajuda à FRELIMO”] para o Ministério dos Negócios Es-
trangeiros, Dar es Salaam, 6 de Agosto de 1973) (SDA). Os debates, com o vice presidente da FRELIMO Marcelino 
dos Santos, abriram o caminho para projectos conjuntos nórdicos de ajuda ao desenvolvimento no Moçambique 
independente, entre os quais consta o Programa Agrícola Nórdico-Moçambicano (MONAP).
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Dr. Américo Boavida em Mtwara176, o movimento geria as zonas libertadas como ”um 
estado proto-independente, com comércio externo, relações diplomáticas e serviços à 
população”.177 Enquanto esteve em guerra, a FRELIMO, tal como o PAIGC, foi criando 
as bases para uma nova sociedade, disponibilizando serviços sociais e desenvolvendo a 
economia rural. Uma publicação do Instituto Moçambicano dava nota de que, em 1971, 
”a nossa vida é composta por dois grandes vectores: a luta armada contra o colonialismo 
português e a tarefa de gigantes que é construir uma nova nação, dos pontos de vista 
social, económico e político”.178 

Os desafios eram enormes. Em 1971 calculava-se que cerca de um milhão de pessoas 
vivia já nas zonas libertadas de Moçambique.179 Tendo visto o acesso à educação e aos 
cuidados de saúde ser-lhes negado pelos portugueses, muito viram a sua situação mudar 
radicalmente através do trabalho da FRELIMO. Já em 1966, mais de 100.000 aldeões da 
provincia de Cabo Delgado estavam, por exemplo, inoculados contra a varíola180, e em 
1971 a FRELIMO tinha já aberto, nas zonas libertadas, 40 centros de saúde, nos quais 
trabalhavam mais de 400 profissionais.181 Três anos mais tarde, o número de clínicas a 
céu aberto tinha passado para 150, com um número total aproximado de 750 funcioná-
rios.182 Os feitos na área da educação primária e alfabetização de adultos, foram também, 
e a todos os títulos, impressionantes. Por volta de 1966, mais de 10.000 estudantes 
estavam a participar nas aulas da FRELIMO e, por volta de 1970, esse número tinha 
triplicado.183 Muito mais gente participou nos programas de alfabetização de adultos e, 
em 1974, havia cerca de 200 ”escolas de mato” nas zonas controladas pela FRELIMO,184 
muitas vezes móveis, para escapar aos bombardeamentos dos portugueses. 

Por forma a transformar as zonas libertadas em entidades economicamente viáveis, 
capazes de alimentar a população local e apoiar, simultaneamente, os combatentes da li-
berdade185, a FRELIMO deu uma grande atenção à questão da produção agrícola. Foram 
introduzidos no país vários sistemas de cooperativas, e, quase sempre inspirados no mo-
delo do PAIGC, foi criada uma economia de troca de géneros, com as lojas do povo.186 
Estas foram criadas em 1966,187 como forma de fazer chegar aos camponeses bens impor-
tados, tais como têxteis, ferramentas agrícolas e utensílios domésticos, que eram trocados 
por produtos agrícolas. Até ao início dos anos setenta, o sistema foi, contudo, afectado 

176. Situado logo a norte da fronteira norte de Moçambique, o Hospital Dr. Américo Boavida serviu a população 
em geral das zonas libertadas de Cabo Delgado. Foi baptizado com o nome dum conhecidíssimo médico angolano 
negro, assassinado num ataque de helicópteros portugueses ao MPLA, no leste de Angola, em 1968. 
177. Henriksen op. cit., p. 204. 
178. Instituto Moçambicano: Mozambique and the Mozambique Institute, 1972 (”Moçambique e o Instituto 
Moçambicano”), Dar es Salaam, [sem indicação de data], p. 1. 
179. Ibid, p. 57. 
180. Isaacman e Isaacman op. cit., p. 95.  
181. Instituto Moçambicano op. cit., p. 6.
182. Carta de Janet Rae Mondlane, Instituto Moçambicano, à Save the Children Federation, [sem indicação de 
lugar], 4 de Abril de 1974 (AHM).
183. Isaacman e Isaacman op. cit., p. 93. 
184. Henriksen op. cit., p. 203.
185. Em 1971, constava que a FRELIMO tinha 15.000 guerrilheiros e 20.000 aldeões constituídos em milícia 
paramilitar (Instituto Moçambicano op. cit., p. 1).
186. Eram usadas as moedas portuguesa e tanzaniana, mas o instrumento de troca mais corrente era o sal (Instituto 
Moçambicano op. cit., p. 53). A partir de 1973, a Suécia forneceu grandes quantidades de sal à FRELIMO, à luz do 
programa sueco de ajuda humanitária.
187. Isaacman e Isaacman op. cit., p. 96. 
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por falta de mantimentos.188 Apesar disso, foi criada uma rede funcional de trocas, que 
acabou por resultar na exportação de cajú, sementes de sésamo e esculturas em madeira 
dos makonde, para a Tanzânia. Em 1973, a FRELIMO organizou exportações de mais de 
200 toneladas de castanha de cajú e 500 toneladas de sementes de sésamo.189

As negociações oficiais entre o governo sueco e a FRELIMO realizaram-se em Dar es 
Salaam em meados de Setembro de 1973, pouco tempo depois da declaração do Minis-
tro dos Negócios Estrangeiros, Wickman, de que a ajuda deveria ser sobretudo enviada 
para as zonas libertadas. O programa de colaboração alargada relativo a 1973–74 espe-
lhava esta mesma abordagem. Dos 5 milhões de coroas suecas concedidos, cerca de 3,1 
milhões, dois terços da verba, foram reservados para as zonas sob controlo da FRELI-
MO.190 Na rubrica ”assistência social” foram inscritos 1,8 milhões de coroas suecas, para 
o fornecimento de roupa a uma população calculada em 10.000 crianças com menos de 
doze anos de idade. A verba destinava-se também ao fornecimento de leite condensado, 
comida enlatada e fruta seca.191 Foi também feita uma dotação (1,3 milhões de coroas 
suecas no total) para uma vasta gama de mercadorias, entre as quais ferramentas para 
agricultura, extracção de sal, apicultura e trabalhos em madeira, para além de sal, co-
bertores, archotes, rádios transmissores e relógios. Esse material foi atribuído às lojas do 
povo como ”equipamento para produção e comércio”.192 Dos restantes 1,9 milhões, um 
total de 1,3 milhões foi reservado como ajuda em espécie para as despesas de exploração 
do Instituto Moçambicano e do centro de refugiados no sul da Tanzânia193, enquanto 
300 mil coroas suecas foram destinadas a mercadorias para os programas médicos e de 
saúde da FRELIMO, na Tanzânia e em Moçambique.194 Foi atribuído o mesmo valor 
à exploração agrícola do movimento na Zâmbia, incluindo o fornecimento de camiões, 
tractores, sementes e equipamento agrícola.195 

O relacionamento da Suécia com a FRELIMO a partir de 1973 abriu o caminho para 
uma assistência mais activa aos movimentos de libertação da África Austral. Com a expe-
riência positiva dos anos 1973–74196, a abordagem mais geral foi mantida em 1974–75, 
altura em que triplicou a verba concedida à FRELIMO, passando de 5 para 15 milhões 
de coroas suecas. Deste valor, 6,4 milhões foram reservados para as crianças nas zonas 
libertadas, e 2,4 milhões para mercadoria para as lojas do povo.197 O valor remanescente 

188. Instituto Moçambicano op. cit., p. 53.
189. Henriksen op. cit., p. 203. 
190. CCAH: Memorandum (”Stöd till FRELIMO”/”Apoio à FRELIMO”), ASDI, Estocolmo, 5 de Novembro de 
1973 (SDA). 
191. Ibid. and Anexo Nº 1 (SDA).
192. Ibid. .
193. Ibid. O saldo da verba atribuída em 1972–73 deve ser utilizado para fornecer água potável ao campo de Tun-
duru (”Actas acordadas quanto aos debates sobre cooperação entre as delegações entre a Suécia e a FRELIMO”, Dar 
es Salaam, [sem data, mas Setembro de 1973]) (SDA). 
194. CCAH: Memorandum (”Stöd till FRELIMO”/”Apoio à FRELIMO”), ASDI, Estocolmo, 5 de Novembro de 
1973 e Anexo Nº 1 (SDA).
195. Ibid. Também Lars M. Hultkvist: Memorando Follow-up of Purchase Programme – FRELIMO / ”Seguimento 
do programa de aquisições – FRELIMO”), ASDI, Lusaca, 15 de Janeiro de 1975 (SDA). A ZANU do Zimbabué 
usou as instalações oferecidas pela FRELIMO na sua exploração agrícola na Zâmbia (Entrevista com Joaquim Chis-
sano, p. 41). Como se verá, o governo sueco adquiriu posteriormente uma exploração agrícola para a ZANU, nas 
proximidades de Lusaca.  
196. Torgil Ringmar, director geral Interino da ASDI: ”Brev till Konungen” (”Carta ao Rei”): ”Stöd till FRELIMO” 
(”Apoio à FRELIMO”), ASDI, Estocolmo, 10 de Julho de 1974 (SDA). 
197. Ibid.
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foi atribuído como verba em dinheiro198, mercadorias para os sectores da saúde e da 
informação da FRELIMO na Tanzânia,199 e ainda como apoio ao transporte, ou seja, 
principalmente, disponibilização de veículos.200 

Para além disso, e fora da dotação para 1974–75, o governo sueco decidiu, em Fe-
vereiro de 1975, conceder à FRELIMO ajuda de emergência, sob a forma de 20.000 
toneladas de trigo.201 A decisão foi tomada em resposta a um apelo urgente do movi-
mento de libertação, que sublinhou a difícil situação alimentar que se vivia no norte e no 
sul de Moçambique. O eminente regresso de cerca de 110.000 refugiados da Tanzânia, 
do Malawi e da Zâmbia aumentou a dificuldade do desafio que era realojar dezenas de 
milhares de pessoas nos aldeamentos do norte do país. No sul, as inundações no vale do 
Limpopo quase causaram um surto de fome, entre uma população, calculada em mais 
de 250.000 pessoas.202 

Entre o reinício da ajuda à FRELIMO em 1971 e até à independência de Moçambi-
que em Junho de 1975, foi pago um total de 23 milhões de coroas suecas à FRELIMO, 
incluindo valores relativos a compromissos previamente assumidos.203 Por falta duma 
contabilidade completa da FRELIMO204 é difícil calcular o significado da ajuda ofi-
cial sueca para os programas civis do movimento, na Tanzânia e nas zonas libertadas de 
Moçambique. Neste último caso, uma comissão da FRELIMO concluiu, no início dos 
anos setenta, que o plano de ”melhorar os níveis de vida e alargar o mercado interno, 
produzindo artigos que vão ajudar o povo a aumentar a sua autoconfiança” precisaria 
de uma dotação mínima, calculada em 60 milhões de shillings tanzanianos o que, na 
altura, era o equivalente a 37,5 milhões de coroas suecas.205 Uma vez que a ajuda sueca 
às zonas libertadas, de meados de 1973 a meados de 1975, foi de cerca de 12 milhões de 
coroas suecas, poderia deduzir-se que teve um impacto muito grande. Declarações feitas 
posteriormente por responsáveis destacados da FRELIMO confirmaram que assim foi 
de facto. Entrevistado em Abril de 1996, o antigo governante Sérgio Vieira206 disse, por  
exemplo, que havia uma ”enorme necessidade” de ajuda, em medicamentos, vestuário e  
 

198. Ibid. O apoio em numerário à FRELIMO, o Instituto Moçambicano e o acampamento de Tunduru rece-
beram cerca de 2,6 milhões de coroas suecas em 1974–75. Depois do golpe de Abril de 1974 em Portugal, foi feito 
um acordo no sentido de re-atribuir os fundos para a aquisição de um máximo de quinze camiões, a utilizar para 
repatriar pessoas e equipamento para Moçambique (Carta de Marcelino dos Santos a Knut Granstedt, embaixador 
sueco na Tanzânia, Dar es Salaam, 4 de Abril de 1975 e resposta (”troca de correspondência”) de Knut Granstedt a 
Marcelino dos Santos, Dar es Salaam, 4 de Abril de 1975) (SDA).
199. Ringmar: ”Brev till Konungen” (”Carta ao Rei”) op. cit. O valor para o sector da saúde foi de 1,1 milhões de 
coroas suecas e para a tipografia da FRELIMO de 400 mil coroas suecas.
200. Ibid. O valor atribuído para veículos foi de 700 mil coroas suecas.  
201. Beslut” (”Decisão”): ”Svensk vetegåva till FRELIMO” (”Doação de trigo sueco à FRELIMO”), Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 6 de Fevereiro de 1975 (SDA). Foram feitos donativos de emergência seme-
lhantes, sob a forma de alimentos ou roupas, aos movimentos de libertação da África Austral, particularmente a 
seguir a ataques militares a campos de refugiados. O valor dessa ajuda não foi contabilizado nos valores que nos 
foram concedidos, e indicados no estudo.  
202. Henriksen op. cit., p. 226. 
203. Ver a tabela junta, sobre pagamentos da ASDI à FRELIMO. 
204. Guardados num armário em aço, os documentos do Instituto Moçambicano extraviaram-se no porto de Dar 
es Salaam. Colocado num navio que transportava todo o material do Instituto para Lourenço Marques (Maputo) a 
seguir à independência de Moçambique, o armário caiu borda fora (Conversa com Janet Mondlane, Maputo, 30 de 
Abril de 1996).  
205. Instituto Moçambicano op. cit., p. 55.
206. Após a independência, Vieira foi, entre outras funções, responsável pelas questões de segurança, tendo também 
sido Ministro da Agricultura. 
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alimentos: 
Precisamos disso, tanto quanto de armas. As armas, por si só, não mudam a vida, mas as 
roupas fornecidas ajudaram-nos a dar alguma coisa ao camponês das zonas libertadas. Assim, 
ele produzia e recebia algo em troca. Era fundamental criar uma base de desenvolvimento 
económico e de auto-suficiência.207 

Jorge Rebelo, antigo Ministro da Informação de Moçambique, também destacou o con-
texto mais alargado da ajuda sueca e nórdica: 

Sabíamos que o Ocidente não era uma entidade monolítica e, no nosso trabalho de mobili-
zação, dizíamos às pessoas que nem todos os países capitalistas eram nossos inimigos. Havia 
países que pertenciam ao bloco ocidental e que apoiavam a luta de libertação. Daí que o apoio 
dos países escandinavos tenha sido tão importante. Em vez de falar em termos abstractos, 
podíamos mostrar que nem todos os países ocidentais eram maus. Mas tínhamos de o provar. 
Quando as pessoas viram, através do Instituto Moçambicano, os medicamentos e os livros, 
pudemos dizer que vinham da Suécia ou da Noruega. Aí, passavam a ser algo de concreto, 
que nos ajudou nos nossos esforços para romper com a dicotomia bom-mau, Leste-Ocidente. 
[...] O apoio ajudou-nos a educar o nosso povo e a mudar a imagem que as pessoas tinham do 
Ocidente, que era má e de que todos os países de Leste eram nossos amigos. Nós sabíamos que 
assim não era, mas precisávamos de qualquer coisa que servisse de prova. Penso que foi nessa 
altura que se plantaram as sementes dos relacionamentos futuros. [...] 
O apoio nórdico permitiu-nos levar a cabo programas na área da educação, da saúde e da in-
formação. Através de contribuições em dinheiro pudemos concretizar actividades económicas 
nas zonas libertadas. Isso foi importante, porque era verdade que não poderíamos ter ganho a 
guerra apenas disparando contra o inimigo. Queríamos criar uma vida nova, e para tal preci-
sávamos de ajuda. Podíamos mobilizar a população para cultivar, para produzir milho e outros 
alimentos, mas era difícil fornecermos-lhes sabão, medicamentos e outros produtos básicos. O 
apoio dos países nórdicos colmatou essa nossa lacuna. [...] A seguir à independência, a ajuda 
nórdica foi vista como uma continuação destas acções.208 

Neste contexto deve dizer-se que a ajuda oficial nórdica foi vista como sendo dada sem 
qualquer contrapartida política nem ideológica209, enquanto a fundamental ajuda militar 
da União Soviética e da China, era vista doutra forma. Na entrevista acima citada, Rebelo 
deixava claro que 

nós sabíamos que não era porque a União Soviética gostava do Mondlane ou dos moçam-
bicanos que nos estavam a ajudar. Nem eles, nem os chineses, pois ambos os países tinham 
interesses geo-estratégicos. Houve momentos, mesmo muitos até, em que nos ajudaram me-
diante condições muito precisas. A condição-base era que apoiássemos as suas políticas e con-
denássemos o imperialismo. Ao mobilizar o nosso povo, queríamos que as pessoas estivessem 
a par desta situação. Recebemos apoio dos países socialistas, mas eles tinham razões para no-lo 
quererem dar. Procuravam algo em troca, naquela altura ou mais tarde. Por outro lado, eram 
nossos amigos. [...]. Dependíamos completamente da sua ajuda para o esforço de guerra. Se 
tivéssemos questionado as razões pelas quais nos estavam a ajudar, poderia ter sido desastroso. 
Mas nós sabíamos a resposta a essa pergunta.210 

207. Entrevista com Sérgio Vieira, p. 55.
208. Entrevista com Jorge Rebelo, pp. 45–47.
209. Ver, por exemplo, as entrevistas com Joaquim Chissano (p. 40), Janet Mondlane (p. 44) e Marcelino dos Santos 
(p. 48).
210. Entrevista com Jorge Rebelo, p. 45.
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Moçambique independente: Continuação do relacionamento 

Em 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas derrubou o regime de Ca-
etano em Portugal.211 Enquanto as forças da FRELIMO prosseguiam o seu avanço no 
terreno, chegando à província da Zambézia em Julho de 1974, pouco depois do golpe 
dos oficiais do MFA iniciaram-se as discussões políticas com o movimento moçambica-
no de libertação. Essas conversações viriam a culminar, em 7 de Setembro de 1974, na 
assinatura dos Acordos de Lusaca, que permitiram a transferência inequívoca de poderes 
para a FRELIMO, sem eleições prévias, e após nove meses de governo de transição.212 
Esse governo, liderado pelo primeiro ministro Joaquim Chissano e composto por seis 
ministros da FRELIMO e quatro portugueses, tomou posse a 20 de Setembro de 1974. 
Tratava-se dum governo de transição, até à independência formal da República Popular 
de Moçambique, a 25 de Junho de 1975, altura em que Samora Machel assumiu a pre-
sidência.213 Cinco dias depois, o vice presidente da FRELIMO, Marcelino dos Santos, 
foi nomeado Ministro para o Desenvolvimento e Planeamento Económico, e Joaquim 
Chissano tornou-se no primeiro Ministro dos Negócios Estrangeiros da Moçambique 
independente.

As consultas entre o governo sueco e a FRELIMO sobre o futuro relacionamento 
bilateral entre as duas partes, incluindo na área da cooperação para o desenvolvimento, 
começaram no início de 1975. Liderando uma grande delegação, Marcelino dos Santos 
visitou Estocolmo em meados de Abril de 1975.214 Para além de se reunir com responsá-
veis do Ministério dos Negócios Estrangeiros215, com a ASDI e com os AGIS, que mar-
caram presença nas comemorações da independência em Junho, encontrou-se também 
com o primeiro ministro, Olof Palme. 

Sublinhando o estreito relacionamento com a FRELIMO, Palme declarou que o povo 
sueco ”se identificou com a luta da FRELIMO, não apenas como luta contra o colonia-
lismo, mas também por causa dos objectivos sociais e ideológicos inscritos no programa 
da FRELIMO”.216 Na sua resposta, Marcelino dos Santos descreveu a Suécia como ”um 
modelo” a seguir por outros países ocidentais, declarando que a Suécia havia desempe-
nhado um papel particularmente importante no Movimento dos Não-Alinhados.217 O 
Vice presidente da FRELIMO explicou também que o governo do agora independente 
estado de Moçambique acataria a decisão das Nações Unidas relativa às sanções contra 

211. Janet Mondlane estava, na altura, de visita à Suécia, para ter conversações com a ASDI (Torgil Ringmar: ”Brev 
till Konungen”/”Carta ao Rei”: ”Stöd till FRELIMO”/”Apoio à FRELIMO”, ASDI, Estocolmo, 10 de Julho de 
1974) (SDA). 
212. Dois dias depois da assinatura dos Acordos de Lusaca, um movimento de colonos brancos tentou levar a 
cabo um golpe em Lourenço Marques (Maputo). Apoiados por alguns comandos militares, os auto-proclamados 
”Dragões da Morte” tomaram o controlo da estação de rádio e fizeram explodir um paiol de munições fora da capi-
tal. A rebelião foi esmagada por uma força conjunta de soldados portugueses e tropas da FRELIMO. Tiveram lugar 
outros distúrbios em Outubro de 1974.
213. A Suécia reconheceu oficialmente a República Popular de Moçambique a 25 de Junho de 1975 (Ministério dos 
Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign Policy: 1975, Estocolmo, 1977, p. 267). 
214. A delegação visitou todos os países nórdicos. Numa entrevista dada em Maio de 1996, Marcelino dos Santos 
disse que ”fomos aos países agradecer o apoio de todos durante a luta pela libertação nacional” (Entrevista com 
Marcelino dos Santos, p. 51). 
215. Ann Wilkens and Arne Ström: Memorandum (”FRELIMO-besök i Sverige”/”Visita da FRELIMO à Suécia”), 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 6 de Maio de 1975 (SDA). 
216. Ann Wilkens and Mikael Dahl: Memorandum (”Besök av FRELIMO-delegation hos statsministern”/”Visita 
da delegação da FRELIMO ao primeiro ministro”), Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 14 de Maio 
de 1975 (SDA). A reunião entre Marcelino dos Santos e Olof Palme realizou-se a 18 de Abril de 1975.
217. Ibid. 
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a Rodésia218, e que iria dar apoio político ao ANC da África do Sul. Contudo, a posi-
ção de Moçambique tornava difícil fazer ”declarações muito precisas” sobre a África do 
Sul.219Sobre este último ponto, Palme referiu que tinha tido recentemente um encontro 
com Oliver Tambo e que o líder do ANC havia expressado o receio de que a África do 
Sul fosse ”esquecida no âmbito do processo actualmente em curso na África Austral”.220 
Com este pano de fundo, Palme concluiu que seria ”importante dar mostras de solida-
riedade, ainda que, como tudo indica, a libertação do povo da África do Sul ainda venha 
a demorar muito tempo”.221 

Assim, ainda antes da independência formal de Moçambique, Palme iniciou debates 
com os líderes desse movimento, relativos a apoio às lutas de libertação ainda em curso na 
África Austral. A troca de ideias, calorosa e pessoal, por vezes de grande sinceridade na críti-
ca, tal como aconteceu depois do Acordo de Nkomati entre Moçambique e a África do Sul, 

218. Depois de repetidas incursões militares pelas forças da Rodésia em território moçambicano, o governo de Ma-
puto fechou a fronteira com este país em Março de 1976, o que teve como resultado mais visível que o regime de 
Smith deixou de poder usar os portos da Beira e de Maputo para exportações e importações.
219. Ibid. Marcelino dos Santos aludiu, entre outras coisas, ao facto de cerca de 150.000 moçambicanos trabalharem 
na África do Sul, como trabalhadores migrantes. 
220. Isto aconteceu na altura do chamado ”détente exercise”, como resposta ao que foi acontecendo em Angola e 
Moçambique. Durante a sua primeira visita à Suécia, realizada em Novembro-Dezembro de 1974, Thabo Mbeki 
do ANC criticara Joaquim Chissano por ter aparentemente declarado que o ”apartheid era um problema interno 
da questão sul-africana, na qual o governo de Moçambique independente não tinha qualquer intenção de se en-
volver” (Arne Ström: Memorandum (”Minnesanteckningar från möte med Thabo Mbeki, informationssekreterare 
till ANCs exekutiv”/”Notas da reunião com Thabo Mbeki, Secretário de Informação do executivo do ANC”), ASDI, 
Estocolmo, 2 de Dezembro de 1974) (SDA). Em Novembro de 1974, os jornais portugueses faziam referência a um 
tratado de não-agressão secreto entre a FRELIMO e a África do Sul. Alguns observadores, citando fontes da FRE-
LIMO , dizem que existiu um acordo desse tipo. Diz-se que a África do Sul concordou em não intervir em Moçam-
bique e este país, em troca, não permitiria ao ANC fazer operações com base no seu território (Hans Abrahamsson e 
Anders Nilsson: Mozambique: the troubled transition, Zed Books, Londres e Nova Jérsia, 1995, pp. 40–41 e 241. Ver 
também David Martin and Phyllis Johnson: The Struggle for Zimbabwe, Faber and Faber, Londres e Boston, 1981, 
pp. 138–40). Após a independência de Moçambique, a presença do ANC no país tornou-se muito complicada.
221. Wilkens and Dahl: Memorandum (op. cit.), 14 de Maio de 1975. 

Agradecimento aos 
Grupos de África: O Vice 
presidente da FRELIMO 
Marcelino dos Santos 
com Sören Lindh em  
Estocolmo, Abril de 
1975. (Foto: Anders 
Gunnartz) 
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em Março de 1984, continuou a existir até 1986, ano em que o primeiro ministro sueco 
foi assassinado e em que o presidente Machel morreu, vítima do misterioso despenhamen-
to do avião em que viajava. Entretanto, foram canalizados recursos suecos para a ZANU 
e para o ANC em Moçambique, a título de ajuda humanitária oficial. Os refugiados do 
Zimbabué no país receberiam ajuda directa e indirecta. Só em 1977, foram atribuídos 22,5 
milhões de coroas suecas à ZANU, ao governo moçambicano e ao ACNUR.222 

No seu discurso de independência à nação moçambicana, o presidente Machel decla-
rou, a 25 de Junho de 1975, que ”[...] consideramos importante desenvolver os nossos 
relacionamentos com os países escandinavos, a Finlândia e os Países Baixos, que tiveram 
capacidade de entender a justiça da causa anti-colonial”.223 No caso da Suécia, a ajuda 
humanitária à FRELIMO transformou-se em ajuda ao desenvolvimento para Moçambi-
que independente, incluído na lista dos estados com prioridade para a recepção de ajuda 
ao desenvolvimento disponibilizada pela Suécia. A transição, nas palavras de Marcelino 
dos Santos, foi ”completamente natural”.224 

Dez anos depois de ter recebido ajuda sueca pela primeira vez, destinada ao Instituto 
Moçambicano em Dar es Salaam, Janet Mondlane pôde, no seu novo cargo de Directora 
Nacional da Cooperação Internacional junto do Ministério para o Desenvolvimento e 
Planeamento Económico, manter contactos com a Suécia e, já com uma base diferente, 
discutir o formato a dar ao relacionamento a longo prazo entre os dois países. Inicialmen-
te centrada na agricultura225 e na educação226, mas incluindo componentes importantes 
de assistência técnica e de apoio orçamental, a ajuda a Moçambique independente co-
meçou rapidamente a aumentar. Durante o período entre 1974–75 e 1994–95, atingiu, 
a preços fixos de 1995, um total de 11,5 mil milhões de coroas suecas.227 Do ponto de 
vista das transferências totais de recursos, Moçambique tornou-se, em finais da década 
de oitenta, no maior beneficiário de ajuda oficial sueca. Desde o início que o país atraíra 
um conjunto de organizações não-governamentais. Os Grupos de África acabariam por 
desempenhar um papel muito apreciado por todos, pois dando apoio financeiro oficial 
desde 1976, acompanharam as suas campanhas, recrutando ”trabalhadores para a solida-
riedade” qualificados228, que eram depois destacados para Moçambique.229 

222. CCAH: ”Biståndsframställning från UANC/Zimbabwe” (”Pedido de ajuda do UANC/Zimbabué”), Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 27 de Janeiro de 1978 (SDA).
223. Citado em Mozambique Revolution, Nº 61, Junho de 1975, p. 23. Ver também as entrevistas com Jorge  
Rebelo (p. 47) e Marcelino dos Santos. Na última entrevista, Marcelino dos Santos explicou que os únicos governos 
ocidentais que foram formalmente convidados para as cerimónias de independência foram os países nórdicos e a 
Holanda. Contudo, recorrendo a artimanhas, o Ministro Britânico da Cooperação Internacional, que estava de visita 
a Moçambique na altura, ” conseguiu infiltrar-se” nas celebrações (pp. 50–51).
224. Entrevista com Marcelino dos Santos, p. 50. 
225. Uma das primeiras grandes iniciativas foi o Programa Agrícola Conjunto Nórdico-Moçambicano, coordenado 
pela ASDI. Deve notar-se que o governo da Islândia também contribuiu para este programa.  
226. Tal como, mais tarde, se viria também a verificar no caso de Angola, do Zimbabué, da Namíbia e da África do Sul, 
muitos dos ministros moçambicanos tinham, através da ajuda humanitária oficial da Suécia, tido contactos directos ou 
indirectos com a Suécia. A Ministra da Educação e Cultura, Graça Simbine, futura mulher do presidente Machel (e, em 
1998, do presidente Mandela, da África do Sul), tinha, por exemplo, deixado Moçambique, com uma bolsa de estudo 
dos metodistas para ir estudar em Portugal, onde aderiu à FRELIMO e ao Instituto Moçambicano na Tanzânia, em 
finais de 1972. O programa de bolsas de estudo metodistas foi em grande medida financiado pelo governo sueco.
227. ASDI op. cit., p. 27. 
228. Segundo os AGIS, ”ser um trabalhador para a solidariedade” implica mais do que ter uma profissão adequada. 
Significa, por exemplo, encarar o trabalho de solidariedade em África como parte do trabalho anti-imperialista que 
é feito tanto em África como em acções de solidariedade na Suécia” (AGIS: ”Actividades de recrutamento pelos 
Grupos de África da Suécia”, Estocolmo, Dezembro de 1976; original em língua inglesa) (AGA). 
229. O governo de Moçambique e os Grupos de África (AGIS) chegaram, a 1 de Março de 1977, a um acordo 
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Um ano volvido sobre a independência de Moçambique, o Partido Social Democrata 
perdeu as eleições legislativas na Suécia, e subiu ao poder um governo de coligação não-
socialista, encabeçado pelo líder do Partido do Centro, Thorbjörn Fälldin. Contudo, a 
mudança de governo não levou a qualquer alteração nas políticas suecas relativamente à 
África Austral. Além do próprio Fälldin230, no governo estavam várias pessoas que tinham 
participado afincadamente no antigo movimento de solidariedade com a África Austral 
em geral, e com a FRELIMO em particular, o que foi particularmente verdade no caso 
de Ola Ullsten, do Partido Liberal, que viria a ser nomeada Ministro para a Cooperação 
para o Desenvolvimento Internacional.231 Quando o presidente Samora Machel fez a sua 
primeira visita oficial à Suécia em Abril de 1977, foi recebido como um amigo do país.232 

(”Acordo entre o governo da República Popular de Moçambique e os Grupos de África da Suécia relativo ao recruta-
mento na Suécia de pessoal com formação, para trabalhar, de forma solidária, em Moçambique”; original em língua 
inglesa) (AGA). Três meses mais tarde, no congresso anual da organização de solidariedade, foi decidido organizar 
o recrutamento como actividade independente, acabando por ser formada a Organização de Recrutamento dos 
Grupos de África ou, em sueco, Afrikagruppernas Rekryteringsorganisation (ARO). Começando com dez cooperantes 
em 1977, a ARO conseguiria congregar, a partir do início dos anos oitenta, cerca de 70 profissionais, entre os quais 
médicos, engenheiros, etc., a trabalhar em Moçambique, Angola, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e no Zimbabué 
(”ARO: En Historia om Bistånd”/”ARO: Um historial de ajuda para o desenvolvimento” em Afrikabulletinen, Nº 
2, Maio de 1989, pp. 4–5). Muitas dessas pessoas deram ajudas preciosas nos acampamentos do ANC e da SWAPO 
na Tanzânia e em Angola. Participando em acções práticas de solidariedade e financiada pela ASDI, a partir do final 
dos anos setenta, a ARO desempenhou um papel importante no colmatar do hiato inicial entre o movimento de 
solidariedade das ONGs, a ASDI e o governo sueco. 
230. A partir do início da década de setenta, Fälldin apresentara, em conjunto com o presidente do grupo Liberal, 
Gunnar Helén, moções parlamentares a favor do aumento da ajuda sueca aos movimentos de libertação da África 
Austral.  
231. Após uma visita à Tanzânia em 1964, Ullsten, na altura presidente da Liga de Juventude do Partido Liberal, 
escreveu no Dagens Nyheter que ”dificilmente se escolheria um projecto melhor planeado do que o Instituto Moçam-
bicano” (Ola Ullsten: ”Strid flyktingström från Moçambique” (”Corrente de refugiados de Moçambique”), em 
Dagens Nyheter, 13 de Dezembro de 1964). 
232. Entrevistado em Abril de 1996, Sérgio Vieira recordou: ”Em 1977, chegou ao poder na Suécia um governo 
conservador. O primeiro ministro era o Sr. Fälldin. Fui encarregue pelo nosso governo de preparar uma visita oficial 

A gozar uma sauna na residência do primeiro ministro em Harpsund, em Abril de 1977 
(da esquerda para a direita): o chefe do protocolo, Sven Fredrik Hedin, o primeiro minis-
tro, Thorbjörn Fälldin, o Presidente de Moçambique, Samora Machel, o Ministro para a 
Cooperação, Ola Ullsten e o adido de negócios (Maputo), Göran Hasselmark. 
(Foto: Sören Lindell/Folket)
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Convidado para uma sauna na residência de Verão do primeiro ministro, em Harpsund, 
o líder marxista-leninista233 da guerrilha moçambicana, e o criador de ovelhas sueco, 
não-socialista encontraram um grande terreno comum de entendimento.234 A fotografia 
do presidente Machel, do primeiro ministro Fälldin e do Ministro para a Cooperação 
Ullsten a tomar uma bebida fresca depois da sauna, ilustra o relacionamento próximo e 
apartidário, criado entre os líderes nacionalistas da África Austral e o governo sueco.

e desloquei-me à Suécia antes de Samora Machel lá chegar. Debati com os nossos amigos suecos e fui recebido pelo 
primeiro ministro. A certo ponto, disse: ”Sr. primeiro ministro, há uma questão muito sensível sobre a qual lhe 
queria fazer uma pergunta. Durante muito tempo, Olof Palme foi um nosso amigo muito íntimo e é hoje o líder da 
oposição. Seria inconveniente se o presidente Machel se encontrasse com Olof Palme?” A resposta que recebi sim-
boliza o significado que a Suécia tem para nós. Disse-me: ”O contrário é que nos surpreenderia. Olof Palme é uma 
das pessoas que contribuiu para o consenso, na Suécia, à volta do que é o nosso relacionamento com a FRELIMO. 
Faça o favor de se encontrar com ele”” (Entrevista com Sérgio Vieira, pp. 55–56). Via-se que a situação se tinha in-
vertido quando o vice presidente Marcelino dos Santos efectuou, em Janeiro de 1983, uma visita oficial à Suécia. Foi 
recebido pelo governo social democrata, liderado pelo primeiro ministro Olof Palme, que havia vencido as eleições 
de 1982, e, Marcelino dos Santos, a seu pedido, encontrou-se com Thorbjörn Fälldin. Este último efectuara uma 
visita oficial a Moçambique, como primeiro ministro, em Agosto de 1981. 
233. No terceiro congresso da FRELIMO, em Fevereiro de 1977, a frente de libertação transformou-se num partido 
marxista-leninista. 
234. O acolhimento dispensado a Machel, aquando da sua visita em Abril de 1977, impressionou muito quem nela 
participou. Ao visitar Cuba, em Outubro de 1977, Machel levantou a questão da Suécia com Fidel Castro. Já no 
final duma das noites da visita, Castro e Machel ligaram ao encarregado de negócios sueco, Lars-Hjalmar Wide, ”elo-
giando o forte empenhamento de Ola Ullsten e Olof Palme para com os países da África Austral”. Ao mesmo tempo, 
Machel recordou haver sido convidado pelo primeiro ministro Fälldin para uma sauna, ”o que, aparentemente, foi 
uma parte apreciada das suas visitas à Suécia” (Carta de Lars-Hjalmar Wide ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
Havana, 12 de Outubro de 1977) (MFA).



