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Prefácio

La Resistenza Continua
POR JOSÉ LUÍS CABAÇO1

A Resistência Continua, que agora se apresenta ao público de língua portu-
guesa, ilumina de maneira original os itinerários do pensamento teórico que 
privilegiou, no pós-guerra, a voz dos povos em luta bem como se debruça sobre 
personalidades que souberam interpretar o latente sentimento popular e mobi-
lizar, em poucos anos, um amplo movimento de solidariedade. Ao associar na 
dedicatória do livro os nomes de Giovanni Pirelli, Joyce Lussu e Amílcar Cabral, 
Vincenzo Russo oferece uma sedutora chave para análise da ligação entre o 
antifascismo e o anticolonialismo que viria a enformar a vida política da Itália 
herdeira da Resistência. Ao aproximar Cabral dos dois intelectuais italianos o 
autor enfatiza a identidade entre a luta emancipatória das nações emergentes 
e o ciclo democrático e popular desencadeado pela combate ao nazi-fascismo. 

Com o apoio de uma rica documentação, o autor destaca justamente o 
pensamento e a ação de Joyce Lussu e de Giovanni Pirelli, sem dúvida entre 
os primeiros a defenderem essa convergência. 

O presente estudo reavivou a memória de um período rico da minha 
formação intelectual e ideológica. A sua leitura ajudou-me a aprofundar a 
compreensão da génese de um fenómeno político e social que, como espetador 

1 José Luís Cabaço é moçambicano e doutor em Antropologia pela Universidade de São Paulo. 
Participou na luta pela independência do seu país nas fileiras da Frente da Libertação de Moçam-
bique. Após a proclamação da independência em 1975, assumiu diversas responsabilidades no 
governo e nas instituições políticas, até se retirar do serviço público em 1992. É autor de Moçam-
bique. Identidade, colonialismo e libertação (2009). Foi professor convidado na Universidade Poli-
técnica de Moçambique e reitor da Universidade Técnica de Moçambique.
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interessado, acompanhara, meio século antes, quando estudante universitário 
em Trento.

Vivi em Itália durante a segunda metade da década de 1960, essa época 
em que ganhou ímpeto o movimento de solidariedade com os povos do chamado 
Terceiro Mundo e com as lutas que eles conduziam pela liberdade e dignidade 
plenas. Testemunhei de perto o envolvimento de jovens, trabalhadores e inte-
lectuais, o posicionamento dos partidos políticos, a mobilização das forças 
sindicais, a formação de associações de amizade e solidariedade, a sensibili-
zação crescente de setores sempre mais vastos da sociedade italiana. Foram 
anos de esperança, quando o sentimento coletivo parecia ganhar preponde-
rância e abrir caminhos à fascinante “descoberta” de outras humanidades.

Eu vinha de uma sociedade violenta e racista, inerente a qualquer ocupa-
ção estrangeira. O contato com as conquistas políticas, sociais e económicas 
que resultaram da vitória das forças democráticas na Europa sobre o fascismo 
davam-me a sensação inebriante de uma liberdade que experimentava pela 
primeira vez nos meus vinte e cinco anos de vida.

Ao chegar a Itália em 1966, as colónias portuguesas não eram tema de 
debate público. Apenas o nome Angola evocava, entre os cidadãos mais aten-
tos, a rebelião de um povo subjugado por Portugal que a propaganda dava 
como sufocada ou em vias de o ser. Das lutas de libertação na Guiné-Bissau e 
em Moçambique não havia referência nos media italianos. Tal como era então 
comum confundir-se “Mozambico” com “Mogadishu”, era surpresa para muitos 
o fato de existirem ainda outras colónias em África com o português como 
língua oficial.

Sobre o império lusitano descia uma densa cortina de nevoeiro que 
escondia a sua natureza criminosa e camuflava a cumplicidade dos interes-
ses do grande capital. O Portugal salazarista, com o seu tardo-colonialismo, 
era, esporadicamente, assunto de artigos ou comentários, muitas vezes patro-
cinados ou encorajados por Lisboa, assinados por jornalistas conotados com 
a extrema direita ou ligados às franjas mais reacionárias dos ambientes 
católicos. 

Mais interessado, por motivos óbvios, pelas questões africanas do que a 
maioria que me rodeava, assisti emocionado à tomada de consciência sobre 
as lutas – políticas e armadas – levadas a cabo pelos povos dos chamados 
territórios de ultramar. Esse processo de conscientização correspondia a um 
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diálogo entre o terceiro-mundismo e o anticolonialismo emergentes e o anti-
fascismo que dava corpo ao espírito da Resistência. A produção teórica e a 
militância política fazem desses dois intelectuais que o autor nos propõe, dois 
nomes emblemáticos do debate que o livro cobre. 

Conheci Joyce quando ela veio a Trento, em 1968, realizar uma conferên-
cia na Universidade. Mantivemo-nos, posteriormente, em contato, diretamente 
ou através de Mario Albano, co-fundador com Joyce da ARMAL (Associazione 
per i Rapporti coi Movimenti Africani di Liberazione), grupo com o qual espo-
radicamente fui convidado a colaborar. Dos encontros com ela recordo, em 
particular, o convite para um almoço no seu solar perto de Fermo e uma visita 
à sua residência em Roma, onde tive o privilégio de conversar também com 
Emilio Lussu. A personalidade marcante de Joyce aliava à sua experiência de 
militância desde os anos da Resistência ao nazi-fascismo, a interlocução direta 
e a colaboração ativa com muitos dos mais conhecidos políticos e intelectuais 
das nações emergentes e das colónias ainda em luta. Com juvenil orgulho, ouvi 
Joyce falar sobre a sua experiência na tradução da poesia do meu compatriota 
José Craveirinha, mas ficava particularmente envolvido quando, nas conversas, 
ela expunha a sua visão sobre a importância do terceiro mundo e o potencial 
revolucionário das lutas de libertação em curso, bem como sobre a necessidade 
de se transformar a solidariedade num crescente movimento de massas anti-
-imperialista no seio das potências hegemónicas.

Infelizmente, nunca tive a oportunidade de encontrar Giovanni Pirelli 
em pessoa, mas nem por isso deixou de ser relevante a sua influência na minha 
formação. Conheci-o pelas suas posições anticolonialistas e, posteriormente, 
pelos estudos sobre a obra e vida de Frantz Fanon, que o próprio Pirelli consi-
derava como um marco miliar da conjuntura anti-imperialista. O ensaio de 
apresentação da edição italiana de Sociologia della rivoluzione algerina foi, 
para mim, ávido leitor do pensador e militante argelino-antilhano, uma leitura 
decisiva. Pela mão de outros colegas “descobri”, então, o Centro de Documen-
tação Frantz Fanon, de que ele fora um dos fundadores, e inteirei-me do debate 
essencial que ganhara vulto a partir do Seminário de Treviglio (1964) que o 
Centro organizou. Tal como Vincenzo Russo regista, ali se colocaram em discus-
são questões como a força social revolucionária na Europa e nos países do 
Terceiro Mundo e a necessidade, para a esquerda dos países desenvolvidos, 
de se repensar a problemática da solidariedade. A intervenção de Amílcar 
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Cabral nesse Seminário, uma voz vinda das colónias em luta, condicionaria 
os termos desse debate.

Dividindo o seu livro em três capítulos o autor inicialmente enquadra 
tópicos fundamentais: a grande vaga emancipatória do pós-guerra, a especi-
ficidade do império lusitano e a relação entre anticolonialismo, Resistência e 
antifascismo que Lussu e Pirelli trouxeram para a ribalta da discussão política 
e teórica. O segundo capítulo debruça-se sobre o anticolonialismo italiano, 
suas limitações e problemas internos, mas também suas tarefas e obrigações. 
Finalmente, o capítulo 3 se ocupa da Conferência Internacional de Solidarie-
dade com os Povos das Colónias Portuguesas que se realizou em Roma, em 
finais de junho de 1970, o evento que culminou esse movimento anticolonialista. 
Tendo ultrapassado a repercussão prevista em virtude da audiência que o 
Papa Paulo VI concedeu aos dirigentes dos três movimentos de libertação – 
Angola, Guiné-Bissau/Cabo Verde e Moçambique – a Conferência colocou a 
Itália como o país ocidental de referência na solidariedade anticolonialista.

Membro da NATO e vinculado por laços jurídicos e convergência ideoló-
gica ao Pacto Atlântico, o Estado italiano ficou numa situação de grande ambi-
guidade ao ter que lidar com um movimento que nascera das forças sociais 
progressistas e das organizações juvenis, ancorado numa tradição de luta 
ainda bem viva na memória de todos. Essa evidente contradição suscitou, 
muitas vezes, algumas perguntas: por que essa liderança fora assumida pela 
Itália e não, por exemplo, pela França, herdeira da Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade e da corajosa luta dos seus partisans? Quanto terá sido impor-
tante para isso o fato de o efémero império colonial italiano ter sido uma 
construção do regime fascista? Como na esquerda italiana, com Pirelli, Lussu 
e outros eminentes pensadores, se construiu a ponte que ligou, no plano estra-
tégico e emocional, a Resistência com as lutas dos movimentos de libertação 
nacional, quando a esquerda em Portugal não fora capaz de o fazer até, prati-
camente, à ocorrência da guerra colonial? Como conciliar a prática do marxismo 
europeu com a experiência revolucionária dos movimentos africanos, operando 
em condições políticas, económicas e sociológicas tão diferentes? Que forças 
sociais conduzem um processo de independência total? 

A sobreposição entre a ordem colonial e o autoritarismo desumano dos 
sistemas políticos que a impunham tornava-se aqui evidente tanto nas colónias 
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de Portugal, como nos regimes coloniais racistas de minorias brancas. Vastos 
setores da sociedade italiana eram ainda sensíveis a essa sobreposição e foi 
esse sentimento que as lideranças políticas e intelectuais da Itália progressista 
souberam interpretar. Outros elementos empíricos e marginais convergem 
nessa reflexão.  

O Mediterrâneo se manteve, ao longo da História, uma referência central 
no inconsciente coletivo do povo transalpino. Afinal, é no Mare Nostrum, 
ligando três continentes, que a Itália consolida a sua vocação de intermediá-
rio privilegiado e se impõe como potência. Pode-se compreender, então, como 
a luta de libertação do povo argelino, nas margens do Mediterrâneo, constituiu 
um abalo que necessariamente fez sentir as suas réplicas em Itália. Não é de 
excluir que um dos primeiros paralelismos se tenha fundado na repulsa pela 
cruel repressão das aspirações legítimas dos argelinos que convocava a memó-
ria das SS nazistas. “A Batalha de Argel”, a mais consagrada obra sobre a 
Guerra da Argélia, realizada por Gillo Pontecorvo em 1966, parece refletir 
esse sentimento dos italianos ao denunciar a barbárie da máquina repressiva 
do colonialismo francês. 

A analogia com o trauma da Resistenza foi-se gradativamente reforçando. 
A experiência argelina, “às portas de casa”, fez reavivar as brasas ainda incan-
descentes do espírito partigiano. Com a vitória dos mujahidin, como se desig-
navam os combatentes da liberdade da Argélia, a bandeira da luta anti-impe-
rialista e anticolonialista do terceiro mundo passou para as florestas da 
península indochinesa onde os vietnamitas, vencedores do exército francês, 
resistiam à agressão da força militar mais poderoso do planeta. 

A campanha de denúncia do governo despótico de Lisboa e de solidarie-
dade com a luta dos povos das colónias lançada em Treviglio, ganhou a ribalta 
do movimento anticolonialista e anti-imperialista mundial com a Conferência 
de Roma e o reconhecimento Papal. Ao destacar a Conferência como um evento 
paradigmático do movimento de solidariedade com o Terceiro Mundo, pelo 
qual lutaram tantos intelectuais e militantes na Europa, Vincenzo Russo confirma 
a sua importância como uma batalha vitoriosa para os oprimidos de todo o 
mundo. Também por isso, a leitura deste livro revela-se obrigatória para a 
compreensão da história dos caminhos que aproximaram Giovanni Pirelli, 
Joyce Lussu e Amílcar Cabral.





Non, nous n’avons jamais été amazones du roi du Dahomey, 
ni princes de Ghana avec huit cents chameaux, ni docteurs à 
Tombouctou Askia Le Grand étant roi, ni architectes de Djenné, 
ni Mahdis, ni guerriers. Nous ne nous sentons pas sous l’aisselle 
la démangeaison de ceux qui tinrent jadis la lance. Et puisque j’ai 
juré de rien celer de notre histoire (moi qui n’admire rien tant 
que le mouton broutant son ombre d’après-midi), je veux avouer 
que nous fûmes de tout temps d’assez piètres laveurs de vaisselle, 
des cireurs de chaussures sans envergure, mettons les choses au 
mieux, d’assez consciencieux sorciers et le seul indiscutable record 
que nous ayons battu est celui d’endurance à la chicotte...

Aimé Césaire

[…] se é verdade que uma revolução pode falhar, mesmo 
que seja nutrida por teorias perfeitamente concebidas, ainda 
ninguém praticou vitoriosamente uma Revolução sem teoria 
revolucionária.

Amílcar Cabral

[…] aquele furor antigo que está em todos nós, e que desa-
fogamos em tiros, em inimigos mortos, é o mesmo que faz os 
fascistas atirarem, que os leva a matar com a mesma esperança 
de purificação, de resgate. Mas aí há a história. Há que nós, na 
história, estamos do lado do resgate, eles do outro. Aqui nada se 
perde, nenhum gesto, nenhum disparo, embora igual ao deles, 
você me entende? igual ao deles, se perde, tudo servirá para liber-
tar, se não a gente, para libertar nossos filhos, para construir 
uma humanidade já sem raiva, serena, na qual seja possível não 
ser mau. 

Italo Calvino
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Introdução

O que fazem os nossos simpáticos 
anticolonialistas?

Joyce Lussu em carta a 
Giovanni Pirelli 

(6.11.1962)

O Comitato Anticoloniale Italiano, o Comitato Italiano per la Pace, o 
Centro Documentazione Frantz Fanon, o Centro di Ricerca sui Modi di Produ-
zione de Milão (CRMP, designado CRAMPO), o Comitato Antimperialista Cabral, 
o Comitato Italiano della Fondazione Russell, a Sezione Italiana del Tribunale 
Russell, o Centro Antimperialista Che Guevara de Roma, a ARMAL (Associa-
zione per i Rapporti coi Movimenti Africani di Liberazione), o Comitato nazio-
nale di solidarietà con i popoli delle Colonie portoghesi de Roma, o Comitato 
nazionale di solidarietà con i popoli dell’Africa australe e Attività contro 
l’Apartheid e o Comitato provinciale di amicizia Reggio Emilia-Pemba-Cabo 
Delgado (também designado Comitato “Noi con Voi”), ambos de Reggio Emilia, 
o Movimento Liberazione e Sviluppo de Milão, o Comitato per il Mozambico 
Libero de Bologna, o CAPL (Comitato Africa portoghese libera), e ainda o 
Comitato per l’amnistia e la libertà democratica in Portogallo com sede em 
Roma e Milão, a Associazione Nuova Resistenza e a Unione Nazionale Univer-
sitaria rappresentativa Italiana (UNURI) representam – para lá de uma taxo-
nomia, de um sistema de siglas e acrónimos por vezes impronunciáveis – uma 
constelação vasta e heterogénea de movimentos surgidos e ativos em Itália 
entre os anos 60 e 70: trata-se de um duplo mapa, incompleto, que inclui 
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quer alguns sectores do terceiro-mundismo italiano (Costadoni, 1984), quer 
os grupos nascidos naquele período (também sob o impulso da resistência 
portuguesa no exílio reunida em torno da FPLN – Frente Patriótica de Liber-
tação Nacional), unidos pelo objetivo aparentemente “comum” de apoiar as 
lutas de libertação dos movimentos africanos contra o colonialismo português 
e a luta contra o Estado Novo fascista de António Oliveira Salazar (1933-1967) 
e Marcelo Caetano (1968-1974). Milão, Reggio Emilia e Roma1 são os centros 
italianos desta “geografia do conhecimento e da solidariedade” que se situa 
entre 1961 e 1974/75, quando a luta armada dos movimentos de libertação 
africanos em três frentes (Angola, Guiné-Bissau e Moçambique) conduz à 
independência das cinco colónias portuguesas (incluindo Cabo Verde e São 
Tomé e Príncipe), pondo fim ao último, anacrónico, império europeu em 
África, àquele paleo-colonialismo de que fala Agostinho Neto. Ainda que esta 
se trate de uma perspetiva absolutamente inédita, estes movimentos ativos 
em Itália são uma potente chave de leitura dos fenómenos culturais e dos 
processos históricos que, em Portugal e nas suas colónias, precedem o colapso 
do secular programa colonial.