Ajuda limitada 

Na África Austral a Guerra de Trinta Anos pelo poder para a maioria e pela libertação 
nacional, começou, no caso de Angola, a chamada ”jóia da coroa imperial portuguesa”1, 
em Fevereiro–Março de 1961, quando o Movimento Popular de Libertação de Angola 
(MPLA)2 atacou as prisões de Luanda e a FNLA3 inspirou levantamentos populares em 
zonas rurais no norte do País. Na Suécia, esses acontecimento levaram, no mesmo ano, 
à primeira manifestação popular alargada de solidariedade para com a causa nacionalista 
na região4, a chamada ”Ajuda a Angola”, lançada pelo jornal liberal Expressen em prol do 
MPLA.5 Durante algum tempo, a campanha teve um enorme êxito mas, pouco depois, a 
luta de Angola foi ensombrada pela questão do apartheid na África do Sul e, até meados 
da década de 60, foi quase esquecida. Reintroduzida em 1966 pelo Comité da África do 
Sul de Lund e pelo boletim informativo Syd- och Sydvästafrika, o movimento de solida-
riedade passaria, a partir dessa altura, a apoiar o MPLA de Agostinho Neto, enquanto o 
Partido Social Democrata, no poder na altura teve contactos breves mas profundos com a 
UNITA de Jonas Savimbi, e a oposição do Partido Liberal estabeleceu, no final dos anos 
sessenta, relacionamentos mais duradouros com o FNLA de Holden Roberto.6 

Seja como for, e sem contactos directos com os líderes das organizações angolanas, e 
na ausência duma questão mobilizadora interna de grande alcance, a exemplo do pro-
jecto de Cahora Bassa7 em Moçambique, a situação em Angola era, em finais da década 
de sessenta, menos conhecida na Suécia do que as lutas na Guiné-Bissau ou em Moçam-
bique. Assim, enquanto a situação em Angola não era alvo de referência directa, tanto 

1. Pedro Pezerat Correia: Descolonização de Angola: A jóia da coroa do Império Português, Inquérito, Lisboa, 1991. 
2. Para mais informações sobre a criação do MPLA, consulte Lúcio Lara: Um Amplo Movimento...: Itinerário do 
MPLA através de Documentos e Anotações, Volume I – Até Fevereiro de 1961, LitoTipo, Luanda, 1998. Esta com-
pilação, feita por um dos mais destacados intelectuais e líderes políticos angolanos, é uma obra inigualável, sobre as 
origens do movimento nacionalista angolano. 
3. A UPA (União das Populações de Angola) foi responsável pelas insurreições no norte de Angola em Março de 1961. 
Juntamente com o pequeno Partido Democrático de Angola (PDA), formou no ano seguinte a Frente Nacional de 
Libertação de Angola (FNLA).
4. O Fundo para as Vitimas da Opressão Racial na África Austral havia sido constituído em Setembro de 1959 e o 
Comité Sueco para a África do Sul foi formado em Março de 1961.
5. Ibid., pp. 384–94.
6. Jonas Savimbi fez uma curta visita à Suécia em Junho de 1967. A primeira visita de Agostinho Neto realizou-se 
em Julho de 1970, a seguir à Conferência Internacional de Apoio aos Povos das Colónias Portuguesas, que se realizou 
em Roma, Itália. Olof Palme e o presidente do MPLA também se encontraram em Lusaca, durante a visita oficial 
do primeiro ministro sueco à Zâmbia, em Setembro de 1971. Neto viria, ao longo dos anos, a fazer várias visitas à 
Suécia. Holden Roberto visitou, por fim e pela primeira vez, a Suécia em Novembro de 1971. 
7. Não havia investimentos suecos em Angola e o comércio externo entre os dois países era muito reduzido. Quando 
o movimento internacional de solidariedade, em resposta a um apelo do MPLA, lançou no início dos anos setenta 
um boicote contra o café de Angola, os Grupos de África responderam que ”não há ainda bases para uma tal cam-
panha na Suécia” (Grupos de África da Suécia: ”Circular Nº 7”, (sem indicação de local), 20 de Dezembro de 1972) 
(AGA). Cf. a entrevista com Hillevi Nilsson, p. 328
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o PAIGC quanto o Instituto Moçambicano da FRELIMO foram mencionados quando 
o parlamento sueco apoiou, em Maio de 1969, uma política tendente a conceder ajuda 
humanitária oficial aos movimentos de libertação.8 Enquanto o apoio ao PAIGC foi au-
mentando a partir de meados de 1969, só em Março de 1971, ou seja, na mesma altura 
em que recomeçou a ajuda à FRELIMO, é que o MPLA foi incluído na lista dos mo-
vimentos de libertação beneficiários de ajuda humanitária. Essa decisão foi largamente 
influenciada pelos líderes das organizações guineense e moçambicana, nomeadamente 
por Amílcar Cabral do PAIGC. Dos três parceiros da CONCP, o MPLA era o menos 
favorecido, recebendo ajudas bastante inferiores às dadas ao PAIGC e à FRELIMO. Para 
além disso, com dotações combinadas de 10 milhões de coroas suecas para o período 
1971–72 – 1974–759, o valor total de pagamentos feitos ao MPLA durante apenas esses 
quatro anos foi de 2,3 milhões, o que representa menos de um quarto do total de fundos 
disponível.10 

Vários factores contribuíram para as limitações das dotações e para a fraca utilização 
da ajuda sueca dada ao MPLA. Ao contrário do que acontecia na Guiné-Bissau e em 
Moçambique, onde o PAIGC e a FRELIMO não sofriam contestação, o movimento 
nacionalista angolano em geral estava, em primeiro lugar, profundamente dividido. À 
rivalidade inicial entre o MPLA e à FNLA juntou-se, a partir de 1966, o aparecimento 
da UNITA. Mesmo antes da queda do regime de Lisboa em Abril de 1974, os conflitos 
entre as três partes atingiram uma intensidade que sugeria amiúde a guerra civil, e não 
um esforço nacionalista conjunto, o que teve impacto na Suécia. O entendimento de 
base entre o Partido Social Democrata, no poder, e o Partido Liberal, na oposição, tinha a 
ver com o apoio aos movimentos de libertação nas colónias portuguesas mas foi, no caso 
de Angola, questionado por influentes vozes da área liberal11, que defendiam a concessão 
de ajuda também à FNLA.12

8. A primeira moção parlamentar a referir explicitamente o MPLA foi apresentada pelo Partido de Esquerda Comu-
nista em Janeiro de 1969 (Parlamento sueco 1969: Moção Nº. 404 na Câmara Segunda (Werner) e moção Nº 465 
na Câmara Primeira (Hermansson e outros), Riksdagens Protokoll, 1969, pp. 10 e 4–6).
9. Para 1971–72: 0,5; 1972–73: 2,0; 1973–74: 3,5; e 1974–75: 4,0 milhões de coroas suecas.
10. Com a excepção da ajuda multi-bilateral concedida à escola do MPLA em Dolisie, no Congo-Brazzaville através 
da UNESCO. Durante esse mesmo período foram pagos 43,5 e 17,1 milhões de coroas suecas, respectivamente, ao 
PAIGC e à FRELIMO. 
11. Nomeadamente por David Wirmark e Olle Wästberg. Como Secretário Geral da Assembleia Mundial da Ju-
ventude (195864), Wirmark, deputado liberal entre 1971 e 1973, criou um relacionamento próximo com Holden 
Roberto, no início da década de sessenta. Wästberg, que, enquanto vice presidente da Liga da Juventude do Partido 
Liberal acompanhou a FNLA numa missão ao norte de Angola em Julho-Agosto de 1969, foi particularmente activo 
em prol do movimento de Roberto durante a primeira metade dos anos setenta. Foi eleito deputado pelo Partido 
Liberal em 1976. Carl Tham, o antigo director geral da ASDI (1985–94), foi secretário do Partido Liberal de 1969 a 
1976. Comentando o apoio à FNLA disse, em 1997, que ”era o reflexo de uma posição mais anticomunista dentro 
do partido, especialmente da parte de Olle Wästberg. [...] Penso que era ele quem exigia ajuda para a FNLA e o 
partido apoiava-o, mas a base ideológica do partido estava muito dividida quanto a esta questão.” (Entrevista com 
Carl Tham, p. 342). 
12. Este argumento ganhou força em Dezembro de 1972, altura em que o MPLA e a FNLA, sob os auspícios da 
Organização de Unidade Africana, formou o Conselho Supremo para a Libertação de Angola (CSLA), em Kinshasa, 
no Zaire. Segundo o acordo, Roberto da FNLA presidiria ao CSLA, com Neto do MPLA como vice presidente. O 
acordo definia ainda que os dois movimentos deveriam terminar imediatamente toda e qualquer hostilidade entre si, 
e que a filiação em todos os organismos do CSLA se deveria basear na paridade. O acordo recebeu fortes incentivos 
a nível pan-africano, mas viria a sair caro ao MPLA. Aos olhos da União Soviética ”traduziu-se imediatamente numa 
diminuição do prestígio do MPLA e a ajuda soviética foi suspensa” (Conversas com Vladimir Shubin, p. 250). Uma 
das principais razões pelas quais o MPLA assinou o acordo foi porque este tornaria possível a utilização de bases de 
apoio em território zairense. Contudo, rapidamente se soube que o governo de Mobutu não estava disposto a abrir o 
seu território ao MPLA. Não era permitido aos guerrilheiros do MPLA passar pelo Zaire e os seus membros estavam 
sujeitos a serem detidos nesse país. Com este enquadramento, o acordo perdeu o sentido e acabou por ser quebrado. 
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Em segundo lugar, apesar de o MPLA ter aberto em Maio de 1966, via Zâmbia, uma 
frente leste na província angolana do Moxico13, levando, a partir daí, o esforço de liber-
tação para as partes centrais do país, o conceito de zona libertada era, nestas áreas pouco 
povoadas14, menos palpável do que na Guiné-Bissau ou no norte de Moçambique. Para 
além disso, só em meados de 1972, quatro anos após visitas semelhantes às zonas detidas 
pelo PAIGC e pela FRELIMO, é que os primeiros observadores suecos visitaram as zonas 
controladas pelo MPLA na parte leste de Angola. Em terceiro lugar, o próprio MPLA 
viu-se afectado por divisões internas a partir de 1973, o que acabou por resultar numa 
cisão, com a saída das facções designadas Revolta Leste e Revolta Activa. Reminiscente 
das divisões no seio da FRELIMO em 1968–70, a crise do MPLA ficou patente aos olhos 
de todos depois do golpe de Lisboa de 25 de Abril de 1974, o que tornou a situação mais 
preocupante, levando à intervenção dos estados africanos que albergavam os movimentos 
de libertação angolanos, nomeadamente Congo-Brazzaville, Tanzânia, Zaire e Zâmbia. A 
posição assumida pela Zâmbia teria, neste contexto, um impacto negativo sobre a ajuda 
sueca ao MPLA. 

Por fim, enquanto o PAIGC se apresentava desde o início como uma ”organização 
ideal” e as discordâncias iniciais na FRELIMO, quanto ao formato da ajuda sueca, ra-
pidamente se dissiparam, o MPLA abordou a questão da ajuda humanitária de forma 
menos planeada. Como viria a reconhecer Lúcio Lara, líder do MPLA, a diplomacia 
relativa à ajuda do PAIGC teve êxito muito por força da participação directa e pessoal 
do seu secretário geral, Amílcar Cabral.15 No caso da FRELIMO foram Janet Mondla-
ne e o Instituto Moçambicano quem recebeu a incumbência de negociar em nome do 
movimento de libertação. Apesar de contactos políticos estreitos, e únicos no Ocidente, 
entre o presidente Agostinho Neto e os outros líderes do MPLA com o Partido Social 
Democrata e com o governo, o relacionamento em termos de ajuda ficou aquém do espe-

13. Impedido de utilizar o território zairense para abastecer as suas forças no interior de Angola, a independência da 
Zâmbia em Outubro de 1964 abriu novas possibilidades ao MPLA. Foi aberto um gabinete em Lusaca em 1965, 
para preparar as actividades na frente Leste. A 18 de Maio de 1966, dois meses depois da conferência de fundação da 
UNITA, realizada em Muangai, na mesma província, o MPLA iniciou as operações militares na zona de Cazombo, 
no Moxico. Depois de ataques da UNITA à via férrea de Benguela, a Zâmbia rompeu relações com a organização de 
Savimbi em Julho de 1967 dando, em vez disso, apoio ao MPLA, que criou estruturas de apoio na parte ocidental 
da Zâmbia e, em Janeiro de 1968, Neto anunciou que o MPLA iria transferir o seu quartel-general para o interior 
de Angola. Em Agosto de 1968, mais ou menos na mesma altura em que Mondlane presidiu ao segundo congresso 
da FRELIMO, nas zonas libertadas do norte de Moçambique, Neto conduziu uma conferência do MPLA na parte 
leste de Angola. Daí resultou que o MPLA tenha transferido as suas principais estruturas militares e civis do Congo-
Brazzaville e da Tanzânia para as zonas fronteiriças do leste de Angola/oeste da Zâmbia, onde organizou milícias 
locais de aldeia, formação de quadros, ”escolas de mato”, clínicas de saúde, unidades de produção de alimentos e 
”lojas do povo”. Tal como na Guiné-Bissau e em Moçambique, os portugueses reagiram lançando ”campanhas de 
busca e destruição”. Dotado de 56.000 militares, o regime de Lisboa tinha, no início de 1969, concentrado quase 
metade dos seus efectivos em África em Angola (Carta de Gunnar Dryselius, embaixador da Suécia em Portugal, 
ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, 6 de Março de 1969) (MFA). Depois de fazer uma trégua com a 
UNITA no início da década de setenta, segundo a qual o exército colonial deixaria em paz o movimento de Jonas 
Savimbi desde que este atacasse o MPLA, a tropa tuga foi montando cada vez mais campanhas militares contra posi-
ções do MPLA, culminando na chamada Operação Átila, realizada em Fevereiro de 1972. ”Fazendo chover napalm 
e desfolhante, num ataque do tipo ’terra queimada’, sobre aldeias nacionalistas no leste de Angola, os portugueses 
infligiram pesadas derrotas às forças do MPLA” (John Marcum: The Angolan Revolution: Exile and Guerrilla Warfare 
Policies (1962–1976), Volume II, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, e Londres, 1978, p. 201). O MPLA 
sobreviveu aos ataques, mas o ”movimento de reajustamento” que se seguiu deixou a nú contradições internas, ex-
pressas no aparecimento da facção designada de Revolta Leste, de Daniel Chipenda. Note-se contudo que o MPLA 
tinha uma base urbana forte, especialmente em Luanda, a capital do país.
14. Só na década de trinta é que os portugueses alargaram o controlo eficaz até às partes leste de Angola, descrita 
como ”as terras do fim do mundo”.
15. Entrevista com Lúcio Lara: ”Comparámos os números [...] e vimos a diferença. A razão tinha a ver com a presen-
ça de Amílcar Cabral. Tratava-se de um homem muito dinâmico e sempre em cima dos acontecimentos” (p. 19).
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rado, sobretudo por não haver um ponto de contacto centralizado dentro da organização 
angolana.16 

Mais do que qualquer outro movimento de libertação apoiado pela Suécia, o MPLA 
viria, ao longo dos anos, através de visitas a representantes ou através dos seus escritórios 
em Estocolmo, Dar es Salaam e Lusaca, a apresentar pedidos adicionais ou alterações aos 
acordos já estabelecidos, criando muita indecisão na ajuda.17 Fazendo uma retrospectiva 
em 1996, o antigo chefe do departamento de aprovisionamento da ASDI, Stig Lövgren, 
descreveu a cooperação com o MPLA como a sua ”maior desilusão”, explicando que 

fiquei com a sensação de que não chegámos a lado nenhum [...]. O tempo foi passando e não 
aconteceu nada de significativo. Os cadernos de encargos e as listas que recebemos eram tão 
pouco realistas. Nós tentámos criar uma colaboração estreita com os representantes do MPLA 
em Estocolmo, e teoricamente eles deveriam estar em contacto com os seus líderes, mas as 
coisas não correram pelo melhor e foi tudo bastante frustrante. [...] Fiquei muitas vezes com 
a impressão de que a decisão política da Suécia, no sentido de fornecer ajuda ao MPLA era, 
em si mesma, o mais importante. Eles não pareciam muito preocupados com o conteúdo da 
ajuda e, infelizmente, nesses primeiros anos, o aspecto técnico do apoio ao MPLA não foi 
muito eficaz.18 

O valor da primeira ajuda concedida oficialmente pela Suécia ao MPLA foi de 500.000 
coroas suecas e abrangia o período entre 1 de Julho de 1971 e 30 de Junho de 1972. 
Desse valor, 460.000 coroas suecas, ou seja, mais de noventa por cento, foram utilizadas 
antes do final do exercício.19 Com base nesta experiência, o governo aumentou a dotação 
para 2 milhões de coroas suecas, em 1972–73.20 Contudo, desde o início de 1973, os va-
lores quase deixaram de ser sacados, chegando ao total baixíssimo de 100.000 coroas sue-
cas, uns meros 5 por cento dos fundos disponíveis, por volta de 30 de Junho de 1973.21 
A verba foi transportada para os anos fiscais seguintes, e atingindo saldos de valores não 
utilizados bastante elevados, o que viria a complicar a administração da ajuda.22 

Solidariedade activa das ONGs 

Ao mesmo tempo que o fluxo de ajuda estava reduzido a um mínimo, os partidos do 
Centro e Liberal, na oposição, solicitaram ajuda humanitária para a FNLA. O seu prin-
cipal argumento foi que tanto o MPLA como a FNLA eram reconhecidos pela OUA.23 
As moções parlamentares conjuntas para esse efeito foram apresentadas pelos presidentes 

16. O problema foi adensado pelo facto de ter sido Daniel Chipenda, futuro líder da facção Revolta do Leste, quem 
foi responsável pelos contactos do MPLA com os doadores estrangeiros (ver a entrevista com Paulo Jorge, p. 17). 
17. Relativamente à ajuda realmente dada, a documentação da ASDI e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
incluindo pedidos, contra-pedidos, comentários e correspondência entre várias Embaixadas da Suécia e os gabinetes 
do MPLA, é muito volumosa.
18. Entrevista com Stig Lövgren, pp. 312–15. 
19. Ver a tabela em anexo, de pagamentos feitos ao MPLA.
20. CCAH: Memorando (”Svenskt bistånd till afrikanska flyktingar och nationella befrielserörelser”/”Ajuda sueca a 
refugiados africanos e aos movimentos nacionais de libertação”), ASDI, Estocolmo, 26 de Junho de 1975 (SDA).
21. Ver a tabela de pagamentos em anexo. 
22. Durante o período de 1971–72 – 1974–75 foram atribuídos ao MPLA 10 milhões de coroas suecas, mas apenas 
foram pagos 2,3 milhões. Do saldo acumulado de 7,7 milhões de coroas suecas, 1,5 milhões foram pagos através da 
UNESCO, em 1975–76, para a escola do MPLA em Dolisie. Até Outubro de 1975 não se tinha chegado a qualquer 
decisão conclusiva quanto aos remanescentes 6,2 milhões.
23. A UNITA só foi reconhecida pela OUA nos finais de 1974, após o golpe de Estado de Lisboa. 
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dos respectivos partidos políticos em 1971, 1972 e 1973.24 A diminuição da ajuda e o au-
mento do nível de atenção dada ao movimento de Holden Roberto sugeria que o MPLA 
estava a ser marginalizado politicamente na Suécia no início dos anos setenta, o que não 
era, na prática, verdade. As moções a favor da FNLA foram rejeitadas pela maioria par-
lamentar que, pelo contrário, votou a favor do aumento da dotação ao MPLA. Ao nível 
partidário, o Partido Social Democrata no poder tinha, por alturas do início da década, 
cimentado relações privilegiadas com o MPLA, semelhantes às que existiam já com o 
PAIGC e com a FRELIMO. O movimento de Agostinho Neto recebeu ajuda financeira 
tanto do Fundo Internacional de Solidariedade do Partido Social Democrata25 como da 
sua liga da juventude.26 Em Outubro de 1972, Lúcio Lara, o influente Secretário para 
Organização e Quadros do MPLA, foi, juntamente com o secretário geral do PAIGC, 
Amílcar Cabral27, convidado a participar no congresso do Partido Social Democrata, 
realizado em Estocolmo. 

Ao nível do movimento de solidariedade não governamental, o MPLA foi tendo 
cada vez mais apoio. Em 1971–72, a comunidade Emmaus-Björkå do sul da Suécia 
recolheu e enviou mais de 60 toneladas de roupa para o MPLA28 e, em 1972 as uniões 
de estudantes das universidades de Lund e Umeå decidiram fazer uma recolha de fundos 
para a organização de Agostinho Neto.29 Os esforços deveram-se, em larga medida, ao 

24. Os partidos centrista e liberal eram defensores do apoio ao MPLA e à FNLA. No caso da Liga da Juventude 
Liberal, foram feitas contribuições financeiras simbólicas ao MPLA e à FNLA em 1970 e 1972, ou seja, antes e 
depois da tomada oficial da decisão de apoiar o MPLA (Para 1970: Carta (”Svensk hjälp till Angola”/”Ajuda sueca a 
Angola”) de Dag Malm, Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao embaixador da Suécia no Zaire, Olof Bjurström, 
Estocolmo, 9 de Abril de 1970 (MFA). Para 1972: Knudtzon e Magnusson op. cit.). Foram apresentadas moções 
parlamentares conjuntas em prol da ajuda oficial sueca ao MPLA e à FNLA, por intermédio dos líderes do Partido 
Centrista e do Partido Liberal, respectivamente Gunnar Hedlund e Gunnar Helén, em Janeiro de 1971 (Parlamento 
sueco 1971: Moção Nº 472, Riksdagens Protokoll, 1971, p. 16); pelo novo secretário geral do Partido do Centro, 
Thorbjörn Fälldin e por Helén em Janeiro de 1972 (Parlamento sueco, 1972: Moção Nº 934, Riksdagens Protokoll, 
1972, pp. 1516); e por Fälldin e Helén em Janeiro de 1973 (Parlamento sueco, 1973: Moção Nº 1101, Riksdagens 
Protokoll, 1973, p. 10). Helén e outros deputados liberais influentes da altura, entre os quais o futuro Ministro dos 
Negócios Estrangeiros e primeiro ministro, Ola Ullsten, apresentaram uma moção semelhante em Janeiro de 1974 
(Parlamento sueco 1974: Moção Nº 657, Riksdagens Protokoll, 1974, p. 5). Deve notar-se que as moções apresenta-
das pelos ”partidos de média dimensão” na oposição também pediam apoio/aumento da ajuda oficial para a SWAPO 
da Namíbia, para o ANC da África do Sul e para a ZANU e a ZAPU do Zimbabué.
25. Por exemplo, Socialdemokraterna: ”Verksamheten 1972” (”Actividades de 1972”), p. 90 (LMA). Agostinho 
Neto informou os membros do MPLA da ajuda financeira recebida através do Fundo de Solidariedade Internacional 
do Partido Social Democrata (Entrevista com Paulo Jorge, p. 16). 
26. Por exemplo, SSU: ”Verksamheten 1970” (”Actividades de 1970”), p. 27 e SSU: ”Verksamheten 1972–74” 
(”Actividades de 1972–74”), p. I:47 (LMA).
27. Ver a entrevista com Lúcio Lara, onde este recorda a forma como, devido ao vínculo com o congresso, participou 
numa marcha de solidariedade a favor dos movimentos de libertação, em conjunto com Madame Nguyen Thi Binh 
da Frente de Libertação Nacional (FNL) do Vietname do Sul (p. 18). Em Outubro de 1972, o veterano líder do 
MPLA, que visitara Estocolmo pela primeira vez em Novembro de 1971 para entabular conversações sobre o pro-
jecto para uma escola em Dolisie, no Congo-Brazzaville, discutiu a situação política em Angola com o primeiro se-
cretário Pierre Schori, nas instalações do Ministério dos Negócios Estrangeiros (Pierre Schori: Memorando ”Samtal 
med Lúcio Lara, MPLA”/”Conversa com Lúcio Lara, MPLA”, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 4 
de Outubro de 1972) (MFA). 
28. Grupos de África: ”Circulares Nos. 4, 5 e 6”, (sem indicação de local), 23 de Setembro de 1971; Lund, 6 de 
Fevereiro de 1972; e (sem indicação de local), 25 de Julho de 1972 (AGA). De acordo com o estudo da ASDI acima 
citado, o valor do vestuário enviado pelo Emmaus-Björkå ao MPLA em 1972 correspondia a 1,1 milhões de coroas 
suecas, ou seja, mais do dobro da ajuda humanitária oficial concedida ao movimento angolano durante os dois anos 
fiscais (1971–72 e 1972–73). Em 1972, seis ONGs contribuíram, entre elas, com 1,5 milhões de coroas suecas para 
o MPLA. A participação do Emmaus-Björkå foi de quase 75 por cento. Só uma organização, a Liga da Juventude 
do Partido Liberal, apoiou a FNLA com uma verba de 2,500 coroas suecas. O valor do apoio das ONGs à FRELI-
MO foi, em 1972, calculado em cerca de 1,7 milhões de coroas suecas, enquanto o valor correspondente doado ao 
PAIGC foi de 1,1 milhões de coroas suecas (Knudtzon e Magnusson op. cit.).
29. Em 1972, os estudantes universitários de Lund angariaram 16,000 coroas suecas para o MPLA. O valor corres-
pondente angariado na Universidade de Umeå foi de 1,700 coroas suecas (Knudtzon e Magnusson op. cit.). 
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resultado do trabalho de informação e pressão de um núcleo pequeno mas dedicado de 
activistas, que faziam parte dos Grupos de África de Lund e Estocolmo30 e da publicação 
socialista mensal Kommentar. Dez anos mais tarde, Sören Lindh concluiria o seguinte, 
ao fazer uma reflexão pessoal sobre a história dos Grupos de África suecos: ”o contributo 
mais importante dado durante as fases iniciais de 1970 a 1974 foi talvez a análise política 
da situação em Angola e o apoio concedido ao MPLA”.31 Fazendo uma retrospectiva em 
1997, acrescentou que ”os Grupos de África fizeram um trabalho muito rigoroso sobre 
a situação angolana. [...] Influenciou não apenas a esquerda, mas todo um conjunto 
de organizações”.32 Hillevi Nilsson disse, alinhando pelo mesmo diapasão, que ”talvez 
tenhamos feito as coisas mais importantes no início dos anos setenta, sobretudo na com-
ponente da informação. O facto de termos tentado analisar as diferentes organizações 
existentes em Angola. [...] Fizemos um estudo dos movimentos e penso que houve quem 
tivesse lido essa informação no Partido Social Democrata”.33 

Foi também desta forma que os acontecimentos na Suécia foram apreendidos pelo 
MPLA. Por exemplo, em 1996, Alberto Ribeiro-Kabulu, dizia que as organizações de 
solidariedade 

conheciam-nos muito bem. Tinham-nos acompanhado às zonas libertadas e tinham desem-
penhado um papel importante na ajuda oficial [...]. Nós, por vezes, debatíamo-nos com li-
mitações e problemas, que tinham, por exemplo, a ver com os veículos de tracção às quarto 
rodas, que podiam ser usados para fins militares, e a insistência do movimento de solidariedade 
ajudou-nos sempre a que o resultado final fosse o pretendido. [...] 

Quando recordo as minhas ligações aos países nórdicos, em primeiro lugar com a Suécia, a 
Dinamarca e a Noruega, o apoio começou sempre ao nível das pessoas, dos estudantes, dos 
trabalhadores e dos sindicalistas. Foi a sociedade civil destes países quem fez o papel de arauto 
da mensagem junto dos governos. Noutros casos, por exemplo, nos países socialistas, estados 
de sistema de partido único, o apoio veio dos governos e dos partidos. No caso dos países 
nórdicos, a ajuda veio, em primeira instância, por intermédio dos contactos entre as próprias 
pessoas. Foi a sociedade civil que nos contactou, o que fez muita diferença em termos de 
apoio.34 

Centrando a sua atenção nas lutas de libertação nas colónias portuguesas, o Comité da 
África do Sul de Lund seguia, já desde 1966, a situação em Angola.35 Mais para o fim 
da década de sessenta, a publicação mensal socialista Kommentar, lançada em 1968, for-
mou um grupo de estudo sobre África. Depois de começar por se virar para a Etiópia, o  
Quénia e o Zimbabué36, estabeleceu contacto com Angola e o MPLA, por intermédio 

30. Em 1970, os Grupos de África tinham menos de cem membros (Sören Lindh: ”AGIS” organisatoriska historia: 
En subjektiv beskrivning”/”A história dos AGIS: Uma descrição subjectiva”, Diskussionsunderlag/Material para 
debate, AGIS, Conferência de Inverno de 1982 (sem indicação de local nem data) (AGA). Uma década mais tarde, 
quando já havia dezassete grupos locais em vez de quatro, já se havia atingido os mil membros (ibid).
31. Ibid.
32. Entrevista com Sören Lindh, p. 306.
33. Entrevista com Hillevi Nilsson, pp. 327–29. 
34. Entrevista com Alberto Ribeiro-Kabulu, pp. 29–30. Ver também a entrevista com Paulo Jorge, p. 15.
35. Em 1966, o Comité da África do Sul de Lund, que se constituiu em Grupo de África em 1970, recebeu a visita 
de Pedro Gomes Higino do MPLA e, ainda nesse mesmo ano, o boletim informativo Syd- och Sydvästafrika publicou 
uma actualização sobre o MPLA e um perfil de Agostinho Neto (Syd- och Sydvästafrika, Nos. 7–8 e 10, 1966). Foi 
publicada uma série de artigos sobre Angola e o MPLA, no boletim, que passou a chamar-se Södra Afrika Informa-
tionsbulletin em 1967. 
36. Entrevista com Hillevi Nilsson, p. 326. 
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das visitas de Daniel Chipenda e Agostinho Neto a Estocolmo, em 1970.37 Para além 
disso, no início dos anos setenta, o Grupo Angola-MPLA38, sediado em Estocolmo, pu-
blicou um documento sobre ”O chamado problema da unificação dos nacionalistas de 
Angola”, onde se realçava o papel desempenhado pelo MPLA.39 As iniciativas desembo-
caram, nos finais da década de setenta, numa altura em que o Comité Consultivo para 
a Ajuda Humanitária já discutia pedidos da FNLA e do MPLA, na realização de uma 
análise mais aprofundada, publicada no Södra Afrika Informationsbulletin, com o título 
”Quem lidera a luta em Angola?”.40 Tentando responder à pergunta, os quatro Grupos de 
África então existentes concluíram que ”o MPLA é o único movimento em Angola que 
merece o nosso apoio”, acrescentando também ser sua opinião que ”é nosso dever refutar 
a propaganda que é espalhada em vários jornais suecos pelos representantes da FNLA e 
da UNITA e também pelos seus apoiantes na Suécia”.41

Apoiando as iniciativas parlamentares tomadas por deputados mais jovens do Partido 

37. Ibid. Em 1969, Dick Urban Vestbro, um representante de topo dos Comités Suecos para a África Austral /Gru-
pos de África, e membro da Redacção do Södra Afrika Informationsbulletin, escreveu vários artigos de página inteira 
sobre o MPLA, no semanário socialista Tidsignal. A par de Hillevi Nilsson, Vestbro foi o mais activo defensor do 
MPLA na Suécia, no final dos anos sessenta/início dos setenta. 
38. Dispondo de uma grande sobreposição em termos de membros, o grupo de estudo do Kommentar sobre África 
e o Grupo Angola-MPLA uniriam forças em 1970–71, tando o mesmo acontecido entre o Grupo da FRELIMO e 
o Grupo de África de Estocolmo. O trabalho de solidariedade pela Guiné-Bissau estava centrado em Uppsala, mas 
o Grupo de Estocolmo viria a coordenar o trabalho por Angola e Moçambique. 
39. Angola-MPLA Gruppen: ”Det s.k. problemet med nationalisternas enande i Angola”, Documento Nº 3, Esto-
colmo, 1970 (AJC).
40. ”Vem Leder Kampen i Angola?” em Södra Afrika Informationsbulletin, Nº 10, 1970, pp. 19–32.
41. Ibid., p. 32. Cinco anos mais tarde, foi feita uma actualização, alargamento e reprodução da análise. Ver För ett 
Fritt Angola: En Analys av MPLA, FNLA och UNITA (”Em prol de uma Angola livre: Análise do MPLA, da FNLA 
e da UNITA”), Afrikagruppernas Skriftserie, Nº 4, Estocolmo, Agosto de 1975.

Estudar Angola: O historiador britânico Basil Davidson de visita aos Grupos de África em Estocolmo, em 
Outubro de 1977. A tirar notas, no meio, está Dick Urban Vestbro. (Foto: Anders Gunnartz)
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Social Democrata, como Birgitta Dahl e Lena Hjelm-Wallén42, a defesa activa da causa 
do MPLA pelos Grupos de África e pelo Kommentar contribuiu para a decisão oficial, 
tomada em Março de 1971. O esforço de mobilização foi continuado durante os anos 
seguintes, mas os Grupos de África deram primazia ao apoio político e às actividades 
de informação em relação à ajuda financeira43, e numa conferência realizada em Junho 
de 1971 foi decidido lançar uma campanha de angariação de fundos em favor do apoio 
incondicional ao MPLA.44 Essa campanha foi coordenada pelo Grupo de África de Esto-
colmo, e angariou, nos dois anos que se seguiram, umas modestas 46.000 coroas suecas.45 
No entanto, e paralelamente às actividades de recolha de fundos foi feita divulgação de 
informação sobre o MPLA e sobre a luta em Angola. Os Grupos de África estiveram 
também activos durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, 
realizada em Estocolmo em Junho de 1972, na qual o Fórum dos Povos Nativos con-
centrou a sua atenção na situação nas colónias portuguesas, dando atenção também à 
utilização de napalm, desfoliantes e outros produtos químicos por parte de Portugal, nas 
guerras contra os movimentos de libertação.46 Na conferência participaram, entre outras 
personalidades, Armando Panguene da FRELIMO47, Pedro Van-Dunem48 do MPLA e 
José Eduardo dos Santos, futuro presidente de Angola49, tendo esta recebido uma grande 
cobertura mediática. Os acima referidos participaram também em reuniões de solidarie-
dade ”em várias partes da Suécia”.50 

O movimento de solidariedade não restringiu as actividades à área da informação. 
Dentro do Grupo de África de Estocolmo havia um pequeno grupo de engenheiros, acti-
vos nos chamados ”grupos dos materiais”51, que ajudaram o MPLA a adquirir material e 
dispositivos técnicos, dando aconselhamento.52 O que é pouco sabido é que o grupo deu 
importantes contributos aos pelotões militares do MPLA, em termos de serviços de rádio 

42. Em Janeiro de 1971, Birgitta Dahl apresentou no parlamento a moção decisiva a favor da assistência oficial 
directa ao MPLA, que foi assinada, designadamente, pelo futuro Ministro dos Negócios Estrangeiros, Lena Hjelm-
Wallén (Parlamento sueco, 1971: Moção Nº 667, Riksdagens Protokoll, 1971, pp. 15–17).
43. O Grupo de África de Estocolmo dizia, no início dos anos setenta, que ”a forma mais fácil de recolher grandes 
quantias era apelar unicamente às emoções das pessoas. Contudo, isso não gera qualquer entendimento das razões 
pelas quais esse dinheiro é necessário. [...] O aspecto mais importante não é a moeda, mas o reconhecimento político 
do direito de um povo a uma luta armada pela sua defesa e libertação” (Grupo de África: ”Apoio aos movimentos de 
libertação nas colónias portuguesas por parte das organizações não governamentais, 1971”, Estocolmo (sem indica-
ção de data, mas provavelmente Fevereiro de 1973; original em inglês) (AGA). 
44. Grupos de África: ”Protokoll: Konferens mellan Afrikagrupperna i Sverige i Arvika den 5–6 juni 1971” (”Actas: 
Conferência entre os Grupos de África na Suécia, em Arvika, 5 e 6 de Junho de 1971”), (sem indicação de local 
nem data, p. 14 (AGA).
45. Ulf Carlqvist: ”MPLA-insamlingen: Redovisning för tiden 23/8 1971 – 7/6 1973” (”A colecta em prol do 
MPLA: Contas do período entre 23 de Agosto de 1971 e 7 de Junho de 1973”), Spånga, 7 de Junho de 1973 
(AGA).
46. Grupos de África: ”Circular Nº 6”, (sem indicação de local), 25 de Julho de 1972 (AGA). 
47. A 1 de Julho de 1975, Panguene foi nomeado Secretário de Estado para os Negócios Estrangeiros do primeiro 
governo de Moçambique independente.
48. Van-Dunem (”Loy”) viria depois a participar de perto na ajuda oficial sueca ao MPLA. Na década de oitenta 
viria a tornar-se Ministro para o Petróleo e, a partir de 1986, Ministro da Produção. Em 1989 foi nomeado Ministro 
dos Negócios Estrangeiros.
49. Eduardo dos Santos voltou à Suécia em Janeiro de 1976 na qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros. 
Após a morte de Agostinho Neto, tornou-se presidente do MPLA e da República Popular de Angola em Setembro 
de 1979.
50. Grupos de África: ”Circular Nº 6”, (sem indicação de local, 25 de Julho de 1972 (AGA).
51. Em sueco, materialgrupp. 
52. Entrevista com Hillevi Nilsson, p. 329.
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e telecomunicações.53 O MPLA captava sinal rádio de origem portuguesa, na fronteira 
leste e precisava de equipamento para alterar as suas frequências, que lhe foi fornecido 
pelo grupo.54 Ainda mais importante foi o facto de o Grupo de África de Estocolmo ter 
dado um contributo activo para a codificação e protecção das comunicações do MPLA 
entre a frente de combate a leste de Angola e os seus gabinetes em África. Entrevistado 
em 1996, o antigo director do serviço de rádio e telecomunicações do MPLA, Alberto 
Ribeiro-Kabulu, explicou o contexto geral e o significado da ajuda: 

O presidente Neto pediu-me que protegesse, tanto quanto possível, a nossa rede de teleco-
municações, porque fazíamos comunicações de uma ponta para a outra de África, de Dar es 
Salaam a Brazzaville. Neto foi muito claro num aspecto: pediu-me: invente algo de novo e não 
siga os caminhos traçados para os nossos formandos nos países socialistas. Os nossos compa-
nheiros que foram receber formação na União Soviética, em Cuba e por aí fora, trouxeram 
alguma bagagem de conhecimentos em termos de códigos e criptografia, mas Neto disse-me: 
”Olhe, eu não quero usar isto. Tente inventar alguma coisa”. Quando terminei o meu mes-
trado na Alemanha Ocidental55, trabalhara com computadores e tinha alguns conhecimentos 
nessa área mas, mesmo assim, precisava de livros sobre criptografia e matemática, que obtive 
por intermédio dos grupos de solidariedade. O apoio foi muito útil e discreto, incluindo o do 
Lars e da Hillevi Nilsson do Grupo de África de Estocolmo. Com estes livros criámos o nosso 
próprio código. 
Alguns dos nossos amigos não ficaram satisfeitos com isso. Entre eles contavam-se, como é 
evidente, os agentes de ligação dos países socialistas. Também eles queriam saber o que se 
estava a passar. Contudo, Neto assumiu uma posição clara, segundo a qual ”temos de manter 
os nossos segredos e vamos utilizar este sistema”. Até ao final do conflito, usamos os nossos 
próprios códigos, bem como o equipamento capturado em acção aos portugueses, por forma 
a manter o controlo da situação.56 [...] Os portugueses ficaram muito admirados quando se 
deu o encontro no Moxico para celebrar um cessar-fogo em Outubro de 1974, por verem que 
dispúnhamos de um serviço tão bem organizado, não apenas de comunicações, mas também 
de serviços secretos. [...] Não foi obra exclusivamente nossa, pois os comités de solidariedade 
contribuíram muito para os termos, nomeadamente os comités suecos.57 

Os primeiros suecos a relatar a situação a partir das zonas detidas pelo MPLA na parte 
leste de Angola foram os membros dos Grupos de África. Membros activos do grupo 

53. Alberto Ribeiro-Kabulu dirigiu o SRT (Serviço de Rádio e Telecomunicações) de 1968 a 1974. A seguir à inde-
pendência foi nomeado Secretário de Estado para as Comunicações e Transportes e, em 1978, Ministro da Indústria 
e Energia. José Eduardo dos Santos fez parte do SRT de 1970 a 1974.
54. Entrevista com Alberto Ribeiro-Kabulu, p. 28.
55. Vale a pena notar que o presidente Neto nomeou Ribeiro-Kabulu como responsável pelo sensível sector das co-
municações. Ao contrário de muitos quadros do MPLA, Ribeiro-Kabulu não recebeu formação superior na Europa 
de Leste, mas na República Federal da Alemanha, onde tirou um mestrado na Universidade Técnica de Aachen, 
tendo também trabalhado como engenheiro informático entre 1965 e 1968. O próprio diria mais tarde que ”foi 
Neto quem insistiu em me atribuir esta responsabilidade mas, nos tempos da guerra fria, isso tinha as suas limitações. 
Eu não tive acesso aos países comunistas. Não fui seleccionado para seguir uma formação complementar na União 
Soviética e só pude visitar os países socialistas após a sua independência” (Entrevista com Alberto Ribeiro-Kabulu, 
p. 27). Ruth, irmã do presidente Neto, uma grande representante da Organização das Mulheres de Angola (OMA), 
que também estudou e trabalhou na Alemanha Ocidental até 1968, altura em que se juntou ao irmão na Tanzânia 
e, mais tarde, na frente leste de Angola (ver Entrevista com Ruth Neto, p. 21).
56. Os Grupos de África recrutaram um engenheiro de telecomunicações para trabalhar com o MPLA. Ribeiro-Ka-
bulu lembrou mais tarde que: ”Para minha surpresa, tratava-se de uma pessoa pouco faladora mas de um engenheiro 
brilhante. Veio ter connosco em Lusaca e começou logo a colaborar connosco, montámos os rádios do inimigo que 
tínhamos na nossa posse para perceber o que se estava a passar e para obter informações secretas, ouvindo as suas 
transmissões via rádio” (Entrevista com Alberto Ribeiro-Kabulu, p. 28).
57. Entrevista com Alberto Ribeiro-Kabulu, p. 28. Alguns dos engenheiros suecos que ajudaram o MPLA durante a 
luta de libertação ficaram a trabalhar para os Ministérios da Defesa e da Indústria de Angola depois da independência 
do País, em Novembro de 1975, sendo um deles o sr. Lars Nilsson.
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de estudo sobre África do Kommentar, Elisabeth Hedborg58 e Hillevi Nilsson59 foram 
convidadas pela Associação Verdandi, no início de 1971, a participar na elaboração de 
um livro sobre a Zâmbia.60 Em Lusaca foram convidadas por Daniel Chipenda a visitar, 
juntamente com o médico Bertil Sörberg, a zona das bases do MPLA junto à fronteira 
com Angola.61 Ao fazer a viagem para a parte ocidental da Zâmbia, em Julho de 1971, 
ficaram profundamente impressionados com os problemas logísticos com que o MPLA 
se debatia.62 Os mantimentos destinados à frente leste provinham quase exclusivamente 
do porto de Dar es Salaam na Tanzânia. O transporte era feito em três fases, primeiro 
por camião (viagem de 2.000 quilómetros) até Lusaca63 e depois em veículos de tracção 
às quatro rodas, através do norte da Zâmbia, em estradas de brita e caminhos de terra, 
percorrendo mais de 1.300 quilómetros, até chegar à fronteira de Angola.64 A mercadoria 
e o equipamento tinham, por fim, de atravessar a savana e alguns rios, correndo sempre 
o risco de ataques portugueses, até chegar às zonas controladas pelo MPLA no interior 
de Angola. A viagem podia demorar até um mês e meio. Para receber tratamento médico 
adequado, os combatentes pela liberdade feridos e os doentes civis angolanos tinham 
igualmente de ser levados por grupos de transportadores para as clínicas do MPLA na 
parte ocidental da Zâmbia.65 De volta a esta zona em 1972, Hedborg e Nilsson escreve-
ram: 

Víamos gente de todas as idades, homens, mulheres e crianças, a caminhar, carregados com 
todo o tipo de víveres. Por vezes, na Europa, há a tendência, no caso do Vietname ou de An-
gola, para pensar que a luta de libertação é algo de romântico. É fácil pensar na luta essencial-
mente em termos de armamento, combate, etc. Mas podemos confirmar, de várias formas, que 
o que mais faz falta na luta de libertação de Angola, é muito e árduo trabalho.66 