O anticolonialismo italiano – que, como já observado (Srivastava, 2018), 
afunda as suas raízes na transição entre o século XIX e o XX e se consolida 
na oposição antifascista ao Império de Mussolini dos anos 30 – irá, após a 
Segunda Guerra Mundial e em tempos de descolonização, reconfigurar-se, 
desenvolvendo-se na praxis e na teoria sobretudo a partir do grande para-
digma que a Guerra da Argélia representou para o anticolonialismo inter-
nacional e europeu, em particular. Na convergência, até ambígua, das velhas 
e das novas tradições de pensamento político, que vão desde o terceiro- 

1  Recorde-se que, naquele período, a cidade de Roma é um centro nevrálgico para a oposição 
antifascista portuguesa no estrangeiro: aí se publica o folheto O Portugal Socialista da Acção 
Socialista Portuguesa, aí se forma um Comité Internacional de Solidariedade para a Libertação 
de Mário Soares (Comitato Internazionale di Solidarietà per la Liberazione di Mário Soares); e é 
também para Roma que a FPLN pensa transferir a sua organização, sediada em Paris, antes de 
se estabelecer definitivamente em Argel com o favor e apoio de Ben Bella (Matos, 2014). Ainda 
que transcenda o âmbito deste trabalho, há que referir o papel de Argel como verdadeira capital 
do anticolonialismo internacional. A iniciativa de Ben Bella de criar, no âmbito da Organização 
da União Africana, um programa pan-africano de apoio às lutas de libertação, tornou-a uma 
central da logística e da formação militar para os movimentos em luta (Mateus, 1999).
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-mundismo (na dupla aceção de Tiersmondisme e Third-Worldism2), de um 
certo pacifismo com as suas ações não-violentas, do internacionalismo socia-
lista (também na vertente cosmopolita de Gramsci), do novo marxismo ou 
fanonismo, até à reelaboração do cheguevarismo e das doutrinas filo-chine-
sas e filo-vietnamitas e às armas da teoria de Cabral, o anticolonialismo 
italiano dos anos 60 – também em virtude da perda de todos os vínculos 
coloniais3 (a 1 de Janeiro de 1960 termina o protetorado de Itália sobre a 
Somália) – confere a Itália um papel de primeiro plano, quer na vertente 
político-diplomática, quer na vertente social (a solidariedade em todas as 
suas formas) e cultural, como testemunha o papel paradigmático do Partido 
Comunista Italiano (PCI) na construção da África independente (Borruso, 
2009). É na remoção da memória colonial do imaginário italiano (Andall-
-Duncan, 2005), que levou ao desaparecimento da “África italiana” do debate 
interno após o fim do fascismo (que coincide com o fim do colonialismo de 
Itália), que reside a ambivalência do discurso anticolonialista italiano: por 
um lado, a ausência de uma descolonização italiana contribui para a inexis-
tência de uma reflexão sobre a própria herança colonial; por outro, o forte 
empenhamento no apoio às lutas de libertação anticolonial, anti-França e 
sobretudo anti-Portugal4, é marcado por uma forte carga antifascista.

2  Na historiografia de língua inglesa, a expressão Third-Worldism refere-se principalmente ao 
movimento e à atitude política que faz do conceito de Terceiro Mundo e da experiência comum 
de exploração colonial um fundamento identitário, ou seja, um projeto político nascido na esteira 
das lutas anticolonialistas dos movimentos de libertação e do seu potencial revolucionário, con-
duzido pelos países do Terceiro Mundo em oposição à lógica do conflito bipolar e do alinhamento 
a uma das duas superpotências. Por outro lado, o termo Tiersmondisme, na aceção francesa, 
define o movimento de solidariedade política, principalmente europeu, com as lutas de libertação 
nacional de países do Terceiro Mundo surgido a partir do fim dos anos 50.
3  Em plena guerra colonial (1965), Salazar, em conversa com o Embaixador italiano em Portugal, 
lamentava que uma das consequências da Segunda Guerra Mundial tivesse sido a imposição à 
Itália do abandono das suas colónias, já que esta política defendida por Inglaterra e França tinha 
acabado por minar as suas próprias posições em África (Matos, 2014, p.197). Sobre a desmobili-
zação do projeto imperial em África por parte das potências coloniais europeias e sobre as outras 
retóricas salazaristas que vão do “colonialismo missionário” à vulgata luso tropicalista veja-se 
Alexandre, 2017.
4  A retórica da inveja pela extensão das possessões coloniais portuguesas em contraste com a 
inexistente projeção imperial de Itália nos anos 50 e 60 aflora em diversas ocasiões nas relações 
diplomáticas entre Portugal e Itália (Matos, 2014). A inveja dos outros, ou seja, das outras potên-
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Examinar o anticolonialismo em Itália permite-nos também compreen-
der mais claramente os contornos do anticolonialismo metropolitano 
que se cristalizaria em solidariedades recíprocas entre antifascistas e 
anticolonialistas em vista da Segunda Guerra Mundial. Efetivamente, 
anticolonialismo e antifascismo são parte integrante da mesma coisa: 
um desejo de transformar a nação a partir do interior, uma nova conce-
ção de nação que rejeita simultaneamente o imperialismo e o fascismo. 
(Srivastava, 2018: 205).5

É, sem dúvida, no perímetro da equivocada sobreposição entre antico-
lonialismo e antifascismo (cujos termos e objetivos, nem sempre convergen-
tes, são delineados com extremo rigor pelo anticolonialismo africano e, em 
particular, pelo pensamento de Amílcar Cabral – “[…] os nossos povos não 
lutam contra o fascismo português: nós lutamos contra o colonialismo portu-
guês”) que se move o anticolonialismo italiano quando, a partir dos anos 50, 
esboça um paralelo entre a luta de resistência contra o nazismo e fascismo 
e as lutas armadas de libertação daquele que começava então a ser chamado 
de Terceiro Mundo (Sauvy, 1952). A Resistenza6, entendida não somente como 
a defesa de uma herança ideal, mas, sobretudo, como “um ataque, uma 
iniciativa”, não terminara. Pelo contrário, continuara simplesmente noutro 
lugar. O publicismo e a historiografia da Resistenza italiana interiorizam 
uma ideia trazida pelo discurso anticolonialista, e que nos anos 60 – os anos 
que vão da consagração à monumentalização (Cooke, 2015) – se torna central, 
até enquanto alternativa convincente ao cliché quase universal da Resistenza 

cias ou ex-potências imperiais europeias é um topos narrativo do discurso colonial português 
desde Oitocentos, usado também como defesa, como nos tempos do Scramble for Africa. Sobre 
este tema permitimo-nos remeter para 2008.
5  “Examining anti-colonialism in Italy also allows us to understand more clearly the contours of 
metropolitan anti-colonialism, which would crystalize into cross-reciprocal solidarities between 
anti-fascist and anti-colonialists in the lead-up to the Second World War. Indeed, anti-colonialism 
and the anti-fascism are part and parcel of the same thing: a will to transform the nation from 
within, a new conception of nation that rejects imperialism and fascism in the same both”.
6  Utilizaremos aqui o termo italiano Resistenza para entender a experiência histórica da luta 
armada italiana e europeia contra o jugo nazi-fascista ocorrida entre 1944 e 1945. Utilizaremos 
o termo “resistência” em sentido mais genérico entendendo todas as experiências de lutas do 
Terceiro Mundo assim como as suas implicações teóricas.
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como um “segundo Risorgimento”7: a guerra da Argélia, as lutas em África 
contra o colonialismo português, a guerra do Vietname e as outras lutas 
contra o imperialismo, especialmente o americano, são vistas como formas 
de resistência. Surge então uma nova interpretação histórica do período 
1943-45 que desta forma adquire (como se esperava) um interesse atual e 
sincero. Ao mesmo tempo, as rivoluzioni altrui, as revoluções dos outros 
(Martellini, 2012) funcionam como espelho em que o anticolonialismo, com 
formas, tempos e modalidades diferentes, se pode representar como legítimo 
herdeiro da luta dos Partigiani. As palavras de Joyce Lussu, partigiana e 
figura de primeiro plano do anticolonialismo italiano, sintetizam na perfei-
ção a ideia de continuidade-convergência-semelhança entre a Resistenza 
italiana e as lutas de libertação. Esta ideia seria glosada pela memorialística 
partigiana do anticolonialismo italiano, ao ponto de os guerrilheiros dos 
vários movimentos de libertação serem usualmente chamados de partigiani 
pela imprensa italiana daqueles anos:

A resposta dos povos colonizados eram as guerras de libertação que 
começavam a incendiar todos os continentes, da Argélia a Angola,  
de Cuba ao Vietname. E a consciência civil e democrática estava com 
quem era obrigado a pegar em armas para se salvar da tortura e do 
genocídio.
Considerando que tínhamos feito a guerra contra o nazi-fascismo e 
o militarismo esperando que fosse a última guerra, o resultado não 
era brilhante. […] Durante a Guerra Fria, tinha trabalhado com o 
Movimento Mundial da Paz, que tinha como emblema a pomba de 
Picasso com o ramo de oliveira e se opunha à cruzada anticomunista 
levada a cabo pelos Estados Unidos e pelas potências colonialistas, 
com os seus clientes e os seus subordinados, entre os quais os governos 
italianos. Durante esta atividade tinha viajado muito e conhecido 
revolucionários de todos os continentes, apercebendo-me de que a 
guerra partigiana que tinha combatido era apenas o início de uma 
longuíssima série de guerras partigiane igualmente legítimas e neces-
sárias, visto que o nazi-fascismo só em parte tinha sido abatido e 

7  Por Risorgimento entende-se o processo de unificação de Itália, também através da expulsão 
dos austríacos, que se realizou na segunda metade do século XIX
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renascia a partir das suas raízes: a exploração assente nas armas, o 
colonialismo, o racismo (Lussu, 1992, p. 99-100)8.

É possível identificar uma verdadeira “Resistance aesthetics” (Srivas-
tava, 2018) nas culturas do anticolonialismo italiano que, pelo menos no 
caso português, incluem manifestações literárias, historiográficas, tradutó-
rias, mas também música, cinema, documentarismo (Piçarra, 2018) e foto-
grafia. Citem-se, no campo musical, a obra A Floresta é jovem e cheia de vida 
(1966) de Luigi Nono e Giovanni Pirelli (cujo título tem origem nas palavras 
de um combatente angolano anónimo), o trabalho de mediação e apoio à 
casa discográfica Dischi del Sole, também de Giovanni Pirelli, a quem se deve 
a edição de Angola chiama. Documenti e canti dalle zone liberate de Augusta 
Conchiglia (1970) e o disco W Frelimo: documenti e canti del popolo mozam-
bicano in lotta contro il colonialismo portoghese (1972) organizado por Silvio 
Pampiglione. No âmbito cinematográfico, um grupo de documentários de 
guerra sobre as três frentes africanas da resistência antiportuguesa realiza-
dos por cineastas italianos a pedido ou em acordo com os próprios movi-
mentos de libertação: Labanta negro de Piero Nelli e Eugenio Bentivoglio 
(1966); os documentários de Vittorio Orsini sobre a guerrilha do PAIGC; de 
Augusta Conchiglia e Stefano de Stefani, A proposito dell’Angola (1973); de 
Franco Cigarini, Dieci giorni con i guerriglieri del Mozambico (1972). E ainda 
as reportagens fotográficas da frente angolana de Augusta Conchiglia, Guerra 
di popolo in Angola: reportage fotografico realizzato con i partigiani del MPLA 
(1969) com prefácio de Joyce Lussu; e da frente guineense, as reportagens 

8  “La risposta dei popoli colonizzati erano le guerre di liberazione che iniziavano a fiammeggiare 
in tutti i continenti, dall’Algeria all’Angola, da Cuba al Vietnam. E la coscienza civile e democratica 
era con chi era costretto a prendere le armi per salvarsi dalla tortura e dal genocidio. Considerando 
che avevamo fatto la guerra al nazifascismo e al militarismo sperando che fosse l’ultima guerra, 
il risultato non era brillante. […] Durante la Guerra Fredda, avevo lavorato con il Movimento 
Mondiale per la Pace che aveva per emblema la colomba di Picasso col ramoscello d’olivo e si 
contrapponeva alla crociata anticomunista indetta dagli Stati Uniti e dalle potenze colonialiste, 
coi loro clienti e i loro dipendenti, compresi i governi italiani. Durante questa attività avevo girato 
parecchio e conosciuto rivoluzionari di tutti i continenti, rendendomi conto che la guerra parti-
giana che avevo combattuto era stato soltanto l’inizio di una lunghissima serie di guerre partigiane 
altrettanto legittime e necessarie, dato che il nazifascismo era stato solo parzialmente abbattuto 
e rispuntava dalle sue radici: lo sfruttamento sostenuto dalle armi, il colonialismo, il razzismo”.
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de Uliano Lucas9 (1970) e de Bruna Polimeni D’Amico10 (1971), que viria 
também a fazer a cobertura fotográfica da Conferência de Solidariedade de 
Roma em 1970, como testemunham as imagens conservadas no Arquivo da 
Fondazione Basso (ver Anexo Documental).

E mais interessante ainda é recuperar, em contraponto, as reconfigu-
rações teóricas e estéticas da herança histórica da Resistenza italiana – nas 
palavras de Cabral (2013b, p.199), “povo heroico que soube dar exemplos 
de amor à liberdade: o povo italiano”, proferidas na Conferência da CONCP 
(Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas) em 
Dar es Salaam11, ou na poesia do poeta e militante do MPLA, o angolano Costa 
Andrade, exilado em Itália (De Marchis, 2018) – e da resistência enquanto 
conceito operativo filosófico-político, na teoria anticolonial de pensadores 
como Cabral, conceito eloquentemente discutido nos seminários coligidos 
na Análise de alguns tipos de resistência (1974). É, aliás, o próprio pensador 
guineense, num relatório sobre o estado da luta (dezembro 1966), a reconhe-
cer que a guerrilha de libertação do PAIGC na Guiné Bissau assume “progres-
sivamente o caráter de uma luta de partisans” (Cabral, 2013b, p. 47).

O equívoco de sobrepor as instâncias do anticolonialismo africano (luta 
pela libertação do colonialismo português e obtenção da independência 
nacional para os territórios africanos) às reivindicações do antifascismo 
europeu (derrube do Estado Novo e democratização de Portugal) repete-se 
frequentemente no discurso do anticolonialismo italiano, como demonstra 
o amplo e articulado publicismo sobre o caso português (boletins, dossiers, 
artigos, panfletos, traduções, reportagens/peças jornalísticas, etc.) que nos 
anos da guerra colonial é produzido em Itália. A sobreposição do antifascismo 
e do anticolonialismo que caracteriza a leitura italiana do caso português 

9  Sobre Uliano Lucas, também enquanto fotorrepórter terceiro-mundista, veja-se Miodini, 2012.
10  De Bruna Polimeni, veja-se a entrevista concedida pela fotógrafa italiana à televisão de São 
Tomé e Príncipe STPtv, agora acessível em https://www.youtube.com/watch?v=BeVdMtegj=-Effeature-
youtu.be (07/07/2021).
11  Nesta ocasião, Cabral agradece as palavras de encorajamento de um “amigo de Itália, um irmão 
de Itália” proferidas, no dia anterior aos trabalhos da Conferência, por Giovanni Serbandini, o 
partigiano Bini, jornalista e parlamentar do PCI, presente em representação do Comitato Antico-
loniale Italiano.
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– diferente e excêntrica relativamente ao caso franco-argelino – deve ser 
também interpretada à luz de um “aspeto singular da descolonização africana 
que se afigurou particularmente congenial à visão do PCI [...]: o objetivo não 
era somente a destruição da ordem colonial, mas também o derrube da 
ditadura salazarista que, com a Espanha franquista, constituía o último bastião 
autoritário numa Europa democrática” (Borruso, 2009, p. 132).