58. Hedborg acabou por se tornar numa destacada jornalista da televisão pública sueca. 
59. Nenhum sueco teve contactos mais prolongados e próximos com o MPLA do que Hillevi (”Vivi”) Nilsson. 
Activa no grupo de estudo sobre África do Kommentar a partir do final dos anos sessenta, entrou em contacto com a 
organização quando Daniel Chipenda e António Alberto Neto, futuro representante do MPLA na Suécia, visitaram 
Estocolmo em Maio de 1970. Ela aderiu ao Grupo de África de Estocolmo e, depois das suas visitas à zona ocidental 
da Zâmbia e ao leste de Angola, participou de forma estreita na luta dos angolanos. Para além do seu trabalho junto 
dos Grupos de África, foi secretária do gabinete do MPLA em Estocolmo e ajudou os representantes do MPLA 
residentes na Suécia (António Alberto Neto entre 1970–73, Saydi Mingas entre 1973–75 e Maria Jesus de Haller 
em 1975). Quando Mingas voltou para Angola no início de 1975, nomeou com efeito Nilsson como representante 
efectiva do MPLA, até à chegada de Haller, no início do Outono (Saydi Mingas: ”Kreditivbrev/Fullmakt” – ”Cre-
denciais/Procuração”, Estocolmo, 22 de Janeiro de 1975) (AGA). Foi, em Novembro de 1975, juntamente com 
o marido, Lars Nilsson, viver para Angola, onde trabalhou durante nove anos, designadamente, na tipografia do 
MPLA e com a União dos Escritores Angolanos (ver a Entrevista com Hillevi Nilsson, pp. 326–30).
60. Föreningen Verdandis Zambiagrupp: Zambia: Ett gränsfall (”Zâmbia: Um caso fronteira”), Folkuniversitetets 
förlag/Föreningen Verdandi, Estocolmo, 1972.
61. Entrevista com Hillevi Nilsson, p. 326. A primeira decisão sobre ajuda oficial sueca ao MPLA tinha sido tomada 
uns meses antes. Nilsson viria depois a dizer que ”o próprio convite que Chipenda nos fez talvez se tenha ficado a 
dever à ajuda sueca. Visto a posteriori é claramente provável que assim tenha sido” (ibid., p. 327). 
62. Hillevi Nilsson: ”En vecka med MPLA” (”Uma semana com o MPLA”), em Kommentar, Nº 8, 1971, pp. 14–15. 
Também Hillevi Nilsson: ”15 år med MPLA” (”15 anos com o MPLA”), em Kommentar, Nº 5–6, 1983, pp. 22–35.
63. O trabalho de melhoria e asfaltamento da Grande Via do Norte, entre Lusaca e Dar es Salaam estava, em grande 
parte, feito no final de 1970. A via férrea Tanzânia-Zâmbia só começou a funcionar em 1975.
64. A distância entre Dar es Salaam e a fronteira angolana era a mesma que entre Estocolmo e o norte de Marrocos. 
A distância do porto de entrada até aos utilizadores finais no centro de Angola corresponde a um décimo da circun-
ferência do globo.
65. O MPLA enfrentou problemas logísticos incomparavelmente mais difíceis do que o PAIGC ou que a FRELI-
MO. Daniel Chipenda, o responsável pela logística do Comité Director do MPLA tinha, por força dessas atribui-
ções, poderes muito alargados na frente leste.
66. Hillevi Nilsson e Elisabeth Hedborg: ”Segern är säker!: Om folkets kamp i Angola” (”A vitória é certa!: A luta 
do povo em Angola”), em Kommentar, Nº 9, 1972, p. 6. No final de 1971, representantes do gabinete da ASDI em 
Lusaca visitaram também as zonas na retaguarda do MPLA, na parte ocidental da Zâmbia. Tal como Hedborg and 
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Hedborg, Nilsson e Sörberg voltaram a África em Julho de 1972, desta vez para acom-
panhar o MPLA no longo caminho dos mantimentos entre Dar es Salaam e Angola.67 
A situação, em meados de 1972 era, contudo, muito diferente da que vigorava um ano 
antes. Depois de garantir uma trégua com a UNITA68, os portugueses lançaram, em Fe-
vereiro de 1972, a ofensiva chamada Operação Átila contra o MPLA e, tal como na Gui-
né-Bissau e em Moçambique, intensificaram o programa destinado a forçar a população 
africana a viver em ”aldeamentos estratégicos”.69 Contudo, depois de uma reunião com 
o presidente Neto em Lusaca, os visitantes puderam, por um curto espaço de tempo, em 
finais de Julho de 1972, pouco tempo depois de Knut Andreassen, do Grupo de África de 
Lund, atravessar a fronteira e entrar em Angola.70 De visita a mais ou menos as mesmas 
zonas, os membros dos Grupos de África de Lund e de Estocolmo puderam, em plena 
ofensiva portuguesa, fazer uma listagem positiva dos esforços levados a cabo pelo MPLA, 
no sentido construir uma nova sociedade, especialmente nos campos da educação e da 
saúde.71 

Nilsson, também estes representantes ficaram abismados com os problemas de transporte e logísticos, mas positiva-
mente impressionados com a capacidade administrativa do MPLA. Concluíram que as necessidades em termos de 
ajuda para as escolas e clínicas do MPLA nas zonas de fronteira eram consideráveis (CCAH: Memorando (”Ansökan 
från Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, om fortsatt svenskt varubistånd”/”Pedido do MPLA para 
continuação da ajuda sueca em géneros”), ASDI, Estocolmo, 5 de Setembro de 1972) (SDA). 
67. Nilsson op. cit. em Kommentar, Nº 5–6, 1983, p. 28. Ver também a entrevista com Hillevi Nilsson, p. 327. 
68. Cann op. cit., p. 135. Para mais informações quanto à colaboração da UNITA com o exército colonial portu-
guês, consulte William Minter: Operação Madeira: Páginas do dossier de Savimbi, Africa World Press, Trenton, Nova 
Jérsia, 1988. Vestbro tinha, em meados de 1969, escrito que havia ”provas de que a UNITA colabora com os por-
tugueses” (Dick Urban Vestbro: ”Sydafrikas akilleshäl” (”O Calcanhar de Aquiles da África do Sul”), em Tidsignal, 
Nº 28, 1969, p. 7). 
69. Por volta de Fevereiro de 1973, quase um milhão de angolanos tinham sido deslocados à força e colocados em 
2.000 aldeamentos nas zonas leste do país (Cann op. cit., p. 156). 
70. A visita de Hedborg, Nilsson e Sörberg foi organizada pelo Director de Informação do MPLA, Paulo Jorge. 
Sucedendo no cargo a José Eduardo dos Santos, Jorge foi Ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola entre 1976 
e 1984.
71. Nilsson and Hedborg op. cit. em Kommentar, Nº 9, 1972. O fotógrafo norueguês Knut Andreassen participou 
activamente no trabalho do movimento sueco de solidariedade na África Austral. Em finais de 1970 visitou as zonas 
libertadas na Guiné-Bissau, juntamente com a deputada social democrata Birgitta Dahl. As suas fotos e impressões 
da viagem realizada às zonas controladas pelo MPLA no leste de Angola, em Junho-Julho de 1972, foram publicadas 
em 1973 num livro chamado Kamrater i Angola (”Camaradas em Angola”), Hermod, Malmö. Por fim, em Julho-
Agosto de 1973, Leif Biureborgh, jornalista sueco a trabalhar para a imprensa sindicalista, passou um mês com o 

Recolha de informações 
sobre a luta em Angola: 
Hillevi Nilsson do Grupo 
de África de Estocolmo 
nas zonas detidas pelo 
MPLA da parte leste de 
Angola, Julho de 1972. 
(Imagem gentilmente 
cedida por Bertil Sörberg) 
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Destaque ao transporte 

Tal como o PAIGC, o MPLA não questionou o fornecimento sueco de ajuda em géne-
ros, nem levantou objecções relativamente ao facto de essa ajuda se destinar unicamente 
a fins não-militares. A questão mais abrangente do transporte acabaria, pouco tempo de-
pois, por ter um lugar de destaque no âmbito do diálogo relativamente à ajuda. Tal como 
disse Anders Möllander, ”com a ajuda sueca ao MPLA, a questão da ajuda ao transporte 
ficou resolvida”.72 

O primeiro pedido de ajuda sueca feito pelo MPLA tinha a ver com apoio às acti-
vidades educativas e médicas nas zonas controladas pelo MPLA no interior de Angola. 
A questão foi apresentada por Daniel Chipenda durante uma visita à Suécia em Maio 
de 1970, e foi dois meses depois discutida mais em detalhe com o presidente Neto em 
Estocolmo. Com base no pedido e nos posteriores esclarecimentos dados pelos líderes do 
MPLA foi, em Março de 1971, tomada a primeira decisão de ajuda oficial ao MPLA. 
Foram concedidas 500.000 coroas suecas para material educativo e médico, para o ano 
fiscal de 1971–72.

Agostinho Neto foi, desde o início, a favor de se dar um ênfase mais claro ao apoio 
ao transporte, tendo dado conta dessa sua preocupação à ASDI, durante a visita que  
realizou a Estocolmo em Julho de 1970, durante a qual sublinhou os problemas logísti-
cos do MPLA e garantiu que ”não há qualquer perigo de os meios de transporte doados 
pela Suécia serem utilizados para fins militares”.73 Agradecendo ao director geral da ASDI 
pela decisão tomada em Março de 1971, reiterou a sua posição, enunciada numa carta 
de finais de Julho. Nessa altura, pedira um aumento da ajuda em mercadoria da Suécia, 
dando prioridade aos veículos de tracção às quatro rodas, barcos de borracha insufláveis e 
com motores fora de bordo, ambulâncias e material médico.74 Mais ou menos ao mesmo 
tempo, a agência de assistência sueca decidiu destinar uma verba para compra de camiões 
pesados, no âmbito da verba destinada ao MPLA, acção que foi reconhecida como algo 
muito positivo por Agostinho Neto e referido aquando do seu encontro com o primeiro 
ministro Palme, em Lusaca, em Setembro de 1971.75 

MPLA na parte ocidental da Zâmbia e no leste de Angola. Publicou um artigo, dando conta das suas impressões, 
ao movimento de trabalhadores suecos, chamado ”Över 500 års portugisiskt förtryck i Västra Afrika” (”Mais de 500 
anos de opressão portuguesa na África Ocidental”), em Fackföreningsrörelsen, órgão oficial da Confederação Sueca 
de Sindicatos (LO), Nº 22 A, 1973, pp. 12–15. Comentando a ajuda sueca ao MPLA, Biureborgh concluiu que 
a dotação de 1972–73 (2 milhões de coroas suecas) era ”pouco dinheiro, mas bem utilizado. De futuro poder-se-á 
fazer mais, o que também se aplica ao movimento sindical sueco” (ibid., p. 15). A visita de Biureborgh realizou-se a 
seguir à eclosão da crise com Chipenda. Dando um forte apoio à liderança em torno de Agostinho Neto, comunicou 
as suas conclusões ao Ministério dos Negócios Estrangeiros sueco, em Setembro de 1973 (Elisabet Borsiin: Memo-
randum (”Samtal med Leif Biureborgh angående befrielserörelsen MPLA den 11 september 1973”/”Conversa com 
Leif Biureborgh sobre o movimento de libertação MPLA, 11 de Setembro de 1973”), Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Estocolmo, 21 de Setembro de 1973) (MFA).
72. Möllander op. cit., p. 29.
73. Birgitta Dahl: Memorando (”Sammanträffande mellan representanter för MPLA och SIDA på SIDA den 3.7 
1970”/”Reunião entre os representantes do MPLA e da ASDI nas instalações da ASDI, 3 de Julho de 1970”), ASDI, 
Estocolmo, 9 de Julho de 1970 (SDA). 
74. Carta de Agostinho Neto ao director geral da ASDI, (sem indicação de local), 22 de Julho de 1971; original em 
francês (SDA). Na carta, na qual se dirige ao director geral da ASDI como ”caro camarada”, Neto pediu também 
que fossem enviadas 5 toneladas de cigarros, o equivalente a 20,000 pacotes. 
75. Pierre Schori: Memorandum: ”Samtal med Agostinho Neto, generalsekreterare för MPLA (sic), Angola, i State 
House, Lusaca, 24 de Setembro de 1971” (”Conversa com Agostinho Neto, secretário geral do MPLA, Angola, resi-
dência oficial, Lusaca, 24 de Setembro de 1971”), Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 1 de Outubro 
de 1971 (MFA). Durante a reunião, que, do lado sueco, contou com a presença de Pierre Schori e Per Wästberg, 
Palme disse que o apoio aos movimentos de libertação seria substancialmente aumentado: ”O MPLA poderá contar 
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Por fim, em Novembro–Dezembro de 1971, uma delegação da ASDI, da qual faziam 
parte Curt Ström, Marianne Rappe e Stig Lövgren, discutiu em reuniões com o MPLA, 
os aspectos técnicos ligados à alteração de preferências, em Lusaca e em Dar es Salaam.76 
No final de 1971, com um atraso de quase um ano, foi definido um programa de ajuda 
em géneros para o ano fiscal de 1971–72. Dispondo de um orçamento em que mais de 
metade das verbas estavam reservadas para o sector dos transportes, o acordo renegociado 
reflectia as prioridades definidas por Agostinho Neto. Das 500.000 coroas suecas doa-
das, 250.000 eram atribuídas à aquisição de camiões, motocicletas e bicicletas; 140.000 
para ambulâncias de tracção às quatro rodas e material médico; 50.000 para alimentos 
e ferramentas agrícolas e só 20.000 para equipamento para o sector da educação.77 Sem-
pre que possível, os artigos eram adquiridos in loco, ou seja, sobretudo na Tanzânia e na 
Zâmbia. 

As compras e entregas locais da Suécia, à luz do programa de ajuda em géneros acor-
dado, fizeram-se sem complicações durante a primeira metade de 1972. Daí que o gover-
no sueco tenha decidido aumentar o valor destinado ao MPLA, passando de 0,5 para 2 

com uma atitude positiva do governo sueco e com a ajuda ao MPLA vir, pelo menos, a duplicar” (ibid.).
76. A primeira reunião com o MPLA em Lusaca não deu resultados práticos. Stig Lövgren recordaria mais tarde que: 
”realizou-se uma reunião, previamente combinada com os líderes do MPLA, mas nenhum deles lá estava quando 
chegámos. Disseram-nos depois que tínhamos de esperar por um dos comandantes da província, na fronteira angola-
no-zambiana, que era Daniel Chipenda. [...] Os quadros do MPLA em Lusaca não se atreveram a debater connosco, 
porque tudo tinha de ser decidido por Chipenda em pessoa. Ele tinha de apanhar um vôo doméstico para Lusaca, e 
não tinha dinheiro, pelo que tivemos de lhe comprar o bilhete. Ao cabo de alguns dias, ele apareceu e reunimo-nos 
com ele, mas ele não estava preparado para o debate [...]. Para ser sincero, ele não parecia conhecer-nos muito a 
fundo, nem qual era a finalidade da nossa reunião” (Entrevista com Stig Lövgren, pp. 311–12). 
77. CCAH: Memorandum: ”Ansökan från Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, om fortsatt 
svenskt varubistånd” (”Pedido do MPLA no sentido da continuação da ajuda em géneros da Suécia”), ASDI, Es-
tocolmo, 5 de Setembro de 1972 (SDA). O saldo de 40.000 coroas suecas foi reservado para custos de transporte, 
designadamente, de uma quantidade considerável de sapatos, doados pela Direcção do Mercado de Trabalho Sueco, 
(Arbetsmarknadsstyrelsen; AMS) para além de e sobrepondo-se à contribuição da ASDI. Para mais informações 
quando à inadequação do calçado doado pela AMS, consulte a Entrevista com Hillevi Nilsson, p. 327. 

Problemas de transporte e logísticos: Perdas na ”estrada do inferno” entre Dar es Salaam, na Tanzânia e 
Lusaca, na Zâmbia, durante a época das chuvas de 1969. (Foto: IKON, Svenska kyrkans bildbyrå) 
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milhões de coroas suecas, em 1972–73. O que foi de facto incluído no pacote de ajuda 
baseou-se em larga medida naquilo que foi pedido à ASDI pelo presidente Agostinho 
Neto, numa carta de Julho de 1971, e que foi decidido pelo gabinete local da ASDI e por 
Pedro Van-Dunem (”Loy”) em representação do MPLA, em Lusaca, no mês de Dezem-
bro de 1972.78 Para o ano fiscal de 1972–73, o MPLA voltou, contudo, a mudar o ênfase 
para os sectores sociais.79 Dos 1,8 milhões de coroas suecas disponíveis após dedução do 
transporte e respectivos custos, 700 mil coroas, cerca de 40 por cento da dotação inicial, 
foram reservadas para a educação, incluindo a aquisição de uma impressora para tipo-
grafia e de material de escritório para o MPLA no Congo-Brazzaville. Com uma dotação 
de 300 mil coroas, o sector da saúde estava em segundo lugar na lista de prioridades. As 
800 mil coroas remanescentes foram divididas em partes mais ou menos iguais para rou-
pa, calçado e têxteis80; alimentos81 e meios de transporte, para além dos 5 por cento em 
dinheiro que, por insistência da FRELIMO, em Novembro de 1972, tinham sido inclu-
ídos na ajuda sueca aos movimentos de libertação. Apesar do menor destaque que lhe era 
dado, a ajuda ao transporte era considerável. Incluía dois camiões pesados com atrelados 
(Scania), 4 veículos de tracção às quatro rodas (Land Rovers), 1 grande barcaça82, 10 bar-
cos mais pequenos e 5 barcos de borracha insufláveis, com motores fora de bordo.83 

Depois de terminado um ano de cooperação bem-sucedida, e tendo chegado a acordo 
quanto ao alargamento da ajuda para 1972–73, a base para ajuda directa quase que ter-
minou por completo no início de 1973.84 Vários factores contribuíram para essa situação.
O acordo formal entre a FNLA e o MPLA, celebrado em Kinshasa a 13 de Dezembro 
de 1972, foi assinado pouco depois de os gabinetes da ASDI em Lusaca e o movimento 
de Agostinho Neto terem chegado a acordo quanto ao segundo programa de ajuda em 
géneros. Esse acordo viria, para começar, a introduzir um elemento substancial de inse-
gurança, relativamente à futura relação bilateral. As implicações do acordo de Kinshasa, 
que levaria à suspensão do apoio da União Soviética ao MPLA, acabaria por ter um papel 
de relevo, nos meses que se seguiram, no diálogo do governo sueco com o MPLA.85 À 

78. As necessidades do MPLA tinham sido discutidas com Lúcio Lara, aquando da sua visita a Estocolmo em Outu-
bro de 1972 (Göran Hasselmark: Memorando (”Samtal med Lúcio Lara”/”Conversa com Lúcio Lara”), Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 4 de Outubro de 1972) (MFA). Lara confirmou que os fornecimentos na 
frente leste do MPLA chegavam regularmente e eram bem recebidos, apesar da contra-ofensiva portuguesa, através 
do que era descrito como o ”caminho Agostinho Neto”, em alusão ao chamado Caminho Ho Chi Minh, no Viet-
name (ibid.).
79. Entrevistado por Elisabeth Hedborg e Hillevi Nilsson em Lusaca, em Julho de 1972, Neto declarou que os 
problemas de transporte sentidos pelo MPLA tinham diminuído: ”Fomos capazes de aumentar o nosso sistema de 
transporte, duma forma que consideramos satisfatória. Dispomos agora dum número bastante superior de veículos, 
recebidos de vários países. [...] Mas as estradas são as mesmas, muito más, especialmente na época das chuvas” (”Vårt 
folk är alltid berett att fortsätta kampen”/”O Nosso povo está sempre pronto para continuar a luta”, Entrevista com 
Agostinho Neto em Kommentar, Nº 9, 1972, p. 8).
80. Designadamente, 20.000 cobertores, 30.000 metros de tecido de algodão, 2.000 pares de peúgas, 1.000 pares de 
botas de borracha e 500 pares de sandálias de plástico.
81. 100 toneladas de farinha de milho, 100 toneladas de conservas de peixe e 50 toneladas de feijão, óleo de cozinha, 
sal e açúcar.
82. De acordo com o caderno de encargos acertado entre as duas partes, a barcaça foi desenhada para transportar 8 
a 12 toneladas de material em rios e canais, entre a parte ocidental da Zâmbia até Angola. As zonas da retaguarda do 
MPLA na parte ocidental da Zâmbia eram anualmente inundadas pelo rio Zambeze, na época das chuvas. 
83. Carta de Kurt Kristiansson (”Programa de compras do MPLA para 1972–73”) à ASDI em Estocolmo, Lusaca, 
5 de Dezembro de 1972; original em inglês (SDA).
84. A ajuda multi-bilateral concedida via UNESCO à escola do MPLA em Dolisie, no Congo-Brazzaville, con-
tinuou a ser prestada sem dificuldades.
85. Nomeadamente com Afonso Van-Dunem (”Mbinda”) e com o próprio Agostinho Neto. Van-Dunem, que 
também participara nas conversações de Kinshasa, visitou Estocolmo em Fevereiro de 1973 (CCAH: ”Minnes- 
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medida que foi ficando cada vez mais claro que o acordo era inconsequente, devido à 
relutância da Zâmbia em abrir o seu território ao MPLA, apareceram outras dúvidas, 
de maior relevância, resultantes das lutas internas no MPLA, que se seguiram à ofensiva 
portuguesa de 1972 e ao acordo com a FNLA. No caso da Suécia, foi possível constatar 
um primeiro sinal de fricção interna no MPLA em meados de Maio de 1973, quando 
Pascal Luvualu, chefe do Departamento de Relações Externas do MPLA, comunicou 
por circular emitida em Dar es Salaam, que António Alberto, representante residente do 
MPLA em Estocolmo, 

ja não é militante do nosso movimento, pelo que deixa de ser representante do MPLA nos 
países escandinavos, nomeadamente na Suécia, na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca, nos 
Países Baixos, em Inglaterra e noutros estados.86 

Pouco tempo depois disso, Agostinho Neto informou a Embaixada sueca em Lusaca de 
que ”o camarada Daniel Chipenda está suspenso do exercício de toda e qualquer função 
em representação do MPLA e respectivas prerrogativas até que seja tomada uma decisão 
final”.87 Por fim, no início do mês de Julho, o representante da ASDI na Zâmbia, Kurt 
Kristiansson88, apresentou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros89 um relatório sobre 
a crise do MPLA, o que lançou uma série de reuniões e troca de correspondência entre a 
Embaixada em Lusaca, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o MPLA, relativamente 
à situação interna do movimento angolano. Os debates, nos quais também participava 
o governo zambiano, continuaram durante quase um ano. Tal como Paulo Jorge viria a 

anteckningar från samtal 02/02/73 med António Alberto Neto och Afonso Van-Dunem, MPLA”/”Memorando 
sobre as conversações com António Alberto Neto e Afonso Van-Dunem, 2 de Fevereiro de 1973”, ASDI, Estocol-
mo, 19 de Fevereiro de 1973) (SDA). A questão do acordo FNLA-MPLA recebeu uma grande cobertura quando 
o presidente do MPLA visitou Estocolmo após a conferência de Oslo em Abril de 1973. Apesar de reconhecer as 
”muitas dificuldades” existentes, Neto defendeu acerrimamente o acordo. Numa reunião realizada no Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, o presidente do MPLA declarou, de acordo com as notas suecas, que ”foi iniciado um proces-
so tendente à cooperação entre o MPLA e a FNLA e é irrevogável”. A situação em Angola era tal que ”o movimento 
de libertação não pode dar-se ao luxo de estar dividido”. Neto explicou também que ”a frente norte de Angola tinha 
prioridade máxima” e que ”se o MPLA não concordar com as condições definidas pelo Zaire, ver-se-á também, no 
futuro, impossibilitado de aceder às partes mais importantes do país” (Gun-Britt Andersson: Memorando ”Samtal 
med MPLAs president Agostinho Neto”/”Conversa com o presidente do MPLA Agostinho Neto”, Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 25 de Maio de 1973) (MFA). 
86. Circular de Pascal Luvualu, responsável pelo Departamento de Relações Externas do MPLA, Dar es Salaam, 20 
de Maio de 1973; original em inglês (MFA). Na mesma circular, Luvualu apresenta o sucessor de Neto enquanto 
representante do MPLA na Suécia e nos países nórdicos, Saydi Mingas. António Alberto Neto foi representante do 
MPLA de Setembro de 1970 até Maio de 1973. Voltou a reentrar na cena política angolana como líder do Partido 
Democrático Angolano, antes das eleições presidenciais e legislativas de Setembro de 1992. Nas eleições presiden-
ciais, Neto recebeu 2,2 por cento dos votos, bem atrás de José Eduardo dos Santos do MPLA (49,6 por cento) e de 
Jonas Savimbi da UNITA (40,1 por cento), mas à frente de Holden Roberto da FNLA (2,1 por cento) e de Daniel 
Chipenda do Partido Liberal Democrático de Angola (0,5 por cento) (Inge Tvedten: Angola: Struggle for Peace and 
Reconstruction, Westview Press, Boulder, Colorado e Oxford, 1997, p. 59). Mingas, o primeiro Ministro das Finan-
ças da Angola independente (Secretário de Estado das Finanças), foi assassinado durante o golpe que tentou derrubar 
o governo, liderado por Nito Alves em 27 de Maio de 1977. 
87. Agostinho Neto: Communiqué (”Ordem de serviço”), Lusaca, 4 de Junho de 1973 (SDA). 
88. Na qualidade de presidente do Conselho Nacional da Juventude Sueca (Sveriges Ungdomsorganisationers  
Landsråd; SUL), Kristiansson lançara, em Março de 1963, a campanha de boicote dos consumidores suecos contra 
a África do Sul. 
89. Carta de Kurt Kristiansson (”Splittring inom MPLA”/”Cisão no interior do MPLA”) ao Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros, Lusaca, 5 de Julho de 1973 (MFA). Na carta, Kristiansson faz o relatório de uma reunião com 
Agostinho Neto e com ”Iko” Carreira, em Lusaca, a 23 de Junho. Foi-lhe transmitido que tinha sido descoberta uma 
conspiração contra a liderança do MPLA, em Abril de 1973, liderada por Chipenda e que Chipenda tinha sido sus-
penso (ibid.). Antes de ser conhecida a crise, o governo sueco atribuiu 3,5 milhões de coroas suecas para o ano fiscal 
de 1973–74. No mesmo dia da reunião entre Neto, Carreira e Kristiansson, o presidente do MPLA apresentou uma 
proposta detalhada para utilização das verbas (Carta com anexos de Agostinho Neto ao director da ASDI, Lusaca, 
23 de Junho de 1973) (SDA). 
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relatar, a crise levou a ”uma espécie de paralisia”.90 Durante esse período, as negociações 
formais de ajuda com o MPLA estavam suspensas. No exacto momento em que, na  
Suécia, era dada a máxima prioridade política à questão dos movimentos de libertação da 
África Austral, a cooperação com o MPLA começou a sofrer grandes pressões. 

Crise e impasse 

A força que veio posteriormente a ficar conhecida como Facção da Revolta do Leste apa-
receu por volta dos finais de 1972. A sua existência foi denunciada seis meses mais tarde, 
pelos líderes congregados em volta de Agostinho Neto. A 3 de Junho de 1973, Neto 
informou o governo zambiano de que 

tal como aconteceu nos casos da FRELIMO e do PAIGC91, a polícia secreta portuguesa 
(PIDE) conseguiu infiltrar um grande número de agentes seus no nosso movimento, com o 
objectivo de recolher informações, desmoralizar os militantes e organizar acções subversivas. 
[...] No último ano, os tribalistas de origem ovimbundu organizaram uma acção subversiva 
para destruir o MPLA e impedir a unificação com a FNLA. As suas motivações eram tribais e 
agiram para evitar que o ”Norte” domine o ”Sul.92 [...] 
A acção subversiva tem antecedentes muito antigos. Há já alguns anos que Daniel Chipenda, 
responsável pela logística do MPLA, disponibilizava armamento à UNITA por razões tribais, 
alinhando de forma estreita com a contra-revolução. [...] Foram feitas duas tentativas de as-
sassinar os líderes do movimento, uma em Outubro de 1972 e outra em Janeiro de 1973. [...] 
Em Abril deste ano, a acção foi descoberta e os elementos subversivos começaram a ser detidos. 
Neste momento, estão detidos no nosso campo de Kalombo na parte ocidental da Zâmbia. 
Todos eles confessaram que Chipenda era o cabecilha da acção subversiva, que o objectivo era 
eliminar fisicamente o presidente do MPLA e que Chipenda seria o novo presidente. [...] 
O MPLA pede agora o seguinte ao governo da Zâmbia: que as autoridades zambianas não in-
terfiram na questão dos prisioneiros no campo de Kalombo93, e que Daniel Chipenda não seja 
autorizado a sair da Zâmbia até que o MPLA tenha tomado uma decisão quanto ao assunto. 
Aproveitamos para informar também o governo zambiano que Chipenda já foi suspenso de 
toda a actividade na liderança do movimento.94 

O governo de Kenneth Kaunda não deu seguimento aos pedidos, Chipenda negou qual-
quer participação nos planos de assassinato, opôs-se ao que chamou o ”presidencialismo 
autoritário” de Agostinho Neto e recebeu protecção por parte das autoridades zambianas. 
Conseguiu, com um apoio significativo dos quadros militares do MPLA95, garantir um 
impasse político entre o principal órgão do MPLA, congregado à volta do presidente 
Neto, e da sua própria facção, a facção Revolta do Sul, o que, por sua vez, levou a um 

90. Entrevista com Paulo Jorge, p. 17.
91. O secretário geral do PAIGC, Amílcar Cabral, foi assassinado a 20 de Janeiro de 1973, numa operação instigada 
pela PIDE.
92. Chipenda, apesar das suas origens ovimbundu, acabaria por se juntar à FNLA e não à UNITA. 
93. Veio depois a saber-se que os cinco dissidentes detidos foram executados pelo MPLA, entre os quais o Coman-
dante Paganini, que acompanhara o historiador britânico Basil Davidson na sua visita ao leste de Angola em 1970 
(ver Basil Davidson: In the Eye of The Storm: Angola’s People, Longman, Londres, 1972). As execuções contribuíram 
para a deterioração das relações entre o governo zambiano e o MPLA. Para mais informações sobre a questão da 
justiça por conta própria por parte do movimento de libertação, na Zâmbia, consulte a Entrevista com Kenneth 
Kaunda, p. 240.
94. Citado em Marcum op. cit. (Vol. II), pp. 202–03.
95. Marcum pensa que Chipenda contou com a lealdade de cerca de 2000 a 3000 guerrilheiros (ibid., p. 251), 
enquanto MacQueen aponta para um número entre os 1500 e 2000 (MacQueen op. cit., p. 171). 
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impasse, relativamente à ajuda sueca. 
Até ao eclodir da crise no MPLA, o governo da Zâmbia manifestou-se sempre favorá-

vel à prestação de ajuda ao movimento de Agostinho Neto. Ainda em Março de 1973, o 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, Elijah Mudenda fez, a título de exemplo, um ”ape-
lo” pessoal ao representante da ASDI em Lusaca para que ”prestasse apoio ao MPLA”.96 
Quando a crise começou, a posição da Zâmbia mudou profundamente. Numa reunião 
com o embaixador da Suécia, Iwo Dölling, em Agosto de 1973, Mudenda criticou forte-
mente a liderança de Agostinho Neto, acrescentando (para surpresa geral) que ”a UNITA 
não pode ser deixada de lado”. Na verdade, e de acordo com Mudenda, a Zâmbia ”nada 
teria a opor à formação de uma frente comum entre a UNITA e os outros dois movimen-
tos”, ou seja, a FNLA e o MPLA.97 Em meados de 1973, o governo de Kaunda intro-
duziu inesperadamente o movimento UNITA, de Jonas Savimbi, na equação angolana. 
Tendo em conta que Nyerere tinha, quase ao mesmo tempo, feito um convite especial a 
Holden Roberto98 e que a União Soviética retirou o seu apoio ao MPLA99, a posição de 
Agostinho Neto era cada vez mais precária. 

Foi muito significativo para o governo sueco o facto de Kaunda e Nyerere, os dois 
líderes africanos mais próximos da Suécia e que Palme havia visitado, na sua qualidade de 
primeiro ministro, em meados de 1971, parecerem estar a mudar as suas lealdades políti-
cas. A Zâmbia e a Tanzânia eram, para além disso, beneficiários de quantias importantes 
de ajuda ao desenvolvimento. No início de Setembro de 1973, a Embaixada da Suécia 
em Lusaca propôs que as negociações da ajuda para o MPLA-Neto se realizassem numa 
base tripartida, com o governo da Zâmbia, e isso pareceu ser uma forma construtiva de 
sair do impasse. As instruções diziam: 

Percebemos a necessidade de se realizarem contactos mais aprofundados com o governo da 
Zâmbia, mas as negociações devem ser directamente feitas com os representantes oficiais do 
MPLA. Não parece adequado agir formalmente através do governo da Zâmbia. Afastarmo- 
-nos deste princípio poderia, na nossa opinião, abrir a porta à ingerência sob a forma de con-
flitos de interesse, de terceiros. Num caso semelhante, relativo à FRELIMO, após a morte de 
Mondlane, recebemos uma proposta paralela do governo da Tanzânia, que recusámos, facto 
reconhecido pelos próprios tanzanianos.100 

Apesar da incerteza da situação, o governo sueco só reconhecia a representação oficial 
do MPLA, ou seja, as cúpulas à volta de Agostinho Neto, como interlocutor legítimo. 

96. Carta de E.H.K. Mudenda, Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Kurt Kristiansson, ASDI, Lusaca, 26 de Mar-
ço de 1973 (SDA). Cf. a Entrevista com Kenneth Kaunda, na qual o antigo presidente da Zâmbia comenta o seu 
relacionamento com Agostinho Neto, nos seguintes termos: ”Eu adorava aquele homem. Era um marxista-leninista 
e eu sou cristão, mas éramos grandes amigos” (p. 241).
97. Carta (”Utrikesminister Mudenda om MPLA”/”Ministro dos Negócios Estrangeiros Mudenda sobre o MPLA”) 
de Iwo Dölling, embaixador da Suécia na Zâmbia, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lusaca, 20 de Agosto 
de 1973 (MFA).
98. O presidente do FNLA fez uma aparatosa visita de quatro dias a Dar es Salaam, em Julho de 1973 (Marcum op. 
cit. (Vol. II), p. 227) e o FNLA abriu uma representação na Tanzânia e outra na Zâmbia, em 1974.
99. Agostinho Neto contaria depois a Anders Bjurner, segundo secretário da Embaixada da Suécia em Lusaca, que 
a União Soviética, por intermédio da sua embaixada na capital zambiana, havia oferecido ajuda a Chipenda (Carta 
”Minnesanteckning angående samtal med MPLAs ordförande”/”Memorando sobre conversa com o presidente do 
MPLA” de Anders Bjurner ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lusaca, 24 de Abril de 1975) (MFA). 
100. Telegrama de Bengt Säve-Söderbergh, Ministério dos Negócios Estrangeiros à Embaixada da Suécia em Lusaca, 
13 de Setembro de 1973 (MFA). Säve-Söderbergh desempenhava, na altura, funções como primeiro secretário do 
Departamento para Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. A ajuda oficial sueca aos movimentos de 
libertação tinha sido, em princípio, aceite pelos estados destinatários. Para mais informações sobre as relações tripar-
tidas entre a Suécia, os movimentos de libertação e os países anfitriões, cf. abaixo e a entrevista com Thabo Mbeki 
(ANC), pp. 155–56.
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Este facto foi aceite com relutância ao nível da embaixada em Lusaca. Durante a segun-
da metade de 1973 e início de 1974, o embaixador Dölling e o representante da ASDI 
Kristiansson referiram em várias ocasiões que não deveria ser dado qualquer apoio ao 
MPLA. Dando voz a posições oficiais zambianas, diziam que ”Neto e seus colaboradores 
não estavam em condições de enviar a ajuda para os seus principais destinatários, os mi-
litantes do movimento de libertação e respectivas famílias, assim como para os campos, 
escolas e hospitais”. Chipenda, por outro lado, ”dispunha dos meios para o fazer, mas 
qualquer ajuda ao seu movimento poderia dificultar ainda mais a obtenção de um acordo 
com Neto”.101 Com pouco apoio da embaixada e nenhuma ajuda da Suécia na Zâmbia, 
o MPLA temia que a ajuda tivesse sido unilateralmente cancelada. Hillevi Nilsson recor-
daria mais tarde que: 

Estava em Lusaca no início de Janeiro de 1974. [...] Tinha-me encontrado com Neto em Dar 
es Salaam e ele perguntou-me se eu queria ir com ele a uma reunião em Lusaca. [...] Kurt 
Kristiansson era o representante da ASDI na Embaixada da Suécia em Lusaca. [...] O MPLA 
disse-me que Chipenda, por intermédio de Kristiansson, tinha conseguido cortar o apoio do 
governo sueco a partir de Outubro ou Novembro de 1973. O MPLA interrogava-se se tal teria 
sido feito sob instruções do governo sueco e pedia-me que me encontrasse ou com Kristians-
son ou com o embaixador sueco, Iwo Dölling. Contudo, era a época do Natal e estavam de 
férias. [...] Propus depois trazer o assunto para a Suécia e para Saydi Mingas, representante 
do MPLA e que me dirigiria ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para falar com Bengt 
Säve-Söderbergh. Ao regressar à Suécia assim fizemos, tendo-nos sido dito, no Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, que a ajuda não havia sido interrompida do lado sueco. Tal trabalho 
fora feito em Lusaca.102 

Contudo, a ajuda ao MPLA não tinha sido cancelada. Para além do apoio prestado via 
UNESCO à escola de Dolisie no Congo-Brazzaville, e de alguns pequenos projectos bi-
laterais na Suécia103, as entregas de ajuda104 e aprovisionamento efectuado localmente na 
Tanzânia para o MPLA continuaram durante todo o período 1973–74. Na verdade, os 
pagamentos efectuados pela ASDI a favor do MPLA durante o ano fiscal chegaram às 900 
mil coroas suecas, uma subida nos valores relativamente ao ano anterior.105 

Apesar disso, devido à oposição do governo zambiano e às relações tensas entre o 
MPLA e a Embaixada da Suécia em Lusaca, não foi feito qualquer concuso público para 
a contratação de bens na Zâmbia. Ainda mais digno de nota é que as autoridades suecas 
não processaram o pedido do MPLA para prolongamento da assistência, apresentado 
pelo presidente Neto em Junho de 1973, nem convidaram a organização para iniciar 
negociações formais de ajuda. A cooperação estava de facto suspensa. Cada vez mais 
marginalizado, a situação era muito preocupante para o MPLA, sendo a ajuda vista como 

101. Carta (”Utrikesministern om MPLA”/”Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o MPLA”) de Iwo Dölling, 
embaixador sueco na Zâmbia, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lusaca, 9 de Janeiro de 1974 (MFA). A 
carta foi escrita depois duma reunião com Vernon Mwaanga, o recém-nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros 
da Zâmbia. Este recomendava ao governo sueco que ”desistisse de debates sobre ajuda com o MPLA ou de enviar 
ajuda ao mesmo” (ibid.). 
102. Entrevista com Hillevi Nilsson, p. 328. A reunião entre Nilsson e Säve-Söderbergh realizou-se a 21 de Janeiro 
de 1974 (Anders Möllander: Memorandum: ”Agostinho Neto om splittringen inom MPLA”/”Agostinho Neto so-
bre a cisão interna no MPLA”), Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 22 de Janeiro de 1974) (MFA). 
103. Tal como a tradução de sueco para português de um manual escolar de física, a ser usado na escola de Dolisie.
104. Por exemplo, no início de 1974, a ASDI entregou dois camiões ao MPLA (Astrid Bergquist: Memorandum 
”Minnesanteckningar förda vid diskussion den 29.1.1974 angående det svenska stödet till befrielserörelserna”/
”Notas da discussão quanto à ajuda sueca aos movimentos de libertação, 29 de Janeiro de 1974”, ASDI, Estocolmo, 
12 de Fevereiro de 1974) (SDA). 
105. Ver a tabela de verbas pagas em anexo.
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algo nada satisfatório, tanto pela ASDI de Dar es Salaam como na sede da ASDI em 
Estocolmo. A seguir a uma reunião com Pedro Petroff, o vice representante do MPLA na 
Tanzânia, Olof Milton, o representante indigitado da ASDI escreveu uma carta acutilan-
te à ASDI em Estocolmo, em finais de Janeiro de 1974, solicitando informações relativas 
à situação do pedido do MPLA em Junho de 1973. Na carta acrescenta: 

Tanto quanto é do conhecimento do gabinete da ASDI em Dar es Salaam, vários sectores 
recomendaram o congelamento da ajuda ao MPLA, por problemas internos no movimento. 
Contudo, dos documentos disponíveis não consta qualquer confirmação de que, com efeito, 
tenham sido tomadas tais medidas [...]. Daí que gostássemos que nos fosse fornecida infor-
mação sobre o assunto, que nos permitisse responder com conhecimento de causa a perguntas 
feitas pelo gabinete do MPLA.106 

A ASDI partilhava essa sua preocupação. Num memorando explicativo de política sobre 
a ajuda ao MPLA, a agência de ajuda sublinha, no início de Abril de 1974, que ”a atitude 
de esperar para ver, que domina actualmente a posição sueca relativamente ao MPLA 
tem de acabar, pois isso nada mais é do que fazer o jogo dos opositores do MPLA”.107 

Acordo e adiamentos 

O impasse acabou quando Agostinho Neto, em finais de Abril de 1974, na véspera do 
golpe de Lisboa108, fez uma visita inesperada a Estocolmo. Na altura, o MPLA estava 
muito por baixo, em termos da sua reputação externa.109 Apesar disso, o presidente do 
MPLA foi recebido no Ministério dos Negócios Estrangeiros e na ASDI, onde levantou 
eloquentemente a questão da ajuda sueca. Decidiu-se então que continuava à disposição 
do MPLA um valor total não inferior a 3,7 milhões de coroas suecas, relativo a anteriores 
acordos bilaterais. Quanto ao ano fiscal de 1974–75, acrescentar-se-ia mais 2,5 milhões, 
de um quadro de planeamento total indicativo de 4 milhões de coroas suecas.110 O total 
dos recursos financeiros colocado à disposição do MPLA ascendia assim a 6,2 milhões 
de coroas suecas. Indicando preferência por um projecto agrícola no Congo-Brazzaville, 
por veículos e instalações para reparação dos mesmos, fornecimento de material para os 
programas educativo e de saúde do MPLA, bem como alimentos, Neto propôs que futu-

106. Carta de Olof Milton (”MPLAs framställning: Vad har hänt?”/”Pedido do MPLA: O que aconteceu?”) à ASDI, 
Estocolmo, Dar es Salaam, 24 de Janeiro de 1974 (SDA).
107. Astrid Bergquist: Memorando (”Angående bistånd till MPLA”/”Sobre a ajuda ao MPLA”), ASDI, Estocolmo, 
11 de Abril de 1974 (SDA).
108. Cf. A entrevista com Bengt Säve-Söderbergh: ”Neto estava sentado na minha cozinha, na famosa noite de 24 de 
Abril de 1974. Não fazia ideia do que se iria passar em Portugal. Não estava informado da revolta. Partiu na manhã 
seguinte, rumo ao Canadá” (p. 338).
109. Cf. A entrevista com Hillevi Nilsson: ”Neto veio à Suécia em Abril de 1974. Na altura, ele andava muito preo-
cupado. Reunimo-nos com os Grupos de África nas nossas instalações em Vällingby. Rolf Gustavsson esteve presente, 
bem como pessoas ligadas a vários Grupos de África suecos e ao Kommentar. Depois da reunião, Neto perguntou-nos 
sem rodeios: ”O que vamos fazer? Na presente situação só podemos confiar em vós. Não podemos confiar na União 
Soviética, no governo sueco nem em mais ninguém. O que vamos fazer? Poderão os senhores, enquanto movimento 
de solidariedade, dar-nos uma resposta a essa pergunta?” Claro que não podíamos. [...] Quem acabou por resolver o 
problema não foram as organizações de solidariedade, mas o povo, em Luanda” (pp. 329–30). 
110. A 13 de Março de 1974, o CCAH recomendou a atribuição de uma verba de 4 milhões de coroas suecas 
ao MPLA, para o exercício de 1974–75. Desse montante, 1,5 milhões foram reservados para a escola de Dolisie 
(CCAH: ”Protokoll”/”Actas” [”Sammanträde med beredningen för studiestöd och humanitärt bistånd till afri-
kanska flyktingar och nationella befrielserörelser”/”Reunião do comité de apoio educativo e ajuda humanitária aos 
refugiados africanos e aos movimentos de libertação nacional”], ASDI, Estocolmo, 18 de Abril de 1974) (SDA). 
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ras ajudas deixassem de ser entregues ao MPLA na Zâmbia111, mas apenas na Tanzânia e 
no Congo-Brazzaville. Acabou também por se decidir que as negociações formais entre 
a Suécia e o MPLA se realizariam em Dar es Salaam, no mês seguinte.112 A suspensão da 
ajuda, até então em curso, parecia estar a chegar ao fim. 