Temo-nos referido até agora ao anticolonialismo italiano dos anos 60 
e 70 como se este se tratasse de um bloco monolítico e estático, que se teria 
consolidado com a Guerra da Argélia e atravessado a década de 60 até, pelo 
menos, meados dos anos 70, aquando da Revolução dos Cravos e das inde-
pendências das colónias portuguesas de África. Na verdade, o anticolonialismo 
italiano daqueles anos (até nas suas interseções com o antifascismo) é melhor 
descrito como uma vasta rede, cujas implicações históricas e ideológicas, 
cujas experiências intelectuais e políticas, só em parte foram resgatadas. O 
papel do PCI no apoio à causa dos movimentos africanos contra o colonia-
lismo português (veja-se Borruso, 2009, mas também, para os casos especí-
ficos, Forti 1990; Lanzafame-Podaliri 2004; Tornimbeni 2018; 2019) restituiu 
a versão do anticolonialismo italiano na sua vertente política, certamente 
importante, mas não a única.

Na grande maioria dos seus aspetos, o apoio e as solidariedades do 
anticolonialismo italiano com as lutas de libertação africanas estão ainda 
por investigar, quer nas suas estratificações ideológicas e culturais mais 
profundas, quer na complexa reconstrução dos processos e percursos que 
tantas vezes tiveram evoluções efémeras, e cujos testemunhos estão disper-
sos12. Se é indiscutível que o anticolonialismo italiano encontrou o seu apoio 

12  Naturalmente, a história do anticolonialismo italiano dos anos 60 e 70 que apoia os movimen-
tos de libertação das colónias portuguesas em África deveria contemplar também as contra-nar-
rativas de que é porta-voz uma parte da imprensa e da intelectualidade italiana, num bloco que 
vai do Centro conservador até aos neofascistas e aos monárquicos, claramente favorável ao Estado 
Novo e à sua política colonialista. Sobre os esforços do Governo português e dos seus órgãos 
diplomáticos para conseguir o apoio da opinião pública italiana através da publicação de artigos 
em quotidianos reputados ou tidos como tal (Corriere della Sera e Il Tempo, etc.), evitando a 
imprensa mais conotada com a direita italiana, leiam-se as considerações de Matos, 2014. Porque 
sintomático desta batalha semântica da propaganda filo-portuguesa, citamos um panfleto editado 
pelo Fronte Monarchico Giovanile que apela ao apoio ao último bastião da cristandade neste novo 
Vietname para travar a barbárie comunista.
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“político” e “institucional” nos partidos da esquerda (no PSI, Partido Socialista 
Italiano, no PCI, Partido Comunista Italiano e, depois, no PSIUP, Partido Socia-
lista Italiano de Unidade Proletária), inclusive a nível local13, e ainda numa 
parte da Democracia Cristã e do Partido Republicano e de um certo ambiente 
sindical, há ainda que considerar as suas implicações de caráter diplomático, 
religioso e até económico (recorde-se o papel da petrolífera italiana ENI de 
Enrico Mattei na Argélia e o caso da barragem de Cabora Bassa em Moçam-
bique) para compreender completamente o papel, até ambivalente, de Itália, 
quer naquele período, quer sucessivamente, num contexto mundial já “pós- 
-colonial”, no âmbito da cooperação internacional.

Convém não esquecer que em termos governativos e diplomáticos 
também Itália, face à guerra colonial portuguesa, participa daquela condição 
de neutralidade colaborante (Pinto, 2001) partilhada pelos principais aliados 
de Portugal (Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, República Federal da 
Alemanha), parceiros centrais da Aliança Atlântica. Como já justamente 
observado, a rede de solidariedade com as lutas contra o colonialismo portu-
guês apoiada pelos partidos políticos italianos da esquerda deve ser lida 
dentro da dialética entre uma visão internacionalista implícita nalguns 
municípios de esquerda como Reggio Emilia e Bolonha, e a fidelidade atlân-
tica dos governos de maioria Democrata-Cristã (Tornimbeni, 2018).

Se é um facto que as relações diplomáticas luso-italianas serão profun-
damente condicionadas pela guerra colonial (Matos, 2014), é igualmente 
verdade que entre 1961 e 1974, no quadro de uma relação marcada por 
convergências e divergências entre a política do Estado Novo e as experiên-
cias de governo do Centro-Esquerda italiano, assistimos a uma verdadeira 
estratégia alternada de tensão e distensão entre fidelidade internacional à 
Aliança Atlântica e posições favoráveis à autodeterminação dos povos, que 
nos fóruns internacionais (ONU e NATO) raramente serão expressas, como 
reconhecia, ainda em 1971, Agostinho Neto, numa entrevista dada ao Avanti! 
(9 de maio) numa das suas muitas viagens a Itália.

 

13  Como testemunham os casos das giunte comunali “vermelhas” que “repartem entre si” as redes 
de cooperação com os três movimentos de libertação: “A cidade de Prato dever-se-ia geminar com 
o MPLA, San Giovanni Valdarno com o PAIGC e, por fim, Reggio Emilia com a Frelimo” (Lanzafame- 
-Podaliri, 2004, p. 57).
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Agostinho Neto, presidente do MPLA, após ter manifestado, em maio 
de 1971, a convicção de que Itália se estava a posicionar a favor da 
descolonização de África, viu-se obrigado, em junho do mesmo ano, a 
denunciar as responsabilidades do governo italiano, acusando-o de 
“jogo duplo” (Sulle responsabilità, 1973 p. 1)14.

Aliás, não é possível compreender completamente a dimensão ideoló-
gica do anticolonialismo italiano dos anos 60 e sobretudo dos anos 70, sem 
se considerar uma dupla passagem histórica e – digamos – epistemológica. 

Por um lado, o anticolonialismo italiano na sua vertente terceiro-mun-
dista contribui para a superação do eurocentrismo marxista (Srivastava, 
2018) dos partidos tradicionais da esquerda europeia e italiana, influenciando 
de forma mais ou menos explícita a “teoria crítica” da da New Left. Veja-se, 
neste sentido, o papel de Giovanni Pirelli como verdadeiro ponto de encon-
tro entre o anticolonialismo e o operaísmo, nomeadamente através do traba-
lho em revistas como Quaderni Rossi e Quaderni Piacentini15 (Scotti, 2016, 
2018) com importantes repercussões sobre o universo dos Movimentos que 
na segunda metade da década se tornarão protagonistas da vida pública 
italiana16.

Entre 1968 e 1974 assistimos a uma nova declinação do anticolonialismo 
articulada pelo Movimento estudantil e por alguns movimentos da esquerda 
extraparlamentar (Lotta Continua17 e Potere Operaio, entre outros), a quem 

14  “Agostinho Neto, presidente del MPLA, dopo aver espresso nel maggio del 1971, la convinzione 
che l’Italia si stesse muovendo in favore della decolonizzazione dell’Africa si vide costretto nel 
giugno dello stesso anno a denunciare le responsabilità del governo italiano accusandolo di 
«doppio gioco»”.
15  O artigo publicado nos Quaderni Piacentini (ano I, n. 6, 1962) de Sergio Spazzali, “Nuovi temi per 
la sinistra”, seguido de uma significativa Cronologia dei Movimenti di Liberazione del Terzo Mondo 
(que vai desde 1945 até 1955) marca o início de uma nova atenção por parte da esquerda indepen-
dente aos problemas da descolonização e das libertações nacionais nos países do Terceiro Mundo.
16  Sobre o caráter transnacional do anticolonialismo, que envolve tanto os colonizados como os 
atores europeus, privilegiando em particular o caso da Nova Esquerda francesa, veja-se Kalter, 
2016.
17  Embora não sendo o foco deste trabalho, recordamos que a experiência portuguesa, na sua 
dupla vertente de libertação do colonialismo e de derrube do Estado Novo, chamou a atenção 
sobretudo dos líderes de Lotta Continua que, em maio de 1974, a poucas semanas da Revolução 
dos Cravos, abriram uma sucursal em Lisboa (Cazzullo, 1998).
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cabe superar a contradição (não reconhecida como tal) entre o caráter nacio-
nalista das guerrilhas de libertação e das forças revolucionárias do Terceiro 
Mundo, e as suas próprias reivindicações antinacionais com um forte cará-
ter internacionalista (Ortoleva, 1998).

Por outro lado, e como resultado deste primeiro processo, é ao antico-
lonialismo italiano que se deve aquela “torsão político-ideológica” (Tolomelli, 
2016) que interessou grande parte da crítica terceiro-mundista europeia: 
com a oposição à Guerra do Vietname e com a ação da Tricontinental, “os 
movimentos terceiro-mundistas europeus passaram de uma condenação 
indistinta e incondicional de todas as formas de colonialismo a um antico-
lonialismo declinado em chave anti-imperialista, exclusivamente calibrado 
para a política externa dos Estados Unidos” (Tolomelli, 2016). Indo além do 
esquema que definiria uma espécie de consequencialidade histórica entre 
os três processos (anticolonialismo – terceiro-mundismo – anti-imperialismo), 
podemos considerar que o anticolonialismo italiano dos anos 60 e 70 se 
substancia graças à sua dimensão terceiro-mundista, e se reconfigura ideo-
logicamente como anti-imperialismo, sobretudo declinando-se em chave 
anticapitalista e antiamericana.

O conservadorismo cultural do PCI explica em parte a desafeição, no 
início da década de 60, dos jovens radicais de esquerda que liderariam 
o movimento de 1968 e pensavam num futuro para o Marxismo italiano 
que era transnacional e antidoutrinal nos seus desenvolvimentos. 
Abraçaram, de forma muito natural, o Terceiro-mundismo, que viram 
como um antifascismo além das fronteiras da Europa (Srivastava, 
2018, p. 212)18.

A nossa análise irá privilegiar dois campos: o teórico e o da ação cultu-
ral em alguns casos específicos que melhor podem revelar, até por compa-
ração, a relação do anticolonialismo italiano com a luta de libertação do 

18  “The cultural conservatism of the PCI in part explains the dissatisfaction at the beginning of 
the 1960s of young left-wing radicals, who were to lead the 1968 movement and looked to a future 
for Italian Marxism that was transnational and anti-doctrinaire in its developments. Quite naturally 
they embraced Third-Worldism, which they understood as an anti-fascism beyond the confines 
of Europe”. 
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colonialismo português. Será necessário ler, em contraponto, a contribuição 
teórica que o anticolonialismo italiano dá à interpretação do colonial-fas-
cismo português e à luta de libertação dos movimentos africanos, e a contri-
buição do pensamento anticolonialista africano (em particular de Amílcar 
Cabral), que permite problematizar – e portanto desprovincializar – questões 
como a não correspondência em termos revolucionários entre a luta de 
libertação do colonialismo português e as reivindicações de classe proletária 
ocidental, ou a solidariedade internacional para com movimentos de liber-
tação. Com a evolução da guerra colonial, a solidariedade internacional – 
tanto dos países socialistas como dos estados africanos já independentes e 
dos países da NATO (como Itália) – torna-se cada vez mais necessária para 
os movimentos africanos. E é por isso que constitui um tema central do 
pensamento anticolonialista de Cabral e que implica uma profunda reanálise 
das práticas e do discurso terceiro-mundista do anticolonialismo italiano, 
que em diversas ocasiões se interroga sobre os limites da solidariedade polí-
tica, cultural e propagandística. Todas as formas de solidariedade secundá-
ria, como são definidas por Cabral (solidariedade financeira, militar, logística, 
sanitária), não podem jamais estar submetidas a outros interesses – pater-
nalismos neocoloniais, cumplicidades financeiras, preconceitos antissovié-
ticos, ou a venda de armas, munições e helicópteros ao exército português 
por parte de algumas empresas italianas, realizada no âmbito dos acordos 
da NATO. 

À solidariedade que, pela sua densa trama de relações e referências, 
definimos como cultural, e que se concretiza na divulgação de traduções 
italianas de textos literários e ensaísticos19, de manifestos de propaganda 
política e de compilações de estudos e de instrumentos úteis para conhecer 
a história e as vicissitudes das colónias portuguesas em guerra contra o 
colonialismo, dedicaremos uma parte da nossa análise, pois acreditamos 
que só reconstruindo (também) este tipo de rede – em que se cruzam a 
receção literária dos escritores africanos de língua portuguesa, a história do 

19  A receção literária de autores africanos de língua portuguesa é fértil neste período. Para a 
poesia africana de língua portuguesa, vejam-se as duas antologias paradigmáticas: Andrade, 1961 
e Tavani, 1969.
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jornalismo italiano, a divulgação do pensamento político africano, a difusão 
dos ensaios e manuais histórico-políticos e antropológicos sobre os países 
da África em luta, a propaganda anticolonialista e a história editorial do 
nosso país – é possível compreender o contexto no qual a solidariedade, 
também como cultura, se torna ação concreta20. E não só. A reconstrução 
deste quadro oferece ainda a possibilidade de uma nova interpretação – do 
ponto de vista da receção – dos processos, quer culturais, quer históricos, 
implícitos numa fase tumultuosa da história de Portugal e das suas colónias 
em África. De resto, o anticolonialismo italiano (e em geral, europeu) absorve 
do pensamento cabralino a ideia de que “a libertação nacional é, necessa-
riamente, um ato de cultura”, sem a qual não teria sentido a violência das 
armas, o sacrifício da guerra, a conquista da independência. A luta de liber-
tação – é este um dos grandes legados teóricos de Cabral – deve ser divulgada 
internacionalmente não apenas contando os sucessos militares, diplomáticos 
e políticos da guerrilha, mas também relatando as condições de exploração 
e de violência do colonialismo português e, portanto, as razões históricas, 
sociopolíticas e culturais da resistência a este. Indo mais longe, Immanuel 
Wallerstein escreveu que a maior preocupação de Amílcar Cabral não era 
a direção da luta (que era uma questão clara e inequívoca) mas sobretudo 
o que fazer depois da independência. A luta de libertação tem sentido apenas 
se se combate também com a arma da teoria. A isto se refere Achille Mbembe 
quando a propósito da descolonização fala de praxis da eclosão, do nasci-
mento, da emergência:

É necessário compreender que a sublevação (nomeadamente, a armada), 
organizada para pôr termo à ascendência colonial e à lei da raça que 
a sustentava, jamais teria sido possível sem a produção consciente de 
um poder estranho por parte dos insurgentes – sublime ilusão ou poder 
onírico? – de uma potência vigorosa e incendiária, de uma estrutura 
de afectos construída com calculismo e cólera, fé e oportunismo, desejos 
e exaltação, messianismo, e mesmo de loucura (Mbembe, 2014, p. 21).

20  Também para o caso da guerra colonial portuguesa (1961-1975) vale a consideração de Nicola 
Labanca (2009) segundo a qual a atenção dos ambientes anti-imperialistas e anticolonialistas ao 
caso da Argélia se traduz numa notável quantidade de traduções e de reportagens jornalísticas 
produzidas naqueles anos.
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A incansável ação diplomática de Cabral – continuando o trabalho do 
MAC (Movimento Anticolonialista, sucessivamente FRAIN, Frente Revolu- 
cionária Africana para a Independência) com o objetivo de denunciar inter-
nacionalmente o caráter e os métodos do colonialismo português nos anos 
que antecedem a guerra colonial – teria sido vã sem uma teoria política 
capaz de interpretar a luta de libertação. E teria sido ainda mais inútil se 
a sua voz não tivesse encontrado mulheres e homens, instituições e movi-
mentos, dispostos a ouvir: o caso dos intelectuais italianos, como tentare-
mos demonstrar, prefigura-se como paradigmático desta disponibilidade 
para ouvir e para partilhar o conhecimento dos processos de libertação 
africana, devido à heterogeneidade (também ideológica) dos atores envol-
vidos e das ações organizadas. Da experiência articulada e estratégica do 
anticolonialismo italiano dos anos 60 e 70 é este o elemento que mais se 
destaca, tanto mais se comparado com a solidariedade internacionalista 
de outros países da Europa ocidental21: a capacidade de ouvir e a inteli-
gência para pôr em diálogo linguagens e culturas políticas distantes em 
nome de uma “causa comum” que apelava à unidade das forças políticas 
e intelectuais, como testemunham de forma exemplar as memórias dos 
eventos do verão de 1970. Naquele momento, em Roma, após a Conferên-
cia de Solidariedade realizada no EUR, bairro da Esposizione Universale 
Roma (a 27, 28 e 29 de junho), os líderes dos três movimentos de libertação, 
Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos, foram recebidos 
em audiência pelo Papa Paulo VI22. Era um ponto de não retorno. Tanto 
para o colonialismo português como para a luta de libertação africana. 
Quem soube ler os sinais pôde entrever nos eventos daquele verão “brilhan-
tes novos começos” – para os guerrilheiros – e inevitáveis epílogos – para 
o colonialismo português.