Tal como acordado, as conversações oficiais realizaram-se na capital tanzaniana em 24 
e 25 de Maio de 1974.113 O golpe de Lisboa tinha acontecido há exactamente um mês, 
mas a delegação do MPLA confirmou que as prioridades enunciadas por Neto durante a 
sua visita a Estocolmo ”eram, em princípio, ainda válidas”.114 Foi dada prioridade às áreas 
dos alimentos, transporte e agricultura, com um orçamento estimado de cerca de 25 por 
cento, 20 por cento e 15 por cento, respectivamente, para cada uma dessas áreas. Os 
cadernos de encargos foram elaborados tendo em conta a ajuda pedida em quase todas 
as áreas, apesar de terem posteriormente sido apresentados mais pormenores relativos ao 
proposto projecto agrícola no Congo-Brazzaville.115 Vale a pena salientar que, no âmbito 
do apoio sueco, anteriormente acordado e limitado às mercadorias, foi alargado para 
responder a um pedido do MPLA, no sentido de serem enviados peritos suecos das áreas 
da agricultura e dos transportes.116 

Por fim, as partes chegaram a acordo que ”toda a ajuda fosse dada [...] sujeita à apro-
vação de todo e qualquer país africano anfitrião”. O MPLA ”comprometeu-se a apresen-
tar tais provas”.117 No caso crítico da Zâmbia fez-se, contudo, uma nota dizendo que as 
autoridades não emitiam documentos para esse efeito. Neste contexto foi proposto pela 
Suécia que o Comité para a Libertação da OUA pudesse ”servir de intermediário”118, 
apesar de ter ficado devidamente ressalvado que a Suécia necessitaria de ”uma garantia 
que a ajuda não fosse parar ao lado errado das autoridades zambianas”.119 Daí decorreu a 
emissão de uma declaração escrita, por parte do gabinete coordenador do Comité para a 
Libertação da OUA, sediado em Dar es Salaam. De acordo com essa declaração, ”toda e 
qualquer ajuda humanitária concedida pela ASDI ao MPLA será entregue sem quaisquer 
entraves, em conformidade com a posição inequivocamente expressa pelas autoridades 
anfitriãs e com o seu total empenhamento para com todos os movimentos de libertação 

111. À parte da aquisição local de alimentos para os refugiados angolanos nos campos do MPLA na Zâmbia.
112. Cartas de Agostinho Neto a Lennart Klackenberg, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 21 e 22 
de Abril de 1974 (SDA); Astrid Bergquist: Memorando ”Minnesanteckningar förda vid diskussioner angående bis-
tånd till MPLA den 22.4 1974”/”Notas dos debates sobre ajuda ao MPLA, 22 de Abril de 1974”, ASDI, Estocolmo, 
26 de Abril de 1974 (SDA); Anders Möllander: Memorando (”Besök av MPLAs president”/ ”Visita do presidente 
do MPLA), Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 26 de Abril de 1974 (SDA) e ”Actas acordadas do 
debate sobre a cooperação entre o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e a Suécia”; Dar es Salaam, 
(sem indicação de data, mas redigido a 25 de Maio de 1974; original em inglês (SDA).
113. A delegação do MPLA foi chefiada por Pedro Van-Dunem (”Loy”), em representação da Comissão para a Co-
operação Internacional do movimento, enquanto Göran Hasselmark, primeiro secretário da Embaixada da Suécia 
em Dar es Salaam, chefiou a delegação sueca. 
114. ”Actas acordadas”, op. cit., Dar es Salaam, 25 de Maio de 1974 (SDA).
115. Três semanas mais tarde, Van-Dunem viria a apresentar aquilo que chamou ”uma candidatura mais ou menos 
detalhada” relativa ao projecto agrícola. Contudo, a exploração já existia, enquanto projecto, na frente norte do 
MPLA no interior de Angola (Carta ”Ajuda sueca ao MPLA para o exercício de 1974–75” de Pedro Van-Dunem 
”Loy” à ASDI, Dar es Salaam, sem indicação de data, mas recebida na Embaixada da Suécia em Dar es Salaam a 21 
de Junho de 1974) (SDA). 
116. ”Actas acordadas”, op. cit., Dar es Salaam, 25 de Maio de 1974 (SDA).
117. Ibid.
118. Ann Wilkens: Memorando (”Minnesanteckningar från förhandlingar med MPLA den 24–25 maj 1974”/ 
”Notas das negociações com o MPLA, 24–25 de Maio de 1974”), anexo a carta (”Bistånd till MPLA”/”Ajuda ao 
MPLA”) de Knut Granstedt, embaixador da Suécia na Tanzânia, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Dar es 
Salaam, 31 de Maio de 1974 (SDA).
119. Ibid. 
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reconhecidos pela OUA”.120 
O acordo geral acabou por ser aceite pelo governo sueco, não sem antes o forne-

cimento da ajuda ter sofrido um novo atraso. Devido à rápida mutação da situação, a 
seguir à queda do regime de Caetano121, o MPLA fez um pedido à Suécia, no sentido 
de serem feitas novas consultas.122 Em finais de Setembro de 1974, o presidente Neto 
escreveu ao primeiro ministro Palme, explicando que 

a situação actual no nosso país requer a aplicação de uma nova estratégia relativamente à ajuda 
recebida de certos países amigos, com a intenção de canalizar a ajuda para as zonas libertadas 
pelo MPLA. [...] Assim que possível enviar-lhe-emos um esquema completo dos planos assim 
redefinidos, e anteriormente apresentados.123 

Rumo à independência e ao entendimento 

O processo de independência de Angola foi bastante mais complexo e conturbado do que 
o da Guiné-Bissau ou de Moçambique. Estando profundamente dividido, o movimen-
to nacionalista, num primeiro momento, não constituiu ameaça militar suficientemen-
te forte para forçar imediatamente os portugueses a iniciarem negociações. O PAIGC, 
em 1973, intensificou o esforço de libertação na Guiné-Bissau e as forças da FRELI-
MO aceleraram, em 1974, o seu avanço para sul, entrando nas zonas dos colonos em  
Moçambique, mas as campanhas descoordenadas do FNLA, do MPLA e da UNITA em 
Angola foram, em larga medida, sustidas pelos portugueses. Em segundo lugar, sendo 
incomparavelmente mais rica e com uma comunidade de colonos portugueses maior124, 
a Junta de Salvação Nacional de Lisboa, liderada pelo General António de Spínola, não 
contemplou inicialmente a partida de Angola ”do espaço português”. Para Spínola e seus 
apoiantes, ”a perda da Guiné foi lamentável, a perda de Moçambique foi trágica, mas o 
abandono de Angola era impensável”.125 Em Setembro de 1974, pouco tempo antes de 
se demitir do cargo de presidente da República portuguesa, Spínola avisou os naciona-
listas angolanos que teriam de aprender a distinguir ”a linha que separa a libertação da 
usurpação”, prevendo que 

em breve nascerá no sul do Atlântico um novo estado de língua portuguesa que constituirá, 
com o Brasil e Portugal, o triângulo que fecha um mar, que esculpiu as nossas histórias e que 
perpetuará as ligações que, no futuro, mais uma vez, unirão os três países irmãos.126 

Por fim, através das actividades das empresas transnacionais, como, por exemplo, a Gulf 
Oil dos Estados Unidos, a riqueza de Angola aumentaria as ligações do país com a eco-
nomia global, muito mais do que com as outras colónias portuguesas. Para além das 

120. Declaração da Comissão de Coordenação da OUA para a Libertação de África, à Embaixada da Suécia, Dar es 
Salaam, 27 de Maio de 1974; original em francês (SDA). 
121. A 7 de Setembro de 1974, Portugal e a FRELIMO assinaram os Acordos de Lusaca, que permitiam a trans-
ferência de poder para o movimento de libertação moçambicano, após nove meses de vigência de um governo de 
transição. 
122. Carta (”Bistånd till MPLA för budgetåret 1974–75”/”Ajuda ao MPLA durante o exercício de 1974–75”) de 
Ernst Michanek, director geral da ASDI, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, ASDI, Estocolmo, 27 de Janeiro 
de 1975 (SDA). 
123. Carta de Agostinho Neto a Olof Palme, Lusaca, 25 de Setembro de 1974; original em francês (MFA).
124. Angola era um grande produtor de petróleo, café, diamantes e minério de ferro. Em 1974 havia cerca de 
335.000 colonos brancos em Angola, enquanto em Moçambique havia cerca de 200.000 e 2.000 na Guiné-Bissau 
(Ciment op. cit., p. 34). 
125. Richard A.H. Robinson: Contemporary Portugal: A history, George Allen e Unwin, Londres, 1979, p. 212. 
126. Citado em MacQueen op. cit., p. 169.
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dimensões geo-estratégicas portuguesa e da África Austral havia, portanto, uma impor-
tante participação das forças da economia internacional que, como era fácil de prever, se 
oporiam a uma mudança dramática. 

Numa luta complexa e aparentemente sem fim, o MPLA viria, a partir de finais de 
1975, com ajuda directa cubana e com a ajuda retomada da União Soviética, a confron-
tar-se com a FNLA e com a UNITA, a África do Sul e o Ocidente. Na altura do golpe 
de Abril de 1974 em Lisboa, o movimento que viria a liderar Angola estava mergulhado 
numa crise profunda. A liderança de Agostinho Neto foi não apenas contestada pela 
facção de Chipenda, a Revolta do Leste, mas viu também a União Soviética virar-lhe as 
costas e ser cada vez mais questionada pela Tanzânia e pela Zâmbia. Em Maio de 1974, 
duas semanas após o golpe de Estado em Portugal, um grupo de membros do MPLA 
radicados em Brazzaville e liderados pelos irmãos Mário e Joaquim Pinto de Andrade, 
eminentes intelectuais da geração fundadora do MPLA, rompeu com o executivo de 
Neto e formou uma facção, designada Revolta Activa. 

Um mês mais tarde, ao mesmo tempo que a UNITA de Savimbi (de longe o mais 
fraco dos movimentos nacionalistas angolanos127) concluía formalmente um cessar-fogo 
com Portugal, o MPLA promoveu um encontro com as duas facções em Lusaca, com o 
objectivo de repor a unidade, mas sem êxito. A questão foi trazida perante a OUA, que 
mandatou os governos do Congo-Brazzaville, da Tanzânia, do Zaire e da Zâmbia para 
supervisionarem um processo de reconciliação. Uma vez que acolhia tanto o executivo 
do MPLA como a facção de Chipenda, a Zâmbia foi indicada para promover o encontro 
das partes. Em meados de Agosto de 1974, por entre rumores de que Agostinho Neto se 
teria demitido128, 400 representantes, dos quais 165 de Neto, 165 de Chipenda e 70 de 
Andrade, reuniram-se sob a égide da Zâmbia, num acampamento militar nos arredores 
de Lusaca. 

Após onze dias de discussões acesas, a conferência foi dada por terminada.129 Nessa 
situação, o executivo do MPLA convocou uma conferência inter-regional de militantes 
para Lundoje, na província angolana do Moxico, que durou de 12 a 21 de Setembro de 
1974 e na qual os delegados das zonas controladas pelo MPLA no interior de Angola, as 
zonas urbanas do país e os exilados realizaram, sem qualquer pressão do exterior, a elei-
ção de um novo Comité Central e de um Bureau Político.130 Adoptaram também uma 
estratégia política para a fase transitória que se iria seguir, destacando a sua autonomia 
e não-alinhamento na cena internacional. Decidiu-se também estreitar os laços com os 
movimentos e partidos social democratas, entre os quais com o governo sueco.131 

127. MacQueen op. cit., p. 159. Fundada em 1966, a UNITA só apareceu como um dos grandes actores em Angola 
a seguir ao golpe em Portugal, em Abril de 1974.
128. Carta de Kurt Kristiansson ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lusaca, 7 de Agosto de 1974 (MFA). 
Kristiansson obteve a informação junto do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Zâmbia, Vernon Mwaanga. 
129. Após a conferência, o presidente Kaunda convidou Agostinho Neto para vir à State House em Lusaca. De 
acordo com Kaunda, ”o nosso encontro durou dezasseis horas, sem pausas para almoço, bebendo apenas um chá e 
comendo uns scones. Tentei convencer o meu irmão, dizendo-lhe: ”Olha lá, tu és um organizador, portanto faz-nos 
o favor de juntar as peças todas. Tem de haver uma maneira de o fazer porque, por ora, é necessário criar um governo 
de coligação”. Estou certo de que ele estava a ser pressionado pelos soviéticos mas não podíamos aceitar essa pressão 
de forma nenhuma” (Entrevista com Kenneth Kaunda, p. 241).
130. Os membros eleitos do Bureau Político eram: Agostinho Neto, Carlos Rocha (”Dilolwa”), Henrique Carreira 
(”Iko”), Jacob Caetano João (”Monstro imortal”), João Luís Neto (”Xietu”), Joaquim Kapango, José Eduardo dos 
Santos, Lopo do Nascimento, Lúcio Lara, Pedro Maria Tonha (”Pédalé”) e Rodrigues João Lopes (”Ludy”).
131. Carta de Anders Bjurner ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lusaca, 10 de Outubro de 1974 (MFA). 
Leif Biureborgh, jornalista, fez uma viagem com uma bolsa da ASDI. Dispunha de ligações fortes no interior da 
IUEF em Genebra, na Suiça e fez-se passar por representante do Partido Social Democrata sueco para estar presente 
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A carta de Neto a Palme, antecipando uma nova estratégia para a ajuda sueca, surge 
neste contexto. Tal como Chipenda encontrou novos amigos no Zaire132 depois da sua 
derrota política, e a facção Revolta Activa procurava integrar-se no MPLA, a ascensão 
de Neto eliminou as últimas barreiras ao reconhecimento por parte da Zâmbia. Nos 
primeiros dias de Outubro de 1974, representantes das Embaixadas da Noruega133 e da 
Suécia em Lusaca foram informados, no decurso duma reunião no Ministério da Defesa 
da Zâmbia, que ”o governo da Zâmbia já não se opõe a que seja dada ajuda directa ao 
MPLA”. Contudo, o porta-voz, o Major Mulopa, sublinhou que ”deverá ser do interesse 
dos doadores aconselhar-se junto das autoridades zambianas”. De acordo com Mulopa, 
que disse, por exemplo, que o petróleo não podia ser dado directamente a um movimen-
to de libertação, assim, nenhum movimento seria ”injustamente favorecido”.134 Neto 
também participou nessa reunião, e achava que o MPLA, ”independentemente da posi-
ção da Zâmbia relativamente à ajuda ao MPLA”, mantinha boas relações com as agências 

na conferência inter-regional do MPLA no Moxico. O papel que desempenhou a partir daí não é claro. Neto, numa 
carta a Palme elogia a presença de Biureborgh no Moxico (Carta de Agostinho Neto a Olof Palme, Lusaca, 25 de 
Setembro de 1974) (MFA) e a União Soviética, de acordo com o relato de Vladimir Shubin, então secretário para 
os assuntos africanos do Comité de Solidariedade Afro-Soviético, baseou parcialmente a sua decisão de retornar a 
ajuda ao MPLA em informações fornecidas pela IUEF (Conversa com Vladimir Shubin, p. 250). Apesar disso, o 
referido jornalista não representava o partido sueco no poder (Carta de Sverker Åström, Subsecretário de Estado para 
os Negócios Estrangeiros, a Iwo Dölling, embaixador da Suécia na Zâmbia, Estocolmo, 27 de Novembro de 1974) 
(MFA). Durante a sua visita à Zâmbia e a Angola em Setembro de 1974, Biureborgh criticou, ainda antes da confe-
rência inter-regional, a Embaixada da Suécia e também se opôs às posições da representação diplomática finlandesa 
em Lusaca (Carta de Iwo Dölling ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lusaca, 6 de Setembro de 1974) (MFA). 
Biureborgh fixou-se em Luanda depois da independência de Angola, mas viria a ser declarado persona non grata em 
1977. Mais tarde viria a ser bem recebido no país. 
132. Chipenda foi formalmente expulso do MPLA em finais de Novembro de 1974.
133. Em Agosto de 1972, o governo da Noruega concedeu 50.000 dólares norte-americanos de ajuda para constru-
ção de um internato para crianças refugiadas de Angola sob protecção do MPLA, a construir em Sikongo, na parte 
ocidental da Zâmbia. Ajuda semelhante foi concedida no início de 1973 ao Centro Augusto Ngangula do MPLA, 
em Chavuma, na fronteira norte do país com Angola. Para mais informações quanto à ajuda norueguesa, ao MPLA, 
consulte Eriksen em Eriksen (ed.) op. cit., pp. 77–87. 
134. Anders Bjurner: Memorando (”Besök på försvarsministeriet ang. fortsatt bistånd till MPLA”/”Visita ao Minis-
tério da Defesa, retoma da ajuda ao MPLA”), Lusaca, 10 de Outubro de 1974 (SDA). 

O Presidente do MPLA 
Agostinho Neto na 
companhia de Carin 
Norberg da ASDI em 
Lusaca, Outubro de 
1974. (Imagem gentil-
mente cedida por Carin 
Norberg) 
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oficiais de concessão de ajuda na Noruega e na Suécia. ”mas por via de uma interpretação 
talvez demasiado legalista”, tinham, contudo, ”sido dificultadas”.135 

Pouco tempo depois chegou-se a um acordo no sentido de realizar novas negociações 
entre a Suécia e o MPLA, em Lusaca, em meados de Dezembro de 1974. ”À falta do 
pedido revisto” que Neto havia esboçado na sua carta a Palme, o Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros e a ASDI decidiram ”não enviar uma delegação a Lusaca”.136 Daí que 
as consultas tenham tido como intervenientes a embaixada local e o MPLA, sendo a 
primeira representada pelo embaixador Iwo Dölling e pelo representante da ASDI, Carin 
Norberg, e os últimos por Carlos Rocha (”Dilolwa”)137, Garcia Neto138 e Olga Lima139. 
Antes da reunião, o MPLA fez uma breve declaração, explicando que ”o recente acordo 
de cessar-fogo entre o MPLA e as autoridades portuguesas”, assinado em meados de Ou-
tubro de 1974, ”criou uma situação nova, que impõe uma alteração bastante grande da 
nossa forma de ver e conceptualizar o futuro do nosso país”.140 

O MPLA acabaria contudo por não apresentar nenhuma proposta revolucionária. 
Pelo contrário, ao avançarem de forma ”muito simples e rápida”141, as negociações con-
firmaram em larga medida o acordo de Maio. As únicas grandes alterações introduzidas 
pelo MPLA eram que o movimento desejava cancelar ou diminuir o valor de ajuda pro-
posto para reparação de veículos, equipamento escolar e instalações de armazenamento 
na Tanzânia e na Zâmbia e aumentar o apoio em termos de transporte, sob a forma de 
um aumento do número de veículos disponibilizados, o que foi aceite pela delegação 
sueca.142 Dos 6,2 milhões de coroas suecas disponíveis, aumentou-se a componente reser-
vada aos transportes de 1,4 para 1,8 milhões de coroas suecas, o que representou quase 30 
por cento do total e incluiu a entrega de 14 veículo ligeiros s de tracção às quatro rodas 
e 8 camiões pesados.143 Além disso, foi reservada uma quantia de 300.000 coroas suecas, 
ou seja, 5 por cento do valor total disponível, para a ajuda em numerário, a ser paga ao 
MPLA, para permitir a realização de ”actividades na área da segurança social e sustento 
de famílias carenciadas”.144 

Após anos de dificuldades, o governo sueco decidiu, a 13 de Fevereiro de 1975, apoiar 
o entendimento conseguido em Lusaca, em Dezembro de 1974.145 Apesar de surgir entre 

135. Citado em ibid.
136. Instrução (”Bistånd till MPLA”/”Ajuda ao MPLA”) do Ministério dos Negócios Estrangeiros a Iwo Dölling, 
embaixador da Suécia na Zâmbia, Estocolmo, 19 de Novembro de 1974 (SDA). 
137. Carlos Rocha, um veterano instrutor do MPLA, foi eleito para o Bureau Político do movimento, na conferência 
inter-regional em Setembro de 1974. Viria a ser nomeado Ministro do Planeamento e Coordenação Económica do 
primeiro governo de Angola independente, em Novembro de 1975. Demitido das suas funções de estado e no par-
tido em Dezembro de 1978, tinha acabado de publicar o importante estudo Contribuição para a História Económica 
de Angola, INA, Luanda, 1978. 
138. Agostinho Neto dirigia, na altura, a Comissão do MPLA para a Cooperação Internacional.
139. Olga Lima viria, em Janeiro de 1975, a suceder a Manuel Alexandre Rodrigues (”Kito”) no cargo de represen-
tante do MPLA na Zâmbia.
140. Carta de Garcia Neto à ASDI, Lusaca, 9 de Dezembro de 1974; original em inglês (SDA).
141. Carta (”MPLA-bistånd 1974–75”/Ajuda ao MPLA 1974–75”) de Anders Bjurner ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Lusaca, 17 de Dezembro de 1974 (MFA). 
142. ”Actas acordadas dos debates sobre cooperação entre o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) 
e a Suécia”, Lusaca, 10 de Dezembro de 1974 (SDA).
143. Astrid Bergquist: Memorando (”Bistånd till MPLA under budgetåret 1974–75”/”Ajuda ao MPLA durante o 
exercício de 1974–75”), ASDI, Estocolmo, 16 de Janeiro de 1975 (SDA).
144. Carta de S-G Henricsson (”Bistånd till MPLA budgetåret 1974–75”/”Ajuda ao MPLA no ano fiscal de 1974–
75”) à ASDI, Lusaca, ASDI, Estocolmo, 3 de Março de 1975 (SDA).
145. Telegrama (”Re: Bistånd till MPLA”/”Sobre a ajuda ao MPLA”) do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 
a Embaixada da Suécia em Lusaca, Estocolmo, 12 de Fevereiro de 1975 (SDA). 
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”acordos anteriormente celebrados pelo MPLA”146, a decisão, já nessa altura, tinha sido 
ultrapassada pelos acontecimentos políticos relativos à colónia portuguesa. Os Acordos 
do Alvor foram assinados por Portugal, a FNLA, o MPLA e a UNITA, a 15 de Janeiro 
de 1975. Dando cumprimento aos acordos, duas semanas depois foi constituído um 
governo transitório, que integrava as quatro partes, dotado de poderes para preparar a 
independência total de Angola até 11 de Novembro de 1975. A decisão tomada pelo 
governo social democrata sueco foi, tendo em conta este pano de fundo, alvo de fortes 
críticas por parte dos partidos na oposição, argumentando estes que tal movimentação 
constituía uma ingerência indevida em favor dum dos actores políticos, num processo 
particularmente sensível.147 

Quando se conseguiu tomar a decisão já o MPLA tinha transferido as suas estruturas 
para Luanda.148 Os detalhes técnicos pendentes e outras questões relacionadas com o pa-
cote de ajuda não puderam ser resolvidos em Lusaca nem em Dar es Salaam.149 Uma vez 
que o acordo previa a aquisição local de vários artigos, e não havia representação oficial 
sueca em Angola, não foi possível dar resposta às necessidades humanitárias urgentes, na 
área da alimentação e da saúde. Para resolver o problema, o departamento de compras da 
ASDI estabeleceu ”profundos contactos” com várias empresas em Angola150, mas viu-se 
forçado a concluir, em Maio de 1975, que o ”resultado fora altamente frustrante. Ou as 
respostas não chegavam ou não eram disponibilizadas mercadorias”.151 Por volta de me-
ados de 1975, tinham sido adquiridos veículos e alimentos no valor total de pouco mais 

146. Ibid.
147. O debate a favor ou contra a ajuda oficial ao MPLA veio para a primeira página dos principais jornais suecos. 
Por exemplo, em Fevereiro-Março de 1975, o diário liberal Dagens Nyheter publicou uma troca de pontos de vista 
entre o escritor Per Wästberg, membro do Comité Consultivo de Ajuda Humanitária, e David Wirmark do Partido 
Liberal. Wästberg estivera em visita a Angola nos primeiros meses de 1975. Estava ”impressionado com a organi-
zação e a disciplina do MPLA e assustado com o militarismo superficial e propagandístico, bem como os gastos 
descontrolados da FNLA”. Wästberg descreveu o MPLA como um movimento ”independente no seu socialismo 
africano”, e os seus membros como ”não sendo fundamentalmente soldados, mas trabalhadores, camponeses e 
intelectuais com formação ideológica, que sabem porque lutam e têm uma visão da sociedade que pretendem cons-
truir. [...] O meu coração e intelecto estão por isso com o MPLA” (Per Wästberg: ”Stödet till Angola”/”O apoio a 
Angola” em Dagens Nyheter, 21 de Fevereiro de 1975). Wirmark, que, desde 1974, vinha criticando o governo sueco 
por ”sabotar de forma flagrante os esforços de unificação da OUA, ao conceder apoio exclusivamente ao MPLA” 
(David Wirmark: ”Sverige saboterar OUA?”/ ”A Suécia sabota a OUA?” em Göteborgs-Posten, 11 de Abril de 1974), 
era, apesar disso, da opinião que ”não cabe à Suécia escolher movimentos”. Tendo relações estreitas com Holden 
Roberto, via a FNLA como um genuíno movimento de libertação, merecedor da ajuda sueca, acrescentando à sua 
argumentação que a ajuda poderia ”possivelmente” ser dada também à UNITA (David Wirmark: ”Inte vår sak att 
välja mellan rörelserna!”/”Não nos cabe escolher os movimentos!” em Dagens Nyheter, 5 de Março de 1975). Reba-
tendo longamente as opiniões, Wästberg acabou por comentar que ”a Suécia tem apoiado o MPLA ao longo dos 
últimos dez anos. Estou convicto de que nós, para utilizar as palavras do Partido Liberal, não estaríamos a ajudar 
”toda a população e a nação no seu todo” se transferíssemos parte da nossa ajuda para putschistas e terroristas” (Per 
Wästberg: ”Sverige har rätt att välja sida!”/”A Suécia tem o direito de tomar uma posição!” em Dagens Nyheter, 11 
de Março de 1975).
148. Lúcio Lara regressou a Luanda em Dezembro de 1974 e, a 4 de Fevereiro de 1975, vinte e quatro anos depois 
da revolta de 1961, Agostinho Neto foi recebido por centenas de milhar de pessoas na capital angolana.
149. Ao mesmo tempo, um conjunto de iniciativas descoordenadas do MPLA na Tanzânia e na Zâmbia complica-
ram a situação. Por exemplo, em Março de 1975, Pedro Petroff, o representante do MPLA em Dar es Salaam, fez 
uma visita à Embaixada da Suécia e declarou que a proposta agrícola de 1974 de Agostinho Neto para o Congo- 
Brazzaville, que depois tinha sido transferida para o norte de Angola, deveria agora ser aplicada no enclave de Cabin-
da e merecer ajuda (Carta de Anders Möllander ”Samtal med MPLAs Dar es Salaam-representant”/”Conversa com 
o representante do MPLA em Dar es Salaam” à ASDI, Dar es Salaam, 13 de Março de 1975) (SDA).
150. Garcia Neto visitou a ASDI, proveniente de Angola, em Abril de 1975 (Marianne Sundh: Memorando (”Min-
nesanteckningar angående biståndet till MPLA under budgetåret 1974–75”/”Notas relativas à ajuda ao MPLA para 
o ano fiscal de 1974–75”), ASDI, Estocolmo, 16 de Setembro de 1975) (SDA).
151. Stig Lövgren: Memorando (”Angående stöd till MPLA 1974–75”/”Informações sobre a ajuda ao MPLA 1974–
75”), ASDI, Estocolmo, 13 de Maio de 1975 (SDA).
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de um milhão de coroas suecas.152 
Com a data acordada para a independência de 11 de Novembro a aproximar-se rapi-

damente e com toda a turbulência que reinava em Luanda em meados de 1975, Anders 
Bjurner, o segundo secretário da Embaixada da Suécia em Lusaca153, foi convidado, em 
finais de Junho, para se deslocar à capital angolana, por forma a preparar o terreno para 
a aplicação final do acordo de Dezembro de 1974. Desde a sua chegada a Lusaca em 
meados de 1974, Bjurner tinha criado laços estreitos com o MPLA e com os outros mo-
vimentos de libertação representados na Zâmbia, mas em Luanda esperava-o uma tarefa 
difícil, uma vez que os confrontos entre a FNLA e o MPLA que levaram à ”batalha de 
Luanda”, a partir de 9 de Julho de 1975, e que terminariam com a expulsão do movimen-
to de Holden Roberto da capital, já tinha começado. Os 300.000 portugueses prepara-
vam-se para partir, deixando abandonados cargos administrativos, fechando empresas e 
arrastando o porto para uma situação quase caótica.154 Bjurner, em conjunto com Garcia 
Neto da Comissão para a Cooperação Internacional da MPLA, tinha conseguido levar 
a cabo um levantamento inicial das possíveis alternativas de compras, no pouco fiável e 
cada vez mais escassamente abastecido mercado angolano. 

Depois de apresentar um primeiro relatório preliminar à ASDI em meados de Julho 
de 1975155, Bjurner voltou a Luanda, onde realizou consultas formais com o MPLA, na 
capital angolana, em Outubro de 1975.156 Menos de duas semanas antes da data marcada 
para a independência de Angola, e numa altura em que o governo sueco estava debaixo de 
fortes críticas, por um lado, dos Grupos de África por não libertar os montantes remanes-
centes de ajuda ao MPLA157 e, por outro, da oposição parlamentar, por fazer exactamente 
isso158, a ASDI estava, por fim, em 30 de Outubro de 1975, em posição para tomar 

152. Astrid Bergquist: Memorando (”Biståndssituationen”/”Situação da ajuda”), ASDI, Estocolmo, 26 de Agosto 
de 1975 (SDA).
153. Bjurner, um perito sueco em diplomacia na África Austral foi, em 1994, nomeado Vice Secretário de Estado 
para os Negócios Estrangeiros. Tal como ficará bem patente em todo o texto, Bjurner desempenhou um papel par-
ticularmente decisivo relativamente ao relacionamento da Suécia com os movimentos de libertação da região, em 
meados dos anos setenta.
154. Para obter uma descrição pericial da Luanda de meados de 1975, consulte Ryszard Kapuscinski: Another Day 
of Life, Picador/ Pan Books, Londres, 1988, pp. 13–19. 
155. Carta (”MPLAs biståndsprogram 1974–75”/”Programa de ajuda ao MPLA 1974–75”) de Anders Bjurner à 
ASDI, Lusaca, 10 de Julho de 1975 (SDA).
156. SIDA: ”Beslut” (”Decisão”), Nº 658/75, ASDI, Estocolmo, 30 de Outubro de 1975 (SDA).
157. Os Grupos de África realizaram o seu primeiro congresso nacional em Estocolmo, em Maio de 1975. Como 
principal prioridade, decidiu-se em congresso lançar uma campanha de solidariedade em prol do MPLA (AGIS: 
”Protokoll från Afrikagruppernas i Sverige kongress i Stockholm 17–19.5 1975”/”Actas do Congresso dos Grupos 
de África na Suécia, 17–19 de Maio de 1975”, (sem indicação de local, 22 de Julho de 1975) (AGA). Coincidindo 
com a chegada de Maria Jesus de Haller, a nova representante do MPLA na Suécia, a campanha foi levada a cabo em 
Gotemburgo, Lund, Malmö, Estocolmo, Umeå, Uppsala e Växjö, em Outubro de 1975 e, ao mesmo tempo, o AGIS 
escreveu uma carta aberta ao governo sueco e à ASDI, exigindo que ”os fundos remanescentes destinados ao MPLA 
para 1974–75 sejam atribuídos sem mais atrasos” (AGIS: ”Öppet brev till regeringen och SIDA: Stödet till MPLA 
måste fortsätta!”/”Carta aberta ao governo e à ASDI: O apoio ao MPLA tem de continuar!” em Afrikabulletinen, Nº 
29–30, Outubro de 1975, p. 3).
158. Em Maio de 1975, numa decisão unânime, a Comissão Parlamentar Permanente sobre Negócios Estrangeiros, 
ou seja, incluindo os deputados do Partido Social Democrata, declarou que ”seria pouco correcto se a Suécia desse 
ajuda a uma das partes em Angola, pois tal poderia ser interpretado como uma posição da Suécia, sobre uma questão 
do foro interno de Angola” (citado em Stokke op. cit., p. 18). Defendendo que uma decisão de apoio ao MPLA 
retiraria à Suécia a possibilidade de ser imparcial, e logo de participar numa possível intervenção das Nações Unidas 
em Angola, os representantes dos centristas e dos liberais reiteraram a posição numa reunião tida mais tarde com o 
Comité Consultivo Especial para os Negócios Estrangeiros, realizada em 27 de Outubro de 1975 (Dagens Nyheter, 
28 de Outubro de 1975). A questão da parcialidade versus uma eventual participação das Nações Unidas haveria de 
vir a ser discutida, relativamente ao processo de independência na Namíbia.
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uma decisão definitiva.159 Ao mesmo tempo, a Ministra da Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento, Gertrud Sigurdsen, declarava que ”o governo sueco irá honrar 
os compromissos assumidos com o movimento de libertação em Angola MPLA”.160 A 
maior fatia dos 6,2 milhões de coroas suecas da verba destinada ao MPLA debatida com 
Agostinho Neto em Estocolmo, nas vésperas do golpe em Lisboa, foi assim aplicada à 
última hora. Os pagamentos propriamente ditos, cobrindo, designadamente, a aquisição 
de alimentos, ambulâncias e equipamento médico, bem como uma impressora de jornais 
vinda da Suécia161, foram feitos depois da independência de Angola, num valor total de 
5,4 milhões de coroas suecas para o ano fiscal de 1975–76.162 O saldo remanescente foi 
pago em 1976–77, sobretudo como parte de ajuda de emergência e de desenvolvimento 
a Angola independente. 

Independência, Neto e Palme 

A ajuda humanitária sueca ao MPLA nunca foi significativa em termos quantitativos. 
Acresce a isso que, em meados de 1975, só tinham sido pagos 2,3 milhões de coroas 
suecas, o equivalente a uns meros 5 por cento da ajuda dada ao PAIGC da Guiné-Bissau 
ou 13 por cento da verba atribuída à FRELIMO de Moçambique. De longe o menos 
beneficiado dos sete movimentos de libertação apoiados pela Suécia, a relação oficial de 
ajuda representou, na prática, um reconhecimento do MPLA como o legítimo ”governo 
em gestação” de Angola, facto que também foi entendido desta forma pelos líderes do 
MPLA163 e pelos movimentos ”concorrentes”, a saber, a FNLA164 e a UNITA165. Apesar 
de frustrações de ambas as partes quanto à aplicação da ajuda humanitária, e tendo como 
pano de fundo a posição tomada por outros agentes próximos da Suécia, nomeadamente 
o governo da Zâmbia, o governo social democrata nunca rompeu a sua ligação com o 
MPLA, nem criou vínculos oficiais com a Revolta do Leste de Daniel Chipenda, com 
a FNLA, nem com a UNITA. As relações estabelecidas através da ajuda sueca tornaram 
possível que se encontrasse um terreno mútuo de entendimento para ambas as partes e 
que se criasse uma relação política duradoura. 

Quando, em 1973, a União Soviética suspendeu o seu apoio ao MPLA, a Suécia 
foi, em conjunto com Cuba e a Jugoslávia, um dos poucos países a manter relações 
diplomáticas de grande proximidade com o movimento de Agostinho Neto.166 Após a 
intervenção das super-potências no drama, que foi escalando à medida que se aproxima-
va a data da independência de Angola167, o MPLA passou a ser considerado no Ocidente 

159. SIDA: ”Beslut” (”Decisão”), Nº 658/75, ASDI, Estocolmo, 30 de Outubro de 1975 (SDA).
160. ”Declaração pela Ministra da Cooperação para o Desenvolvimento Internacional, Sigurdsen, relativa à ajuda 
ao MPLA em Angola”, 30 de Outubro de 1975, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish 
Foreign Policy: 1975, Estocolmo, 1977, p. 227.
161. Ibid.
162. Ver a tabela de pagamentos em anexo.
163. Entrevista com Lúcio Lara, p. 21. 
164. Entrevista com Holden Roberto, p. 33.
165. Entrevista com Jorge Valentim, p. 35
166. Entrevista com Paulo Jorge, p. 17.
167. Em Outubro de 1975, uma força de cerca de 3000 militares sul-africanos /UNITA/FNLA-Chipenda invadiu 
Angola e avançou pela costa, em direcção a Luanda, enquanto forças conjuntas zairenses/FNLA atacaram a partir do 
Zaire. O objectivo, planeado pelos serviços secretos norte-americanos (CIA) (John Stockwell: In Search of Enemies: 
A CIA Story, W.W. Norton, Nova Iorque, 1978), era protelar a vitória do MPLA e tomar Luanda por volta de 11 de 
Novembro de 1975. Uma vez iniciada a invasão sul-africana, o MPLA pediu ajuda militar a Cuba. Ao abrigo da Ope-
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como uma organização comunista, apoiada por Moscovo. Isso era, contudo, o resultado 
de ideias preconcebidas da guerra fria, mais do que uma posição assente em partilha de 
objectivos e perspectivas da organização nacionalista. Ao descrever os ”laços entre a lide-
rança do MPLA e a social democracia sueca” como ”únicos no mundo ocidental”, Pierre 
Schori168, que, a partir de meados dos anos sessenta se envolveu intimamente nas lutas de 
libertação na África Austral, escreveu também que 

Neto pediu-nos frequentemente conselhos em várias matérias, tanto internacionais como 
nacionais. Ele sempre nos pareceu ser tudo menos um revolucionário marxista implacável. 
Tive oportunidade de o conhecer, e de constatar que se tratava de um homem tímido, que 
sabia ouvir, firme em questões de princípio, mas sempre disponível para chegar a compro-
missos.169 

Um dos mais salientes de todos os aspectos trágicos do drama angolano é que a ambição 
do MPLA em ser não-alinhado não foi reconhecida pelas potências ocidentais. Tal como 
declarou Alberto Ribeiro-Kabulu do MPLA, 

a dinâmica da guerra fria e o facto de Portugal estar isolado por um regime fascista, que não 
permitia qualquer tipo de contacto com o resto do mundo, colocou a nossa luta de libertação 
e as suas motivações políticas de forma lapidar no campo socialista quando, na verdade, o 
movimento era genuinamente não-alinhado.170 

As perspectivas socialistas171 e o não-alinhamento aproximaram o MPLA e o Partido 
Social Democrata, no poder na Suécia. Segundo Ribeiro-Kabulu, 

a neutralidade da Suécia foi muito importante no nosso relacionamento. Procurávamos apoios 
fora da polarização criada pela guerra fria e eles só podiam vir dos países nórdicos. [...] Além 
disso, Neto ficou encantado com Olof Palme, a Suécia e os países nórdicos, pela forma como 
entenderam o interesse nacionalista dos seus próprios países, que se baseava em princípios 
morais e independência, num mundo dividido e bipolarizado.172 

Na sua carta a Palme acima citada, o vitorioso, e confiante, presidente do MPLA decla-
rava ao primeiro ministro e líder de partido sueco o seguinte, após a conferência inter-
regional, realizada em finais de Setembro de 1974 

ración Carlota, o primeiro contingente cubano chegou a Luanda a 10 de Novembro de 1975. No sentido de apoiar as 
tropas MPLA/cubanas, a União Soviética enviou, ao mesmo tempo, material militar (para mais informações sobre a 
intervenção cubana, consulte Gabriel García Márquez: ”A Missão cubana a Angola” em New Left Review, Nº101–2, 
pp. 123–37, Fevereiro-Abril de 1977).
168. Vinculado ao Conselho Nacional do Partido Social Democrata em 1965, Schori foi Secretário Internacional 
do partido entre 1967 e 1971 e novamente entre 1977 e 1982. Exerceu funções como Subsecretário de Estado 
para os Negócios Estrangeiros de 1982 a 1991 e foi nomeado Ministro da Cooperação para o Desenvolvimento 
Internacional em 1994.
169. Schori op. cit., p. 12.
170. Carta de Alberto Ribeiro-Kabulu ao autor, Harare, 26 de Maio de 1998.
171. Numa entrevista à jornalista britânica Victoria Brittain para o The African Communist, Lúcio Lara, considera-
do o principal ideólogo do MPLA, explicou em 1996: ”A nossa opção pelo socialismo teve as suas raízes na nossa 
história. Os nossos objectivos eram muito simples, e tinham eco junto de camponeses e trabalhadores: acabar com 
a exploração e dar ao povo poder para serem senhores das suas próprias vidas. O socialismo pareceu ser o caminho 
mais óbvio para atingir esses objectivos. [...] O MPLA saíra do mato com ideias socialistas, mas faltava-nos a or-
ganização para chegar ao socialismo. Vêem-nos como comunistas, o que não corresponde à verdade. [...] Tivemos 
imensos problemas com os soviéticos. [...] Tivemos problemas sempre que os russos tentaram usar a sua abordagem 
própria para forçar o nosso país a fazer alguma coisa. Reagimos sempre com indignação. Os soviéticos retiraram o 
apoio ao MPLA quando voltámos a Angola. [...] Só mais tarde, quando Cuba começou a apoiar-nos, apoio que 
solicitámos, é que as relações com a Rússia melhoraram. Fomos sempre muito independentes, mesmo em relação 
aos nossos aliados. Os soviéticos tinham ideias erradas a nosso respeito, e queriam impor-nos a sua linha partidária, 
mas nós nunca o aceitámos” (Eighteen Years Later… Speaking to Lúcio Lara / ”Dezoito anos mais tarde... Conversa 
com Lúcio Lara”) em The African Communist, Nº 143, Primeiro trimestre 1996, pp. 55–61). 
172. Entrevista com Alberto Ribeiro-Kabulu, pp. 29–30.
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durante a conferência reflectimos na necessidade de estreitar os laços que unem as nossas duas 
organizações, uma vez que os nossos países estão ambos fadados a criar importantes ligações 
de cooperação em áreas de interesse comum. As relações que actualmente existem fazem prever 
o bom desenvolvimento dessa cooperação. Não somos da opinião que certos mal-entendidos 
com o MPLA, ao nível da missão diplomática sueca em Lusaca tenham afectado o bom rela-
cionamento criado em Estocolmo e noutros locais.173 

Aproveitando as comemorações do décimo aniversário da independência da Zâmbia, 
Neto encontrou-se um mês depois com o Ministro sueco dos Transportes e Comuni-
cações, Hans Gustafsson e, no princípio de Dezembro de 1974, Palme respondeu for-
malmente ao presidente do MPLA. Apesar de amistosa174 e correcta, nessa carta não 
se debatia o assunto das relações entre o MPLA e o Partido Social Democrata, nem 
a questão das futuras relações bilaterais com Angola. Em vez disso, a carta chamava a 
atenção para a questão da ajuda sueca ao MPLA, questão de que Neto também falara 
na sua carta, sublinhando ”ser necessário realizar novas conversações, de índole prática, 
sobre este assunto”.175 Tal como foi anteriormente dito, as consultas oficiais sobre a ajuda 
realizaram-se em Lusaca na semana seguinte. 

Tendo uma relação de grande proximidade com Mário Soares”176, com o Partido 
Socialista e simultaneamente seguindo os acompanhamentos em Angola, na Guiné- 
-Bissau e em Moçambique, Palme e o partido no poder daria, em 1974–75, uma atenção 
especial à situação em Portugal. Em Maio de 1974, apenas duas semanas depois do golpe 
liderado pelo MFA, deslocou-se a Lisboa uma delegação dos movimentos de trabalha-
dores nórdicos. Em princípios de Outubro de 1974, logo após a partida do General  
Spínola, o Partido Social Democrata lançou uma campanha de solidariedade, em con-
junto com as forças democráticas portuguesas e, no final desse mês, Palme deslocou-se a 
esse país.177 Essa visita incluiu encontros com Rosa Coutinho do MFA e com o Ministro 
dos Negócios Estrangeiros, Mário Soares. A situação política em Portugal, na altura, era 
problemática, também devido ao processo de descolonização e à chegada de milhares de 
portugueses retornados de África. Respeitando o papel de Portugal nas negociações com 
os movimentos de libertação, Schori comentaria depois que 

era inevitável que Portugal tivesse de assumir a responsabilidade pelas dezenas de milhar de 
portugueses [...] A situação política em Portugal era difícil e poderia ter-se virado contra o 
governo, provocando o regresso dos conservadores ao poder. Foi uma questão nacional, inter-
na de Portugal e percebemos perfeitamente essa situação. O que tentámos fazer foi congregar 
as diferentes partes de Portugal e das colónias. Para tal, servi pessoalmente, várias vezes, de 
intermediário, enviando mensagens a uma e outra partes, de e para Soares e alguns líderes 
africanos, e penso que foi um trabalho importante. [...] Confiei em ambas as partes e Mário 
Soares esforçou-se muito para que tudo corresse pelo melhor.178 

Depois do acordo para a independência de Angola, assinado no Alvor (Portugal) a 15 

173. Carta de Agostinho Neto a Olof Palme, Lusaca, 25 de Setembro de 1974; original em francês (MFA).
174. Palme dirigia-se a Neto como ”caro amigo”.
175. Carta de Olof Palme a Agostinho Neto, Estocolmo, 3 de Dezembro de 1974; original em francês (MFA). 
176. Responsável pelas negociações de descolonização, Soares foi Ministro dos Negócios Estrangeiros do governo 
pós-Caetano, de 1974 a 1975. Para mais informações sobre as relações da FRELIMO, do MPLA e da UNITA com 
Mário Soares e o Partido Socialista português, leia as entrevistas com Marcelino dos Santos (pp. 51–52), Lúcio Lara 
(pp. 19–20) e Jorge Valentim (p. 35).
177. Para mais informações sobre o Partido Social Democrata sueco e Portugal, consulte Pierre Schori: Dokument 
Inifrån: Sverige och storpolitiken i omvälvningarnas tid (”Documentos internos: A Suécia e a grande política na era das 
rebeliões”), Tidens Förlag, Estocolmo, 1992, pp. 221–50.
178. Entrevista com Pierre Schori, p. 334. 
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de Janeiro de 1975, o governo sueco teve uma postura discreta em reacção ao que foi 
acontecendo no país, mantendo-se em contacto regular com o MPLA, através da Em-
baixada da Suécia em Lusaca, e de visitas a Luanda nas quais, entre outros assuntos, se 
debatia principalmente a conclusão do restante programa de ajuda humanitária. Contu-
do, a fragilidade do processo angolano era tão grande que, quando o MPLA propôs ao 
governo sueco uma visita a Estocolmo por parte de Agostinho Neto, em Maio de 1975, 
esta foi considerada inoportuna.179 No entanto, outras importantes delegações do MPLA 
estiveram na Suécia para debater questões com o partido no poder. Por exemplo, em 
Outubro de 1975, Roberto de Almeida e Paulo Jorge assistiram ao congresso do Partido 
Social Democrata, na companhia da representante residente do movimento, Maria Jesus 
de Haller.180 E quando, a 11 de Novembro de 1975, Agostinho Neto proclamou a inde-
pendência de Angola, em cerimónia realizada na capital cercada181, ele tinha esperanças 
bem fundamentadas que o governo do Partido Social Democrata reconhecesse a nova 
República Popular de Angola.182 

Apesar de Sven Andersson, o Ministro dos Negócios Estrangeiros ter, no dia da inde-
pendência, ”acolhido com grande satisfação Angola como nação independente”, fazendo 
notar que ”desapareceram hoje os últimos vestígios do regime colonial português em 
África, velho de séculos”183, a Suécia viria, tal como aliás a maior parte dos países ociden-
tais e de África184, a adiar o reconhecimento oficial. Ao usar da palavra, o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros declarou que ”a questão de saber como se vai organizar o nosso 
relacionamento com o estado independente de Angola terá de permanecer em aberto, 
enquanto se aguarda que as condições políticas neste país estabilizem”.185 Quinze dias 
depois, o ministro viria a declarar 

de acordo com o princípio seguido pela Suécia e por muitos outros países, o governo reconhe-
cido terá de deter o controlo efectivo do território e dispor de um certo grau de estabilidade. A 

179. Carta de Ann Wilkens, Ministério dos Negócios Estrangeiros, à Embaixada da Suécia em Lusaca, Estocolmo, 
27 de Maio de 1975 (SDA). A situação em Moçambique era muito diferente. Em meados de Abril de 1975, o vice 
presidente da FRELIMO, Marcelino dos Santos, chefiou uma grande delegação numa visita à Suécia e a outros 
países nórdicos.
180. Socialdemokraterna: ”Verksamheten 1975” (”Actividades de 1975”), p. 79 (LMA). 
181. Na altura, as forças combinadas sul-africanas/UNITA/FNLA-Chipenda estiveram a meros 200 quilómetros 
a sul de Luanda, enquanto as forças zairenses/FNLA se acercaram a menos de 50 quilómetros a norte da capital. 
O governo português foi grandemente responsável pela crise, pois ao não responder às intervenções militares sul- 
-africana e zairense, os portugueses limitaram-se a deixar a cena das operações. A 10 de Novembro de 1975, o alto 
comissário português acabou por dobrar a bandeira e ”num fim patético a séculos de domínio colonial, fugiu da 
Luanda cercada [...], deixando o combate a cargo dos angolanos” (Marcum op. cit. (Vol. II), p. 271). No dia seguin-
te, na cerimónia de independência em Luanda, não havia presença portuguesa. Facto assinalável foi a declaração de 
Rosa Coutinho, antigo comandante português em Angola, próximo do MPLA e que, naquele momento, chefiava o 
governo português, em que lamentava que a sua posição em Lisboa o impedisse que aceitar o convite pessoal que lhe 
fizera Agostinho Neto (MacQueen op. cit., p. 197). Portugal só reconheceu o governo do MPLA a 22 de Fevereiro 
de 1976, ou seja, já depois da Suécia. As relações foram cortadas em Abril, e só foram reatadas em 30 de Setembro 
de 1976.
182. Em reconhecimento do trabalho de solidariedade levado a cabo pelos Grupos de África, o MPLA convidou a 
organização para as comemorações da independência. Hillevi Nilsson e outros membros viviam na altura em Lu-
anda, mas os AGIS fizeram-se representar por Georg Dreifaldt. Dreifaldt, cuja longa ligação à África Austral como 
activista e como funcionário da ASDI ficará bem patente ao longo deste estudo, capturou o momento histórico em 
que Neto proclamou a República Popular de Angola em fotos, que viriam a correr mundo.
183. ”Declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Andersson”, 11 de Novembro de 1975, em Ministério dos 
Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign Policy: 1975, Estocolmo, 1977, p. 201.
184. Só em 11 de Fevereiro de 1976 é que a OUA decidiu acolher Angola como membro.
185. Ibid. A 11 de Novembro de 1975, a FNLA e a UNITA proclamaram a sua República Popular Democrática de 
Angola, em Nova Lisboa (agora chamada Huambo). Criada à pressa, para contrariar a iniciativa do MPLA, não viria 
a ser reconhecida por nenhum país e, pouco tempo depois, desapareceu enquanto nação.
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situação a 11 de Novembro era tal, que nem o MPLA, nem a UNITA, nem a FNLA podiam 
ser vistos como tendo o controlo efectivo. [...] As posições suecas são hoje as mesmas que eram 
a 11 de Novembro. [...] Desejo, contudo, sublinhar que a questão do estabelecimento de rela-
ções diplomáticas nada tem a ver com simpatias nossas, por um ou outro movimentos.
A perspectiva do governo é que o MPLA é o movimento político que está enraizado junto do 
povo e que combinou a luta pela independência com esforços tendentes a criar justiça social e 
económica em Angola.186 

Este posicionamento causou muita desilusão em Luanda. À saída de uma reunião com 
Agostinho Neto, em 12 de Novembro de 1975, um amigo que trabalhava na televisão 
sueca escreveu a Pierre Schori, dizendo que ”o presidente e os camaradas estão desapon-
tados e insatisfeitos com o silêncio sueco”. Neto pediu-lhe que transmitisse a Schori que 
”à falta de reconhecimento por parte da Suécia dentro de um período de tempo razoável, 
Angola ver-se-ia obrigada a chamar o representante oficial do MPLA na Suécia”.187 Mais 
ou menos na mesma altura, os líderes de Angola retiraram algum alento da posição do 
primeiro ministro Palme. 

De visita aos Estados Unidos, no momento em que se verificava uma escalada na 
crise à volta da independência de Angola, Palme opôs-se veemente à corrente de opinião 
segundo a qual o MPLA seria uma organização comunista. De acordo com o Saint Louis 
Post, o primeiro ministro sueco referiu ”falando, como é costume, com os norte-ameri-
canos como um tio holandês”, durante uma conferência de imprensa em Nova Iorque 
que ”dizer que o MPLA é marxista é uma grosseira distorção”, acrescentando que ”o 
destaque dado nos Estados Unidos ao apoio soviético ao movimento deixa de lado o 
facto de que a Suécia e outras nações já o ajudavam antes do início da ajuda soviética”. 
Palme também avisou que ”as duras previsões, segundo as quais Angola estará em vias 
de se tornar num satélite soviético, poderão facilmente transformar o país num novo 
Congo, com mercenários brancos a combater guerrilheiros negros, num novo palco de 

186. ”Resposta de Andersson, Ministro dos Negócios Estrangeiros, a perguntas feitas por Granstedt e Takman”, 
2 de Dezembro de 1975, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign Policy: 1975, 
Estocolmo, 1977, p. 202.
187. Carta de Gaetano Pagano a Pierre Schori, Luanda, 18 de Novembro de 1975; original em espanhol (LMA).

Agostinho Neto proclamando 
a República Popular de Angola, 
Luanda, 11 de Novembro de 1975 
(Foto: Georg Dreifaldt) 
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luta Leste-Ocidente”.188 
O governo do MPLA agradeceu a posição tomada por Palme. Antes mesmo da  

Suécia se disponibilizar para reconhecer oficialmente a República Popular de Angola, o 
Ministro dos Negócios Estrangeiros daquele país, José Eduardo dos Santos, chefiou uma 
importante delegação à Suécia, em finais de Janeiro de 1976.189 Eduardo dos Santos foi 
recebido pelo seu homólogo e pelo Ministro da Cooperação para o Desenvolvimento.190 
Também ele abordou a questão da ajuda humanitária à Angola independente junto do 
director geral da ASDI, Ernst Michanek,191 dizendo que estavam ”prestes a ser limadas 
as últimas arestas” da ajuda directa ao MPLA192, e deu particular destaque à necessidade 
de ajuda em medicamentos e alimentos.193 O pedido foi recebido de forma positiva. O 
governo sueco viria mais tarde, através da ASDI, a conceder 25 milhões de coroas suecas a 
Angola, sob forma de ajuda de emergência,194 valor que seria aumentado para 40 milhões 
de coroas suecas durante o ano fiscal de 1976–77.195 Grande parte dos fundos foi utiliza-
da para adquirir camiões, barcaças-ponte e ferries para reconstruir a rede de transportes, 
destruída durante a guerra.196 

Relações diplomáticas e mediação 

A 18 de Fevereiro de 1976, pouco após a visita de José Eduardo dos Santos, a Suécia 
reconheceu oficialmente a República Popular de Angola.197 Apesar das colunas armadas 

188. Saint Louis Post, 13 de Novembro de 1975. As preocupações de Palme tinham o seu fundamento. Um nú-
mero considerável de mercenários, sobretudo de origem norte-americana e britânica, participou na guerra contra o 
governo do MPLA. Treze deles foram julgados em Luanda em Junho de 1976 e quatro foram condenados à morte. 
Um deles tinha cidadania norte-americana. A 30 de Junho de 1976, o Secretário de Estado dos Estados Unidos, 
Henry Kissinger, entregou uma mensagem urgente a Olof Palme, via Embaixada dos Estados Unidos na Suécia, 
pedindo-lhe que ”convencesse o presidente Neto a anular a sentença de morte” (Telegrama do Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros à Embaixada da Suécia em Washington, Estocolmo, 30 de Junho de 1976) (LMA). Uma vez 
que fazia parte da missão de mediação do governo sueco entre Angola, Cuba e os Estados Unidos, foi Pierre Schori 
quem levantou a questão, durante debates com o presidente Neto, em Luanda (Schori (1994) op. cit., pp. 15–16). 
As sessões do tribunal angolano que julgou os mercenários detidos foram acompanhadas por uma comissão inter-
nacional, da qual fazia parte Lars Rudebeck, Professor associado em ciências políticas da Universidade de Uppsala 
(Lars Rudebeck: ”På de anklagades bänk i Angola”/”No banco dos acusados em Angola” em Dagens Nyheter, 1 de 
Julho de 1976). 
189. Da delegação faziam parte o futuro Ministro dos Negócios Estrangeiros (1984–89), Afonso Van-Dunem 
(”Mbinda”), Ambrósio Lukoki, na altura secretário do presidente Neto, e Pascal Luvualu, membro do Comité Cen-
tral do MPLA e líder da União Nacional dos Trabalhadores de Angola (UNTA), alinhada com o MPLA.
190. Ministério dos Negócios Estrangeiros: Memorando (”Sverige-Angola”/”Suécia-Angola”), Departamento políti-
co, Estocolmo, 17 de Abril de 1978 (MFA).
191. Marianne Sundh: Memorando (”Besök av MPLAs utrikesminister José Eduardo dos Santos”/”Visita do Mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros do MPLA, José Eduardo dos Santos”), ASDI, Estocolmo, 27 de Janeiro de 1976 
(SDA).
192. A última remessa da Suécia ao abrigo do acordo de Outubro de 1975 com o MPLA, foi feita a 8 de Janeiro 
de 1976 (ibid.).
193. Ibid.
194. Stokke op. cit., p. 175.
195. Ibid.
196. Ministério dos Negócios Estrangeiros: Memorando (”Sverige-Angola”/”Suécia-Angola”), Departamento políti-
co, Estocolmo, 17 de Abril de 1978 (MFA). 
197. ”A Suécia reconhece a República Popular de Angola” em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on 
Swedish Foreign Policy: 1976, Estocolmo, 1978, p. 242. Logo a seguir, Anders Thunborg, do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, visitou Luanda para conversações sobre o relacionamento futuro entre a Suécia e Angola (cf. Carin 
Norberg: ”Reserapport från besök i Angola 7–14 juni 1976”/”Relato da visita a Angola, 7–14 de Junho de 1976”), 
Embaixada da Suécia, Lusaca, 12 de Julho de 1976) (SDA).
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da África do Sul ainda permanecerem no país,198 e das forças da UNITA, da FNLA e de 
Chipenda continuarem a combater contra o MPLA, o Ministro dos Negócios Estran-
geiros, Andersson, declarou que ”pode hoje dizer-se que o governo de Luanda exerce 
controlo efectivo [...]. Assim, de acordo com a prática sueca, a condição de base para o 
nosso reconhecimento diplomático já se cumpre neste momento”.199 Continuando o seu 
depoimento, feito nos Estados Unidos em Novembro de 1975, Palme tinha, por então, 
diminuído o reconhecimento a uma formalidade. Num artigo publicado no jornal liberal 
sueco Dagens Nyheter, a 4 de Fevereiro de 1976, Palme apresentou um resumo do histo-
rial das relações entre o Partido Social Democrata e a causa dos movimentos de libertação 
em África, focalizando as suas opiniões na luta dos angolanos e fazendo, nas suas próprias 
palavras, ”uma tentativa de análise ideológica”.200 

Num artigo, que se tornaria muito conhecido, e publicado no aniversário da insurrei-
ção em Angola de 1961, o primeiro ministro declara que 

o MPLA é quase sempre descrito como sendo ”marxista”, pró-Soviético ou, na imprensa sueca 
conservadora, até como comunista. Trata-se de uma simplificação com objectivos propagan-
dísticos. O marxismo, em termos históricos, teve pouca importância para o socialismo africa-
no e o MPLA não difere, de forma muito evidente, dos outros movimentos de libertação. [...] 
Seja como for, os comunistas são uma minoria muito pequena no MPLA. [...] 
O MPLA visitou a maior parte dos países do mundo ocidental, tentando obter armas para a 
luta contra os portugueses. A principal resposta que lhes foi dada a esse pedido foi negativa, 
pelo que se viraram para a União Soviética, que deu resposta positiva. O MPLA tem recente-
mente recebido grandes quantidades de ajuda militar da União Soviética e de Cuba, o que me-
receu a nossa crítica, tal como tinham merecido todas as outras intervenções estrangeiras. [...] 
A posição sueca tem sido sempre clara. Somos contrários a qualquer ingerência estrangeira 
nos assuntos internos de Angola, e achamos que as ingerências que se têm verificado têm de 
acabar. Deve ser dada a Angola a possibilidade de conseguir a independência nacional, bem 
como uma posição de país não-alinhado. Tem também de ser dada uma oportunidade ao país 
para moldar o seu desenvolvimento interno pelos seus próprios métodos. Estou convencido de 
que esta posição se alinha com os objectivos do próprio MPLA. [...] 
É importante recordar que a guerra travada em Angola não é a do ”Mundo Livre” contra o 
”Comunismo” e que não deve, de uma forma preconceituosa, ser visto com base nos lugares- 
-comuns da guerra fria ou da perspectiva dos conflitos entre as super-potências. Trata-se acima 
de tudo de uma continuação da longa luta de libertação em que se entrou há uma década e 
meia atrás e que, na sua fase final, sofreu um forte desvio, por divisões internas e por interven-
ção estrangeira.201 

198. Rechaçados pelas forças combinadas MPLA-Cubanos, os sul-africanos retiraram para a Namíbia a 27 de Março 
de 1976.
199. A Suécia reconhece a República Popular de Angola” em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on 
Swedish Foreign Policy: 1976, Estocolmo, 1978, p. 242.
200. Pierre Schori: Memorando (”Samtal statsministern – Kubas ambassadör den 30 april 1976”/”Conversa entre o 
primeiro ministro e o embaixador de Cuba, 30 de Abril de 1976”), Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocol-
mo, (sem indicação de data (MFA).
201. Olof Palme: ”Kriget i Angola: Befrielsekampens fortsättning” (”A guerra em Angola: Continuação da luta de 
libertação”,) em Dagens Nyheter, 4 de Fevereiro de 1976. No artigo, Palme só menciona a FNLA e a UNITA em liga-
ção com o apoio que estavam a receber dos Estados Unidos e da África do Sul. É interessante notar que Demba Paku 
Zola, responsável pelas relações externas da FNLA, a 10 de Fevereiro de 1976, numa altura em que a embaixada ain-
da não tinha recebido o artigo, veio visitar a Embaixada da Suécia em Kinshasa para protestar formalmente contra ”a 
declaração de Palme” (Carta (”FNLA-protest mot statsminister Palmes uttalande om Angola”/”Protesto pela FNLA 
contra a declaração do primeiro ministro Palme sobre Angola”) de Sture Theolin, segundo secretário da Embaixada 
da Suécia a Kinshasa, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Kinshasa, 11 de Fevereiro de 1976) (MFA). Após 
a derrota da FNLA na luta pelo poder em 1975–76, a influência do movimento diluiu-se rapidamente. 
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Palme abordou também a questão da violência nas lutas de libertação em África. Fazendo 
notar que ”quase ninguém duvida de que a grande maioria dos movimentos de libertação 
tentou chegar à independência pela via da negociação pacífica”, acrescentou também 
que 

tem havido muito pouco romantismo revolucionário na sua forma de pensar. [...] Se tem 
havido violência como último recurso, isso tem acontecido, na minha opinião, essencialmente 
devido à potência colonial. Os movimentos de libertação têm sido postos numa posição em 
que toda e qualquer outra via lhes está vedada. A violência armada pareceu assim inevitável, 
para conseguir a independência nacional. [...] Tal como referiu anteriormente o presidente 
Nyerere, ser-lhes-ia muito difícil combater os exércitos coloniais, bem equipados por certos 
estados ocidentais, armados unicamente de arco e flecha. Os países ocidentais, muito simples-
mente, não lhes deixaram qualquer outra opção.202 

Para terminar, Palme falou do papel de Cuba no conflito angolano. A Suécia deu, des-
de 1971, ajuda oficial ao desenvolvimento a Cuba, e o primeiro ministro fez ainda há 
pouco tempo, mais concretamente em Junho de 1975, uma visita muito bem-sucedida 
àquele país. Quando se soube da presença cubana em Angola, os partidos não-socialistas 
da oposição na Suécia exigiram que a ajuda fosse cancelada.203 Palme opôs-se a todas 
essas perspectivas, argumentando que seria ”perigoso usar a ajuda ao desenvolvimento 
como instrumento de castigo ou recompensa súbita, de acordo com os elementos cons-
tituintes da política externa dos países que recebem essa ajuda. ”Tal prática”, declarou 
Palme, ”é incompatível com a política de cooperação para o desenvolvimento a longo 
prazo”.204Acresce a isso que, 

a parte principal da intervenção de Cuba foi feita quando era já patente que o regime da África 
do Sul tinha intervindo com forças militares a colocar-se ao lado da UNITA e da FNLA. [...] 
Tal posição foi sustentada do ponto de vista ideológico como apoio ao Terceiro Mundo, na 
luta contra o colonialismo e o racismo. Um acto de represália por parte da Suécia poderia, 
numa situação destas, ser visto como a necessidade de um país rico e branco repreender o 
Terceiro Mundo.205 

O artigo de Palme teve um grande impacto.206 Foi trazido à atenção do primeiro ministro 
de Cuba, Fidel Castro, que o utilizou como ponto de partida para explicar os motivos 
subjacentes à intervenção em Angola. Recorrendo ao embaixador de Cuba na Suécia, 
Castro enviou uma longa mensagem a Palme em 30 de Abril de 1976.207 Essa men-

202. Palme em Dagens Nyheter, 4 de Fevereiro de 1976. Para mais informações sobre Palme e o seu precoce empe-
nhamento na causa da libertação nacional em África e na Ásia.
203. Em particular os partidos moderado e liberal. Ver, por exemplo, ”Resposta do Ministro dos Negócios Es-
trangeiros à interpelação de Björck, sobre a presença de tropas cubanas em Angola e à pergunta de Ullsten sobre o 
repúdio sueco à ingerência estrangeira na luta em Angola”, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Departamento 
de Imprensa, Estocolmo, 10 de Fevereiro de 1976 (MFA). Anders Björck representou o Partido Moderado e Ola 
Ullsten o Liberal. Em 1977, ironicamente, ao mesmo tempo que a cooperação regular para o desenvolvimento teve 
o seu início, o governo não-socialista, encabeçado pelo primeiro ministro Thorbjörn Fälldin, excluiu Cuba do grupo 
dos chamados ”países programa”, substituindo a ajuda em forma de subsídio por outras formas de cooperação. 
204. Palme em Dagens Nyheter, 4 de Fevereiro de 1976.
205. Ibid.
206. O presidente Nyerere, com quem Palme trocava regularmente correspondência, era da opinião de que o primei-
ro ministro sueco ”analisava, de facto, a questão da forma mais correcta rejeitando, designadamente, toda a retórica 
sobre o comunismo”. Nyerere tomou medidas para garantir que o artigo de Palme fosse publicado na Tanzânia 
(Carta (”Samtal med president Nyerere om Angola och Rhodesia, Vädjan om svenskt bistånd”/”Conversa com o 
presidente Nyerere sobre Angola e a Rodésia, pedido de ajuda à Suécia”) de Knut Granstedt, embaixador da Suécia 
na Tanzânia, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Dar es Salaam, 16 de Fevereiro de 1976) (MFA).
207. Pierre Schori: Memorando (”Samtal statsministern – Kubas ambassadör den 30 april 1976”/”Conversa entre o 
primeiro ministro e o embaixador de Cuba, 30 de Abril de 1976”), Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocol-
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sagem marcou o início de um intenso intercâmbio diplomático entre Cuba, a Suécia, 
Angola, Portugal208 e os Estados Unidos, que continuou até ao final de Setembro. Pierre 
Schori, que serviu de elo de ligação entre Palme, Neto e o Partido Socialista de Portu-
gal209 e participou também nas reuniões com os cubanos e os norte-americanos, descre-
veu a sequência dos eventos.210 Para além de Castro e de Palme, o presidente angolano  
Agostinho Neto e o secretário de estado dos EUA, Henry Kissinger, desempenharam 
papéis de grande relevância no exercício diplomático, no qual o governo do MPLA pro-
curou simultaneamente criar relações normais com os Estados Unidos211 e ”reparar pon-
tes” com Portugal.212 No caso das relações angolano-americanas, a iniciativa acabou por 

mo, (sem indicação de data (MFA). É de interesse geral que Castro, na sua mensagem, tenha sublinhado que Neto 
pediu ajuda militar a Cuba; que o número de soldados cubanos era significativamente superior aos 15.000 referidos 
pela comunicação social internacional; e que se tratava de uma acção puramente bilateral. De acordo com Castro, 
”poder-se-ia, de facto, dizer que foi Cuba quem, pelo apoio que deu a Angola, envolveu a União Soviética” (ibid.). 
208. Angola e Portugal não mantinham relações diplomáticas desde meados de Maio e até ao final de Setembro de 
1976. O contacto do Partido Social Democrata em Portugal era Rui Mateus, secretário internacional do Partido 
Socialista, que ”vivera como refugiado em Lund e falava sueco fluentemente” (Schori (1994) op. cit.). O Ministro 
dos Negócios Estrangeiros Mário Soares, líder do Partido Socialista, era visto, em geral, pelos angolanos, como o res-
ponsável pelas relações tensas existentes (Pierre Schori: Memorando (”Samtal i Luanda den 15–17 juni 1976”/”Con-
versa em Luanda, 15–17 de Junho de 1976”), Gabinete do governo, Estocolmo, 23 de Junho de 1976 (LMA) e 
Anders Bjurner: Memorando (”Samtal med Paulo Jorge, president Netos utrikespolitiske rådgivare”/”Conversa com 
Paulo Jorge, conselheiro de política externa do presidente Neto), Embaixada da Suécia, Luanda, 12 de Maio de 
1976) (MFA).
209. Convidado pelo presidente angolano, Schori visitou Luanda para entabular conversações com Agostinho Neto 
e Paulo Jorge, na altura conselheiro de política externa do Gabinete da Presidência, em meados de Junho de 1976.
210. Schori (1994) op. cit., pp. 6–19. O folheto de Schori sobre a África Austral foi inicialmente publicado em sue-
co, como capítulo do seu Dokument Inifrån: Sverige och Storpolitiken i Omvälvningarnas Tid, publicado em 1992.
211. Pierre Schori: Memorando sobre as conversas com de Haller, embaixadora de Angola na Suécia, sem indicação 
de data, mas 30 de Agosto de 1976 (MFA). Na perspectiva de Agostinho Neto, havia ”um grande futuro para as 
relações bilaterais entre Angola e os EUA”.
212. Schori (1994) op. cit., p. 14. 

O Presidente Neto oferecendo um jantar informal aos visitantes do Partido Social Democrata sueco a  
Luanda, 1978: À direita de Neto está Gertrud Sigurdsen e à sua esquerda, Pierre Schori. (Imagem  
gentilmente cedida por Pierre Schori) 
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fracassar. A 16 de Setembro de 1976, uma semana antes de o Partido Social Democrata 
perder as eleições legislativas na Suécia, Kissinger escreveu, apesar desse fracasso, uma 
carta a Palme, agradecendo-lhe ”a ajuda dada ao fazer um trabalho de base para um diá-
logo com o governo de Angola. [...] Tendo em conta o respeito granjeado pela Suécia no 
Terceiro Mundo, a sua cooperação tem sido útil e muito apreciada”.213 

Ao mesmo tempo que eram realizados estes esforços multilaterais, foi aberta uma 
representação oficial sueca em Luanda214 e várias delegações oficiais visitaram Angola 
para debater o relacionamento bilateral futuro entre os dois países, incluindo a questão 
da ajuda para o desenvolvimento.215 Tal como se verificou no caso de Moçambique, foi 
levantada neste contexto a questão do apoio aos movimentos de libertação da África 
Austral que foram acolhidos no novo país independente, nomeadamente a SWAPO da 
Namíbia, o ANC da África do Sul e a ZAPU do Zimbabué. Em Junho de 1976, Paulo 
Jorge explicou aos representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da ASDI 
que ”nada impedia qualquer um dos movimentos apoiados pela Suécia de receber mer-
cadorias em Angola”.216 Pouco tempo depois, começaram a ser feitas entregas de ajuda 
humanitária sueca à SWAPO e ao ANC em Angola. 

Continuidade não-socialista e a UNITA 

Em Setembro de 1976, o Partido Social Democrata perdeu as eleições legislativas para 
uma coligação não-socialista, liderada pelo presidente do Partido do Centro, Thorbjörn 
Fälldin. Karin Söder, do Partido do Centro, foi nomeada Ministra dos Negócios Estran-
geiros e Ola Ullsten, do Partido Liberal, Ministro para a Cooperação Internacional para 
o Desenvolvimento. Uma vez que os partidos não-socialistas, nomeadamente por inter-
médio de Fälldin e Ullsten, tinham, durante muitos anos, reivindicado o apoio sueco à 
FNLA, Angola tinha razões bem fundamentadas para se preocupar com o relacionamen-
to com o seu principal apoiante no Ocidente.217 Contudo, não houve qualquer alteração 

213. Carta de Henry Kissinger a Olof Palme, (sem indicação de local), 16 de Setembro de 1976 (MFA). Ao discutir 
os agentes e os acontecimentos que levaram à crise angolana de 1975–76, Kissinger escreveu, vinte anos mais tarde, 
que Jonas Savimbi ”teria aceite apoio viesse ele de onde viesse, o que, no seu caso foi, durante muito tempo, da 
China e, em menor grau, de admiradores na Escandinávia, sobretudo na Suécia” (Henry Kissinger: Years of Renewal, 
Simon & Schuster, Nova Iorque, 1999, p. 794). Relativamente à Suécia, a declaração feita pelo antigo secretário de 
estado norte-americano é inexacta. Só em meados da década de oitenta é que um grupo de suecos de direita mani-
festou o seu apoio político à UNITA. Não há provas de a organização de Savimbi ter recebido, durante a primeira 
metade dos anos setenta, ajuda material ou financeira oriunda de fontes suecas.
214. Em Outubro de 1976 foi aberta uma Embaixada da Suécia. 
215. Anders Bjurner: Memorando (”Samtal med Paulo Jorge, president Netos utrikespolitiske rådgivare”/”Conversa 
com Paulo Jorge, conselheiro do presidente Neto para a área da política externa”), Embaixada da Suécia, Luanda, 
12 de Maio de 1976 (MFA). 
216. Ann Wilkens: Memorandum (”Samtal med Paulo Jorge om stöd till befrielserörelser verksamma i Angola”/ 
”Conversa com Paulo Jorge sobre ajuda aos movimentos de libertação activos em Angola”), Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Estocolmo, 23 de Junho de 1976 (MFA). A reunião com Paulo Jorge teve lugar em Luanda, a 10 de 
Junho de 1976. Tiveram também lugar reuniões com os representantes do ANC em Luanda, Cassius Make and 
Max Moabi (ibid.). Paralelamente às conversações com Schori, Neto confirmou, em meados de Junho de 1976 que 
”Angola deu à SWAPO bases, onde eles mantêm um número elevado de forças armadas” (Pierre Schori: Memorando 
”Samtal i Luanda den 15–17 juni 1976”/”Conversas em Luanda, 15–17 de Junho de 1976”, Gabinete do Conselho 
de Ministros, Estocolmo, 23 de Junho de 1976) (LMA). Schori também se encontrou com representantes do ANC, 
da SWAPO e da ZAPU durante a sua visita.
217. Em debates com Rui Mateus, do Partido Socialista português, Neto expressou, em princípios de Setembro 
de 1976, a sua preocupação quanto a uma possível derrota dos social democratas nas eleições suecas (Telegrama da 
Embaixada da Suécia em Portugal para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, 6 de Setembro de 1976) 
(MFA). 
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na política oficial da Suécia.218 O governo de Fälldin concederia pouco depois a Angola 
o estatuto de ”país programa” de base. Logo em Maio de 1977, Ullsten visitou Angola, 
numa missão de exploração, acompanhado do director geral da ASDI, Michanek.219 O 
primeiro acordo regular e bilateral previu a concessão de ajuda no valor mínimo de 50 
milhões de coroas suecas para o ano fiscal de 1977–78, tendo sido assinado por Paulo 
Jorge220 e, um pouco ironicamente, tendo em conta a posição anteriormente assumida 
pelo Partido Liberal, por Ullsten.221 Na área não-militar, a Suécia passaria, a partir daí, 
a ser o maior doador de Angola, contribuindo com mais de 40 por cento do total da 
ajuda bilateral dada ao país, por volta de finais da década de oitenta.222 A ajuda a An-
gola incluía ajuda inicial de emergência, e o valor total de ajuda, para o período entre 
1975–76 e 1994–95 chegou, a preços fixos (1995), a um total de 3,9 mil milhões de 
coroas suecas.223 

Tal como havia acontecido com a Guiné-Bissau e com Moçambique, as relações ante-
riormente estabelecidas com o movimento nacionalista, durante a luta de libertação, de-
ram a possibilidade ao governo não-socialista de ver para além da clivagem da guerra fria 
entre Leste e Ocidente, tendo também em consideração a situação, mais complexa, de 
Angola. A Suécia desempenhou um papel único, no contexto dos países ocidentais, em 
Angola. O governo de Fälldin, do qual fazia parte, na qualidade de parceiro minoritário, 
o Partido Moderado, de tendência conservadora, deu continuidade, em finais dos anos 
setenta, à política de ajuda oficial iniciada em 1971 pelos seus antecessores do Partido 
Social Democrata, mas também procedeu ao aprofundamento dessa mesma política, o 
que, por sua vez, teve como consequência aproximar a Suécia da África Austral. Num 
discurso proferido no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, na Universidade 
de Georgetown em Washington, nos Estados Unidos da América, a Ministra dos Negó-