21  Sobre a solidariedade dos países europeus com as lutas de libertação africanas contra o colo-
nialismo português em que se destaca o papel dos países nórdicos, em particular da Suécia e 
Dinamarca, veja-se o pioneiro Melo et alii, 1974, (pp. 255-263) e, mais recentes, o número da 
Rivista Africa e Orienti (2018) e da Revista Crítica de Ciências Sociais (nº 118, 2019).
22  Estabelecer se se tratou de uma verdadeira audiência foi objeto de disputa política e diplomá-
tica, como tentaremos demonstrar no terceiro capítulo.
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A conferência de Roma e a audiência com o Papa Paulo VI, marcaram 
uma etapa nova na nossa luta no plano internacional, a qual provocou 
no inimigo colonialista uma desorientação que ele não soube ou não 
pôde esconder (Cabral, 2013b, p. 88).

A conferência Internacional de Solidariedade com os povos das colónias 
portuguesas que teve lugar em Roma de 27 a 29 de Junho e, para a 
realização da qual o nosso Partido trabalhou incansavelmente, foi um 
êxito político de primeira ordem, reconhecido pelos inimigos do nosso 
povo. Foi também uma vitória moral contra o colonialismo português, 
a qual se deve caracterizar na prática por um desenvolvimento adequado 
da solidariedade internacional para com o nosso povo. Certas decisões 
já tomadas por organizações nacionais e internacionais, no domínio 
da denúncia e condenação do Governo de Portugal e dos seus cúmplices, 
assim como no da ajuda permitem-nos alimentar esperanças.
Como toda a gente sabe, a Conferência de Roma, teve um feliz epílogo: 
a audiência especial que o Papa Paulo VI concedeu aos três líderes dos 
movimentos de libertação das colónias portuguesas, legítimos repre-
sentantes dos povos de Angola, Moçambique e do nosso país. A grande 
repercussão que teve esta audiência no plano internacional demonstra 
o seu valor histórico tanto para a luta dos nossos povos como para o 
prestígio da Igreja Católica em África e no mundo.
A audiência causou uma grande desorientação nos meios governamen-
tais e eclesiásticos portugueses, provando um impacto salutar nas cons-
ciências dos católicos de Portugal e do mundo, dos quais alguns pretendem 
ser os “defensores da civilização cristã e ocidental”, procurando ao 
mesmo tempo abafar no sangue e pelo napalm as legítimas aspirações 
do nosso povo à liberdade, à justiça e ao progresso na independência. 
O facto de essa audiência ter sido uma grande vitória política e moral 
do nosso Partido e dos outros movimentos de libertação das colónias 
portuguesas dispensa comentários. (“Relatório sobre a situação da luta 
pelo camarada Amílcar Cabral”, Secretário Geral, Janeiro de 1971, pp. 
29-30 in Fondo Amílcar Cabral e Paigc, Archivio Basso 5 coll. VII/44).

As geografias italianas da solidariedade e do conhecimento daquele 
período, inscritas num passado não tão longínquo da história italiana, não 
nos falam apenas de uma vasta série de ações e estudos realizados por mulhe-
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res e homens empenhados, mas convidam-nos a considerar como o empe-
nhamento de ontem, certamente (e idealmente) destinado a “assegurar um 
futuro melhor” aos povos em luta contra o colonialismo português e indire-
tamente a todos nós, tem ainda hoje valor como memória e como praxis: as 
experiências de solidariedade internacionalista italianas, ainda que por muito 
tempo ocultadas pela remoção ou marginalização atuadas dentro da cons-
trução de uma história da esquerda, precisam de ser resgatadas, quer para 
recuperar a contribuição que os intelectuais anticolonialistas deram aos 
movimentos da esquerda europeia, quer para sedimentar uma memória de 
reivindicações para as lutas futuras das classes trabalhadoras (Featherstone, 
2012, p. 11).

Por fim, o anticolonialismo italiano conta-nos, a partir de uma outra 
perspetiva, as reivindicações, a luta e o direito das colónias africanas  
de Por tugal a deixarem de ser “portuguesas” e deixarem, assim, de ser 
“colónias”23.

Uma nota metodológica e alguns agradecimentos

Com este livro pretendíamos refletir sobre a euforia da solidariedade 
e do conhecimento de uma constelação de intelectuais italianos por um 
Terceiro Mundo em luta: contaríamos os sucessos, o impulso ideal e ideoló-
gico, os limites (cognoscitivos e de meios), e a sua consumação no prazo de 
uma geração. Teríamos, porém, acabado por mostrar apenas o reflexo de 
um objeto que é central na nossa pesquisa: as lutas de libertação africanas 
contra o colonialismo português. Não sendo este livro o de um historiador, 
nem o de um cientista político, esta pesquisa parte da perspetiva da história 
da cultura, cruzando esta e outras disciplinas facilmente identificáveis (a 
receção e a crítica literária, a história das ideias, a história diplomática, a 

23  Este era o voto de Lelio Basso endereçado a Amílcar Cabral numa carta de 1964: “Com os mais 
vivos votos de sucesso à luta revolucionária do povo da Guiné em breve já não mais “português” 
(ver Anexo Documental).
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história editorial). Para escrever uma “história cultural” que pudesse contri-
buir para a compreensão de aspetos marginais e esquecidos da história da 
cultura portuguesa, da história dos países africanos independentes e das 
culturas dos povos (como o italiano) solidários com os colonizados, recorre-
mos à dimensão contrapontística (de que fala Said), na qual a resistência ao 
Império, a última resistência anticolonial (África) ao último Império europeu 
(Portugal) do séc. XX é analisada, não dualisticamente, mas no interior de 
um quadro mais amplo (a solidariedade internacionalista) e de um seu – 
como tentámos mostrar – laboratório privilegiado, Itália.24

Os débitos teóricos e disciplinares para com os vários colegas e amigos 
não caberiam nestas páginas. Em primeiro lugar, para com os colegas italia-
nos: Ettore Finazzi Agrò, Valeria Tocco, Roberto Francavilla, Roberto Muli-
nacci, Giorgio De Marchis, Livia Apa, o amigo filósofo Thomas Casadei. Para 
com os colegas em Portugal, Margarida Calafate Ribeiro, Pires Laranjeira, 
Julião Soares de Sousa, os colegas do CES de Coimbra e do Instituto de História 
Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa.

Aos colegas da Iberística milanesa, em particular a Emilia Perassi e a 
Laura Scarabelli, vai o meu agradecimento. Obrigado também ao grupo de 
Português do Departamento de Lingue e Letterature Straniere da Universidade 
de Milão, La Statale, (Ada, Alexandra, Agnese, Paolo, Marianna, Susana, 
Graziele e Sheila); juntos construímos, ao longo destes anos, dia após dia, 
um espaço de diálogo crítico que se assemelha ao país de um verso de Ruy 
Belo (“Meu único país é onde estou bem”). À Elisa Alberani, alicerce deste 
grupo, vai o meu agradecimento, pelo entusiasmo, curiosidade e diálogo 
quotidiano e ininterrupto. A Roberto Vecchi – que sei que não gosta de ser 
chamado de “mestre” – deixo aqui o meu obrigado, simples e direto, como 
só esta palavra sabe ser, por ter partilhado os fios da densa trama que nos 
conduziu, ao longo de todos estes anos, até aqui.

24  Para uma maior fruição dos textos, optou-se por transcrever as citações na sua língua original, 
em italiano ou noutras línguas estrangeiras em notas de rodapé que assim acompanham a sua 
tradução em português.
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Pela sua preciosa ajuda, há que referir outras pessoas importantes: 
Mariamargherita Scotti e Francesco Pirelli, respetivamente pela orientação 
no vasto material e pela consulta do Arquivo Privado de Giovanni Pirelli, a 
Simona Luciani do Arquivo da Fondazione Basso e a Bruna Polimeni pela 
cedência das fotos do seu arquivo. Há ainda que mencionar lugares como o 
Insmli de Milão, a biblioteca Parri e a biblioteca Amílcar Cabral, a biblioteca 
do Istituto Gramsci de Bologna e a Biblioteca Nacional de Lisboa, os lugares 
onde esta pesquisa ganhou forma.

Por fim, obrigado aos meus filhos (Roberto e Alma) pela paciência e 
pelo amor, e à minha mulher Eloisa que, há tempo, me ensina que “la Resis-
tenza continua”.
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Anticolonialismo, anti-imperialismo e terceiro-mundismo: 
Portugal, Itália e a luta pela independência das colónias 
portuguesas em África

A tradição de resistência marca de uma maneira decisiva 
a nossa luta de libertação nacional.

Amílcar Cabral

Antifascismo? Não sei o que é. Mas com o passar dos anos, 
o estudo, as experiências, os laços mais profundos com o mundo 
em que vivo e com quem age para o transformar, acho que percebo 
um pouco melhor, ano após ano, um pouco melhor, o que é a luta 
de classe, e porque sou socialista (como poderia ser comunista, 
e me esforçar para contribuir lá, como me esforço para contribuir 
aqui, para a renovação dos instrumentos e dos métodos, para o 
desenvolvimento da ideologia; problema da classe operária, não 
deste ou daquele partido). A onda antifascista causada pelo processo 
Eichmann? É útil. Claro, também é útil. Como será útil, dentro de 
5, 10 ou 15 anos, o julgamento de um Mussu ou de um Salan, pelo 
milhão de argelinos mortos numa guerra claramente nazista que 
se desenrola hoje, à frente dos nossos olhos de antifascistas 
diplomados.

Giovanni Pirelli
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1.1. A Resistenza não terminou: contrapontos anticoloniais

A Resistenza pertence a todo o povo europeu que tomou 
posição contra o fascismo internacional, e cada geração inter-
preta-a e revive-a procurando nesta as sugestões que descobre 
mais atuais. 

Gianpasquale Santomassimo

Quando Amílcar Cabral toma a palavra na Conferência de Solidariedade 
com os Povos das Colónias Portuguesas (1970) e profere, em jeito de intro-
dução, algumas frases de agradecimento ao povo italiano e ao de Roma em 
particular, evocando o ex-partigiano e socialista Lucio Mario Luzzatto1 por 
ter dado, com a experiência da Resistenza partigiana, um exemplo heroico 
às lutas de libertação africanas, provavelmente só em parte tem consciência 
de que está assim a confirmar uma ideia que atravessou o discurso antico-
lonialista italiano e uma certa memória pública do antifascismo desde os 
anos 50: a de que guerrilha contra o colonialismo é herdeira da tradição de 
resistência e da Resistenza italiana.

Permitam-me saudar, através do presidente da Conferência, o camarada 
Luzzatto, vice-presidente da Câmara dos Deputados italiana, todo o 
povo italiano e, em particular, a população romana que nos acolheu. 
Quero também referir o quanto admiramos, quanto tentamos aprender 
com a experiência dos partigiani italianos que souberam pegar em 
armas para se baterem – no Vale do Po, como em outras regiões italianas 
– contra o fascismo, contra a presença alemã, pela libertação dos povos 
(Cabral, 1973a, p. 20).

1  Sobre a figura de Lucio Mario Luzzatto (1913-1986), então vice-presidente da Câmara dos Depu-
tados, um dos fundadores do PSIUP, e impulsionador, desde os anos 50, de um vasto empenho na 
frente anticolonialista italiana (Argélia, Vietname, Palestina, Movimento Partigiani della Pace) 
veja-se Lannutti (1996). Luzzatto é um dos primeiros políticos a ter contactos institucionais com 
os movimentos de libertação das colónias portuguesas; assiste em 1966 à Tricontinental de Havana, 
em cuja ocasião presencia o discurso de Amílcar Cabral. Em 1983, no simpósio realizado em Cabo 
Verde em memória dos dez anos da morte do líder do PAIGC, Luzzatto e Marisa Glisenti estão 
entre os italianos presentes.
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Não sendo nova a ideia (como não é nova a evocação cabralina do 
Risorgimento italiano como luta paradigmática dos povos pela sua unidade 
e independência), é absolutamente nova a perspetiva: o pensamento anti-
colonialista africano reconhece e reconhece-se, alheio a todo e qualquer 
tacticismo das políticas da memória partigiana interna, numa tradição histó-
rica de luta: a resistência2 contra o colonialismo começa em África ainda 
antes da luta armada, como demonstram, entre outros, os textos anticolo-
nialistas de Mário Pinto de Andrade (1962) e Mondlane (1975). A partir desta 
tradição de resistência, de que a Resistenza italiana é parte, Cabral realiza 
um aprofundamento do conceito político-filosófico – mas também científico 
(Cabral não deixa de ser um engenheiro agrónomo) – de resistência, para o 
aplicar às estratégias de guerrilha e para legitimar teoricamente a luta armada. 
No famoso Seminário proferido em crioulo para os quadros do partido, poste-
riormente publicado com o título Análise de alguns tipos de Resistência, Cabral 
parte da lei física da força para explicar o funcionamento dos sistemas colo-
niais e da resistência a estes. À ação colonial corresponde sempre uma reação, 
uma forma natural que resiste, que se opõe à ação e que está desde sempre 
presente na história.

A resistência é uma coisa natural. Toda a força que se exerce sobre 
uma coisa qualquer, dá lugar a uma resistência, quer dizer a uma força 
contrária. E a força contrária da força colonialista e imperialista é o 
movimento de libertação nacional. Isso só se pode resolver com trabalho 
político ou, então, em certas condições, pode tomar a forma de luta 
armada, que é o nosso caso concreto. E então definem-se pouco a 
pouco, no quadro dessa resistência geral, vários tipos de resistência. 
[...] A resistência é o seguinte: destruir alguma coisa, para construir 
outra coisa. Isso é que é resistência. O que é que nós queremos destruir 
na nossa terra? A dominação colonial dos tugas. Só isso? Não. Ao mesmo 
tempo, não queremos qualquer outro tipo de dominação colonial na 
nossa terra, qualquer outro tipo de dominação estrangeira (Cabral, 
1974, p. 11).

2  Sobre a resistência africana ao colonialismo veja-se Ranger, 1979 e sobre o caso específico da 
Guiné-Bissau, Mendy, 1994.
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É indiscutível que a primeira identificação entre os guerrilheiros arge-
linos e os partigiani se deve, em grande parte, à cultura italiana da Resistenza 
e, em particular, ao publicismo dos ex-partigiani (até na sua dimensão memo-
rialística) que fixa, numa “apressada invenção da tradição” (Martellini, 2012), 
os contornos de uma interpretação “etnocêntrica” das revoluções do Terceiro 
Mundo (não por acaso criticada, redimensionada ou negada por alguns 
ex-partigiani) e de uma adesão emotiva e não exclusivamente política. E na 
qual o próprio espectro político se alarga a alguns setores do mundo católico 
italiano, ator importante do terceiro-mundismo desde os anos 50 (De Giuseppe, 
2011), que evoca – não sem um certo tom paternalista – a matriz libertadora 
comum da Resistenza e dos povos rebeldes que combatem pela liberdade 
em nome de uma solidariedade forjada na experiência.

Se estendermos o olhar a outras terras [...] vemos povos do outro lado 
do mar que ainda hoje lutam pela liberdade. Nós sentimo-nos próximos 
deles, precisamente porque a nossa experiência nos tornou particu-
larmente sensíveis a este dever de compreensão humana. [...] Eles são 
rebeldes, oh amigos partigiani, é verdade, como o fomos nós, quando 
fomos obrigados a revoltar-nos contra a injustiça, a prepotência, a 
dominação, pela sacrossanta defesa dos direitos humanos, e acreditamos 
que quando um povo, branco ou de cor, combate com toda a sua alma 
pela sua liberdade, Deus é seu aliado (Enrico Mattei num discurso de 
comemoração do 25 de Abril de 1961 em Florença, agora in Panvini, 
2015, p. 139)3.