218. O Partido Liberal foi favorável ao apoio, tanto à FNLA quanto ao MPLA, mas havia quem pedisse com muita 
veemência, no seio do movimento liberal sueco mais lato, que só o último fosse apoiado. Após a proclamação da 
independência de Angola, o jornal liberal teórico Liberal Debatt dava nota num editorial do facto de ”o FNLA e 
a UNITA considerarem os seus objectivos perfeitamente compatíveis com ajuda dos mercenários portugueses e de 
forças sul-africanas regulares”. Nesta situação, o jornal declarava que ”o governo do MPLA em Luanda parece ser o 
único representante legítimo da Angola livre”, concluindo com o seguinte apelo: ”A ajuda sueca à luta de libertação 
do povo angolano não pode ser interrompida neste momento decisivo. Nenhuma subtileza diplomática pode descul-
par o fim da manifestação de solidariedade da Suécia. Reconheçam o novo governo em Luanda! Apoiem o MPLA!” 
(”Stöd MPLA!”/”Apoiem o MPLA!” em Liberal Debatt, Nº 8, 1975, p. 3).
219. Ministério dos Negócios Estrangeiros: Memorando (”Sverige-Angola”/”Suécia-Angola”), Departamento de  
Política, Estocolmo, 17 de Abril de 1978 (MFA).
220. Paulo Jorge foi nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros em Novembro de 1976, cargo que ocupou até 
1984.
221. Paulo Jorge declarou mais tarde que tinha ficado ”satisfeito” pelo facto de ”o primeiro acordo entre Angola 
independente e a Suécia ter sido assinado por mim e pelo Ministro do Partido Liberal” (Entrevista com Paulo Jorge, 
p. 17).
222. Inge Tvedten: Análise do País: Angola, ASDI, Estocolmo, 1992, p. 81. Até ao final da década de oitenta, a maior 
parte da ajuda sueca foi canalizada para os sectores da pesca e da saúde, bem como para a ajuda em géneros. Do total 
da ajuda oficial ao desenvolvimento destinada a Angola, ou seja, de fontes bilaterais e multilaterais, a contribuição 
sueca foi, em 1989, de aproximadamente 25 por cento (ibid.).
223. ASDI op. cit., p. 24. Era notório que a situação em Angola em 1998 voltou a unir os AGIS à liderança histórica 
do MPLA. Em Maio de 1998, a União dos Estudantes do Ensino Secundário suecos levou a cabo a ”Operação um 
dia de trabalho” em prol das crianças e das escolas angolanas. A ajuda foi dada, na prática, pelos AGIS, em cola-
boração com a ONG angolana ADRA (Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente). Na preparação para a 
campanha dos estudantes do secundário, os Grupos de África convidaram Lúcio Lara para uma visita à Suécia. Em 
Outubro de 1997, o veterano líder do MPLA fez uma digressão pelo país, com outra activista, também bastante 
experiente, Hillevi Nilsson. Por coincidência, a digressão teve lugar vinte e seis anos depois da visita de Lara à Suécia 
e dos primeiros contactos directos com o MPLA, na parte ocidental da Zâmbia. Foi a questão do apoio sueco à 
escola do MPLA em Dolisie (Congo-Brazzaville) o tema que, em Novembro de 1971 trouxe Lara à Suécia e foram as 
actividades do MPLA na área educativa, na frente leste, que muito impressionaram Nilsson em Julho de 1971.
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cios Estrangeiros, Karin Söder, vista talvez pelo público norte-americano como uma ”tia 
holandesa”, declarou o seguinte, em Setembro de 1978: 

Talvez se possa, de facto, dizer que África tem um papel comparativamente maior na nossa 
política externa do que na vossa. Tem-no, sem dúvida, na nossa opinião pública. A Suécia foi 
o primeiro país a atingir o objectivo de dedicar um por cento do seu produto interno bruto à 
ajuda ao desenvolvimento [...]. Ainda estamos à frente na lista dos doadores por rendimento 
per capita, apesar de estarmos muito ansiosos por termos mais competição nesta área. [...] 
Quando Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique se tornaram independentes, passa-
ram a ser beneficiários de ajuda sueca, o que aconteceu como uma decorrência natural da ajuda 
humanitária que anteriormente concederamos aos movimentos de libertação nestes países. A 
ajuda era, nestes casos, uma necessidade urgente, uma vez que muitas funções vitais da socie-
dade tinham sido interrompidas como resultado de uma luta armada prolongada e da fuga 
em massa de conhecimentos e capital europeus. A posição radical assumida por alguns desses 
países não nos surpreende. Quinze anos de guerra de guerrilha moldaram a sua perspectiva 
política. Durante esse tempo, obtiveram a ajuda de que necessitavam de vários estados socia-
listas e muito pouco do Ocidente que, para eles, era no fundo um aliado do seu colonizador, 
Portugal. A Suécia foi dos poucos países ocidentais a dar a esses movimentos de libertação 
ajuda directa, nas esferas política e humanitária. Este facto não é indiferente, uma vez que deu 
a esses movimentos e respectivos líderes uma ”válvula de escape” e uma alternativa.224 

Falando da situação no Zimbabué, na Namíbia e na África do Sul prossegue: 
Os principais países ocidentais devem preocupar-se menos com os contactos que os movimen-
tos de libertação detêm com vários países socialistas.225 [...] As nossas relações com os líderes 
nacionalistas deixam-nos com a impressão muito clara que os seus principais interesses são a 
liberdade e a independência e que estão muito empenhados em manter vias de contacto aber-
tas com todos os países. Daí deveria decorrer, com naturalidade, para nós que acreditamos na 
democracia, o apoio aqueles que lutam pela liberdade e pela independência. [...] O Ocidente 
tem de tratar África como um continente com identidade própria e não como um objecto nas 
mãos da política das grandes potências.226 

O apoio da África do Sul, dos Estados Unidos e do Ocidente em geral ao movimento 
UNITA de Jonas Savimbi iria mergulhar Angola no abismo da guerra fria. Nunca che-
gando a gozar de plena liberdade e independência nacional, à primeira guerra de liber-
tação de Angola (1961–75) seguiu-se uma segunda (1975–90) e quando, em Outubro 
de 1992, a UNITA rejeitou os resultados das eleições legislativas e presidenciais, uma 
terceira (de 1992 em diante). Mais do que em qualquer outra parte da África Austral, 
a posição da Suécia foi de isolamento e em conflito com a do Ocidente,227 o que ficou 

224. ”Discurso de Karin Söder, Ministra dos Negócios Estrangeiros, no Centro de Estudos Estratégicos e Internacio-
nais, Universidade de Georgetown, Washington”, 27 de Setembro de 1978, em Ministério dos Negócios Estrangei-
ros: Documents on Swedish Foreign Policy: 1978, Estocolmo, 1982, pp. 93–95. Para mais informações sobre a questão 
do papel da Suécia no alargamento da base de contactos internacionais do MPLA e do governo angolano, consulte 
a entrevista com Lúcio Lara, p. 21.
225. O governo dos Estados Unidos só reconheceu Angola em Maio de 1993, dezoito anos após a independência. 
226. ”Discurso de Karin Söder”, op. cit., p. 99. Deve notar-se que a Ministra dos Negócios Estrangeiros, membro 
do Partido do Centro, declarou ainda, durante o seu discurso, que ”o governo sueco acredita na solução pacífica dos 
conflitos internacionais. Tendo em conta a atitude de total inamovibilidade dos governos de minoria branca da Áfri-
ca Austral e o recrudescimento da repressão nesses países, é compreensível que os nacionalistas africanos não vejam 
outra saída que não seja a de prosseguirem na senda da independência pela via da luta armada” (ibid., p. 96).
227. A posição da Suécia divergia da dos seus vizinhos nórdicos. A Finlândia, não-alinhada, não dava apoio huma-
nitário ao MPLA. Soiri e Peltola afirmam que o país ”nunca se empenhou de forma séria na causa angolana” (Soiri 
e Peltola op. cit., p. 107). A Finlândia reconheceu a República Popular de Angola em Fevereiro de 1977, mas não 
estabeleceu qualquer programa bilateral de ajuda ao desenvolvimento com o país independente (ibid.). A Noruega, 
membro da OTAN, apoiou, no início dos anos setenta, as escolas do MPLA na Zâmbia mas, apesar disso, só estabe-
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patente no início de Outubro de 1977, quando Savimbi acusou o governo de Fälldin de 
transportar tropas cubanas por ferry, para operações militares contra a UNITA. 

Em Maio de 1977, o primeiro ministro de Angola, Lopo do Nascimento, pediu ao 
ministro Ullsten que a Suécia participasse nas operações de socorro de milhares de refu-
giados zairenses sem meios, localizados na parte leste de Angola228, de preferência dispo-
nibilizando um avião de transporte para a operação.229 A proposta teve um acolhimento 
favorável. A partir do final do mês de Setembro e até à primeira semana de Novembro de 
1977, um avião Hércules C 130 da Força Aérea sueca criou uma ponte aérea entre Luanda 
e Dundo (Chitato) no nordeste de Angola, transportando alimentos e bens de primeira 
necessidade, sob os auspícios do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugia-
dos (ACNUR) e da Liga das Sociedades da Cruz Vermelha.230 A UNICEF e o Programa 
Alimentar Mundial das Nações Unidas participaram na operação contribuindo, respecti-
vamente, com 20 toneladas de medicamentos e 1.245 toneladas de alimentos.231

Apesar dos seus objectivos eminentemente humanitários, Savimbi denunciou a ope-
ração de assistência. A 12 de Outubro de 1977, na sua primeira entrevista televisiva em 

leceu relações diplomáticas com Angola em Outubro de 1977. Contudo, seria preciso esperar mais cinco anos para 
que o primeiro embaixador da Noruega visitasse Luanda, para apresentar credenciais (Eriksen em Eriksen (ed.) op. 
cit., pp. 86–87). Apesar disso, a Finlândia e, especialmente, a Noruega disponibilizaram muitos recursos à SWAPO 
em Angola. Limitados pela falta de missões diplomáticas próprias, ambos os governos recorreram em larga escala 
à Embaixada da Suécia para agir como interlocutor e via de mediação. A partir de princípios dos anos oitenta, o 
governo dinamarquês também começou a canalizar muita ajuda, via ASDI, para o campo de refugiados da SWAPO 
na província angolana de Kwanza Sul.
228. Devido à perturbação reinante na província zairense de Shaba (ex-Katanga), cerca de 220.000 pessoas fugiram 
atravessando, a partir de Março de 1977, a fronteira e entrando nas províncias angolanas de Lunda e Moxico. 
229. Ministério dos Negócios Estrangeiros: Memorando (”Sverige-Angola”/”Suécia-Angola”), Departamento políti-
co, Estocolmo, 17 de Abril de 1978 (MFA).
230. A operação foi liderada pelo Coronel sueco na reserva Sven Lampell, em representação da Liga de Sociedades 
da Cruz Vermelha. Contratado pelo ACNUR, o autor participou na operação (Tor Sellström: ”Ponte aérea para os 
refugiados” em Jornal de Angola, 17 de Novembro de 1977).
231. Elisabeth Wiechel: ”UNITA attack: Sverige deltar i Angola-kriget” (”Ataque da UNITA: A Suécia participa na 
guerra em Angola”), em Göteborgs-Posten, 13 de Outubro de 1977. Os custos da ponte aérea, cerca de 1,2 milhões 
de coroas suecas, foram pagos pelo governo sueco (Anders Johansson: ”Sabotagevakt på hjälpplanet”/”Defesa contra 
sabotagem no avião usado para prestar assistência” em Dagens Nyheter, 14 de Outubro de 1977).

Enfrentando as 
ameaças de Savimbi: 
Sven Lampell da Cruz 
Vermelha, a coordenar 
as operações de salva-
mento dos refugiados 
zairenses, Luanda, Ou-
tubro de 1977. (Foto: 
Anders Johansson)
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dois anos, o líder da UNITA declarou à British Independent Television News que ”a Suécia 
está a participar militarmente, ao lado do MPLA, deslocando tropas de Luanda por via 
aérea e ajudando os cubanos na guerra contra nós”.232 Noutras declarações, Savimbi, na 
altura de visita ao Togo, ameaçou ”liquidar” a aeronave sueca.233 

Continuando com as ameaças, Savimbi escreveu uma extensa carta ao presidente 
senegalês, Léopold Senghor, alegando que a aeronave estava a ser usada pelo exército an-
golano para combates no Huambo, no centro de Angola. Segundo o líder da UNITA, ”a 
Suécia estava envergonhada, porque não sabia o que o governo de Luanda estava a fazer 
com o avião”, acrescentando ainda que o governo sueco havia dado mostras de ”desprezo 
pelo destino de 3 milhões de angolanos, que estão com a UNITA, interessando-se apenas 
pela minoria do MPLA em Luanda e pelos 55.000 refugiados de Katanga”.234 Dispondo 
de ligações de grande proximidade com a Internacional Socialista, Senghor enviou uma 
carta a Olof Palme, sublinhando que Savimbi era ”um homem sincero” e que Palme de-
veria ”iniciar uma investigação nesta matéria”.235 Uma vez que as declarações de Savimbi 
careciam de fundamento decidiu-se, por consenso entre o Partido Social Democrata e o 
governo não-socialista, não avançar mais na matéria. 

Entra em cena a direita sueca 

Savimbi não abandonou a sua aversão à Suécia. Dez anos mais tarde, quando o Partido 
Social Democrata já tinha voltado ao poder,236 e com um grupo de deputados do Partido 
Moderado a apoiar activamente a UNITA, passou das palavras à acção. Em Setembro 
de 1987, a UNITA fez três cooperantes suecos reféns, tendo um deles sido morto. Du-
rante as negociações para libertar os restantes dois, a ira de Savimbi estava sobretudo 
virada contra Pierre Schori, o subsecretário de estado do Partido Social Democrata para 
os Negócios Estrangeiros que, vinte anos antes, tinha recebido o líder da UNITA na  
Suécia. No pico da guerra fria, a acção da UNITA introduziu novas dimensões nacionais 
e internacionais na presença da Suécia na África Austral. Mais do que qualquer outro 
acontecimento isolado, à excepção talvez da operação que impediu que a África do Sul 
se infiltrasse no IUEF em finais da década de setenta, o rapto e os acontecimentos que 
se lhe seguiram, sublinharam que os cooperantes e os projectos suecos estavam longe de 
serem imunes a ataques.237 Revelaram também que a UNITA e a África do Sul tinham 

232. Transcrição da entrevista de Michael Nicholson a Jonas Savimbi para a Independent Television News, apenso a 
carta (”UNITA-ledaren Savimbis uttalande om det svenska Hercules-planet i Angola”/”A declaração de Savimbi, 
líder da UNITA, sobre o avião Hércules sueco em Angola”) da Embaixada da Suécia em Londres para o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, Londres, 20 de Outubro de 1977 (MFA).
233. Anders Johansson: ”Sabotagevakt på hjälpplanet” (”Defesa contra sabotagem no avião usado para prestar assis-
tência”), em Dagens Nyheter, 14 de Outubro de 1977.
234. Carta de Jonas Savimbi a Léopold Senghor, Kinshasa, 27 de Outubro de 1977; original em francês (enviado à 
Filial do ACNUR em Luanda. Colecção privada do autor).
235. Carta de Léopold Senghor a Olof Palme, Dakar, 17 de Novembro de 1977; original em francês (enviado à filial 
do ACNUR em Luanda. Colecção privada do autor).
236. Acabando com seis anos de governação não-socialista, o Partido Social Democrata venceu as eleições legisla-
tivas em Setembro de 1982 e, mais uma vez, em Setembro de 1985. Olof Palme foi assassinado em Fevereiro de 
1986, sendo substituído na liderança do partido e no cargo de primeiro ministro por Ingvar Carlsson. A seguir às 
eleições de Setembro de 1991, formou-se uma coligação governamental não-socialista, integrando o líder do Partido 
Moderado, Carl Bildt. 
237. Em Dezembro de 1984, Per Martinsson, um cooperante sueco contratado pela ARO, foi morto no sul de 
Moçambique pelo MNR, que lutava contra o governo. O movimento é mais conhecido por RENAMO. Ver ”Mor-
det på Per Martinsson” (”O assassinato de Per Martinsson”), em Afrikabulletinen, Nº 1, 1985, p. 23.
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apoiantes de direita, empenhados, na Suécia. 
Por volta de 1979, a UNITA tinha sido derrotada pelo governo do MPLA.238 A sua 

presença política na Suécia era extremamente marginal. Ressuscitada e alimentada pelo 
regime sul-africano, e encorajada pela administração Reagan nos Estados Unidos, desde 
o início dos anos oitenta que, no entanto, a organização de Savimbi contava êxitos mili-
tares cada vez mais claros. Depois de fixar o seu quartel-general na Jamba, junto à frontei-
ra com a Namíbia, na parte sudeste de Angola, a UNITA conseguiu em 1980 atravessar 
o caminho-de-ferro de Benguela. Dois anos mais tarde, estava a ”perturbar o dia-a-dia 
numa grande parte do território de Angola”.239 Ao mesmo tempo, o movimento intensi-
ficou a sua diplomacia internacional. No caso da Suécia, os esforços foram coordenados 
por Jorge Sangumba240, representante da UNITA em Londres que, por via da IUEF, 
tinha feito contactos com o movimento estudantil sueco em meados dos anos sessenta, e 
acompanhado Savimbi na sua visita a Estocolmo em Maio de 1967. 

O líder da UNITA havia sido convidado pelo Partido Social Democrata no poder, em 
1967 e o seu movimento durante a primeira metade dos anos setenta, gozava de algum 
simpatia junto das organizações maoístas241, sendo, contudo, a situação no início dos 
anos oitenta radicalmente diferente. Postos de parte pelos partidos com assento parla-
mentar e pelo movimento de solidariedade em geral, os esforços diplomáticos iniciais da 
UNITA só encontraram eco junto da extrema direita, na qual ocupava lugar de destaque 
um grupo, reunido à volta do jornal Contra, criado em 1975.242 Alguns dos defensores 
mais activos e acérrimos da UNITA na Suécia, como Tommy Hansson e Birger Hagård, 
pertenciam a este grupo, do qual também faziam parte Anders Larsson e Bertil Wedin.243 

238. Joseph Hanlon: Apartheid’s Second Front: South Africa’s War Against its Neighbours, Penguin Books, Har-
mondsworth, 1986, p. 68.
239. Ibid., p. 69.
240. Entrevista com Miguel N’Zau Puna, p. 26.
241. Nomeadamente os marxistas-leninistas da Liga Comunista (Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna; 
KFML) e a Associação Clarté. Ver a entrevista com Hillevi Nilsson, p. 328.
242. Contra foi criado por pessoas com um historial na Liga da Juventude do Partido Moderado e na Aliança Demo-
crática (Demokratisk Allians), tendo esta última organização sido constituída no final dos anos sessenta, para apoiar a 
guerra norte-americana no Vietname. A partir da segunda metade dos anos setenta, o jornal foi dedicando cada vez 
mais atenção à África Austral, defendendo os regimes de minoria branca e denunciando os movimentos de libertação 
como sendo terroristas, comunistas e/ou controlados pela União Soviética ou pela China. Acima de tudo, o Contra 
levava a cabo uma verdadeira cruzada contra Olof Palme. No seu estudo sobre o nazismo sueco contemporâneo e 
o extremismo de direita, Karl Alvar Nilsson conclui que o Contra foi mais longe do que outras publicações, expres-
sando ódio puro e simples ao líder social democrata (Karl N. Alvar Nilsson: Överklass, Nazism och Högerextremism: 
1945–1995 /”Classe dominante, nazismo e extremismo de direita: 1945–1995”, Carlsson Bokförlag, Estocolmo, 
1998, p. 240). Tal como é dito no texto principal, o jornal apoia, designadamente, a RENAMO de Moçambique, 
apoiada pela África do Sul e, sobretudo, a UNITA. Logo em Março de 1980, Géza Mólnár, um dos fundadores 
do Contra, publicou uma exposição entusiasta da RENAMO, com o título ”A Luta pela liberdade começou em 
Moçambique” (”Frihetskampen har börjat i Mozambique” em Contra, Nº 2, 1980, pp. 6–7). O primeiro artigo de 
fundo sobre a UNITA foi publicado em meados de 1984, num número que tinha na capa um retrato de Olof Palme 
pintado como se fosse um alvo de tiro (Peter Hornung: ”Moskvas vänner inträngda i hörnet”/”Os amigos de Mos-
covo estão encurralados” em Contra, Nº 4, 1984, pp. 8–9). Vários livros publicados pelo Contra fazem exposições 
entusiastas da RENAMO, da UNITA e de outros movimentos de extrema direita. Consulte, por exemplo, Bertil 
Häggman: Frihetskämpar: Motstånd på kommunistiskt territorium (”Combatentes pela liberdade: resistência em ter-
ritório comunista”), Contra Förlag, Estocolmo, 1987, e Tommy Hansson: Slaveri i vår tid: En handbok i totalitär 
socialism (”Escravatura nos nossos tempos: Manual de socialismo totalitário”), Contra Förlag, Estocolmo, 1989. 
Neste último livro, escrito pelo presidente dos grupos suecos pró-Angola, após uma visita aos quartéis da UNITA, 
em Agosto de 1988, Jonas Savimbi era descrito como ”talvez o líder mais inteligente e dinâmico do continente 
africano” (p. 177).
243. Mais tarde falou-se nos nomes de Larsson e Wedin, no âmbito da investigação ao assassinato do primeiro 
ministro Palme. Consulte, por exemplo, Nilsson op. cit., pp. 256–65 e vários relatos na imprensa sueca, em Setem-
bro-Outubro de 1996.
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O traço comum a todos eles era terem sido, ou continuarem a ser, membros activos da 
Liga Mundial Anti-Comunista (WACL)244, uma organização internacional de organiza-
ções de direita, criada no final dos anos sessenta.245 Birger Hagård e Bertil Wedin também 
tinham ligações antigas à África Austral. 

Ao mesmo tempo que presidia à Liga da Juventude do Partido Moderado246, entre 
1963 e 1965, Hagård foi um membro de topo do Comité Katanga sueco.247 Wedin, que 
mais ou menos nessa mesma altura integrou o contingente sueco das Nações Unidas para 
o conflito no Congo, foi recrutado em 1980 pelo oficial dos serviços secretos sul-africa-
nos Craig Williamson, para trabalhar como agente infiltrado remunerado pelo regime do 
apartheid, em Londres, no início da década.248 

A UNITA, talvez através da WACL e/ou da África do Sul, criou, em meados da déca-
da de oitenta, relações muito próximas com o grupo à volta do Contra.249 Por essa época, 

244. Nilsson op. cit., p. 258.
245. Hagård estava presente quando a WACL foi fundada em Taiwan, em 1967 (ibid., p. 143). Entrevistado pelo 
jornal regional Östgöta-Correspondenten em Outubro de 1986, Hagård, na altura deputado do Partido Moderado, 
confirmou ter sido ponto de contacto da WACL na Suécia. De acordo com Hagård, ”nós estimulamos a luta contra 
o comunismo, por exemplo, através do apoio que damos aos Contras na Nicarágua, à RENAMO em Moçambique 
e à UNITA em Angola” (Jan Hederén: ”Birger Hagård medlem i antikommunistiskt förbund”/”Birger Hagård mem-
bro de uma liga anti-comunista” em Östgöta-Correspondenten, 7 de Outubro de 1986). A WACL foi liderada em 
meados dos anos 80 pelo general norte-americano John Singlaub, membro do Covert Action Staff da CIA, ou seja, 
a estrutura que canalizava ajuda militar para a UNITA. Clive Derby-Lewis representava a África do Sul na WACL, 
tendo mais tarde sido condenado pelo assassinato do líder do ANC Chris Hani, secretário geral do Partido Comu-
nista da África do Sul, morto em Abril de 1993. A WACL mudou de nome em 1990, passando a chamar-se Liga 
Mundial para a Liberdade e a Democracia (WLFD). 
246. Na altura, Högerns Ungdomsförbund (HUF).
247. Entrevista com Birger Hagård, p. 273.
248. Consulte, por exemplo, Leif Kasvi: ”Craig Williamson avslöjar sitt hemliga agentnät” (”Craig Williamson revela 
a sua rede secreta de agentes”) e Lennart Håård: ”Svenske agenten berättar om mötena med Williamson” (”Agente 
sueco fala sobre as reuniões com Williamson”) em Aftonbladet, 29 de Setembro de 1996. De acordo com fontes 
policiais suecas, Wedin tinha feito contactos com os serviços secretos sul-africanos nos anos setenta (Viveka Hansson 
e Annika Folcker: ”Han var en känd Palme-hatare”/”Ele era conhecido pelo seu ódio a Palme” em Expressen, 2 de 
Outubro de 1996). Contudo, foi durante uma visita à África do Sul em 1980, pouco depois de Williamson ter sido 
revelado à IUEF, que o recrutaram para as operações no estrangeiro. Williamson confirmou, em Outubro de 1996 
que ”recrutei-o e mandei-o para Londres, no âmbito da operação europeia que estava a preparar” (Peta Thornycroft: 
”Assassinato de Palme ainda é mistério” em Mail & Guardian, 4–10 de Outubro de 1996). O principal agente de 
Williamson em Londres era Peter Casselton, também referido em ligação ao assassinato de Palme, que, entre outras 
pessoas, tinha dado as informações para o ataque da Rodésia ao campo de Chimoio, da ZANU, em Moçambique, em 
Novembro de 1977 (Jacques Pauw: Into the Heart of Darkness: Confessions of Apartheid’s Assassins, Jonathan Ball Publi-
shers, Joanesburgo, 1997, p. 213–14). Wedin, com o pseudónimo de ”John Wilson”, trabalhou em Londres, sob o co-
mando de Casselton. Em Julho-Agosto de 1982, os dois organizaram os assaltos aos escritórios do ANC em Londres 
(que albergavam o ANC da África do Sul e a SWAPO da Namíbia). Casselton foi em seguida preso, tendo Wedin sido 
ilibado por um tribunal britânico, fixando-se posteriormente em Chipre, mas continuando a escrever para o Contra. 
Manteve-se também activo na organização ligada à África do Sul chamada Victism Against Terrorism (VAT)(”Vítimas 
Contra o Terrorismo”). Conhecido como ”Morgan”, a história de Wedin foi publicada pela primeira vez pelo jorna-
lista sueco Anders Hasselbohm, em 1995 (Anders Hasselbohm: ”Svensken som spionerade för Sydafrika”/”O sueco 
que espiou para a África do Sul” em Vi, Nº 11, 1995, pp. 5–11. Ver também os Nº. 12 e 13, 1995). 
249. Mais ou menos na mesma altura, alguns membros destacados de partidos suecos não-socialistas entraram em 
contacto com a UNITA, através de organizações anticomunistas. Foi o caso de Andres Küng, que foi membro do 
Conselho Nacional do Partido Liberal entre 1982 e 1993. Küng foi presidente da secção sueca da Resistance Inter-
national (RI) (”Resistência Internacional”), que iniciou as suas actividades em Março de 1985 (Nilsson op. cit., p. 
262). A RI fora criada em Paris em 1982, com o objectivo de ”promover o apoio político, humanitário e material 
a movimentos democráticos de resistência” (citado em Anne-Marie Gustafsson: ”Liberalt stöd till terror”/”Apoio 
liberal ao terror” em Afrikabulletinen, Nº 6, 1985, p. 4). A UNITA e a RENAMO de Moçambique eram membros-
fundadores da Resistência Internacional, organização que, como o WACL e outras, defendia activamente o apoio aos 
Contras da Nicarágua. Entrevistado pelos AGIS em meados de 1985, Küng declarou apoiar as exigências políticas 
da UNITA mas, ao mesmo tempo, recusando-se a dissociar-se da RENAMO (”Vad menar du Andres Küng?”/”O 
que quer dizer, Andres Küng?” em Afrikabulletinen, Nº 6, 1985, p. 5). Küng recebeu o ”prémio da paz” da Contra 
em 1986 (Nilsson op. cit., p. 252).
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o representante em Londres do movimento, Jorge Sangumba ”enviara Luís Antunes para 
a Suécia”250, a partir de onde passou a agir em nome do movimento na Escandinávia. 
Hagård foi abordado por Antunes pela primeira vez em 1984.251 O representante da 
UNITA deu-lhe ”muito material e tudo foi avançando a partir daí”.252 Hagård, deputado 
do Partido Moderado, ”achou que algo tinha de ser feito e apresentou uma moção ao 
Parlamento em Janeiro de 1985”.253 

Nos sete anos que se seguiram, Hagård apresentou anualmente moções contra a  
concessão de ajuda sueca ao desenvolvimento a Angola, defendo que fosse concedida  
ajuda humanitária à UNITA.254 De início, agiu em nome pessoal, mas em Janeiro de 
1988 já 17 outros deputados conservadores tinham assinado a moção,255 o que corres-
pondia apenas a 5 por cento dos 349 deputados do parlamento sueco, mas representava 
quase 25 por cento dos 76 deputados do Partido Moderado. Hagård, que era presidente 
honorário dos grupos suecos pró-Angola pró-UNITA lançou, em Julho de 1987, acom-
panhado do seu colega do Partido Moderado Göran Allmér, uma campanha chamada 
”Ajuda a Angola”256. Assim, ele conseguiu congregar significativos apoios, junto dos con-
servadores, para as suas exigências. Esta iniciativa, por sua vez, não recebeu um apoio 
incondicional por parte dos líderes do Partido Moderado, liderado por Carl Bildt. Entre-
vistado em 1996, Hagård declarou que 

pode dizer-se que eu fui o ”primeiro a agir”. Nunca pedi qualquer tipo de apoio à liderança 
no meu partido. [...] Foi muito interessante, porque se gerou quase um conflito entre mim 
próprio e o Carl Bildt. Ele disse que a moção não levantava problemas, mas que eu não podia 
aceitar muitos signatários porque nesse caso passaria a ser quase uma moção do partido. Con-
tudo, eu acho que havia uma maioria favorável ao meu posicionamento no seio da bancada 
parlamentar do Partido Moderado. Muitos colegas vieram ter comigo para me pedir para 
serem signatários da moção. [...] Foi algo único, a todos os títulos.257 

250. Entrevista com Miguel N’Zau Puna, p. 26.
251. Entrevista com Birger Hagård, p. 274.
252. Ibid., pp. 274–75.
253. Ibid., p. 275. 
254. As moções apresentadas por Hagård foram: Nº 844 em 1984–85, Nº U 213 em 1985–86, Nº U 235 em 
1986–87, Nº U 220 em 1987–88, Nº U 233 em 1988–89, Nº U 658 em 1989–90, Nº U 237 em 1990–91 e Nº 
U 224 em 1991–92. Já perto do final dos anos setenta, altura em que o Partido Moderado fazia parte da coligação 
não-socialista no poder, vários deputados moderados manifestaram-se activamente contra a política oficial sueca 
de apoio humanitário aos movimentos de libertação da África Austral. Em Novembro de 1996, Hagård solicitou 
à Comissão Parlamentar Constitucional, de que fazia parte , que analisasse, com efeito retroactivos, se a ajuda ofi-
cial à luta contra o apartheid tinha, ao longo dos anos, sido compatível com os princípios da constituição (Birger 
Hagård: ”Anmälan till Konstitutionsutskottet”/”Pedido à Comissão Parlamentar Constitucional”, Estocolmo, 5 de 
Novembro de 1996, publicado no parlamento sueco/Konstitutionsutskottets betänkande (”Relatório pela Comissão 
Parlamentar Constitucional”), Nº 1997/98: KU 25, Parte II, Estocolmo, 1998, p. 343). De acordo com Hagård, 
não houvera, até à data, controlo parlamentar da Comissão Consultiva sobre Ajuda Humanitária (Entrevista com 
Birger Hagård, p. 274). Os seus pedidos foram, contudo, rejeitados (Parlamento sueco /Konstitutionsutskottets 
betänkande op. cit., Part I, pp. 159–168). 
255. Entre os co-signatários contavam-se Göran Allmér, Elisabeth Fleetwood e Gullan Lindblad. A moção pedia que 
o acordo sobre ajuda ao desenvolvimento entre a Suécia e Angola fosse ”terminado logo que possível” e que a ajuda 
humanitária fosse canalizada para ”Angola no seu todo, incluindo as zonas libertadas pela UNITA” (Parlamento 
sueco 1987–88: Moção Nº U 220, Riksdagens Protokoll 1987–88, p. 4).
256. Em sueco, Angola-Hjälpen. A forma como os apoiantes da UNITA de direita usaram, nos anos oitenta, desig-
nações próximas das usadas pelo movimento de solidariedade é notória. O movimento das ONGs organizadas para 
a África Austral era representado pelos AGIS, mas a estrutura a favor do apoio à UNITA chamava-se Grupos pró-
Angola da Suécia. No caso da ”Ajuda a Angola”, lançada por Hagård e Allmér, o nome era o mesmo da campanha 
criada pelo jornal liberal Expressen, em prol do MPLA, no início dos anos sessenta.
257. Entrevista a Birger Hagård, p. 275. Em 1996, Jorge Valentim, o antigo Secretário para a Informação da UNI-
TA, sublinhou a importância do apoio do Partido Moderado: ”Havia uma tendência na Suécia favorável a uma 
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Na sua primeira moção, Hagård descrevia o governo do MPLA como uma ”ditadura 
totalitária, que não preenche de forma nenhuma os requisitos em termos de desenvol-
vimento democrático e de respeito pelos direitos humanos”. A UNITA, por outro lado, 
dizia-se, tinha um programa político conforme com os ”princípios democráticos ociden-
tais”. Savimbi era caracterizado como ”uma das mais eminentes personalidades africa-
nas”. Segundo Hagård, o movimento de Savimbi ”não dependia do apoio sul-africano”. 
Na verdade, declarou que ”não há contactos estreitos entre a UNITA e a África do Sul, e 
Pretória não teve qualquer participação no confronto entre o MPLA e a UNITA”. Com 
este pano de fundo, declarou ”não haver razão para a Suécia apoiar, quase sozinha, em 
termos de países ocidentais, as tentativas do MPLA para manter o poder que usurpou 
pela via do engano e da violência”. Lançando um aviso, que ”já não é possível garantir a 
segurança dos cooperantes suecos”258, propôs que a ajuda humanitária fosse canalizada 
para a zona controlada pela UNITA.259 

Hagård criticou ainda as empresas suecas Saab-Scania e Volvo por venderem cami-
ões ao governo do MPLA, dizendo que os veículos ”em alguns casos têm sido utili-
zados directamente para fins militares”.260 Esta referência foi feita amiúde pelo grupo 
de pressão pró-UNITA. Citando um militar angolano desertor, em Outubro de 1985, 
Tommy Hansson transmitia aos leitores do jornal regional conservador Nya Wermlands- 
Tidningen que ”todos os oficiais russos e cubanos em Angola utilizam carros suecos”.261 

Criou-se um ambiente, no movimento conservador mais amplo, em que a UNITA 
era vista como uma alternativa democrática. ”Orientados sobretudo por políticos do Par-
tido Moderado”, foram formados grupos pró-Angola em prol da UNITA, ”divulgando 
propaganda favorável à UNITA e à África do Sul”.262 De acordo com um comentário 
contemporâneo, feito pelo observador político Olle Svenning no jornal social democrata 
Arbetet, 

 

abordagem diferente. Penso que houve alguma fraqueza do Partido Social Democrata no poder, que tornou possível 
à parte contrária ter alguma supremacia. Os deputados moderados do parlamento sueco que posteriormente visita-
ram Angola, ajudaram-nos bastante. Ajudaram a mudar a percepção do mundo em geral, porque as pessoas estavam 
a ficar com a sensação de que todos os suecos eram contra a UNITA. Depois, aperceberam-se de que isso se ficava a 
dever à política partidária” (Entrevista a Jorge Valentim, pp. 35–36).
258. Deve destacar-se que era política da UNITA fazer reféns estrangeiros. No início dos anos oitenta, o movi-
mento de Savimbi tinha, em várias operações separadas raptado, entre outros, vários cidadãos checos e britânicos e 
respectivas famílias, incluindo mulheres e crianças, e feito marchar essas pessoas para a Jamba, em condições muito 
difíceis. Este facto dificilmente podia deixar de ser do conhecimento de Hagård e dos defensores suecos da UNITA. 
Entrevistado em 1996, o antigo secretário geral da UNITA, o General Miguel N’Zau Puna, explicou: ”Ninguém fala 
da luta em que estávamos envolvidos. [...] Pensámos que raptando alguns estrangeiros, a comunidade internacional 
talvez passasse a conhecer melhor a nossa luta [...] Raptámos vários cidadãos suecos, ingleses e de muitas outras 
nacionalidades. [...] Ao fim de algum tempo, parámos [...]. Chegámos a um ponto em que já não valia a pena” 
(Entrevista a Miguel N’Zau Puna, p. 26). 
259. Parlamento sueco 1984–85: Moção Nº 844, Riksdagens Protokoll 1984–85, pp. 3–7. 
260. Ibid., p. 6. 
261. Tommy Hansson: ”Kuba utnyttjar barn för slavarbete” (”Cuba usa crianças para trabalho escravo”), em Nya 
Wermlands-Tidningen, 10 de Outubro de 1985. Para complementar as actividades parlamentares de Hagård, Hans-
son escreveu frequentemente sobre Angola, o MPLA e a UNITA em vários jornais suecos, na segunda metade da 
década de oitenta. Em Março de 1987, por exemplo, denunciou as ”crueldades contra os crentes” no diário cristão 
Dagen, próximo dos democratas cristãos (Tommy Hansson: ”MPLA förföljer troende i Angola”/”O MPLA perse-
gue os crentes em Angola” em Dagen, 31 de Março de 1987). Tendo sido membro da Aliança Democrática e tido 
ligações com a Liga Anti-Comunista Mundial, Tommy Hansson foi eleito em 1991 para o Conselho Municipal de 
Södertälje, como membro do ”partido de protesto” Nova Democracia (Nilsson op. cit., p. 203). Pouco tempo depois 
foi nomeado chefe de redacção do Contra (ibid., p. 255). 
262. Olle Svenning: ”Moderater stöder terrorister” (”Os Moderados apoiam terroristas”), em Arbetet, 3 de Maio de 
1985. 
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os grupos pró-Angola são bastante francos. Dizem abertamente que aceitam o direito da  
UNITA a raptar cooperantes e homens de negócios estrangeiros. A responsabilidade é depois 
imputada às agências de apoio e às empresas, e não aos terroristas.263 

Ameaças, reféns e assassinato 

Apesar de apoiada pela África do Sul do apartheid e de estar a alargar a sua influência 
por métodos muito pouco democráticos, a UNITA conseguiu, mais ou menos simulta-
neamente, grandes êxitos internacionais. Em Julho de 1985, o Congresso dos Estados 
Unidos rejeitou a Emenda Clark, que proibira o fornecimento declarado de ajuda ao 
movimento, e, no início de 1986, Savimbi foi recebido como um herói em Washing-
ton, pelo próprio presidente Reagan. Estes acontecimentos, juntamente com o apoio dos 
Estados Unidos aos Contras na Nicarágua, impeliram Pierre Schori a criticar a política 
externa da administração Reagan, e a descrever os Contras e a UNITA como ”clientes 
dos norte-americanos” e ”terroristas”.264 Estimulados pelo reconhecimento por parte de 
Washington e pelo apoio dado pela direita e pelos moderados suecos, o representante da 
UNITA, Luís Antunes, reagiu veementemente à declaração do subsecretário de estado 
para os Negócios Estrangeiros. Ameaçando recomendar que se fizesse alguma coisa aos 
suecos a trabalhar e a viver em Angola265 emitiu, em Abril de 1986, um comunicado à 
imprensa, declarando que 

 

263. Ibid. Svenning concluiu: ”Ficamos a pensar quem financiará os grupos pró-Angola dominados pelos modera-
dos, pois as análises desses grupos coincidem quase na totalidade com as da África do Sul, e cuja preocupação, na 
maioria dos casos, é saber como poderá a ”República Sul-africana sobreviver”” (ibid.). Os membros dos Grupos de 
África coincidiam em número com os do Grupo de Pretória Sverige-Sydafrikasällskapet (”Sociedade Suécia-África 
do Sul”). Em representação das suas filiais de Estocolmo e Södertälje, Tommy Hansson esteve, por exemplo, muito 
activo nesta sociedade, para o fim dos anos oitenta, participando regularmente nas suas publicações Sydafrika-Nytt 
(”Notícias da África do Sul”). Cf. Tommy Hansson: ”Sydafrikas krigsmakt effektivast i Afrika” (”Militares sul-afri-
canos: Os mais eficientes de África”), em Sydafrika-Nytt, Nº 2, Abril de 1989.
264. Bosse Schön: ”Schori gjorde UNITA till Sveriges fiende” (”Schori transformou a UNITA num inimigo da 
Suécia”), em Aftonbladet, 9 de Setembro de 1987.
265. Na altura estavam cerca de 285 suecos no país (ibid.).

Os reféns da UNITA 
Gunnar Sjöberg (esqª.) e 
Kent Andersson obriga-
dos a desfilar perante a 
imprensa, Jamba, Angola, 
Novembro de 1987. (Foto: 
Pressens Bild/Reuter) 
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Schori atacou e difamou o povo angolano. A atitude da Suécia terá consequências nefastas para 
os suecos que trabalham para o regime não-eleito e ilegal em Luanda.266

A afirmação de Schori foi transmitida a Savimbi. Uma vez que, ao mesmo tempo, os 
Grupos de África exigiam que Antunes fosse expulso da Suécia267, o líder da UNITA 
repetiu as ameaças. Entrevistado na Jamba, para o jornal social democrata Aftonbladet, 
Savimbi anunciou em Maio de 1987: 

Fica aqui o aviso a Pierre Schori: Se expulsar o representante da UNITA, faço reféns os suecos 
que estão em Angola. A Suécia nada pode fazer para os recuperar. Os suecos ficarão connosco 
até ao final da guerra. [...] 

Temos tido contactos com muitos suecos. Eu encontrei-me com Pierre Schori na Suécia.268 
Nessa altura ele era um amigo nosso. Nós nada temos contra o facto de a Suécia apoiar cega-
mente o MPLA. Trata-se duma escolha que tem de ser respeitada, mas a Suécia tem de saber 
que ela inclui riscos.269 

A Suécia não instaurou um processo em tribunal contra Luís Antunes mas, apesar disso, 
menos de quatro meses depois, Savimbi passou das palavras aos actos. O alvo foi um 
projecto de electrificação rural, no valor de 200 milhões de coroas suecas, na região de 
Dembos, a nordeste da capital Luanda.270 Financiado parcialmente pela ASDI, o projecto 
fora realizado pelas empresas suecas Transelectric e Bygg-Paul, levando electricidade a uma 
população de 30.000 aldeões. O projecto tinha sido concluído em meados de 1987 e 
oficialmente inaugurado na presença da Ministra sueca da Cooperação para o Desenvolvi-
mento Internacional, Lena Hjelm-Wallén, em Quibaxe, a 5 de Setembro de 1987.271 Dois 
dias depois, a 7 de Setembro, estando Hjelm-Wallén ainda em Angola, a UNITA atacou 
um grupo de oito veículos, que regressava de Quibaxe para Luanda, a cerca de 110 quiló-
metros a norte da capital. Estavam trabalhadores da construção da Bygg-Paul a trabalhar 
com esse grupo, tendo três deles, Kent Andersson, Göran Larsson e Gunnar Sjöberg, sido 
feitos reféns pelos autores do ataque, enquanto outros conseguiram fugir.272 

266. Citado em Ola Liljedahl: ”UD varnades för 17 månader sedan” (”O Ministério dos Negócios Estrangeiros foi 
avisado há 17 meses”), em Expressen, 9 de Setembro de 1987.
267. Editorial em Afrikabulletinen, Nº 3, 1986, p. 1. A seguir ao ataque da UNITA, o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros investigou a possibilidade de Luís Antunes ser acusado judicialmente, pelas ameaças feitas em Abril de 
1986 (Ove Bring: Memorando (”Kan UNITAs representant i Sverige åtalas?”/”Poderá o representante da UNITA na 
Suécia ser acusado?”), Ministério dos Negócios Estrangeiros, Estocolmo, 17 de Setembro de 1987) (MFA). Devido 
ao facto de as negociações para libertar os reféns serem muito sensíveis, não foi accionado qualquer processo judicial 
contra Antunes. 
268. Na entrevista, Savimbi declara que se encontrou com Schori na Suécia em 1968 e 1969. Contudo, o único 
encontro entre ambos, de que se tem conhecimento, teve lugar em Estocolmo, no final de Maio de 1967.
269. Ritva Rönnberg: ”Jag kan gripa svensk gisslan” (”Posso fazer reféns suecos”), em Aftonbladet, 17 de Maio de 
1987. Savimbi reconheceu que a UNITA estava a receber ”certas ajudas” da África do Sul. 
270. Segundo Ritva Rönnberg do Aftonbladet, o projecto de electrificação tinha sido especificamente referido por 
Savimbi na sua entrevista com ele, em Maio de 1987. Diz-se que o líder da UNITA terá declarado: ”Se electrificarem 
perto da capital Luanda, não é para o povo, mas para uma cidade onde não há paz. A Suécia arrisca.” (Ritva Rönn-
berg: ”Gerillaledarens hot blev verklighet”/”As ameaças do líder da guerrilha tornaram-se realidade” em Aftonbladet, 
9 de Setembro de 1987). 
271. Ulf Hagman: ”Svenskt projekt i Angola hotas av UNITA-gerillan” (”Projecto sueco em Angola é ameaçado pela 
guerrilha da UNITA), em Svenska Dagbladet, 5 de Setembro de 1987.  
272. Telegrama (”Saknade svenskar i Angola”/”Suecos desaparecidos em Angola”) de Sten Rylander, Embaixador da 
Suécia em Angola, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Luanda, (sem indicação de data, mas 8 de Setembro 
de 1987 (MFA). Após a sua libertação, os reféns sobreviventes declararam que a UNITA ”sabia que a ministra 
sueca da Cooperação tinha estado em Quibaxe [...]. Eles dizem que foi um ataque de rotina, mas estamos convictos 
de que foi planeado para raptar suecos e, possivelmente, outros estrangeiros” (Peter Carlberg, Torgny Hinnemo e 
Roger Magnergård: ”UNITA-fångarna hemma idag”/”Os prisioneiros da UNITA voltam hoje a casa” em Svenska 
Dagbladet, 3 de Dezembro de 1987). 
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Aquele que se passou a chamar ”o drama dos reféns de Angola” despoletou muita 
acção. A Embaixada da Suécia em Luanda273 juntamente com as autoridades angolanas, 
tentou aferir do estado de saúde e do paradeiro dos suecos desaparecidos274, A UNITA, 
nomeadamente por Luís Antunes, lançou uma campanha sustentada de desinformação. 
O seu primeiro comentário aos acontecimentos foi declarar à imprensa que ”Nós fizemos 
os suecos nossos reféns a fim de protegê-los. Se nós não tivéssemos tomado conta deles, 
provavelmente o MPLA tê-los-ia assassinado para deitar as culpas à UNITA275. Três dias 
depois declarou que os suecos ”são nossos convidados. Damos-lhes alimentação e abrigo, 
até chegarmos às zonas libertadas”.276 Cinco semanas depois do ataque, foi encontrado 
o corpo de Göran Larsson, numa campa rasa, a cerca de 15 quilómetros277. Levantando 
também grandes preocupações relativamente aos outros suecos desaparecidos, Antunes 
declarou que as notícias eram ”informação falsa, espalhada pelo governo do MPLA e um 
boato destinado a denegrir ainda mais a UNITA”.278

O grupo de pressão sueco pró-UNITA apoiou a acção levada a cabo contra os traba-
lhadores. Admitindo que ”raptar não é, evidentemente, positivo”, o deputado do Partido 
Moderado Göran Allmér, que, em conjunto com Birger Hagård, fora um dos mentores 
da campanha ”Ajuda a Angola”, disse repetidamente que a UNITA estava a lutar ”por 
uma causa justa”.279 Hagård repetiu as declarações de Antunes. A seguir às notícias da 
morte de Larsson, disse ”que duvidava da informação da Embaixada sueca em Angola”, 
acrescentando que ”há uma guerra civil em curso. [...] Qualquer sueco que se desloque 
a Angola tem de perceber isso”.280 Antunes e Hagård tentaram também forçar o governo 

273. Na Embaixada da Suécia, Svend Thomsen desempenhava funções de agente de ligação. Foi Thomsen quem, 
cinco semanas mais tarde, localizou o corpo de Larsson.
274. Na sua busca dos suecos, as autoridades angolanas partiram do princípio de que a UNITA os estava a levar para 
norte, em direcção ao Zaire, enquanto na realidade foram levados para leste, na direcção de Malanje e, depois, sul, 
para a Jamba. Ao desempenhar funções de observador das eleições em Angola em Setembro de 1992, Sten Rylander, 
o embaixador da Suécia em Luanda na altura do drama dos reféns, e o autor viajaram juntos, por coincidência, com 
o comandante da UNITA responsável pelo ataque e transferência dos suecos para a Jamba. Foi nessa altura que se 
veio a saber sobre o itinerário exacto. Quando Rylander fez uma observação ao Comandante Chimuko, dizendo 
que ele tinha provocado muito sofrimento e problemas à Suécia, o militar da UNITA respondeu rispidamente: ”Era 
mesmo isso que se pretendia” (Recordação do autor).
275. Citado em Rönnberg op.cit. em Aftonbladet, 9 de Setembro de 1987. Tommy Hansson repetiu a espantosa 
declaração num artigo publicado pelo jornal conservador nacional Svenska Dagbladet em meados de Novembro de 
1987 (Tommy Hansson: ”Carl Tham leker med fångarnas liv”/”Carl Tham está a brincar com as vidas dos prisionei-
ros” em Svenska Dagbladet, 11 de Novembro de 1987). 
276. Annika Creutzer: ”Vi kan inte säga när gisslan släpps” (”Não se consegue prever quando os reféns serão liber-
tados”), em Aftonbladet, 12 de Setembro de 1987.
277. Bittan Svensson: ”Göran Larsson död” (”Göran Larsson morto”), em Östgöta-Correspondenten, 14 de Outubro 
de 1987. Larsson foi atingido numa perna e no estômago durante o ataque da UNITA. Morreu no dia seguinte. 
De acordo com alguns depoimentos posteriores, feitos por Andersson e Sjöberg, ele poderia ter sobrevivido, mas a 
UNITA recusou-se a dar-lhe assistência médica apropriada (Carlberg, Hinnemo e Magnergård op. cit. em Svenska 
Dagbladet, 3 de Dezembro de 1987).
278. Bittan Svensson: ”UNITAs representant: Det är bara ett rykte” (”Representante da UNITA: Não passa dum 
boato”,) em Östgöta-Correspondenten, 14 de Outubro de 1987. Os líderes da UNITA na Jamba foram imediata-
mente informados da morte de Larsson (Carlberg, Hinnemo e Magnergård op. cit. em Svenska Dagbladet, 3 de 
Dezembro de 1987). Antunes afirmou estar em contacto constante com a Jamba.
279. Citado em Christer Bergström e Michael Berwick: ”Han stöder kidnappargerillan” (”Ele apoia a guerrilha 
raptora”), em Folket, 9 de Setembro de 1987.
280. Citado em Torbjörn Westerlund: ”UNITAs trovärdighet är körd i botten” (”A credibilidade da UNITA bateu 
no fundo”), em Östgöta-Correspondenten, 14 de Outubro de 1987. Reconhecendo que o ataque da UNITA foi ”um 
erro”, dez anos mais tarde Hagård insistia: ”Pode dizer-se que aquilo foi uma espécie de ataque terrorista mas, por 
outro lado, era do mesmo tipo dos métodos usados constantemente pelo MPLA. Estava em curso uma guerra civil 
em Angola e os três suecos estavam por certo bem cientes dos perigos. Aconteceu, mas isso não muda as nossas 
perspectivas” (Entrevista com Birger Hagård, p. 275).
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sueco a entrar em negociações directas com a UNITA, vinculando a libertação dos reféns 
à suspensão da ajuda oficial ao desenvolvimento a Angola.281 

O governo social democrata não negociou com o movimento de Savimbi. Para além 
de contactos estabelecidos através do Comité Internacional da Cruz Vermelha, foram 
abertos canais indirectos, através dos governos dos Estados Unidos e de Portugal. Na 
altura do ataque da UNITA, o primeiro ministro Ingvar Carlsson estava em visita oficial 
aos Estados Unidos e, apesar das suas perspectivas divergentes sobre Angola, apelou ao 
presidente Reagan para intervir em prol dos suecos raptados.282 Sob pressão política devi-
do à situação paralela dos cidadãos norte-americanos reféns, nesse momento, no Líbano, 
a administração Reagan levou o pedido a sério. Depois de resolvido o drama dos reféns, 
o ministro sueco dos Negócios Estrangeiros, Sten Andersson, fez referência específica 
ao papel decisivo desempenhado pelo vice presidente George Bush que, ”se empenhou 
pessoalmente no destino dos suecos, fazendo uma exigência directa a Jonas Savimbi”.283 
Outro apelo foi também feito ao presidente português, Mário Soares, cujo filho João 
tinha relações muito estreitas com a UNITA.284 João Soares acompanharia mesmo o 
representante do governo sueco à Jamba, no início de Dezembro de 1987.285 

Os dois reféns sobreviventes chegaram ao quartel-general da UNITA em meados de 
Novembro de 1987, depois de uma viagem de 63 dias a pé e 4 de camião, percorrendo 
mais de 1.400 quilómetros pela picada angolana.286 Foram libertados pela UNITA 20 
dias depois. A embaixadora Annie Marie Sundbom e o subsecretário assistente Anders 
Bjurner representaram a Suécia na entrega dos prisioneiros na Jamba.287 Ambos partici-
pavam há já muito tempo no apoio da Suécia aos movimentos de libertação na África 
Austral. Sundbom fora secretário geral do Conselho Nacional da Juventude sueca e tinha 
sido activa no movimento de boicote anti-apartheid, no início dos anos sessenta. Bjurner 
tinha criado contactos próximos com o MPLA, enquanto subsecretário da Embaixada 
da Suécia em Lusaca em meados dos anos setenta. Apesar da discordância do Partido  
Moderado288, o governo sueco fez-se representar por funcionários muito bem informados 
e com relações firmes com as forças de libertação na região.

281. ”Declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sten Andersson, em resposta a um comunicado da UNI-
TA”, 19 de Outubro de 1987, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish Foreign Policy: 1987, 
Estocolmo, 1990, pp. 212–13 e telegrama (”Samtal med president dos Santos”/”Conversa com o presidente Eduardo 
dos Santos”) de Sten Rylander, embaixador da Suécia em Angola, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Luanda, 
26 de Outubro de 1987 (MFA). Cf. Mikael Svensson: ”Hagård låg bakom moderaternas UNITA-plan” (”Hagård 
era o mentor do plano dos moderados para a UNITA”), em Blekinge Läns Tidning, 2 de Dezembro de 1987.
282. Bert Willborg: ”Besked i morse: Vi skall hjälpa er” (”Confirmação esta manhã: Vamos ajudar-vos”), em Afton-
bladet, 10 de Setembro de 1987. 
283. Peter Carlberg: ”Gerillan har ljugit upprepade gånger” (”A guerrilha tem mentido repetidamente”,) em Svenska 
Dagbladet, 3 de Dezembro de 1987.
284. Vários membros de peso do Partido Socialista português (PS) apoiavam a UNITA. Quando Luís Antunes, 
a 15 de Outubro de 1987, ou seja, depois da notícia da morte de Göran Larsson, convocou uma conferência de 
imprensa em Estocolmo, o PS foi representado por José Brandão, que seis meses antes visitara o quartel-general da 
UNITA na Jamba, na companhia de João Soares (Telegrama (”UNITA”) de Lennart Rydfors, embaixador da Suécia 
em Portugal, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, (sem indicação de data, mas provavelmente 17 de 
Outubro de 1987) (MFA).
285. Carlberg, Hinnemo e Magnergård op. cit. em Svenska Dagbladet, 3 de Dezembro de 1987. 
286. Michael Sullivan e Bo Westmar: ”Vi behandlades väl av gerillan” (”Fomos bem tratados pela guerrilha”), em 
Dagens Nyheter, 13 de Novembro de 1987.
287. Åke Ekdahl: ”Sundbom till Angola” (”Sundbom vai a Angola”), em Dagens Nyheter, 29 de Novembro de 1987.
288. Carl Bildt, líder do Partido Moderado, propôs que Anders Wijkman, chefe da Cruz Vermelha sueca e membro 
do seu partido, se deslocasse à Jamba (ibid.). Cf. Hans O. Alfredsson: ”Frigivningen utlöste ordkrig mellan Anders-
son och Bildt” (”A libertação provocou uma guerra de palavras entre Andersson e Bildt”) em Svenska Dagbladet, 3 
de Dezembro de 1987.
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A UNITA sai

O drama dos reféns em Angola representou, ao mesmo tempo, o ponto mais alto e o can-
to do cisne da UNITA e da direita sueca, em termos de protagonismo no debate interno 
da questão da África Austral. Terminado o acto final deste drama, Antunes desapareceu 
da cena política, enquanto o grupo de pressão pró-UNITA se retirou para a posição de 
retaguarda da qual tinha saído poucos anos antes. Sem dúvida que se manteriam contac-
tos estreitos com o movimento de Savimbi. Por exemplo, como presidente dos grupos 
pró-Angola suecos, Hansson, visitou o quartel-general da UNITA na Jamba em Agosto 
de 1988289 e Hagård deslocou-se lá em Abril de 1989, e ficou impressionou com ”o moral 
elevado e a motivação”290 da UNITA.

A credibilidade da UNITA no âmbito da opinião conservadora sueca em geral tinha, 
contudo, sofrido danos irreparáveis. 17 deputados do Partido Moderado foram co-signa-
tários da moção de Hagård relativa a Angola em Janeiro de 1988, mas só seis a assinaram 
no ano seguinte.291 E quando o Partido Moderado, a seguir às eleições legislativas de 
Setembro de 1991, se tornou no principal parceiro de um novo governo não-socialista, 
ocupando os cargos de primeiro ministro e o Ministério dos Negócios Estrangeiros292, 
não eliminou progressivamente o programa sueco de ajuda bilateral ao desenvolvimento 
com o governo do MPLA. Na verdade, com um valor de 200 milhões de coroas suecas, 
o primeiro orçamento do primeiro ministro Carl Bildt para 1991–92 manteve a dotação 
reservada pela Suécia para Angola, num nível compatível com o estabelecido pelo gover-
no social democrata. No ano seguinte, a verba até aumentou, fixando-se nos 210 milhões 
de coroas suecas.293 

O último golpe nas pretensões democráticas da UNITA foi desferido pelo próprio 
Savimbi, quando em Outubro de 1992, rejeitou o resultado das eleições pluripartidárias 
e presidenciais, realizadas no final de Setembro. Declaradas livres e justas pelas Nações 
Unidas e por várias equipas de observadores internacionais, o MPLA venceu as eleições 
legislativas com 53,7 por cento dos votos, enquanto a UNITA obteve 34,1. Nas eleições 
presidenciais, o presidente em exercício, José Eduardo dos Santos do MPLA obteve 49,6 
por cento dos votos e Savimbi 40,1 por cento, mas o líder da UNITA acusou o governo 
do MPLA de fraude generalizada, mobilizou as suas forças militares e lançou uma de-
vastadora ofensiva em todo o país. Assim terminou, em tragédia, o primeiro processo 
eleitoral democrático da história de Angola. 

Um ano mais tarde, em Setembro de 1993, uma decisão unânime do Conselho de 

289. Tommy Hansson: Åter till det kalla kriget (”Regresso à guerra fria”), Contra Förlag, Estocolmo, 1993, pp. 10 
e 48–51.
290. Tommy Hansson: ”Man måste beundra UNITAs höga moral och motivation” (”Não se pode deixar de ad-
mirar o elevado moral e a motivação da UNITA”), em Angola-Rapport, Nº 1, 1990, p. 1. Cf. A entrevista do autor 
com Hagård, na qual o deputado do Partido Moderado declarou achar que a reunião com o chefe dos serviços de 
interrogação da UNITA, ”um homem muito inteligente”, foi particularmente ”interessante” (Entrevista com Birger 
Hagård, p. 276).
291. Parlamento sueco 1988–89: Moção Nº U 233, Riksdagens Protokoll 1988–89, pp. 6–8. 
292. Margaretha af Ugglas do Partido Moderado foi nomeada Ministro dos Negócios Estrangeiros, enquanto Alf 
Svensson, líder dos democratas cristãos, foi nomeado Ministro da Cooperação Internacional para o Desenvolvi-
mento. 
293. ASDI: ”ASDI – Cooperação Internacional para o Desenvolvimento: Resumo estatístico das Operações 1997”, 
ASDI, Estocolmo, 1997, p. 34 (abaixo referenciada como ASDI 1997 b). A seguir ao eclodir da guerra, em finais de 
1992, que levou à evacuação dos cooperantes suecos de Angola, o valor normalmente atribuído foi diminuído para 
160 milhões de coroas suecas em 1993–94 e 60 milhões de coroas suecas em 1994–95, voltando a subir depois, para 
210 milhões de coroas suecas em 1995–96.
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Segurança das Nações Unidas impôs sanções à UNITA. Acolhendo favoravelmente a 
decisão, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Margaretha af Ugglas, do Partido Mode-
rado, concluiu que a ”UNITA e o seu líder Jonas Savimbi têm uma enorme responsabi-
lidade pelo sofrimento humano em larga escala e pela destruição material em Angola”, 
acrescentando ainda ”espero sinceramente que a firmeza do Conselho de Segurança, ao 
impor sanções ainda mais pesadas à UNITA, faça com que a guerra acabe, e garanta o 
recomeço do processo de paz”.294 Esse desejo não viria a materializar-se, mas os colegas 
de Partido de af Ugglas, Birger Hagård e outros deputados acabariam por, a seu tempo e 
relutantemente295, deixar de fazer a defesa acérrima da UNITA na Suécia.

294. ”Esperamos que as sanções levem à paz em Angola” – ”Declaração pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Margaretha af Ugglas”, 16 de Setembro de 1993, em Ministério dos Negócios Estrangeiros: Documents on Swedish 
Foreign Policy: 1993, Estocolmo, 1994, p. 343.
295. Entrevistado em 1996, Hagård declarou ”Duvido que se possa vir a dizer que as eleições foram, de facto, livres e 
justas”. Culpou também o governo do MPLA pelo recomeço da guerra: ”A UNITA foi atacada em Luanda, a seguir 
às eleições. Muitos dos seus líderes foram mortos pelo MPLA, entre eles o General Mango, que visitara a Suécia 
há alguns anos atrás. Pareceu-me tratar-se de um homem deveras interessante” (Entrevista com Birger Hagård,  
p. 276).



Apresentação geral

Não tendo passado colonial, a Suécia manteve distância política dem relação a África 
até à Segunda Guerra Mundial. As ligações históricas entre a Suécia e a África do Sul, 
criadas por intermédio de emigrantes, exploradores, cientistas, missionários e homens de 
negócios, foram, apesar de tudo, significativas e, no início dos anos sessenta, viria a surgir 
uma preocupação crescente com as lutas pela democracia e pela independência nacional 
na África do Sul, na Namíbia, no Zimbabué, em Angola e em Moçambique. Enraizada 
numa opinião pública forte e activa, a Suécia tornou-se, a partir de 1969, no primeiro 
país ocidental a dar ajuda oficial directa aos movimentos de libertação da África Austral.

Os intelectuais e estudantes suecos começaram a partir dos anos cinquenta a fazer 
ouvir as suas vozes contra o regime do apartheid da África do Sul. Foi lançada uma 
campanha de angariação de fundos para as vítimas do apartheid ainda antes dos tiroteios 
de Sharpeville de Março de 1960. Com apoio dos movimentos de estudantes e de juven-
tude, bem como dos representantes da Igreja, após ter sido concedido o Prémio Nobel 
da Paz ao chefe Luthuli, esta campanha e outras iniciativas levaram, no início da década 
de sessenta, à criação de um comité nacional anti-apartheid. As campanhas de boicote 
à África do Sul, inspiradas pelo ANC e apoiadas pelo poderoso movimento cooperativo 
sueco, levariam a breve trecho à criação de comités locais de solidariedade muito activos 
e à participação da Suécia em toda a região da África Austral. O movimento de solidarie-
dade, cada vez mais alargado, foi impulsionado por um conjunto de livros e mais alguns 
artigos sobre a África Austral, lançados por escritores e jornalistas suecos, bem com por 
traduções para sueco de textos escritos por eminentes nacionalistas da África Austral. Al-
guns dos principais jornais do país, tais como o liberal Expressen e os sociais democratas 
Aftonbladet e Arbetet, aderiram ao trabalho de solidariedade, organizado respectivamente 
pelo MPLA de Angola e pela SWANU e a SWAPO da Namíbia.

Uma das primeiras iniciativas levadas a cabo pelo movimento emergente anti-apart-
heid consistiu na disponibilização de oportunidades de formação académica na Suécia a 
estudantes negros oriundos da África Austral. Vários estudantes foram, para além disso, 
apadrinhados por associaçoes de estudantes universitários suecos ou receberam bolsas 
de estudo concedidas pela agência oficial encarregue de conceder ajuda. Muitos repre-
sentavam organizações nacionalistas nos seus países de origem. Participantes activos no 
debate e no crescimento do movimento de solidariedade, desempenharam papéis proe-
minentes no desenvolvimento da opinião pública sueca face à questão da África Austral. 
Desempenhando um habilidoso papel diplomático, vários estudantes da África Austral 
conseguiram atrair apoios para os respectivos movimentos entre os líderes de opinião e os 
políticos, fora dos meios universitários locais dos quais eram oriundos. As relações criadas 
desta forma acabaram por provar a sua importância quando os líderes dos movimentos 
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de libertação da África Austral intensificaram, em meados dos anos sessenta, os seus con-
tactos diplomáticos com a Suécia.

A princípio suscitadas sobretudo por cidadãos e organizações políticas do centro li-
beral, as preocupações humanitárias encontraram eco fundo do governo social demo-
crata no poder e, em 1964, como parte da política de ajuda sueca, o governo decidiu 
alargar a ajuda ao ensino por forma a abarcar os jovens refugiados africanos, oriundos 
sobretudo da África Austral. No ano seguinte, em resposta a apelos das Nações Unidas, 
foi concedido aconselhamento jurídico aos prisioneiros políticos da África do Sul e do 
Zimbabué, bem como aos seus familiares. Como forma de aconselhar o governo, foi 
criada uma comissão consultiva alargada, que contava entre os seus membros vários dos 
líderes de opinião para a questão da África Austral e da África do Sul. Uma das primeiras 
recomendações feitas pelo comité, e posteriormente apoiada pelo governo, foi a de que 
a ajuda oficial sueca deveria ser canalizada para o Instituto Moçambicano da FRELIMO 
situado na Tanzânia. Os contactos estabelecidos com a FRELIMO tiveram importância 
na decisão, tomada em 1969, de alargar a ajuda, canalizando-a para os movimentos de 
libertação da África Austral.1 

As partes integrantes do movimento sueco de solidariedade com a África Austral já 
estavam em plena laboração em meados da década de sessenta. Fora entretanto formada 
a primeira geração de comités locais anti-apartheid, cuja actividade se expandia até ao 
Zimbabué e às colónias portuguesas de Angola e Moçambique. Além disso, a abordagem 
humanitária inicial, de cariz reactivo, fora substituída por outra, mais militante e activa. 
Em Maio de 1965, o movimento de solidariedade definiu como um dos seus principais 
objectivos ”convencer o governo, o parlamento e o povo sueco a apoiar os movimentos 
de libertação da África Austral”. Ao mesmo tempo, o boicote oficialmente declarado à 
África do Sul ganhava cada vez mais apoiantes. Em Junho de 1965, 20 dos 24 concelhos 
regionais suecos recusaram produtos sul-africanos, e 139 dos 384 deputados ao parla-
mento sueco apoiaram o boicote voluntário declarado pelos jovens em Março de 1963.

O único partido político a não integrar o movimento de opinião mais alargado para 
a solidariedade foi o Partido Moderado, de matriz conservadora. As ligas de juventude 
políticas e os deputados mais jovens do Partido da Esquerda, do Partido Social Democra-
ta, do Partido do Centro e do Partido Liberal defenderam a causa nacionalista. Para uma 
nova geração de membros dos partidos de pendor socialista, como para os liberais do 
centro, a solidariedade com a África do Sul e com África Austral adquiriu um significado 
particular, o que explica por que razão a questão do apoio oficial directo aos movimentos 
de libertação nunca gerou clivagens na Suécia. Os quatro futuros primeiro ministros Olof 
Palme (Partido Social Democrata, 1969–76 e 1982–86); Thorbjörn Fälldin (Partido do 
Centro, 1976–78 e 1979–82); Ola Ullsten (Partido Liberal, 1978–79)2 e Ingvar Carlsson 
(Partido Social Democrata, 1986–91 e 1994–96), dirigiram sempre o governo no sen-
tido de, durante mais de vinte anos, a Suécia participar activamente na África Austral, e 
todos se preocuparam com a questão da África Austral nos anos cinquenta ou princípios 
dos anos sessenta. Em 1988, o líder do ANC, Oliver Tambo caracterizou os laços entre a 
Suécia e a África Austral como ”um sistema natural de relacionamento entre povos, que 
não se baseia na política de qualquer partido que pudesse chegar ao poder na Suécia num 

1. E, ao PAIGC da Guiné-Bissau. 

2. Ullsten foi também Ministro da Cooperação para o Desenvolvimento Internacional em 1976–78 e Ministro dos 
Negócios Estrangeiros em 1979–82. 
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determinado momento, mas numa perspectiva e num impulso comuns”.
Para além do mais, e apesar de ter sido alvo de bastantes reticências por parte dos 

membros conservadores dos vários corpos diplomáticos suecos, os líderes exilados dos 
movimentos de libertação da África Austral começaram, a partir de princípios dos anos 
sessenta, a visitar a Suécia e a ser recebidos ao mais alto nível do governo. Amiúde con-
vidados pelo Partido Social Democrata no governo, muitos usaram da palavra aquando 
das tradicionais manifestações do Dia do Trabalhador. No caso do ANC, Oliver Tambo 
visitou a Suécia pela primeira vez em 1961. No ano seguinte, foi convidado a participar 
nas manifestações do Primeiro de Maio em Gotemburgo e, em Agosto de 1962, teve 
conversações com o primeiro ministro Tage Erlander em Estocolmo. Ao mesmo tempo, 
os contactos directos e bilaterais entre a Suécia e o governo sul-africano foram interrom-
pidos.3 

Para estabelecer uma comparação, poderíamos dizer que Tambo só visitou a União 
Soviética em Abril de 1963.4 A isto acresce que o primeiro, e também o último, encontro 
entre o presidente do ANC e o chefe de estado soviético, na altura Mikhail Gorbachev, 
se realizou apenas em Novembro de 1986.5 As principais potências ocidentais, que man-
tiveram relacionamentos de grande proximidade com o regime do apartheid a nível go-
vernamental, também demoraram muito a reconhecer o líder da maioria sul-africana. A 
primeira visita oficial de Tambo a França só se realizou em 1984, e mesmo assim através 
de contactos com o Partido Social Democrata sueco.6 Só em Setembro de 1986 é que 
Tambo pôde pela primeira vez ter conversações com um membro destacado do governo 
britânico, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Geoffrey Howe. Em Janeiro de 1987, 
Tambo foi, por fim, recebido pelo secretário de estado norte-americano George Shultz.7

No caso da África do Sul, verificou-se uma enorme diferença, de cerca de vinte e cin-
co anos, entre os primeiros contactos ao mais alto nível governamental entre a Suécia e o 
ANC e contactos do mesmo tipo com a União Soviética, a França, a Grã-Bretanha e os 
Estados Unidos, todos eles membros permanentes do Conselho de Segurança da ON.

As relações, amiúde muito pessoais, entre políticos e líderes de opinião suecos e lí-
deres da África Austral, e também com Kenneth Kaunda da Zâmbia e Julius Nyerere da 
Tanzânia, facilitaram o aprofundamento da compreensão do fundo nacionalista inerente 
às lutas de libertação.8 Falando dos contactos prévios tidos com Olof Palme, Sydney 
Sekeramayi da ZANU, que estudou e trabalhou na Suécia durante mais de uma déca-
da e fez parte do governo do Zimbabué logo a seguir à independência em 1980, disse, 
por exemplo, em 1995 que ”quando falava com várias pessoas, entre as quais Eduardo  
Mondlane da FRELIMO, Herbert Chitepo da ZANU e outros, Palme entendia o que 
lhe era dito. Penso que essas pessoas conseguiram incutir nele o seguinte: ”a questão, na 

3. No âmbito da EFTA, a Suécia e Portugal mantinham relações oficiais. Nunca foram estabelecidos contactos 
bilaterais com a Rodésia de Ian Smith. No caso da África do Sul, só durante os festejos da independência na Namíbia, 
em Março de 1990, aos quais assistiu Nelson Mandela, é que houve um encontro directo entre um ministro sueco 
(Sten Andersson) e um ministro sul-africano (”Pik” Botha) (Ver entrevista com Roelof ”Pik” Botha, p. 111). 

4. Shubin op. cit. em African Affairs, p. 6. 

5. Ibid., p. 13 e entrevista a Thabo Mbeki, p. 153. 

6. Schori op. cit., p. 29. 

7. Thomas op. cit., p. 205. 

8. Ver, por exemplo, a entrevista com Pär Granstedt (Partido do Centro), p. 269; entrevista com Lena Hjelm-Wallén 
(Partido Social Democrata), p. 292; entrevista com David Wirmark (Partido Liberal), p. 345; e entrevista com Ernst 
Michanek (ASDI), p. 320. 
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nossa terra, não é de cariz ideológico, ou seja, um debate entre comunismo e capitalismo. 
É de libertação nacional. Se conseguirmos libertar-nos, poderemos depois decidir qual é 
o posicionamento ideológico ideal a ter”.9

Teve particular significado o facto de os primeiros contactos sustentados pela Suécia 
terem sido feitos com os movimentos que acabariam por sair vitoriosos nos respectivos 
países, ou seja, o ANC da África do Sul, o MPLA de Angola,10 a FRELIMO de Moçam-
bique e a ZANU e a ZAPU do Zimbabué. No caso da Namíbia, a SWANU, alinhada, 
na altura, com o ANC, começou por desempenhar um papel proeminente mas, a partir 
de 1966, a SWAPO passou a ser vista como um genuíno representante nacionalista. 
Quando, por parte do governo sueco foi, por fim, tomada a decisão de conceder ajuda 
oficial, foram o ANC, a SWAPO, o MPLA, a FRELIMO e a ZANU e a ZAPU – vindo 
as duas últimas a formar, mais tarde, a chamada Frente Patriótica – que, de facto foram 
reconhecidos como ”governos em gestação”. A ajuda directa e oficial da Suécia nunca foi 
canalizada para organizações em competição umas com as outras como, por exemplo, o 
PAC da África do Sul, a FNLA e a UNITA de Angola ou a UANC do Zimbabué. 

Foi através da luta armada que os movimentos de libertação foram atraídos pela 
União Soviética e/ou pela China. No entanto e com este pano de fundo, é relevante dizer 
que as relações políticas estabelecidas na Suécia em quase todos os casos11 foram precedi-
das de operações militares.12 Nem a transição para a luta armada nem as ligações com os 
países comunistas erodiram o apoio de que já desfrutavam os movimentos nacionalistas 
da África Austral.13 Como viria posteriormente a declarar Pär Granstedt do Partido do 
Centro: ”ficou claro, se analisarmos o debate travado na Suécia que a maior parte das 
pessoas percebeu que os movimentos de libertação não faziam parte do bloco de Leste. 
O problema era que a principal fonte de apoio eram, por acaso, os países comunistas. 
Daí que tenhamos encarado claramente como incumbência nossa fazer com que tivessem 
outras fontes de ajuda”.14 Tratou-se de uma perspectiva radicalmente diferente da noção 
de ”participação construtiva” relativamente à política desenvolvida pelos Estados Unidos 
face à África do Sul do apartheid nos anos oitenta.15

Apesar de as organizações nacionalistas desfrutarem de um apoio cada vez maior,  
em meados da década de sessenta elas eram ainda vistas pelo governo sueco como movi-
mentos de protesto contra a opressão racial e sonegação de direitos cívicos. Thabo Mbeki 
do ANC estabeleceu, a partir de meados da década de setenta, contactos excepcional-

9. Entrevista com Sydney Sekeramayi, p. 226. 

10. Através da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portugueses (CONCP) e da União Geral 
de Estudantes para a África Negra sob Domínio Colonial Português (UGEAN). 

11. Com a excepção de Angola, onde o MPLA deu início à guerra de libertação em Fevereiro de 1961. 

12. A sabotagem armada começou, na África do Sul, em Dezembro de 1961 através do Umkhonto we Sizwe, mas foi 
com a campanha Wankie com a ZAPU do Zimbabué, em Agosto de 1967 que o ANC entrou pela via das operações 
miliatares de larga escala. A FRELIMO iniciou a luta armada em Moçambique em Setembro de 1964, a ZANU do 
Zimbabué em Abril de 1966 e a SWAPO da Namíbia em Agosto de 1966. 

13. Ver, por exemplo, a entrevista com Gunnar Helander (CSM/SSAK), p. 281, e a entrevista com David Wirmark 
(PL), p. 345 

14. Entrevista com Pär Granstedt, p. 269. 

15. Expressão celebrizada por Chester Crocker, vice secretário de estado norte-americano para os assuntos africanos, 
”participação construtiva” designa a política através da qual os Estados Unidos do presidente Reagan regulavam as 
suas relações com a África do Sul, favorecendo a manutenção dos laços com o regime do apartheid, na esperança 
de influenciar os acontecimentos no sentido da democracia (Ver Chester Crocker: High Noon in Southern Africa:  
Making Peace in a Rough Neighborhood, W.W. Norton & Company, Nova Iorque, 1992). 
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mente estreitos com a Suécia. Aquilo que ele viria a descrever como ”abordagem particu-
lar sueca” estava ainda por fazer, nomeadamente ”que o conceito de emancipação de um 
povo não pode reduzir-se a um movimento de protesto, mas tem a ver com o direito de 
pequenas nações à autodeterminação. Trata-se de algo que é legítimo e necessário, pelo 
que tem de ser apoiado [...] fugindo à tentação de definir o que esse povo deve ser”.16 A 
ajuda humanitária oficial dos anos sessenta constituiu uma expressão da reacção solidária 
contra o apartheid e a opressão, mas ainda não era apoio activo às lutas regionais pela 
libertação. Apesar da crescente pressão da opinião pública e dos apelos regularmente 
feitos pelos movimentos de libertação, o governo social democrata, bem como a ”velha 
guarda” dos Partidos Centrista e Liberal, acabariam por, nomeadamente, não aprovar um 
proposto boicote oficial sueco à África do Sul nem medidas dirigidas contra Portugal no 
seio da EFTA.

As questões do apoio directo aos movimentos de libertação e das sanções unilaterais 
contra a África do Sul tornaram-se candentes em 1965. Às divergências de opinião entre 
o primeiro ministro Tage Erlander e o líder do ANC Oliver Tambo, convidado para as 
comemorações do Primeiro de Maio, seguiram-se fortes críticas ao governo social demo-
crata. Essas críticas vieram do movimento de solidariedade e de políticos liberais, bem 
como da Juventude Social Democrata e de vozes importantes da imprensa social demo-
crata. Num editorial publicado em Junho de 1965 no jornal ideológico do partido do-
minante, o Tiden, concluía-se que ”será necessária uma política social democrata de cariz 
mais veemente, recomendada nomeadamente pelas forças mais jovens do partido pois, 
caso contrário, os comunistas e os liberais assumirão a iniciativa nestas questões”. A crí-
tica levou a comissão executiva do partido no poder a emitir um comunicado, publicado 
em Outubro de 1965, em forma de folheto e intitulado A África do Sul e nós. A comissão, 
apesar de ter declarado que estava” fora de questão fomentar de forma consciente lutas 
armadas raciais num país distante, independentemente do nosso grau de empatia para 
com as vítimas da opressão” e reafirmado que ”qualquer decisão sobre sanções económi-
cas tem de ser tomada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas”, não conseguiu 
contudo satisfazer a opinião pública solidária sueca.

Olof Palme, que ainda não era membro de pleno direito do comité executivo do 
partido no poder, já tinha por esta altura dado o seu primeiro grande contributo público 
para o que viria a ser descrito como ”uma reviravolta total do Partido Social Democrata 
e do movimento operário sobre uma questão ideologicamente fundamental”,17 ou seja, 
a política relativa à libertação nacional no Terceiro Mundo. Desempenhando funções de 
Ministro dos Negócios Estrangeiros durante as férias de verão, usou, em Julho de 1965, 
da palavra durante o congresso dos sociais democratas em Gävle e declarou que ”os valo-
res morais fundamentais do socialismo democrático fazem com que seja nossa obrigação 
colocarmo-nos ao lado dos oprimidos contra os opressores, do lado dos pobres e dos 
desemparados contra os que os exploram e os seus mestres”. 

O famoso discurso de Palme na cidade de Gävle, que provocou uma reacção muito 
forte da oposição não-socialista e um grande debate de política externa, foi inspirado 
pelos acontecimentos no Vietname18 e tem sido considerado como o ponto de partida 

16. Entrevista com Thabo Mbeki, p. 153. 

17. Andersson em Huldt e Misgeld (eds.) op. cit., p. 97. 

18. Só no final do seu discurso é que Palme fez referência explícita ao Vietname, declarando ”pois é do Vietname que 
tenho sobretudo estado a falar”, frase que acrescentou à última da hora ao discurso (Elmbrant op. cit., p. 60). 



Tor Sellström266

da política externa activa da Suécia. É, contudo, provável que Palme estivesse também a 
pensar na África Austral e do Sul. Usando da palavra nas manifestações do Dia do Traba-
lhador em Kramfors, na companhia de Charles Kauraisa da SWANU, Palme fizera, logo 
a 1 de Maio de 1964, um discurso militante no qual ele, em contraste marcado com a 
posição oficial do governo social democrata, caracterizou o apartheid e o racismo como 
uma ameaça à paz internacional e alertou para uma divisão do mundo entre ricos e bran-
cos e pobres e negros. Ao preparar o seu discurso de Gävle, Palme ter-se-á certamente 
apercebido da ”plataforma dividida” entre Erlander e Tambo três meses antes, bem como 
do debate que se lhe seguiu, no seio do movimento social democrata.