Se é certo que, entre a geração dos ex-partigiani e as jovens gerações, 
a retórica da identificação entre lutas do Terceiro Mundo e luta partigiana 
perdura para além da Guerra da Argélia, é igualmente verdade que a Nuova 

3  “Se allarghiamo lo sguardo a altre terre [...] vediamo popoli al di là dei mari che ancora oggi 
lottano per la libertà. Noi ci sentiamo ad essi vicini, appunto perché la nostra esperienza ci ha 
reso particolarmente sensibili a questo dovere di comprensione umana. [...] Essi sono ribelli, oh 
amici partigiani, è vero, come lo siamo stati noi quando fummo costretti a ribellarci contro l’in-
giustizia, la prepotenza, e la sopraffazione, per la sacrosanta difesa dei diritti umani, e noi siam 
convinti che quando un popolo, bianco o di colore, combatte con tutta l’anima per la sua libertà, 
Dio è suo alleato”.



39

Primeiro Capítulo. Anticolonialismo, anti-imperialismo e terceiro-mundismo

Sinistra e, mais tarde, os Movimentos de 68 reconfiguram a própria ideia de 
Resistenza, num esforço para a resgatar da monumentalização institucional 
e das memórias ortodoxas da nação (Gallerano, 1999). As lutas anticoloniais 
eram a continuação da Resistenza, mas uma Resistenza que para os Movi-
mentos de 68 tinha já mudado de forma: já não era a ideal Resistenza italiana, 
fruto de um movimento unitário e nacional espontâneo (cuja morte fora 
iconoclasticamente decretada nos “Quaderni piacentini”), mas sim uma Resis-
tenza “vermelha”, uma tomada de consciência política interpretada em chave 
contestatária e revolucionária.

as semelhanças entre os velhos partigiani e os novos guerrilheiros 
começaram a suceder-se incessantemente nas manifestações públicas 
e a ressoar em toda a península. Não por acaso estas semelhanças 
foram generosamente alimentadas precisamente durante as celebrações 
do 25 de Abril, que se tornaram um simbólico trait d’union, uma ponte 
ideal construída no tempo e no espaço para ligar a vitória sobre o 
nazi-fascismo às lutas dos povos do Terceiro Mundo contra o Ocidente 
imperialista; e os nossos jovens, que não tinham participado nem na 
primeira nem nas segundas, sentiam-se todavia participantes destas 
últimas como vanguardas de uma revolução já próxima também no 
Ocidente, e herdeiros daquela primeira, mesmo que ninguém os tivesse 
nomeado tal (Martellini, 2012, p. 22)4.

Foi já observado como a Guerra da Argélia contribuiu para substanciar 
a retórica da identificação entre luta de libertação e Resistenza italiana, em 
especial através do testemunho da dupla experiência dos ex-partigiani que, 
como no caso do jornalista e historiador Mario Giovana, encontram na sua 
participação na guerrilha da FLN (Front de Libération Nationale) argelina, 

4  “le similitudini tra i vecchi partigiani e i nuovi guerriglieri iniziarono a inseguirsi incessante-
mente nelle manifestazioni pubbliche e a rimbalzare per tutta la penisola. Non a caso queste 
similitudini vennero generosamente alimentate proprio nel corso delle celebrazioni per il 25 
aprile, che divennero un simbolico trait d’union, un ideale ponte gettato nel tempo e nello spazio 
per collegare la vittoria sul nazifascismo con le lotte dei popoli del Terzo Mondo contro l’Occidente 
imperialistico; e i giovani di casa nostra, che non avevano partecipato né alla prima né alle 
seconde, si sentivano però partecipi di queste, come avanguardie di una rivoluzione ormai prossima 
anche in Occidente, ed eredi di quella, senza che peraltro, nessuno li avesse nominati tali”.
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a memória vívida de uma experiência análoga, impressa numa “película 
límpida e linear de figuras, paisagens, sucessões de cenas que me passa à 
frente dos olhos sem cortes, sem dissolvências”. A memória individual tece 
uma grande trama que, sem dificuldade, se traduz em escrita:

Não é misteriosa, a razão destas vívidas memórias: vi-me, doze anos 
mais tarde e mil quilómetros além, numa dimensão conhecida e forte-
mente interiorizada da minha existência: a guerrilha dos partigiani, a 
“guerra dos pobres”, na feliz definição que lhe foi dada. A floresta de 
sobreiros em vez das bétulas, a focaccia cozida a lenha em vez da 
polenta e das batatas, os gourbì de ramos e folhas em vez dos abrigos 
alpinos; um povo partigiano mais silencioso e reservado que o nosso, 
talvez mais ferido por dentro pela enormidade da sua tragédia: mas, 
de resto, era reviver um pedaço da minha própria história, desenterrar 
gestos e expectativas e estados de animo familiares (Giovana, in Rainero, 
1982, pp. 277-278)5.

Mas para além da tecnologia das memórias do sujeito (a recuperação 
das experiências, o flashback) – ainda que reconfiguradas através de um 
processo narrativo que envolve todo o combatente –, e para além das repre-
sentações narrativas deste caso particular e paradigmático, o que nos interessa 
analisar é a profundidade das articulações com que o discurso italiano da 
Resistenza se inscreve nas interpretações das lutas armadas de libertação 
do colonialismo. Se este “paradigma da Resistenza” nasce no pós-guerra, 
também na sequência da Guerra da Argélia, a sua fortuna perdura durante 
pelo menos vinte anos e recai, internamente, nas interpretações históricas 
da Resistenza (Cooke, 2015) e, externamente, nas representações políticas e 
artísticas da luta de libertação. Em síntese, podemos afirmar que o antico-

5  “Non è misteriosa la ragione di questa vivezza di ricordi; mi ritrovai dodici anni più tardi e 
mille chilometri più in là, in una dimensione conosciuta e fortemente interiorizzata della mia 
esistenza: la guerriglia dei partigiani, la “guerra dei poveri”, secondo la felice definizione che ne 
è stata data. La foresta di alberi di sughero al posto delle betulle, la focaccia cotta alla brace al 
posto della polenta e delle patate, i gourbì di rami e foglie al posto delle baite; un popolo partigiano 
più silenzioso e raccolto del nostro, forse più ammaccato dentro dall’enormità della sua tragedia: 
ma, per il resto, era rivivere un brandello della propria storia, disseppellire gesti e attese e stati 
d’animo risaputi”.
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lonialismo terceiro-mundista italiano reconfigura a Resistenza interpretando 
as lutas de libertação como uma sua continuação direta, ao mesmo tempo 
que a própria experiência da Resistenza é reinterpretada pela historiografia 
à luz desta ampliação hermenêutica.

Os desenvolvimentos de um anticolonialismo italiano que emerge do 
antifascismo do pós-guerra ganham forma na estética da Resistenza 
com narrativas e representações (quer textuais quer visuais) de inte-
lectuais e artistas italianos que combateram na Resistenza e que agora 
aderem à luta anticolonial como uma continuação ideal da sua causa 
(Srivastava, 2018, p. 213)6.

Além disso, a Resistenza italiana fornece aos intelectuais da esquerda 
antifascista italiana a chave ética e estética para contar a Guerra da Argélia 
a partir de um ponto de vista “invertido”, o ponto de vista dos argelinos em 
luta, e já não o do “mundo dos brancos, dos europeus”, como acontece no 
caso paradigmático de Giovanni Pirelli. Permite também a alguns intelectuais 
africanos de língua portuguesa reconhecerem-se no seu legado: é o caso de 
Cabral, de Agostinho Neto, mas também de um poeta singular, o angolano 
Fernando Costa Andrade, autor do livro Tempo angolano em Itália (1963), 
no qual traça a parábola do seu exílio “italiano”, entre o testemunho e o 
empenho civil e político. A coletânea de poesias publicada no Brasil, para 
onde o poeta se transfere, estrutura-se como um verdadeiro diálogo poético 
com a tradição italiana “viva”: vai do tributo ao povo italiano (“corpo dila-
cerado pelo fascismo”) resgatado pela luta partigiana (“Sou amigo do povo 
italiano / amo esta gente / que venera a Resistência”) à “ligação ideal entre 
Resistência e movimentos de descolonização” (De Marchis, 2018, p. 52):

Não acredito que este povo
Que este povo que venera a Resistência
Seja contra a liberdade

6  “The developments of an Italian anti-colonialism emerging out of post-war antifascism take 
shape in the Resistance aesthetics of narratives and representations (both textual and visual) by 
Italian intellectuals and artists who had fought in the Resistance and who now turned to anti-co-
lonial struggle as ideal continuation of their cause”.
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(A liberdade
Não conhece a geografia do fascismo
a liberdade não conhece
franco e salazar)
A liberdade é a raiz da Resistência
Resistência italiana
Cubana ou
Argelina
Resistência de Angola (Costa Andrade, 1963, p. 73).

No plano da crítica historiográfica, este paralelismo é inaugurado pelos 
volumes da Storia della Resistenza Italiana (1965) de Pietro Secchia que retoma 
uma reflexão já inaugurada por Luigi Longo nas páginas de Critica Marxista, 
o órgão do debate teórico do PCI. Longo fundava o paralelismo histórico 
citando as impressionantes analogias entre “o que os americanos estão a 
fazer no Vietname e o que os nazistas fizeram na Europa” (Longo, Editoriale, 
n. 1, p. 3), também em prol de um internacionalismo que traduzia as posições 
dos dois altos dirigentes do PCI, Alessandro Natta e Luigi Longo, sendo este 
último também ex-combatente da guerra civil espanhola e um dos líderes 
militares da Resistenza. Também o L’Unità iniciaria, a partir deste momento 
(Santomassimo, 2004, p. 294), a divulgar a existência de ligações entre a 
Resistenza e os eventos de Cuba, da Argélia e do Congo e, mais tarde, durante 
toda a década de 60 e 70, das colónias portuguesas em revolta. A radicação 
desta ideia nos círculos da esquerda comunista, também através de sobre-
posições lexicais, é bem ilustrada pela publicação no L’Unità de uma série 
de histórias em banda desenhada para crianças, curiosa e significativamente 
intitulada I partigiani della giungla, os «partigiani» da selva.

Se, por um lado, até a monumental Enciclopedia dell’antifascismo e della 
Resistenza organizada por Secchia refletia esta mudança de ótica interpre-
tativa, que viria a ter uma ampla e articulada fortuna crítica, por outro, 
levantaram-se, vindas de muitos quadrantes, vozes (de ex-partigiani) contrá-
rias à apressada equiparação da Resistenza às lutas do Terceiro Mundo: 
“Dificilmente Togliatti, se fosse vivo, permitiria tal analogia” (Cooke, 2012, 
p. 175). A crítica do escritor e político Giorgio Amendola, que convidava a 
evitar “a ampliação da Resistência no tempo e no espaço, até incluir todo o 
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grande movimento de libertação anticolonial e anti-imperialista que se desen-
volveu vitoriosamente no último vinténio” (Amendola, Rinascita, 4/26, 1969, 
p. 21), juntava-se a outras declarações de prudência, se não mesmo de perple-
xidade, perante a vulgata do paradigma da Resistenza como chave interpre-
tativa das novas revoluções.

Em março de 1967, em Cuneo, fora organizada uma conferência inti-
tulada Guerra partigiana dall’Italia al Vietnam: fora convidado a intervir 
Giorgio Bocca, ex-partigiano e então correspondente do Il Giorno, que, 
para desilusão dos organizadores, sublinhou enfaticamente as diferenças 
entre a Resistência italiana e a dos vietcongues, em vez de destacar as 
suas afinidades (Martellini, 2014, p. 28)7.

A historiografia intercetava assim, quase instantaneamente, o discurso 
da memória pública que alimentava o anticolonialismo italiano, no qual o 
terceiro-mundismo do conhecimento, da solidariedade e do apoio às lutas 
de libertação do Terceiro Mundo (“lá onde se dispara” na fórmula sintética 
de Pirelli) se cruza com o antifascismo dos intelectuais (quase todos vindos 
da experiência partigiana ou da clandestinidade) que naturalizam a identi-
ficação com os independentistas argelinos e progressivamente com os guer-
rilheiros dos outros movimentos de libertação.

É estabelecido um paralelismo quase automático entre Resistência e 
lutas anticoloniais e anti-imperialistas. A tendência tinha sido inaugu-
rada pelos comunistas e socialistas na década anterior e acentua-se 
agora. A evocação do Vietname tinha sido, a partir de 1965, elemento 
recorrente e estável nas formas de celebração da Resistência por parte 
da esquerda. [...] Grande parte do fascínio pela Resistência, nos seus 
aspetos estritamente militares e de combate reside nestes anos, impli-
citamente – mas também, muitas vezes, de forma explícita –, na sua 

7  “Nel marzo 1967 a Cuneo venne organizzata una conferenza dal titolo Guerra partigiana 
dall’Italia al Vietnam: era stato invitato a parlarne Giorgio Bocca, ex partigiano e all’epoca 
corrispondente de “il Giorno”, il quale tra il disappunto degli organizzatori, aveva sottolineato 
con forza le differenze tra la Resistenza italiana e quella dei vietcong, più che evidenziarne le 
affinità̀”.
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possibilidade de atualização, não apenas metafórica, que se tornará 
particularmente incómoda nos anos do terrorismo (Santomassimo, 
2004, p. 294)8.

Por um lado, sente-se uma espécie de continuidade inebriante desen-
cadeada pelas grandes esperanças de emancipação que aquelas gerações 
acreditavam estar a viver e a testemunhar, como no “pico de uma onda na 
qual parecia que, numa estafeta contínua de um processo em progressão, 
se sucedessem as forças dos povos protagonistas de impulsos de libertação. 
De facto, a partir de 1945, os episódios de lutas vitoriosas tinham-se sucedido 
ininterruptamente” (Collotti Pischel, 1991, p. 75). Por outro lado é nas posi-
ções também genericamente anticolonialistas que alguns intelectuais italia-
nos depositam a esperança de vivificar a experiência da Resistenza, traída 
pelos governos do pós-segunda guerra mundial num contexto internacional 
“bloqueado” e frustrante como era o da Guerra Fria: 

Estávamos, portanto, em paz. O panorama das grandes potências tinha 
mudado. A Alemanha fora derrotada e estava dividida. A França e a 
Inglaterra tinham passado para segundo plano, e tinham emergido 
como superpoderes os Estados Unidos e a União Soviética, que se enfren-
tavam com uma aberta hostilidade, inventando a guerra fria e a dissua-
são, e gastando milhares de milhões para acumular armas cada vez 
mais científicas e organizar complicadíssimas redes de espionagem e 
de serviços secretos em concorrência; mas cada vez mais parecidos 
nas suas estruturas militares e na sua estratégia imperialista. [...]
Também em Itália, país decerto nem militarista nem belicista, a guerra 
pesava até em tempo de paz. Os gastos militares, as indústrias bélicas, 
o tráfico lícito e ilícito de armas, as bases militares estrangeiras em 
solo nacional, as dependências e as servidões das alianças condiciona-

8  “Viene istituito un parallelismo pressoché automatico tra Resistenza e lotte anticoloniali e 
antimperialiste. La tendenza era stata inaugurata da comunisti e socialisti nel decennio precedente 
e ora si accentua. Il richiamo al Vietnam era stato a partire dal 1965 elemento ricorrente e stabile 
nelle forme di celebrazione della Resistenza da parte della sinistra. [...] Gran parte del fascino 
della Resistenza nei suoi aspetti strettamente militari e guerreggianti riposa in questi anni impli-
citamente – ma spesso anche in forma esplicita – nella sua possibilità di attualizzazione non solo 
metaforica, che diverrà particolarmente ingombrante negli anni del terrorismo”. 
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vam toda a sociedade. As mulheres falavam muito de igualdade de 
direitos e de poder, mas alheavam-se completamente destes problemas 
que eram o cerne real do poder. E, entretanto, nos anos 50 e 60, reben-
tavam as guerras de libertação dos povos (Lussu, 1992, pp. 97-99)9.

A trajetória que conduz uma certa cultura italiana do pós-guerra a 
passar do antifascismo ao anticolonialismo, longe de ser considerada uma 
evolução linear, deve ser também lida como uma tentativa de re-imaginar 
a nação em termos antifascistas e internacionalistas alargando, ou despro-
vincializando, o conceito de Resistenza e dando-lhe uma nova valência 
mais conotada com o tempo presente. No percurso de vida, político e cultu-
ral de Giovanni Pirelli e de Joyce Lussu (que se entrecruzam a partir do 
fim dos anos 50, como testemunha a sua correspondência mantida até aos 
anos 70) é possível identificar alguns dos sinais mais evidentes, até nos 
seus silêncios e nas suas reticências, do esforço de reler a Resistenza (também 
como experiência vivida) à luz do pensamento e da praxis anticolonialista. 
No contexto bloqueado da Guerra Fria, o anticolonialismo destes dois inte-
lectuais (influenciados, como veremos, por outras tradições críticas e disci-
plinares, do operaísmo ao feminismo, da história oral à etnografia regional, 
até ao anticlericalismo), ainda que dentro do paradigma do terceiro-mun-
dismo europeu, representou um dos modos de ultrapassar o antifascismo 
nacionalista do PCI e de sintonizar o tempo italiano com o tempo da revo-
lução mundial. 