Com a espectacular entrada de Palme na cena da política externa, desponta uma 
nova geração de social democratas que conduziria o partido no poder para posições in-
ternacionais de maior independência. Em Março de 1966, Palme presidiu à Conferência 
Internacional sobre o Sudoeste Africano, realizada em Oxford em Inglaterra. No que diz 
respeito à África Austral, foram os acontecimentos no congresso da Internacional Socia-
lista, realizado em Estocolmo dois meses mais tarde que marcaram de forma decisiva o 
início do processo de mudança de rumo. 

O congresso da Internacional Socialista revelou profundos conflitos de interesse entre 
os principais membros europeus e os não-membros convidados do Terceiro Mundo, no-
meadamente entre o Partido Trabalhista britânico e a ZANU e a ZAPU do Zimbabué. 
Contudo, as posições assumidas pelo Partido Social Democrata sueco foram altamente 
tidas em consideração, o que motivou o presidente da FRELIMO, Eduardo Mondlane, 
a sugerir que ”as boas relações entre o partido e muitos partidos socialistas africanos, 
especialmente das regiões este e austral de África, têm de ser estimuladas”. A proposta foi 
levada à prática sob a liderança do secretário do Partido Social Democrata Sten Anders-
son e de Pierre Schori que, em 1965, tinha entrado para a comissão nacional do parti-
do. O Partido Social Democrata, que tradicionalmente tinha tido em conta, para a sua 
orientação internacional, os princípios seguidos pelo Partido Trabalhista britânico e pelos 
membros mais proeminentes da Internacional Socialista, enveredou num curso pela en-
trada nos não alinhado, estabelecendo relações directas com os movimentos de libertação 
fora da Internacional. No ano seguinte, em Outubro de 1967, o partido criou um fundo 
internacional para a solidariedade, no intuito de ”se dotar dos meios para poder ajudar 
organizações e movimentos de libertação irmãos de países pobres e oprimidos”.

A inflexão relativamente ao passado recente e cauteloso do partido foi feita ao nível 
da formulação da políticas, reflectindo-se num conjunto de artigos escritos pela geração 
mais jovem de sociais democratas. A liderança do partido, para responder às crescentes 
críticas tinha lançado, numa reacção defensiva, a brochura A África do Sul e nós, no Outo-
no de 1965. Três anos mais tarde Pierre Schori, então secretário internacional do Partido 
Social Democrata, tomou a ofensiva num artigo publicado no jornal do partido, com o 
título ”Os movimentos de libertação e nós”, no qual explicava a reviravolta operada e an-
tevia a histórica declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros Torsten Nilsson, em 
Dezembro de 1968, em que se anunciava que o governo sueco estava ”em contacto com 
um conjunto de líderes de movimentos de libertação africanos” e que estava ”preparado 
para ajudar, da mesma forma que ajudámos a frente de libertação no Vietname do Sul”. 

Na era do Vietname, a mudança de rumo da política externa introduzida por Palme 
no movimento operário sueco teve paralelo no movimento liberal. Em Novembro de 
1968 foi nomeado um grupo de trabalho para elaborar as directrizes do Partido Liberal 
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para o apoio aos movimentos nacionais de libertação. O relatório político elaborado pelo 
partido da oposição, com o título Apoio aos Movimentos de Resistência, deixava patente 
uma notável confluência de pontos de vista com as posições social democratas, destacan-
do que o rótulo ideológico de um movimento de libertação era secundário e que, fosse 
como fosse, não se deveria deixar de dar apoio oficial por essa razão, nem devido aos 
métodos de luta empregues. 

As directrizes feitas pelo Partido Liberal foram publicadas em Maio de 1969, no 
mesmo mês em que o parlamento sueco apoiou a política de apoio oficial humanitário 
directo aos movimentos de libertação da África Austral. Tal como o Partido da Esquerda 
havia defendido já em 1967, e uma vez que o Partido do Centro coordenou as suas posi-
ções com o Partido Liberal, criou-se uma maioria esmagadora a favor dessa decisão. Com 
a excepção do Partido Moderado, esta maioria representava 85 por cento do eleitorado 
sueco. A Suécia, estimulada neste sentido por uma opinião pública activa e tendo como 
executora uma nova geração de líderes políticos,19 viria a ser o primeiro país ocidental 
a iniciar uma política de apoio activo aos movimentos que lutavam pela democracia e 
pela autodeterminação na África do Sul, Namíbia, Zimbabué, Angola, Moçambique e 
Guiné-Bissau.

Rumo a uma explicação 

O facto de ter surgido no início dos anos sessenta um movimento anti-colonial e anti- 
-apartheid com uma grande base de apoio popular não constituiu uma grande peculiari-
dade para a Suécia. No mundo ocidental formaram-se grandes coligações de socialistas e 
liberais contra o colonialismo português e o apartheid na África do Sul, nomeadamente 
na Grã Bretanha, na Holanda e noutras partes, e já existiam comités de solidariedade 
com actividade local, por exemplo, na Dinamarca e na Noruega. Uma característica mais 
especificamente sueca era o facto de o movimento ter, de uma forma unitária e não 
fracturante, alargado nos anos seguintes a sua esfera de preocupações a toda a região da 
África Austral, característica que se manteria ao longo dos anos setenta e oitenta. O que 
dava um significado especial ao movimento de opinião de solidariedade sueco era a sua 
força e perseverança na forma como tinham impacto sobre os partidos políticos e sobre o 
governo, ao preparar o terreno para a decisão de conceder ajuda oficial aos movimentos 
de libertação. Contudo, e apesar de vigorosas campanhas e de um amplo apoio popular, 
o movimento de solidariedade no sentido mais amplo não conseguiu convencer o Partido 
Social Democrata no poder a impor sanções económicas à África do Sul nem a tomar 
medidas políticas contra Portugal na EFTA. Só viriam a ser tomadas medidas económicas 
contra a África do Sul em finais dos anos setenta.

No final dos anos sessenta conjugou-se uma série de factores que motivaram o gover-
no sueco a alargar a ajuda humanitária aos movimentos de libertação da África Austral 
e da Guiné-Bissau. É importante fazer um resumo dos principais factores determinantes 
para essa decisão. 

Tal como foi referido na Introdução, a disciplina da política internacional estabele-
ce por norma que os parâmetros da política externa de um país são determinados por 

19. Olof Palme assumiu os cargos de secretário geral do Partido Social Democrata e primeiro ministro em 1969. 
Gunnar Helén assumiu nesse mesmo ano a presidência do Partido Liberal. Thorbjörn Fälldin, que em 1969 fora 
nomeado vice secretário geral do Partido do Centro, assumiu a liderança do partido em 1971. 
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três objectivos básicos, a saber segurança nacional, afinidade ideológica e oportunidade 
económica. A legitimidade pública é outro factor acrescentado a esta equação, enquanto 
quarto objectivo.20 No caso da Suécia, como é que estes objectivos se relacionam com a 
África Austral? O que levou a Suécia, pequeno país ocidental e industrializado, situado 
no norte da Europa, a envolver-se activamente na causa da libertação nacional da longín-
qua África Austral? Porque é que a Suécia, como fizeram muitos outros países ocidentais, 
não se limitou a assumir um papel de espectador passivo? Que interesses, se é que alguns 
existiam, tinham em comum a Suécia e os movimentos regionais de libertação?

Os acontecimentos na África Austral durante os anos sessenta não constituíram, em 
sentido estrito, uma ameaça para a segurança nacional da Suécia, país que, a seguir à Se-
gunda Guerra Mundial, definiu a sua política externa e de segurança de base como ”não 
participação em alianças em tempo de paz, ter como objectivo a neutralidade em caso 
de guerra”. Não estando filiada em qualquer organização de segurança colectiva, como 
a OTAN, a Suécia estava simultaneamente menos limitada nas suas opções de política 
externa e mais limitada em termos de poder utilizar a sua própria capacidade defensiva 
e procurar soluções globais para potenciais conflitos ao longo da linha divisória entre os 
blocos ocidental e de leste. De um ponto de vista de segurança, estas últimas considera-
ções permitem perceber a importância que a Suécia dá às Nações Unidas. A participação 
activa na organização mundial viria a tornar-se numa dos pilares da política externa 
sueca.

O significado das Nações Unidas enquanto ”cobertura de segurança” global e ”enti-
dade que resolve conflitos” aumentou durante o mandato de Dag Hammarskjöld como 
secretário geral entre 1953 e 1961, e cujo mandato coincidiu em grande medida com o 
processo de descolonização africano, que foi seguido com o maior interesse na Suécia. A 
Suécia foi dos países que mais contribuiu para as operações militares de manutenção da 
paz das Nações Unidas no Congo, realizadas a partir de Julho de 1960. Mais de 6.000 
suecos participaram nas operações militares e 10 por cento dos soldados das Nações 
Unidas que morreram em combate eram suecos. Com a crescente participação das su-
per-potências tornaram-se evidentes as complexidades do processo de descolonização e 
seu potencial para escalar e transformar-se em confrontações de maior escala, não apenas 
para o governo sueco, como também nos lares do cidadão sueco comum. A conscien-
cialização aumentou intensamente quando o secretário geral das Nações Unidas sueco 
faleceu na sequência do misterioso despenhamento do avião em que viajava, no Norte 
da Rodésia (Zâmbia) em Setembro de 1961. Para além disso, essa consciencialização foi 
reforçada pela guerra na vizinha Angola e pelo apoio militar dado por mercenários belgas, 
franceses, portugueses, da Rodésia e da África do Sul, bem como pelos interesses finan-
ceiros ocidentais na cessação de Katanga, onde um contingente sueco das Nações Unidas 
foi utilizado no terreno. A guerra no Congo aproximou a Suécia das realidades da África 
Austral, realçando a ameaça para a paz internacional que os regimes de minoria branca, 
impermeáveis à mudança, constituíam.

Os acontecimentos na África do Sul apontavam nessa mesma direcção. Logo em  
Janeiro de 1957, Olof Tandberg concluía num artigo publicado no Stockholms-Tid- 
ningen que era ”inevitável que se desse uma insurreição. Trata-se apenas de uma questão 
de tempo”. As suas palavras definiriam, em larga medida, o tom para o início na Suécia 

20. A discussão que se segue inspira-se grandemente na cientista política sueca Marie Demker e na sua análise da 
Suécia e da guerra de libertação da Argélia (Demker op. cit.). 
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do debate sobre a questão do apartheid. Victor Vinde, chefe de redacção do jornal do 
Partido Social Democrata, descreveu em Maio de 1961 o apartheid como ”uma ameaça 
à paz em África e portanto à paz mundial”. Nessa altura, tratava-se duma caracterização 
que o governo social democrata pretendia evitar, uma vez que significava que o Conse-
lho de Segurança podia impor sanções económicas obrigatórias contra a África do Sul. 
Nas Nações Unidas, a Suécia optou por condenar o apartheid como ”um crime contra 
a humanidade”. Na Suécia, para o cada vez mais forte movimento de solidariedade para 
com a África Austral, os acontecimentos que se iam sucedendo a nível regional eram 
vistos como um presságio. Assim, em 1965–66, coincidindo com a activação da política 
externa sueca, por parte da geração mais jovem dos sociais democratas em torno de Olof 
Palme, a Suécia expressou oficialmente a opinião de que as situações que se verificavam 
na África do Sul, no Sudoeste Africano (Namíbia), na Rodésia (Zimbabué) e nas coló-
nias portuguesas (Angola, Guiné-Bissau e Moçambique) individualmente constituíam 
ameaças para a paz e segurança internacionais.21 Simultaneamente viam-se as questões 
regionais como estando interligadas entre si. No seu discurso perante a Assembleia Geral 
das Nações Unidas em 1966, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Torsten Nilsson 
descreveu a situação na África Austral como uma ”escura e ameaçadora nuvem”, denun-
ciando de forma clara a ”ímpia aliança” entre Portugal, a Rodésia e a África do Sul.

Ao mesmo tempo que as questões relacionadas com a segurança eram importantes a 
nível global, era com respeito pelas afinidades ideológicas que a Suécia se viria a colocar, 
de forma definitiva, ao lado dos movimentos nacionais de libertação da África Austral. 
A velha nação independente do Norte e os povos ainda em luta do Sul encontrariam 

21. Ministério dos Negócios Estrangeiros: ”Promemoria: Svenska ställningstaganden till frågor berörande södra 
Afrika inom FN” (”Memorando: Posições suecas sobre questões relacionadas com a África Austral e a ONU”), 
Estocolmo, 2 de Agosto de 1968 (MFA). 

”Esmaguemos a opressão em Angola, Moçambique e no Império Colonial português, esmaguemos o 
apartheid, liberdade já para a África Austral”: Um tipo de manifestação diferente no Primeiro de Maio, 
Estocolmo, 1967. (Foto: Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek)
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um terreno de entendimento mútuo à volta de ideias básicas e partilhadas sobre direitos 
humanos e ordem mundial.  

Em termos de política externa, todos os estados se esforçam por promover e apoiar 
valores e normas fundamentais próprios. A Suécia após a Segunda Guerra Mundial com 
um governo do Partido Social Democrata e desfrutando de uma grande base de apoio 
fora dos círculos do próprio partido22, construía os alicerces para a criação de uma socie-
dade paritária baseada na segurança social e na solidariedade e, por isso, o apartheid e o 
colonialismo constituíam verdadeiras afrontas. A Suécia tinha conseguido ficar de fora da 
guerra, mas os seus horrores, nomeadamente o racismo e a ocupação estrangeira tinham 
acontecido há suficientemente pouco tempo para que todos deles se lembrassem.23 Os 
regimes brancos da África Austral eram vistos na Suécia como autores de atentados, não 
apenas contra os direitos humanos mais fundamentais, mas também contra as liberdades 
liberais e a igualdade entre as nações, em que o mundo do pós-guerra deveria assentar. O 
apartheid e a opressão colonial não eram vistos como questões internas desses países mas, 
de uma forma geral, como crimes contra a humanidade. Em 1995, o antigo ministro sul 
africano dos Negócios Estrangeiros, Roelof ”Pik” Botha, que exerceu funções na Embai-
xada da África do Sul em Estocolmo entre 1956 e 1960, recordou que 

a Suécia tinha uma obsessão no sentido de nunca mais voltar a haver racismo, sabendo o que 
ele tinha feito ao mundo. [...] Prevaleceu uma filosofia de base, assente na justiça e na equida-
de. A descriminação racial, autorgação de direitos e deveres com base na pertença a um grupo, 
classe, raça ou religião constituía um anátema. [...] A comunicação social mais alerta para estas 
questões e outros orgãos viram sempre este assunto como se de uma cruzada se tratasse, como 
algo por que tinham de lutar. Independentemente de onde se verificasse, eles estavam contra. 
Daí que se tivessem colocado ao lado das organizações no terreno e professassem que estavam 
a representar a maioria do povo, que buscava a liberdade. [...] Tratava-se de um assédio muito 
forte e emotivo, mas mesmo assim de cariz intelectual.24

Como um estado que não assina alianças, externo aos dois blocos em confrontação, o 
direito à autodeterminação fazia parte do sistema nacional de valores ideológicos e era 
de importância vital para a Suécia do ponto de vista da segurança. A posição do governo 
neste aspecto colocá-lo-ia, em primeira instância, em oposição com as potências coloniais 
europeias e com a África do Sul. Em Dezembro de 1959, a Suécia tornou-se no primeiro 
país ocidental a votar, na Assembleia Geral das Nações Unidas, a favor do direito da  
Argélia à autodeterminação e, no ano seguinte, contava-se entre os países que apoiaram a 
Declaração de Descolonização, enquanto a Grã-Bretanha, a França, Portugal, a África do 
Sul e os Estados Unidos se abstiveram. Em 1960, o partido no poder aprovou também 
um manifesto em que figuravam de forma destacada os conceitos de libertação nacional 
e de solidariedade internacional: ”O Partido Social Democrata saúda a emancipação dos 
povos oprimidos com satisfação e compreensão. [...] Nas relações entre países ricos e po-
bres, a social democracia deve salvaguardar os ideais da igualdade e da solidariedade, que 
sempre nortearam a sua luta nos países desenvolvidos”.

Na perspectiva da Suécia, a descolonização e a autodeterminação eram, não apenas 
um direito universal, mas também uma importante alavanca no sentido de romper a di-

22. O Partido do Centro (na altura designado Liga dos Agricultores) integrou o governo da Suécia entre 1951 e 
1957. 

23. Houve quem dissesse que a posição da Suécia durante a guerra gerou muito peso nas consciências e sentimentos 
de culpa. Ver, por exemplo, a entrevista com Carl Tham, p. 340. 

24. Entrevista com Roelof ”Pik” Botha, p. 111. 
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visão provocada pela guerra fria entre os blocos das duas potências e alargar o campo dos 
não-alinhados, visto como uma força para o desanuviamento e para a paz. Com base na 
suposição de que as nações emergentes enveredariam por uma via sem alianças, havia um 
importante elemento de interesse estratégico próprio na promoção da libertação nacional 
(e na concessão de ajuda para o desenvolvimento a estados recentemente independentes). 
O Decreto-Lei 100: 1962, redigido por um grupo de trabalho liderado por Olof Palme e 
a que se chamou ”a Bíblia da ajuda sueca para o desenvolvimento”, era muito claro neste 
aspecto, definindo que 

entre os povos da Ásia e de África que conquistaram recentemente ou vão conquistar em breve 
a independência total há uma forte ambição de se manterem afastados da influência das gran-
des potências e de levar a cabo aquilo que esses próprios países chamam amiúde de política 
de neutralidade. A política desses países e a linha de conduta da Suécia divergem em larga 
medida, tendo em consideração a origem e a forma. Contudo, muitas vezes, essas políticas 
têm também muito em comum na medida em que existe um interesse e uma disponibilidade 
comuns no sentido de cooperar para se desenvolverem. [...] Daí que os esforços para manter e 
consolidar um entendimento com a Suécia, enquanto país neutro e progressista que é, tenha 
que ser considerado como um interesse relevante da Suécia.

Esse, como se lhe chama no Decreto-Lei, ”paralelismo de interesses” explica em grande 
medida os motivos que estiveram na base do envolvimento da Suécia com os movimentos 
de libertação nacional da África Austral. Os povos que acabariam por conseguir a inde-
pendência nacional deviam, em conjunto com a Suécia, seguir uma via como não-alinha-
dos, distantes dos blocos de potências que se opunham um ao outro. Da perspectiva dos 
movimentos de libertação também existiam interesses comuns. No caso da FRELIMO 
de Moçambique era, por exemplo, importante ”romper com a dicotomia mau–bom, 
Ocidente–Leste”.25 O presidente Joaquim Chissano viria a declarar que ”era claramente 
do nosso interesse dispor do apoio da Suécia, pois confirmava a nossa política em termos 
de relações internacionais. [...] Queríamos ser tão independentes quanto possível”.26 Ali-
nhando pelo mesmo diapasão, Thabo Mbeki do ANC, primeiro vice presidente da África 
do Sul, declarou em 1995 que 

a posição da Suécia criou mais espaço do que a posição africana ou a não-alinhada. Criou 
espaço para que o ANC pudesse lidar com o resto do mundo ocidental, e não apenas com este 
mas, mesmo relativamente ao mundo de Leste e às relações do ANC com esses países.27

Para além disso, a filiação activa das Nações Unidas evoluiu, no período do pós-guerra, 
no sentido de constituir parte integrante do quadro ideológico nacional de política ex-
terna. A Suécia tornou-se num membro ”adepto” das Nações Unidas.28 Como tal, du-
rante a década de sessenta viria simultaneamente a manter de forma firme os princípios 
definidos na Carta das Nações Unidas relativamente a sanções económicas, opondo-se às 
exigências do movimento de solidariedade no sentido de se proceder a acções unilaterais, 
e seguindo as recomendações da organização mundial quanto à ajuda aos oprimidos na 
África Austral. Foi fazendo referência às Nações Unidas que o parlamento sueco aprovou, 
em Maio de 1969, uma política de apoio directo aos movimentos de libertação. Adepta 
fervorosa da procura de soluções pacíficas, a Suécia limitaria de forma rigorosa o seu 

25. Entrevista com Jorge Rebelo, p. 45. 

26. Entrevista com Joaquim Chissano, p. 38. 

27. Entrevista com Thabo Mbeki, p. 153. 

28. Möllander op. cit., p. 7. 
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apoio às necessidades civis e não relacionadas com a luta armada.
Após uma visita à Tanzânia, Ola Ullsten, na altura secretário geral da Juventude  

Liberal, recomendou em Dezembro de 1964 que fosse dada ajuda sueca ao Instituto  
Moçambicano da FRELIMO, situado em Dar es Salaam. ”Podemos ajudar”, disse o fu-
turo primeiro ministro. ”Ensinar álgebra e inglês a crianças africanas não constituirá mais 
do que uma pequena ameaça à nossa neutralidade.” Durante as décadas de cinquenta e 
sessenta, a economia sueca registou um crescimento médio anual de 3,5 por cento, o 
que a tornou numa das mais fortes do mundo. Relativamente ao terceiro objectivo de 
política externa, a oportunidade económica, a Suécia estava em melhor posição do que 
a maioria dos outros países para ajudar os movimentos de libertação. Tal como disse 
Ullsten, a ajuda humanitária não viria, para além disso, afectar a posição da Suécia em 
termos de segurança global, de nenhuma forma digna de nota. Poderia, também, ter dito 
que o apoio a organizações nacionalistas da África Austral constituiria no seu todo um 
risco marginal para a economia sueca e, na maior parte dos casos, não constituiria risco 
de espécie nenhuma.

O ”boom” económico sueco do pós-guerra criou as bases para a visão social democra-
ta da ”casa própria”. Sendo uma economia marcadamente dependente do comércio e da 
internacionalização rápida, a construção de um estado-providência paritário estava, ao 
mesmo tempo, cada vez mais vulnerável a factores externos. A promoção da liberalização 
do comércio e a participação em organizações internacionais, como o GATT e a EFTA, 
tornaram-se, com este pano de fundo, muito importantes. Com o apoio dos interesses 
exportadores suecos, o governo social democrata pôde levar a cabo, de forma activa, uma 
política comercial de cariz liberal.

O comércio sueco dos anos cinquenta e sessenta concentrava-se na Europa, enquanto 
a África Austral desempenhava um papel meramente marginal. A isso acresce que, no 
final dos anos sessenta, quando foi tomada a decisão de apoiar os movimentos de liber-
tação, o peso relativo combinado de Angola, Moçambique, Namíbia, África do Sul e 
Zimbabué nas trocas comerciais suecas tinha diminuído de forma continuada. As vendas 
para estes cinco países representavam 1,9 por cento do total das exportações em 1950, 
tendo essa quota em 1960 diminuído para 1,3 por cento e em 1970 para 1,1 por cento. 
Os valores correspondentes para as importações suecas a partir dos cinco era respectiva-
mente de 1,5, 1,1 e 0,6 por cento. Combinando as estatísticas, os cinco países representa-
vam apenas 1,7 por cento do comércio externo sueco em 1950. As suas quotas, dez anos 
mais tarde, tinham diminuído para 1,2 por cento e em 1970 para 0,7 por cento, uma 
diminuição de mais de metade em vinte anos. Durante o prolongado período do pós-
guerra, em que o crescimento económico sueco foi sustentado, os cinco países foram-se 
assim tornando, de forma progressiva, menos importantes para a Suécia. Esta afirmação 
é particularmente verdadeira para as duas colónias portuguesas, Angola e Moçambique, 
mas também para a Namíbia e o Zimbabué, que juntos representavam uma quota de 0,5 
por cento do comércio externo sueco em 1950. Vinte anos mais tarde, este valor tinha 
diminuído para uns insignificantes 0,1 por cento. Isto significa que uma decisão politi-
camente motivada, de ajudar as organizações nacionalistas teria um potencial de impacto 
muito reduzido sobre a posição material da Suécia, no caso, improvável, de serem feitas 
retaliações económicas.

Contudo, no caso da África do Sul, a situação era mais complicada. As relações no 
pré-guerra entre a Suécia e esse país eram de natureza primordialmente económica. Vá-
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rias empresas suecas estavam estabelecidas no país e, em 1948, ano em que o Partido 
Nacionalista chegou ao poder, a África do Sul era o terceiro país na lista dos parceiros 
comerciais não europeus da Suécia, logo atrás dos Estados Unidos e da Argentina. O co-
mércio entre a Suécia e a África do Sul começaria a partir de então a diminuir em termos 
relativos mas, no final dos anos sessenta, a África do Sul continuava a ter um certo peso, 
nomeadamente enquanto mercado exportador. A sua quota do comércio global sueco 
era de 1,2 por cento em 1950, mas diminuiu para 0,7 por cento em 1960 e para 0,6 por 
cento em 1970. Contudo, enquanto as importações da África do Sul durante esses anos 
representaram apenas 0,7, 0,3 e 0,2 por cento, respectivamente, as vendas para aquele 
país atingiram os 1,8, 1,0 e 0,9 por cento do total das exportações suecas, respectivamen-
te em 1950, 1960 e 1970. Para além disso, só na África do Sul é que as empresas manu-
factureiras suecas fizeram investimentos directos. Também nesse aspecto se verificou uma 
relativa tendência para a descida nos anos sessenta, mas o crescimento dos investimentos 
suecos em valores absolutos não era insignificante, antes pelo contrário. Com um total de 
activos no valor de 72 milhões de coroas suecas em 1960, a África do Sul estava no 15º 
lugar mundial em termos de investimento sueco. Em 1970, esses activos tinham aumen-
tado para 242 milhões, mas a África do Sul passara a estar apenas em 19º lugar. Contudo, 
os bens de propriedade sueca na África do Sul representavam, nessa mesma altura,1,6 por 
cento do activo total no estrangeiro. Em termos relativos, a África do Sul do apartheid, 
o único país da África Austral com algum significado económico para a Suécia, era mais 
importante como investimento do que como mercado para exportação.

O papel da África do Sul nas relações económicas internacionais da Suécia viria, em 
grande medida, a fazer com que o Partido Moderado, estreitamente alinhado com os in-
teresses exportadores suecos, se colocasse à margem da coligação anti-apartheid, formada 
por socialistas e liberais. Em defesa dos seus bens na África do Sul, os representantes 
de interesses suecos do poderoso grupo Wallenberg, de quefaz parte a ASEA, reagiram 
activamente ao movimento de solidariedade, caracterizando publicamente a África do 
Sul como ”o mais notório posto avançado e pilar de apoio da civilização em África”. O 
seu peso veio somar-se aos argumentos a favor da posição tomada pelo governo sueco 
relativamente às sanções contra a África do Sul. Como foi dito, a Suécia seguiu à letra 
a Carta das Nações Unidas, opondo-se às exigências para que fossem tomadas medidas 
unilaterais e mantendo a sua posição de que só o Conselho de Segurança estava manda-
tado para isolar um país das trocas económicas globais.29 A relutância em intervir contra 
interesses privados suecos na África Austral manifestada pelo governo social democrata 
ficou, para além do mais, bem patente pela recusa em tomar medidas contra Portugal 
na EFTA e, sobretudo, pelo apoio dado à ASEA no caso do projecto de Cahora Bassa 
em Moçambique. A ASEA viria em Setembro de 1969, por mote próprio, a retirar-se 
do projecto, quatro meses antes de o parlamento sueco aprovar a lei de sanções contra a 
Rodésia, abrindo o caminho para o apoio directo aos movimentos de libertação da África 
Austral. Olof Palme assumiu a liderança do Partido Social Democrata e do governo sueco 
um mês mais tarde. Do que diz respeito à África Austral, o seu primeiro mandato como 
primeiro ministro, que durou até meados de 1976, caracterizou-se, com a importante 

29. A posição sueca viria a mudar durante a década de setenta, devido à continuada intransigência do regime da 
África do Sul. Assim, Olof Palme, na altura líder da oposição, declarou no parlamento sueco em Março de 1977 que 
”a liberdade dos seres humanos é mais importante do que a livre circulação de capitais” (Schori op. cit., p. 27) e, em 
Junho de 1979, o parlamento sueco aprovou a primeira lei das sanções contra a África do Sul, proibindo que fossem 
feitos novos investimentos nesse pais.
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excepção da África do Sul, pela inexistência de qualquer problema de cariz económico. 
Em vez disso, associar-se-ia a uma participação progressiva da Suécia ao lado das organi-
zações nacionalistas.

Quanto ao quarto objectivo de política externa, a legitimidade pública, ou seja, a 
aceitação pela opinião pública, esta apresentação ilustrou a avaliação feita em 1996 pelo 
antigo director geral da ASDI, Ernst Michanek. ”Não foi o governo sueco que assumiu 
a iniciativa política relativamente ao apoio aos movimentos de libertação. E ainda menos 
em casos de natureza controversa. Toda a formação da opinião pública sueca para a ques-
tão da África Austral foi feita a partir de baixo”. Quando se acabou por tomar a decisão 
de ajudar as organizações nacionalistas, a primeira geração de solidariedade organizada 
com a África Austral já tinha, contudo, sido largamente ultrapassada pelo movimento 
em prol do Vietname. A posição oficial tomada pelo estado foi, ironicamente, tomada 
numa altura em que a mobilização não-governamental em prol da África Austral estava 
na mó de baixo. Apareceu então um movimento de solidariedade mais militante, pós-
Vietname, no início dos anos setenta, por intermédio dos Grupos de África da Suécia 
(AGIS). Em meados da década, esse movimento expressaria a sua solidariedade com os 
mesmos movimentos de libertação que já recebiam apoio do governo. Era peculiar para 
a Suécia que esse apoio oficial tenha acontecido antes do reconhecimento por parte do 
movimento popular de solidariedade e que tanto o estado sueco como a sociedade civil 
sueca tenham apoiado o ANC, a SWAPO, o MPLA, a FRELIMO, a ZANU e a ZAPU. 
Dando destaques diferentes e apesar das tensões que muitas vezes se manifestaram entre 
ambos, a preocupação comum reforçou a participação sueca em prol da libertação nacio-
nal na África Austral. Para além disso, o governo sueco e os AGIS viriam, por intermédio 
da ASDI, a iniciar uma cooperação cada vez mais estreita entre si.

Neste volume fizemos uma apresentação do apoio sueco aos movimentos de libertação 
de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Entrementes, vale a pena referir que os quatro 
objectivos de base da política externa sueca acima referidos, levaram o país a participar de 
forma activa na África Austral. Na procura da paz no contexto da guerra fria (segurança 
nacional), os acontecimentos nas colónias portuguesas e na África do Sul seriam vistos 
cada vez mais como ameaças. Quanto aos valores fundamentais e ao entendimento de 
base das normas internacionais (afinidade ideológica), os regimes de minoria branca cons-
tituíam um anátema, enquanto os movimentos de libertação eram vistos como represen-
tantes da democracia e dos interesses estratégicos comuns. Quanto à questão da procura 
substantiva do bem-estar para a Suécia e para os seus cidadãos (oportunidade económica), 
havia divergência de pontos de vista nessa matéria mas as relações económicas com a 
região eram, com a excepção da África do Sul, de importância marginal, para não dizer 
insignificantes. Na sua ambição de pugnar pela aceitação no seu próprio país da política 
externa seguida (legitimidade pública), o governo sueco acabou, no início da década de 
sessenta, e sob pressão intensa de uma opinião pública activa, por se alicerçar claramente 
na esquerda socialista e no centro liberal. Assim, uma combinação de factores explica, ao 
fim ao cabo, a razäo por que a procura de libertação nacional na distante África Austral e 
na Guiné-Bissau, se transforma numa preocupação nacional na Suécia.



ANExO I 
Tabela de conversão coroas suecas (SEK)/Dólares EUA (USD) 1950–1995

Ano   1 USD     1 SEK

1950 5.18 SEK  0.19 USD 
1955 5.18 SEK  0.19 USD 
1960 5.17 SEK  0.19 USD 
1965 5.17 SEK  0.19 USD 
1970 5.19 SEK   0.19 USD
1975 4.17 SEK   0.24 USD
1980 4.23 SEK  0.24 USD 
1985 8.61 SEK   0.12 USD
1990  5.91 SEK  0.17 USD
1995 7.13 SEK   0.14 USD

Fonte: Riksbanken Infocenter 

ANExO II 
Eleições legislativas na Suécia – Distribuição dos votos (%) 

Ano  PEC PSD PC  PL  PM  O

1948  6,3  46,1  12,4  22,8  12,3  0,1 
1952  4,3  46,1  10,7  24,4  14,4  0,1 
1956  5,0  44,6  9,4  23,8  17,1  0,1 
1958  3,4  46,2  12,7  18,2  19,5  0,0 
1960  4,5  47,8  13,6  17,5  16,5  0,1 
1964  5,2  47,3  13,2  17,0  13,7  3,6 
1968  3,0  50,1  15,7  14,3  12,9  4,1 
1970  4,8  45,3  19,9  16,2  11,5  2,2 
1973  5,3  43,6  25,1  9,4  14,3  2,4 
1976  4,8  42,7  24,1  11,1  15,6  1,8 
1979  5,6  43,2  18,1  10,6  20,3  2,2 
1982  5,6  45,6  15,5  5,9  23,6  3,8 
1985  5,4  44,7  12,4  14,2  21,3  2,0 
1988  5,8  43,2  11,3  12,2  18,3  9,1 
1991  4,5  37,6  8,5  9,1  21,9  18,4 
1994  6,2  45,3  7,7  7,2  22,4  11,3 

PEC—Partido de Esquerda Comunista, PSD—Partido Social Democrata,  
PC—Partido do Centro, PL—Partido Liberal, PM—Partido Moderado, O—outros,  
como por exemplo, o Partido dos Verdes e os Democratas Cristãos 
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ANExO III 
Governos suecos 1951–1994

Ano              Primeiro-ministro Partido Parceiros de coligação

1951 Tage Erlander  PSD PC 
1957 Tage Erlander  PSD  
1969 Olof Palme  PSD  
1976 Thorbjörn Fälldin  PC  PL, PM 
1978 Ola Ullsten  PL  
1979 Thorbjörn Fälldin  PC  PL, PM 
1981 Thorbjörn Fälldin  PC  PL 
1982 Olof Palme  PSD  
1986 Ingvar Carlsson  PSD  
1991 Carl Bildt   PM  PC, PL, DC 

PSD—Partido Social Democrata, PC—Partido do Centro, PL—Partido Liberal,   
PM—Partido Moderado,  DC—Democratas Cristãos

ANExO IV  
Exportações suecas para a África Austral e Portugal 1950–1970 

(em percentagem do total das exportações)

Região/País 1950  1960  1970

África Austral* 1,9  1,3  1,1
— África do Sul  1,8  1,0  0,9
— região com excepção da África do Sul *  0,1  0,3  0,2
Portugal  0,5  0,5  0,6
África Austral e Portugal  2,4  1,8  1,7

* Inclui o Norte da Rodésia/Zâmbia e Terras do Niassa/Malawi.  
Fonte: Kommerskollegium (1950) e Statistiska Centralbyrån (1960 e 1970)

ANExO V  
Importações suecas da África Austral e de Portugal 1950–1970 

(em percentagem do total das exportações)

Região/País  1950  1960  1970

África Austral*  1,5  1,1  0,6
— África do Sul  0,7  0,3  0,2
— região menos África do Sul*  0,8  0,8  0,4
Portugal  0,4  0,3  0,8
África Austral e Portugal  1,9  1,4  1,4

* Inclui o Norte da Rodésia/Zâmbia e Terras do Niassa/Malawi. Tradicionalmente,  
a Suécia importava muito cobre da Zâmbia.  
Fonte: Kommerskollegium (1950) e Statistiska Centralbyrån (1960 e 1970)

 



277Anexos

ANExO VI 
PAIGC – Pagamentos através da ASDI  

(valores correntes em milhares de coroas suecas [SEK]) 

     Ano               Valor

 1969/70*  – 
 1970/71  1,650 
 1971/72  3,550 
 1972/73  8,340 
 1973/74  15,525 
 1974/75  16,115 
 1975/76**  6,810 
 1976/77**  1,565 

 TOTAL  53,555 

 *   Pagamento de valores atribuídos em 1969/70 registados em 1970/71. 
**  Pagamentos registados depois da independência da Guiné-Bissau.  

Fonte: Contas anuais auditadas da ASDI
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ANExO VII 
 FRELIMO – Pagamentos através da ASDI  

(valores correntes em milhares de coroas suecas [SEK])

     Ano  Valor* 

 1969/70  – 
 1970/71  – 
 1971/72  480 
 1972/73  920 
 1973/74  3,500 
 1974/75  12,165 
 1975/76**  5,850 
 1976/77**  50 

 TOTAL  22,965 

*  A partir de 1965, foram pagos 1,7 milhões de coroas suecas ao  
Instituto de Moçambique. Os valores não incluem valores atribuídos  
for a do programa normal de ajuda bilateral. 

**  Pagamentos registados após a independência de Moçambique. 
Fonte: Contas anuais auditadas da ASDI 
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ANExO VIII 
MPLA – Pagamentos através da ASDI  

(valores correntes em milhares de coroas suecas [SEK])

 
 Ano                     Directo*          Outro**           Total 

1969/70  –  –  –  
1970/71  –  – – 
1971/72  460  – 460
1972/73  100  –  100
1973/74  940 650  1,590 
1974/75  770 –  770 
1975/76  5,440 1,500  6,940 
1976/77***  70  1,150  1,220

TOTAL  7,780  3,300  11,080

*  Pagamentos feitos ao abrigo do programa normal de ajuda bilateral.
 **  Ajuda multi-bilateral à escola do MPLA em Dolisie, no Congo, via UNESCO. 
***  Pagamentos registados após a independência de Angola. 
Fonte: Contas anuais auditadas da ASDI 
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ANExO Ix 
Total de pagamentos aos movimentos de libertação da África Austral  

e ao PAIGC através da ASDI 1969–1995 
(valores correntes em milhares de coroas suecas [SEK])* 

    Ano            PAIGC  FRELIMO     MPLA          ZAPU     ZANU        SWAPO              ANC   Total

1969/70  –  –  –  –  50  –  –  50 
1970/71  1,650  –  –  –  70  30  –  1,750 
1971/72  3,550  480  460  –  –  45  –  4,535 
1972/73  8,340  920  100  50  70  55  35  9,570 
1973/74  15,525  3,500  940  –  290  225  215  20,695 
1974/75  16,115  12,165  770  50  620  850  320  30,890 
1975/76  6,810  5,850  5,440  –  25  1,750  790  20,665 
1976/77  1,565  50  70  –  260  5,380  4,250  11,575 
1977/78  –  –  –  2,500  2,390  12,250  8,780  25,920 
1978/79  –  –  –  7,960  7,070  14,480  12,110  41,620 
1979/80  –  –  –  14,020  16,340  26,545  15,710  72,615 
1980/81  –  –  –  18,340  18,340  36,210  21,270  94,160 
1981/82  –  –  –  –  –  36,460  23,755  60,215 
1982/83  –  –  –  –  –  48,935  30,090  79,025 
1983/84  –  –  –  –  –  37,850  28,900  66,750 
1984/85  –  –  –  –  –  45,705  32,560  78,265 
1985/86  –  –  –  –  –  111,875  49,060  160,935 
1986/87  –  –  –  –  –  62,185  64,555  126,740 
1987/88  –  –  –  –  –  68,395  56,780  125,175 
1988/89  –  –  –  –  –  82,040  75,965  158,005 
1989/90  –  –  –  –  –  59,515  80,405  139,920 
1990/91  –  –  –  –  –  17,995  90,030  108,025 
1991/92  –  –  –  –  –  50  105,730  105,780 
1992/93  –  –  –  –  –  1,730  53,325  55,055 
1993/94  –  –  –  –  –  870  134,630  135,500 
1994/95  –  –  –  –  –  –  6,485  6,485 

TOTAL  53,555  22,965  7,780  42,920  45,525  671,425  895,750  1,739,920 

*  Excluindo dotações de emergência, actividades culturais, de informação, de investigação científica, etc. fora dos programas 
normais de ajuda bilateral. 

Fonte: Contas anuais auditadas da ASDI 
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Total de pagamentos aos movimentos de libertação da África Austral  
e ao PAIGC através da ASDI 1969–1995 

(valores correntes em milhares de coroas suecas [SEK])* 

Fonte: Contas anuais auditadas da ASDI 

Total disbursements through SIDA to the Southern 
African
liberation movements and PAIGC 1969–1995

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95

Source:  SIDA's audited annual 

69
/7

0

70
/7

1

71
/7

2

72
/7

3

73
/7

4

74
/7

5

75
/7

6

76
/7

7

77
/7

8

78
/7

9

79
/8

0

80
/8

1

81
/8

2

82
/8

3

83
/8

4

84
/8

5

85
/8

6

86
/8

7

87
/8

8

88
/8

9

89
/9

0

90
/9

1

91
/9

2

92
/9

3

93
/9

4

94
/9

5



Para uma bibliografia mais extensa consultar os dois volumes originais em inglês, que 
incluem também vasta documentação do Ministério dos Negócios Estrangeiros da  
Suécia e da ASDI. Nesta bibliografia estão apenas registados os principais livros e outros 
documentos publicados.
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