9  “C’era dunque la pace. Il panorama delle grandi potenze era cambiato. La Germania era scon-
fitta e divisa. Francia e Inghilterra erano passate in secondo piano, ed erano emersi come super-
poteri gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, che si fronteggiavano con palese avversione inventando 
la guerra fredda e i deterrenti, e spendendo migliaia di miliardi per accumulare armi sempre più 
scientifiche e organizzare complicatissime reti di spionaggio e di servizi segreti in concorrenza; 
ma sempre più simili quanto alle strutture militari e alla strategia imperialista. [...] Anche in Italia, 
paese certamente non militarista né guerra-fondaio, la guerra pesava anche in tempo di pace. Le 
spese militari, le industrie belliche, il traffico lecito e illecito delle armi, le basi militari straniere 
sul suolo nazionale, le dipendenze e le servitù delle alleanze condizionavano l’intera società. Le 
donne parlavano molto di parità di diritti e di potere, ma si estraniavano completamente da 
questi problemi che del potere erano il nocciolo reale. E intanto negli anni Cinquanta e Sessanta, 
divampavano le guerre di liberazione dei popoli”.
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O anticolonialismo age como uma chave escondida, um desenvolvimento 
oculto do antifascismo pós-guerra que viria a ter a sua manifestação 
mais relevante no terceiro-mundismo que influenciou profundamente 
a subcultura da esquerda italiana e ofereceu uma saída do colete de 
forças ideológico excessivamente restritivo  do euro-marxismo da Guerra 
Fria (Srivastava, 2018, p. 212).10

Ambos partigiani, ambos socialistas heterodoxos e intelectuais poliglo-
tas, embora com percursos de formação muito diferentes, ambos marcados 
indelevelmente pelo trauma da Segunda Guerra Mundial, Pirelli e Lussu 
cruzam-se no início dos anos 50 como militantes partigiani da paz no Conse-
lho Mundial da Paz fundado em 1950 pelo físico francês Frédéric Joliot-Curie. 
É das posições do pacifismo antimilitarista, expressas na proposta contra a 
corrida ao armamento nuclear e a favor de uma progressiva redução das 
despesas militares, e na exigência da cessação das guerras coloniais em 
curso, que parte a cultura do anticolonialismo de Giovanni Pirelli e de Joyce 
Lussu. Percorreremos apenas alguns traços do percurso biográfico, já profu-
samente delineado11, destes dois intelectuais, para procurar refletir sobre 
a forma como o anticolonialismo, enquanto continuação do antifascismo, 
se traduz em ação cultural e em solidariedade política. Em ambos os casos, 
a ação de apoio aos movimentos de libertação africana contra o colonialismo 
português, num quadro mais amplo e articulado de solidariedade interna-
cionalista, lançará luz sobre algumas praxis e alguns discursos do anticolo-
nialismo italiano.

10  “Anti-colonialism act as a hidden cipher, an occult development of postwar anti-fascism that 
would find its most salient manifestation in the Third-Worldism that deeply influenced the sub-
culture of the Italian left and offered a way out from the excessively restrictive ideological strait-
jacket of Cold War Euro-Marxism”.
11  A Giovanni Pirelli (1918-1973) foi recentemente dedicado um estudo biográfico (Scotti, 2018); 
mas é também útil Weill-Menard, 1994. Sobre a vida de Joyce Lussu (1912-1998) – o seu nome de 
nascimento é Gioconda Beatrice Salvadori – veja-se o perfil de Trenti (1999).
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1.2. Resistance aesthetics 1: Giovanni Pirelli, do antifacismo ao 
anticolonialismo

Lembrem-se que a Resistência não terminou de forma alguma 
com a derrota do fascismo. Continuou e continua contra tudo o 
que sobrevive daquela mentalidade, daqueles métodos; contra 
qualquer sistema que dá a poucos o poder de decidir por todos. 
Continua na luta dos povos submetidos ao colonialismo, ao impe-
rialismo, pela sua independência efetiva. Continua na luta contra 
o racismo. Em suma: enquanto houver exploradores e explorados, 
opressores e oprimidos, quem tem muito e quem morre de fome, 
haverá sempre que escolher de que lado estar.

Giovanni Pirelli

1.2.1. Preâmbulo, talvez útil

[Val Chiavenna, janeiro de 1945]

Aos vinte e seis anos, aquele homem alto e esguio que percorre a 
margem do rio Liro, que entrou há algumas semanas na 90ª Brigada Gari-
baldi “Zampiero” como comissário político com o nome de batalha Pioppo 
(longo e esguio como um pioppo, um álamo) é já um sobrevivente. O seu 
nome é Giovanni Pirelli. Já viu e viveu muitas vidas: rebento da dinastia 
Pirelli, destinado pelo pai Alberto a liderar a sociedade da família, jovem 
tenente do exército italiano na frente albanesa em 1941, delegado do Minis-
tério do Interior no Comissariado para a colonização e migrações internas, 
com sede em Berlim, onde é encarregado de realizar inspeções nos campos 
dos trabalhadores italianos da Siemens e da I.G. Farben (1941-42), oficial 
de ligação e intérprete no comando húngaro na trágica Batalha de Estali-
negrado (1942-43), e mais tarde em França, quando depois do 8 de setembro 
de 1943 é capturado porque decide, com outros oficiais, não se unir aos 
alemães. Agora é um partigiano subindo por impérvios trilhos de montanha 
em direção ao Passo Spluga e talvez ainda não saiba que a experiência da 



A RESISTÊNCIA CONTINUA. O COLONIALISMO PORTUGUÊS, AS LUTAS DE LIBERTAÇÃO E OS INTELECTUAIS ITALIANOS

48

Resistenza marcará irrevogavelmente o seu destino enquanto homem e o 
seu trabalho enquanto intelectual.

[Milão, junho de 1955]

Depois das seis da tarde chegam muitas pessoas, assegura Rossana 
Rossanda. A Casa da Cultura fundada no imediato pós-guerra por Antonio 
Banfi, Raffaele Mattioli, Gian Carlo Pajetta e Elio Vittorini e presidida por 
Ferruccio Parri é um pouco a síntese daquele singular clima de fervor 
cultural que anima Milão no triénio de 46/47/48, tornando-se, juntamente 
com a Livraria Internacional Einaudi (fundada pelo partigiano Vando Aldro-
vandi, também cunhado de Giulio Einaudi), ponto de encontro da esquerda 
intelectual e centro de atividade política e cultural; são célebres as presen-
ças de Paul Éluard e John Steinbeck. Entre os frequentadores assíduos da 
Via Filodrammatici está Giovanni Pirelli, ligado por laços de amizade a 
Vittorini e, em particular, a Angelo Ephrikian, célebre diretor de orquestra, 
ex-partigiano, a quem Pirelli confiará a direção do Arcophon, a casa disco-
gráfica especializada na música de 1600 e 1700 (Scarlatti, Vivaldi, Bocche-
rini, Gesualdo da Venosa) mas igualmente atenta à música de vanguarda 
(Maderna, Stockhausen, Nono, Berio). Aliás, precisamente à longa amizade 
entre Pirelli e Luigi Nono se deve a conceção, nos anos 65-66, de A floresta 
é jovem e cheia de vida, proposta de um novo teatro musical baseado em 
textos documentais – cartas, declarações, discursos – que, na intenção dos 
autores, deviam refletir a experiência subjetiva da participação, frequen-
temente dolorosa ou fatal, nas lutas de libertação anti-imperialista daque-
les anos (Vietname, Cuba, Angola, mas também as revoltas estudantis e as 
lutas operárias).

Fim de junho. A luz prolongada do dia atrasa o regresso a casa dos 
milaneses. À entrada da Galeria Vittorio Emanuele, Giovanni Pirelli passeia 
com o Avanti e o Movimento Operaio debaixo do braço esquerdo. São seis da 
tarde. Voltou há alguns dias de Helsínquia, onde foi eleito membro dirigente 
do Comité para a Paz. Em breve partirá novamente para Roma, onde vive 
há alguns anos com a mulher e os dois filhos. Repensa nestes últimos 10 
anos. Pensa no seu pai e, por um instante, na indignação da mãe. Tentou 
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voltar à Pirelli, onde trabalhará até 1948, cortou e reatou – com dificuldade 
– as relações com a família, que não perdoa ou simplesmente não aceita as 
suas escolhas de vida e opções políticas: em 1946 Giovanni comunicara ao 
pai estar inscrito no Partido Socialista. “A história da minha vida, a partir 
da guerra, não é senão a história de alguém – de origem burguesa, de forma-
ção intelectual – que procura uma resposta para a pergunta: de que lado 
estou? Do lado dos patrões ou do lado oposto? Porque, no meio, com um 
pezinho num lado, um pezinho no outro, não se pode estar” (Pirelli, 1972, 
pp. 10-11) O casamento, a estreia no jornalismo (o Avanti, precisamente) e 
depois nas letras (os contos e os romances), a passagem napolitana no Insti-
tuto para os Estudos Históricos e a colaboração com Federico Chabod, a 
militância política que se concretiza com a entrada na redação da revista 
Movimento Operaio, a cuja orientação crítica se deve a tentativa teórica de 
conciliar historiograficamente a “pequena história” com a “grande História” 
como veremos nos dois volumes da Einaudi Lettere dei condannati a morte 
della Resistenza italiana ed europea (1952 e 1954). Recorda Piero Malvezzi, 
cúmplice e coeditor daqueles livros que marcarão várias gerações de leitores 
em Itália e na Europa, e recorda o “não” seco com que respondera à proposta 
do amigo de fazer com que o prefácio das Lettere dei condannati a morte 
della Resistenza italiana fosse escrito por Benedetto Croce. Escreve Malvezzi: 
“Todo o trabalho ganharia uma posição de primeiro plano”; replica Pirelli: 
“E se depois, politicamente, o prefácio não funciona (por ex. desabafos anti-
comunistas de Don Benedetto), lixamos tudo o resto, não achas?» (Solaro, 
2008, p. 42). Passeia pelas ruas de Milão e compara a cidade em que vivia e 
estudava com aquela que acabou por deixar, por Roma, onde viverá até 
1957: a atmosfera da cidade tinha mudado, a euforia do pós-guerra tinha 
dado lugar à reconstrução de uma sociedade “arruinada pela especulação”, 
às tensões da guerra fria, a um certo ambiente cinzento que Franco Fortini 
tão bem descreve: “Da janela via telhados, fumos de uma Milão velha, semi-
destruída, e depois nova. Eram invernos profundos, difíceis. As ruínas em 
nosso redor, como uma alegoria de uma redenção possível, desapareciam, 
para dar lugar a uma cidade opulenta e mesquinha. Desaparecia a Itália 
popular orgulhosa das suas chagas que em tempos se descobrira e amara a 
si mesma, entre resistência e pós-guerra” (Fortini, 1973, pp. 29-30).



A RESISTÊNCIA CONTINUA. O COLONIALISMO PORTUGUÊS, AS LUTAS DE LIBERTAÇÃO E OS INTELECTUAIS ITALIANOS

50

[Nova Iorque, 14 de dezembro de 1955]

No Palácio de Cristal, naquele dia, Itália e Portugal tornam-se oficial-
mente Estados membros da ONU. Todavia na ordem do dia está outro, bem 
mais importante, debate: o da questão argelina que, cerca de um ano antes, 
tinha emergido em toda a sua complexidade militar e geopolítica, quando 
a Frente de Libertação Nacional argelina (a 1 de novembro de 1954) dera 
início às hostilidades – que durariam quase uma década – contra o exército 
dos ocupantes franceses. A descolonização é sempre um fenómeno violento, 
afirmará, alguns anos mais tarde, Frantz Fanon.

[Roma, março de 1959]

Em março de 1959, Frantz Fanon está em Roma para intervir no 2.º 
Congresso de Escritores e Artistas Negros, organizado pela revista francesa 
Présence Africaine (26 de março – 1 de abril). Naquela ocasião, Fanon – já 
célebre médico e psiquiatra das Antilhas francesas e autor, em 1952, de Peau 
noire, masques blancs, sobre a alienação psicanalítica do indivíduo coloni-
zado, bem como membro do GPRA (Gouvernement provisoire de la Républi-
que algérienne) – encontra uma delegação do MPLA composta por Mário de 
Andrade, seu secretário-geral, escritor e redator da Présence Africaine, e 
Viriato da Cruz e Lúcio Lara, líderes do independentismo angolano contra 
o colonialismo português. O encontro num café romano, à margem dos traba-
lhos do congresso, foi clandestino: Fanon tinha saído ileso do duplo atentado 
do grupo de extrema-direita Le Main Rouge, organização dos colonialistas 
franceses. Na sequência da sua experiência de luta nas fileiras da FLN arge-
lina, a ideia de Fanon era a de promover a luta armada onde quer que a 
situação o permitisse: uma ideia que evoca em muitos aspetos o debate que 
se desenrolará pouco depois na América Latina, se pensarmos no foquismo 
cubano de Che Guevara12 e Régis Debray. Para Fanon, uma “segunda Argélia” 
teria sido possível precisamente em Angola, país de forte penetração branca, 

12  Para uma descrição sintética das relações entre Che Guevara e os movimentos de libertação 
africanos contra o colonialismo português e, em particular, Cabral, veja-se Ribeiro, 2018, pp. 
149-155.
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onde a tensão entre colonizados e colonizadores se tornara explosiva, ao 
mesmo tempo que a guerra da Argéliaestava ainda em curso e no Congo 
existia uma situação em movimento. A ideia da divisão do imperialismo em 
África, que o ataque argelino de certa forma antecipava, era entendida por 
Fanon como um momento necessário de libertação do continente: era, portanto, 
neste sentido que ia a exortação aos nacionalistas angolanos para que traba-
lhassem na abertura imediata de uma nova frente de guerra contra um outro 
país da NATO, Portugal justamente, mostrando as contradições do imperia-
lismo ocidental da NATO.

No outono daquele ano, chega às mãos de Giovanni Pirelli um pequeno 
volume de Frantz Fanon publicado em Paris alguns meses antes: La Socio-
logie d’une révolution (L’an V de la Révolution algérienne). A este texto se deve 
o início do interesse de Pirelli pelo pensamento anticolonialista de Fanon: 
“os estímulos e interrogações eram tais, que me levaram, entre o fim de 1960 
e o início de 1961, e com o acordo da editora Einaudi, a procurar um contacto 
com o autor de L’An V . Fanon estava em Tunes» (Pirelli, 1963, p.6).

[Varese, Milão, Tunis, 1959-1960]

Nestes anos, Giovanni Pirelli viaja frequentemente como membro diri-
gente do Comité para a Paz de Helsínquia: Oriente, URSS, Egito e também 
Norte de África. Em Tunes conhecerá de perto o drama da guerra da Argélia13: 
exilados, militantes, órfãos de guerra. O envolvimento ideológico e emotivo 
nos eventos argelinos, embora comum a grande parte dos intelectuais da 
esquerda europeia, em Pirelli torna-se participação ativa. A reivindicação 
de independência de um povo colonizado é considerada não apenas, banal-
mente, “causa” à qual aderir em nome de um terceiro-mundismo e de um 

13  Naquele contexto nasce uma verdadeira constelação de volumes “argelinos” pensados, pro-
postos e realizados por Einaudi: La rivoluzione algerina nei suoi documenti de André Mandouze, 
em cujo prefácio Pirelli cita pela primeira vez o nome de Frantz Fanon e o ensaio La Sociologie 
d’une révolution (L’an V de la Révolution algérienne);  I racconti dei bambini d’Algeria, como resul-
tado do trabalho realizado com o comediógrafo francês Jacques Charby, com quem Giovanni 
visita os infantários de Tunes onde eram acolhidas as crianças argelinas refugiadas e órfãs de 
guerra.
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anti-imperialismo de fachada em que mais tarde se instala comodamente 
uma certa esquerda europeia, mas praxis política e conceptual, em prol de 
uma libertação das opressões económicas, sociais, políticas e raciais. Não é 
por acaso que o apoio ao povo argelino em luta que nasce dos primeiros 
contactos com o réseau Jeanson – a rede de militantes franceses que ajuda-
vam logisticamente e financeiramente a FLN – se traduz, para Pirelli, num 
duplo canal de atividades paralelas: “uma mais propriamente cultural que 
diz respeito à curadoria e publicação de volumes de testemunhos do que 
está a acontecer na Argélia; uma outra menos conhecida [...] de apoio – logís-
tico e económico – aos insoumi e aos militares pró-argelinos franceses de 
passagem por Itália” (Scotti, 2018 p. 133).

A profunda ligação entre o percurso biográfico e o percurso intelectual 
de Pirelli não basta para explicar como este se torna um dos mais lúcidos 
intérpretes da adaptação política do paradigma da Resistenza às lutas de 
libertação do colonialismo. É na interseção entre a sua atividade política, a 
organização e a divulgação editorial, o seu pensamento crítico, o seu papel 
de promotor cultural e a sua obra criativa que deve ser procurada a coloca-
ção precisa da sua figura, não apenas numa história dos intelectuais italianos, 
mas também numa possível história do anticolonialismo italiano.

1.2.2. A Resistenza como anticolonialismo

Para Giovanni Pirelli, como para muitos outros intelectuais e ex-parti-
giani italianos, a rearticulação do antifascismo em pensamento anticolonia-
lista passa necessariamente por aquele que foi um verdadeiro ponto de 
clivagem para a consciência cultural europeia: o processo que conduz à 
independência argelina. “É [...] precisamente a guerra da Argélia a propor-
cionar o nó de transição capaz de transportar a ideia de Resistência da dimen-
são da luta armada contra o nazi-fascismo para a dimensão dos movimentos 
de libertação dos países coloniais” (Scotti, 2018, p. 135).

Partindo do paradigma da Resistenza, o anticolonialismo de Pirelli 
inscreve-se naquela corrente que acredita ser ainda possível manter viva a 
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sua herança, através de uma continuação da atividade política e de pensa-
mento, que permite ler em contraponto a Resistenza e a sua experiência 
contra os fascismos europeus, por um lado, e as lutas de libertação do Terceiro 
Mundo, por outro. Foi já observado que “como muitos outros ex-partigiani, 
Pirelli interpreta a guerra de independência argelina como uma segunda 
guerra de libertação antifascista e decide por isso combatê-la com os meios 
que lhe são próprios e que considera mais apropriados” (Ottolini, 2016, p. 
88). São palavras decisivas, as que se leem no texto Lettera a giovani che 
conosco e ad altri che non conosco, que introduzem a edição escolar das 
Lettere della Resistenza europea, nas quais Pirelli, com extrema lucidez, rela-
ciona a experiência histórica da Resistenza com as lutas do presente, inexau-
ríveis enquanto existirem “explorados e exploradores”: 

Lembrem-se que a Resistência não terminou de forma alguma com a 
derrota do fascismo. Continuou e continua contra tudo o que sobrevive 
daquela mentalidade, daqueles métodos; contra todo o sistema que dá 
a poucos o poder de decidir por todos. Continua na luta dos povos 
submetidos ao colonialismo, ao imperialismo, pela sua independência 
efetiva. Continua na luta contra o racismo. Em suma, enquanto houver 
exploradores e explorados, opressores e oprimidos, quem tem muito 
e quem morre de fome, haverá sempre que escolher de que lado estar 
(Pirelli, 1969, p.8)14.

O que mais nos interessa compreender é como Giovanni Pirelli justifica 
teoricamente o paradigma da Resistenza à luz do seu anticolonialismo, e como 
a análise do colonialismo se baseia na “desconstrução” das retóricas que este 
pôs em campo para legitimar o seu domínio do mundo. A ação e o discurso 
colonialista francês movidos por uma motivação não menos absurda e infame 
“que a motivação nazista: quando muito, mais mentiras, mais hipocrisia, 
mais ficções jurídicas. No mínimo, o mesmo racismo, desprezo, ódio. Não 

14  “Ricordatevi che la Resistenza non è affatto finita con la disfatta del fascismo. È continuata e 
continua contro tutto ciò che sopravvive di quella mentalità, di quei metodi; contro qualsiasi 
sistema che dà a pochi il potere di decidere per tutti. Continua nella lotta dei popoli soggetti al 
colonialismo, all’imperialismo, per la loro effettiva indipendenza. Continua nella lotta contro il 
razzismo. Insomma: finché ci saranno sfruttatori e sfruttati, oppressori e oppressi, chi ha troppo 
e chi muore di fame, ci sarà sempre da scegliere da che parte stare”.
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menos bárbaras na mecânica de causas e efeitos, as regras de uma guerra-
-guerrilha-operação de polícia a ser realizada de vale em vale, de mato em 
mato, de douar [aldeia árabe] em douar, de quinta em quinta, de família em 
família; identificável, no limite, na guerra entre o torturador que deve fazer 
falar e torturado que não deve falar” (Pirelli, agora in Scotti, 2014, p. 219).

A dicotomia entre o torturador que tem uma cultura (que com o seu 
gesto, todavia, humilha) e o torturado que não tem educação nem cultura 
(ou se a tem, é o resíduo de valores antigos e uma camada de novos valores 
indiretamente adquiridos) é destruída apenas pela “desalienação” que a 
revolução provoca. Reconhecer-se como sujeito da História significa, para 
o descolonizado, descobrir ou redescobrir uma civilização, uma cultura, 
através da luta: “na luta, na prisão, na tortura, nas privações e nos lutos, 
manifestou-se, requalificou-se. De instrumento, tornou-se indivíduo, e – como 
os argelinos repetem até à exaustão – desalienou-se” (Pirelli, agora in Scotti, 
2014, p. 220). A independência argelina proporcionou a Pirelli a ocasião para 
repensar as estruturas de poder e as superstruturas ideológicas de um conflito 
entre “o velho e o novo”, cujo património de experiências permite reler a 
história do antifascismo italiano também à luz da crítica ao colonialismo, a 
todos os colonialismos. Pirelli atribui à Revolução argelina um caráter exem-
plar no contexto do movimento anticolonial, porque é graças a esta que 
velhos instrumentos de estudo se afinam à luz de novas armas teóricas (in 
primis Fanon), para questionar quer o velho discurso católico e liberal, quer 
o discurso marxista, quando este último tende a alinhar-se com as posições 
do primeiro, numa linha comum de desprezo pela dimensão emancipadora 
da revolução argelina e das experiências de todo o continente africano. 

O contributo do anticolonialismo de Pirelli pode ser lido in nuce já nas 
palavras de apresentação da mostra que organiza, juntamente com outros 
intelectuais antifascistas15, em Milão, intitulada La nazione Algeria (1962), 
nas quais emerge uma dupla filosofia da praxis perante a cólera do Terceiro 

15  “A Mostra foi uma iniciativa de Giovanni Arpino, Lelio Basso, Carlo Bo, Corrado De Vita, Giulio 
Einaudi, Giangiacomo Feltrinelli, Paolo Grassi, Renato Guttuso, Roberto Lerici, Mario Melloni, 
Alberto Mondadori, Enzo Paci, Italo Pietra, Guido Piovene, Giovanni Pirelli, Rossana Rossanda, 
Vittorio Sereni, Sergio Solmi, Ezio Vigorelli, Elio Vittorini” (Presentazione, agora in Scotti, 2014, 
p. 226).
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Mundo: conhecimento direto daqueles mundos e sua divulgação em Itália 
e na Europa, e comprometimento político com aquelas experiências.

Porquê em Itália, hoje, uma exposição sobre a libertação argelina? 
Porque, se é preciso ser ainda mais explícito, este caso de conflito entre 
o velho e o novo, e o património de experiências que carrega, os temas 
que propõe e também as dificuldades que antecipa, dizem-nos direta-
mente respeito, como situação, como experiência, que são também 
nossas. Daí, em primeiro lugar, a necessidade de os conhecer melhor. 
Mais: sentimo-nos envolvidos tal como nos envolvem todos os processos 
de libertação dos povos, das classes subalternas e exploradas, dos indi-
víduos (Apresentação, in Scotti, 2014, p. 227)16.

Conhecimento e compromisso são, portanto, a forma política da soli-
dariedade que vai além do apoio material e logístico. Trata-se de mais um 
passo para descolonizar o imaginário político da esquerda antifascista italiana, 
para neutralizar o eurocentrismo da esquerda marxista europeia. Conhecer 
aqueles mundos – dos quais nos inícios dos anos 60, como admitiria candi-
damente Dina Forti (1990, p.63), se tinha “um conhecimento vago, até da 
posição geográfica” – não tinha a ver nem com um certo fascínio pelo exótico, 
nem com uma erudição estéril; pelo contrário, tornava-se um empenho ativo 
numa libertação simultaneamente política e cultural. Pirelli esboça um verda-
deiro vademecum metodológico do seu agir como intelectual anticolonialista 
e herdeiro ativo de um antifascismo não monumentalizado. A partir deste 
momento, a Pirelli, digno herdeiro da lição de Fanon, interessará subverter 
o ponto de vista da narração histórica. 

Já em 1960 Pirelli tinha adotado sem reservas a “abordagem metodo-
lógica” de Fanon ao tornar conhecida a condição dos revolucionários 

16  “Perché in Italia, oggi, una mostra sulla guerra di liberazione algerina? Perché, se occorre esser 
ancora più espliciti, questo caso di conflitto tra il vecchio e il nuovo, e il patrimonio di esperienze 
che porta, i temi che propone e anche le difficoltà che prospetta, c’importa in mondo diretto, come 
vicenda, come esperienza che sono anche nostre. Di qui, anzitutto, la necessità di una loro migliore 
conoscenza. Non solo: ce ne sentiamo coinvolti così come ci coinvolge tutto ciò che è processo di 
liberazione dei popoli, delle classi subalterne e sfruttate, degli individui”. 
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argelinos em todo o mundo: ou seja, dando voz aos próprios argelinos 
[...]. Pirelli está interessado em apresentar ao leitor uma história subal-
ternista da luta argelina, recuperando as vozes de “dentro”, as vozes 
dos combatentes da liberdade argelinos, protestantes antifranceses, 
ativistas, detidos, torturados e condenados à morte pelos Franceses.  
O apadrinhamento entusiasta do trabalho de Fanon com a Einaudi está 
por isso inextricavelmente interligado com os seus próprios proje- 
tos editoriais de documentação da guerra argelina (Srivastava, 2015, 
pp. 322-323)17.

Em certos aspectos, a praxis anticolonialista de Pirelli antecipa algumas 
linhas teóricas do pós-colonialismo, se considerarmos como a questão arge-
lina é tratada e narrada: a partir de uma inversão da perspetiva historiográ-
fica e da voz narrante18. O ponto de vista da narração política e militar tem 
de ser subvertido: a guerra, e, portanto, a colonização, têm de deixar de ser 
contadas (principalmente à Europa e ao mundo) pela França: a guerra não 
é a sua versão francesa. Aliás, o processo de independência argelino permite 
deixar de representar o colonizado como objeto da História; permite ao 
colonizado tornar-se protagonista de um novo início. Subverter a narrativa 
significa subverter a própria epistemologia do fazer historiográfico: deslocar 
totalmente a atenção do público para a luta do povo argelino, que deixa de 
ser representado como vítima da “repressão colonialista” e se torna prota-
gonista de uma guerra de libertação (Scotti, 2018, p.137).

Para Pirelli, a “pequena história” dos testemunhos das vítimas sobre-
viventes da guerra deve lançar luz sobre a parte obscura da “grande história” 
que, de outra forma, ninguém será capaz de restituir e recordar.

17  “Already in 1960, Pirelli had wholeheartedly adopted Fanon’s “methodological approach” in 
making the condition of the Algerian revolutionaries known to the world at large: that is, by 
letting the Algerians themselves speak. [...] Pirelli is interested in presenting the reader with a 
subalternist history of the Algerian struggle, recuperating the voices from “within”, the voices of 
the Algerian freedom fighters, anti-French protesters, activists, imprisoned, tortured and con-
demned to death by the French. Pirelli’s enthusiastic sponsorship of Fanon’s work with Einaudi 
is thus inextricably intertwined with his own editorial projects around the documenting of the 
Algerian war”.
18  Não por acaso, uma das primeiras contribuições de Pirelli para o estudo da Revolução argelina 
é um repertório bibliográfico (Pirelli, 1961).
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É nesta linha que se inscreve a ideação e organização, com Patrick 
Kessel, de um volume publicado por Maspero em França e por Einaudi em 
Itália: Le peuple algérien et la guerre. Lettres et témoignages 1954-1962. Jean-
-Paul Sartre, com quem Pirelli convive nestes anos, reconhecerá a este volume 
o mérito de ter invertido o ponto de vista sobre a guerra, antes monopolizado 
pelo ponto de vista francês. No artigo Giovanni Pirelli nous à dit pourquoi il 
à écrit Le peuple algérien et la guerre, publicado em Alger Républicain (9 abril 
de1963), o filósofo francês nota: “A literatura argelina de 1958-1959 era vasta 
e abundante, mas dava um ponto de vista francês, quer os autores fossem 
por uma Argélia francesa, quer fossem partigiani da independência”.

Perdura a convicção de que aquele método historiográfico de reconhe-
cimento e restituição da voz testemunhal, aplicado aos partigini italianos e 
da Europa, bem como aos órfãos de guerra argelinos ou aos milicianos anti-
colonialistas, transforma um mero trabalho filológico em praxis política 
destinada a resgatar do silêncio da História a palavra e a voz dos oprimidos. 

A restituição da voz e da “mão” em Racconti di bambini di Algeria é 
confiada mais uma vez à figura da “testemunha”, mas numa dimensão mais 
complexa e estratégica: os testemunhos (na maioria orais, mas também escri-
tos) e os desenhos reunidos por Pirelli são de crianças da Argélia que contam 
(ou deveriam contar) a experiência da guerra, sem filtros e sem a mediação 
epistemológica colonial, numa situação deslocada no tempo e no espaço. As 
crianças argelinas que podem testemunhar são refugiadas na Tunísia, Líbia 
e Marrocos: podem testemunhar porque podem recordar. Impressiona a 
preocupação de Pirelli quando admite que, apesar de o objetivo ter sido 
fornecer testemunhos significativos e verídicos, no seu conjunto estes dão 
“um quadro que fica aquém da realidade atroz” (Pirelli, agora in Scotti, 2014, 
p. 231). A traumática experiência da guerra contada pelas crianças argelinas 
padece, portanto, de uma insuficiência representativa. 

Descolonizar o conhecimento eurocêntrico e reorganizar o envolvimento 
político e teórico nas lutas do Terceiro Mundo parece ser assim a praxis que 
Giovanni Pirelli adotará na década crucial das independências africanas. 
Sem dúvida, o contributo teórico do anticolonialismo de Pirelli tem no pensa-
mento de Fanon um centro irradiador. E se é verdade que Giovanni Pirelli 
foi não apenas o divulgador e tradutor de Fanon em Itália, mas também, 
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entre a segunda metade dos anos 60 e o início dos anos 70, o maior especia-
lista na obra e vida do pensador anticolonialista martinicano, há que reco-
nhecer-lhe ainda um esforço hermenêutico, próprio do histórico e do ensaísta, 
na interpretação dos colonialismos, das descolonizações e das derivas neoco-
lonialistas, com incursões na análise do “sujeito revolucionário”, ponto de 
partida para o “debate em curso sobre a estratégia da luta de classe no âmbito 
do internacionalismo proletário” (Pirelli, agora in Scotti, 2016, p. 236). Para 
além do caso do “Fanon italiano” atribuível à obra de Pirelli, obra hoje em 
grande parte recuperada (Svrivastava, 2015a, 2015b; Love, 2014), o que nos 
parece interessante analisar é a posição de Giovanni Pirelli (que participa 
no fértil diálogo teórico do Centro de Documentação Franz Fanon) sobre 
aquela “segunda Argélia” que, na expressão de Fanon, Angola e as lutas de 
libertação das colónias portuguesas representavam.

Embora Pirelli tenha reconhecido como uma das heranças mais fecun-
das do pensamento fanoniano aquele impulso, aquele ato de amor e de fé 
que acompanha as notas do caderno de quem descobre uma África em 
movimento,

Pôr África em movimento, colaborar na sua organização, no seu reagru-
pamento sob os princípios revolucionários. Participar no movimento 
ordenado de um continente – eis, no fundo, o trabalho a que me tinha 
proposto. O primeiro ponto de partida, o primeiro patamar, era repre-
sentado pela Guiné. Depois o Mali, inabalável, férvido e brutal, coerente 
e particularmente incisivo, estendia a cabeça-de-ponte e abria perspe-
tivas preciosas e misteriosas. A leste, Lumumba marcava passo. O Congo, 
que constituía a segunda praia de desembarque das ideias revolucio-
nárias, estava preso numa rede penosa de contradições estéreis. Seria 
ainda preciso esperar, antes de investir eficazmente as cidadelas colo-
nialísticas chamadas Angola, Moçambique, Quénia, União Sul-Africana 

(Fanon in Pirelli, 2015, p. 161)19.

19  “Mettere l’Africa in movimento, collaborare alla sua organizzazione, al suo raggrupparsi nel 
segno dei principi rivoluzionari. Partecipare al moto ordinato di un continente, ecco, in definitiva, 
il lavoro che mi ero scelto. La prima base di partenza, la prima pedana era rappresentata dalla 
Guinea. Poi il Mali deciso a tutto, fervido e brutale, coerente e particolarmente affilato, estendeva 
la testa di ponte e apriva misteriose prospettive preziose. All’est Lumumba segnava il passo. Il 
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sabe também que aquele programa, qual verdadeiro manifesto de libertação 
de África, daria rapidamente lugar à reflexão mais pragmática contida nos 
Dannati della terra, em que Fanon cita o caso da insurreição armada no norte 
de Angola por parte da UPA (União das Populações de Angola) de Holden 
Roberto como uma reconfiguração da espontaneidade da luta contra o sistema 
colonial20.

O interesse político e científico de Giovanni Pirelli pelo problema das 
colónias portuguesas cruza-se, evidentemente, com a atividade do Centro 
de Documentação Frantz Fanon que, seguindo a praxis de apoio ao FNL 
argelino, promove também a atividade de solidariedade e ajuda política aos 
movimentos dos países como Angola, “que começa a revoltar-se contra a 
Idade Média portuguesa” (Pirelli, 2015, p. 161). Como já meticulosamente 
reconstruído por Mariamargherita Scotti, a primeira atividade pública do 
Centro consiste nos encontros milaneses de fevereiro de 1963 (a apresenta-
ção da tradução italiana das poesias de Agostinho Neto intitulada Con occhi 
asciutti traduzidas por Joyce Lussu, com a presença do líder do MPLA, e as 
conferências de imprensa dos nacionalistas africanos21). Estes coincidem 

Congo, che costituiva la seconda spiaggia di sbarco delle idee rivoluzionarie, si trovava preso nel 
laccio penoso di sterili contraddizioni. Bisognava aspettare ancora prima di investire efficacemente 
le cittadelle colonialistiche che si chiamano Angola, Mozambico, Kenya, Unione sudafricana”.
20  Sobre a questão do apoio de Fanon ao movimento da UPA, a edição italiana de Os Condenados 
da Terra esclarece: “Fanon apoiou o movimento da UPA liderado por Roberto Holden (sic) ao 
mesmo tempo que não reconheceu credibilidade a Agostinho Neto e ao MPLA. Este foi um dos 
erros de julgamento em que incorreu, como os eventos dos anos seguintes demonstraram. Efeti-
vamente, a reorganização do exército guerrilheiro foi obra do MPLA, enquanto a UPA de Holden 
Roberto antes de sair de cena demonstrou o seu caráter tribal e a sua função de instrumento de 
penetração norte americana nesta área” (Fanon, 2000, p. 82). O próprio Giovanni Pirelli explica 
o apoio de Fanon a Holden Roberto referindo o lado privado de uma amizade entre os dois que 
deixaria transparecer “o seu apego afetivo e acrítico aos pouquíssimos nos quais, num dado 
momento, tinha depositado confiança” (Pirelli, 1971, 32). Sobre toda esta questão, e em particular 
sobre as relações entre Fanon e os líderes do independentismo das colónias africanas, permitimo- 
-nos remeter para Russo, 2011.
21  Além de Neto, intervêm na conferência de imprensa de 1 de fevereiro de 1963 realizada na 
recém-criada livraria Milano Libri, Marcelino dos Santos e Câmara Pires (MPLA). “Pedem à esquerda 
europeia uma solidariedade efetiva, que corresponda a uma tomada de consciência do facto que 
o capitalismo não será derrotado na Europa se não for contemporaneamente banido de África” 
in Angola. La guerra per l’indipendenza dei popoli colonizzati si estende nel cuore dell’Africa nera, 
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com uma outra iniciativa de divulgação, também em Itália, de informações 
sobre a guerra conduzida pelo “periférico” colonialismo português: como 
veremos no parágrafo 1.4, entre as primeiras publicações em Itália sobre o 
tema está o Dossier sul Portogallo de Dante Bellamio, publicado naquele 
mesmo ano precisamente pela edições Avanti! (de que Pirelli era, “contra 
sua vontade”, sócio maioritário), com uma nota inicial de Alberto Mondadori. 
Mondadori que, com o poeta e editor Vittorio Sereni, havia comissionado a 
Joyce Lussu a conceção e realização da antologia de Neto para a coleção “Le 
silerchie” do editor Il Saggiatore (veja-se a fotografia dos protagonistas no 
Anexo documental). Não é por acaso que neste ponto as ações de Joyce Lussu 
e Giovanni Pirelli se cruzam de forma significativa e remetem não só para 
uma forte amizade, mas também para o empenho anticolonialista comum 
que os associa, neste momento histórico, a uma verdadeira mitografia histó-
rica do anticolonialismo italiano: a fuga de Neto de Portugal envolveria 
Pirelli, Lussu, o Conde Giulini e a sua esposa Leda22. Quer no testemunho 
da esposa Maria Eugénia, quer no de Jaime Serra (2004), um dos militantes 
do PCP protagonista do evento, a evasão de Agostinho Neto (então sob resi-
dência vigiada) no verão de 1962, a partir de uma praia do norte de Lisboa 
a bordo de uma embarcação de recreio com destino a Marrocos, acompa-
nhado pela mulher, pelos dois filhos, e por dois militantes do Partido Comu-
nista Português, recalca a versão “oficial”, segundo a qual a libertação se 
teria devido exclusivamente à intervenção do Partido. Como se verá no 
parágrafo sucessivo, nas suas memórias Joyce Lussu recorda ter sido expulsa 
de Portugal “enquanto tentava, com outros, organizar a fuga de Neto e o seu 
regresso a África” (Lussu, 2012, p. 127). Nils Anderson, o jornalista suíço da 

in “Quaderni Piacentini”, Febbraio-Marzo 1963, p. 41.
22  Para além do testemunho escrito de Franco Morganti (1995, p. 49) que todavia incorre em 
vários erros de datação e localização (“A operação mais espetacular foi contudo a libertação 
de uma prisão na costa de Portugal de Agostinho Neto, o poeta angolano do Mpla, Movimento 
Popular para a Libertação de Angola: realizou-a diretamente o Conde Giulini com o seu iate, 
que lançou âncora ao largo da costa portuguesa e acolheu Neto, que aí chegou com uma pequena 
barca a remos, levando-o depois para Itália”, Scotti (2018, p. 203), recorda que “foram o próprio 
Morganti, Franco Borelli, Luisa Passerini e Sisa Arrighi que me falaram deste facto”. A amizade 
entre o Conde Giulini e Agostinho Neto tem início em 1954, quando os dois se encontram em 
Budapeste.
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revista Partisans, refere-se em Mémoire éclatée a “um casal de italianos que 
participou na fuga de Neto e no seu regresso a África” (Scotti, 2018, p. 203). 
Com efeito, a documentação presente em Agostinho Neto e a libertação de 
Angola (1949-1974) Arquivos da Pide-DGS, que reúne o material recolhido 
pela PIDE sobre o líder do MPLA, revela a presença de estrangeiros ativos 
no apoio ao PCP para o sucesso do plano. O absoluto secretismo da missão 
é admitido pelo próprio Agostinho Neto, pelo que, com a sua morte, poderão 
ter-se perdido irremediavelmente também os detalhes da evasão.

As relações entre Neto e Pirelli, após este primeiro encontro, continua-
rão até aos anos 70, como testemunham os seus encontros em Itália e em 
África23 e, sobretudo, a correspondência, ainda que escassa, entre os dois, 
que documenta o “o apoio clandestino de Giovanni à guerrilha com o envio 
de ajudas materiais e a mediação para a compra de um camião Fiat pelo 
MPLA” (Scotti, 2018, p. 204).

Será graças ao Seminário de Treviglio de maio de 1964 organizado 
pelo Centro de Documentação Frantz Fanon que o caminho de Giovanni 
Pirelli se cruzará com o de um outro líder emergente da África portuguesa 
em luta: Amílcar Cabral, o convidado mais prestigioso entre os cerca de 
cinquenta estudiosos, jornalistas, militantes e líderes políticos, italianos e 
internacionais, que participam no Seminario di Studi su Temi generali della 
lotta di emancipazione delle classi sfruttate nei paesi sottosviluppati dominati 
dall’imperialismo (Seminário de Estudos sobre Temas gerais da luta de 
emancipação das classes exploradas nos países subdesenvolvidos domina-
dos pelo imperialismo).

23  Pirelli faz duas viagens a África: em maio/junho de 1964 e na primavera de 1969. Naquela 
primeira ocasião, sabemos, pelo seu caderno de viagem, do seu encontro com Agostinho Neto, 
“de três horas e muito whisky”, do qual restam os apontamentos manuscritos por Pirelli acerca 
da situação interna do MPLA e da linha política a seguir, também em relação a Holden Roberto. 
Na segunda viagem que começa em Dar Es Salam, primeira linha dos vários movimentos de 
libertação, Pirelli é convidado de Giovanni Arrighi na Tanzânia, onde conhece Luisa Passerini, 
naquele momento a trabalhar no volume Colonialismo portoghese e lotta di liberazione in Mozam-
bico (1970). Encontra o poeta moçambicano Jorge Rebelo – responsável pelo Departamento de 
Informação da FRELIMO – propondo-lhe fazer um disco de cantos dos guerrilheiros para as 
Edizioni del Gallo. Em Lusaka, encontra novamente Agostinho Neto.
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O Seminário não será apenas uma ocasião para ouvir e divulgar inter-
nacionalmente uma das vozes africanas mais sólidas da praxis e da teoria 
anticolonial com uma intervenção que se tornará paradigmática de toda a 
obra de Cabral, a Breve análise da estrutura social na Guiné “portuguesa”, 
mas também o início de uma confidência duradoura24 e estima recíproca 
“acompanhada pelas muitas contribuições de Giovanni à causa do PAIGC, 
com o envio de medicamentos, tecido para as fardas do exército regular e 
alguns barcos Pirelli (Scotti, 2018, p. 207). A hospitalidade oferecida por 
Giovanni Pirelli” e pela esposa, em Varese, a Cabral, à sua primeira esposa 
Maria Helena e à filha Ana Luísa, ainda pequena, é testemunhada pelas 
fotografias do Arquivo e pela carta de agradecimento do líder africano (ver 
Anexo Documental).

Participaram no Seminário de Treviglio militantes e estudiosos prove-
nientes de todo o mundo. Entre os líderes africanos presentes destacou-se 
seguramente Amílcar Cabral25 que começava então a assumir relevância 
internacional quer como secretário político do PAIGC em luta contra o colo-
nialismo lusitano, quer como verdadeiro pensador do anticolonialismo.  
A sua intervenção em francês ou, como veremos, a soma das intervenções 
que dará corpo textual àquele que será um dos seus textos mais célebres, a 
Breve análise da estrutura social da Guiné “portuguesa”, suscitaria um enorme 
interesse mediático e teórico com uma vasta ressonância internacional, como 
demonstram as sucessivas edições do artigo, publicado em espanhol, em 
francês (em África), em italiano, e finalmente em português.

Convém recordar, também em vista de uma edição crítico-científica 
dos escritos de Amílcar Cabral, que a história editorial de Breve análise é 
paradigmática de uma tradição textual particularmente complexa, dispersa 

24  “De uma carta de Giovanni a Cabral de 28 de maio de 1969 ficamos ainda a saber que seria sua 
intenção promover junto da Einaudi a publicação de uma antologia de documentos sobre a luta 
de libertação na Guiné Bissau, que se vai tornando um caso cada vez mais emblemático do dete-
rioramento da situação em África (Scotti, 2018, p.207) 
25  Recorde-se que a primeira tradução em volume de Cabral em italiano foi editada pelo Centro 
de Documentação Frantz Fanon em 1967. A receção italiana de Cabral, considerando somente os 
volumes, concentra-se inteiramente entre 1967 e 1976 (ver bibliografia final). Só recentemente 
surgiu uma antologia dos textos do pensador africano (Cabral, 2019).



63

Primeiro Capítulo. Anticolonialismo, anti-imperialismo e terceiro-mundismo

e heterogénea (até linguisticamente) do pensador africano. A comunicação 
oral, e todas as outras intervenções em francês (realizadas por Cabral também 
nos dias seguintes à comunicação no Seminário), foram transcritas, adapta-
das e compiladas pela redação da Revue Internationale du Socialisme26 como 
recorda Lelio Basso, diretor da revista, numa carta a Cabral, q ue anexa uma 
cópia do número da revista (ver Anexo Documental). Basso, com o escrúpulo 
filológico que o caracteriza, tem a preocupação de verificar com o guerri-
lheiro e teórico guineense a fidelidade do texto escrito, dadas as dificuldades 
e a precariedade do suporte da gravação.

O texto seria sucessivamente publicado em espanhol na revista cubana 
Pensamiento Critico27 e depois pelo Département de Secrétariat, Information, 
Culture et Formation de Cadres do PAIGC28, em francês. Em italiano só sairia 
em 1971 numa plaquette intitulada Guerriglia: potere delle armi, com tradu-
ção de Mario Albano da ARMAL (a Associação para as Relações com os Movi-
mentos Africanos de Libertação)29.

As reflexões de Cabral sobre a solidariedade internacional e sobre 
como esta se deveria concretizar no contexto das relações “naturais” entre 
o movimento operário dos países avançados e as lutas de libertação do 
Terceiro Mundo vão interessar não apenas Pirelli e o Centro Fanon, mas 
todo o anticolonialismo italiano daquela década, como analisaremos no 
segundo capítulo.

26  A. Cabral, La lutte in Guinée, “Revue Internationale du Socialisme”, a. 1, n. 4, Août 1964, pp. 
439-453.
27  A. Cabral, Breve análisis de la estructura social de la Guinea “Portuguesa”, “Pensamiento Crítico”, 
La Habana, n. 2-3, março-abril 1967, pp. 24-36.
28  A. Cabral, Brève analyse de la structure sociale de la Guinée “Portugaise”, Département de 
Secrétariat, Information, Culture et Formation de Cadres, Collection “Discours et Interventions”, 
PAIGC, Conakry 1964.
29  A. Cabral, Breve analisi della struttura sociale della Guinea “portoghese”, in Id., Guerriglia: il 
potere delle armi, tradução italiana de Mario Albano, Partisan, Roma, 1971, pp. 21-33.
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1.3. Resistance aesthetics 2: Joyce Lussu, antifascismo, terceiro- 
-mundismo e anticolonialismo

Havia que continuar a Resistência nos novos espaços legais 
e constitucionais que tínha conquistado, sem fazer de conta que 
o fascismo tivesse sido debelado e sem esquecer que muitos povos 
não tinham ainda esses espaços legais e constitucionais, e tinham 
ainda de travar a guerra pela sua sobrevivência.

Joyce Lussu

1.3.1. Preâmbulo, talvez útil

Também para Joyce Lussu o pós-Segunda Guerra é um momento de 
rutura. E de reflexão, acerca do passado individual e do passado coletivo.

A violência esquadrista, as humilhações dos fascistas aos opositores, 
o exílio da família na Suíça, o antifascismo dos livros e dos pais, a rebelião 
pessoal “E jurei a mim mesma que jamais usaria os tradicionais privilégios 
femininos: se luta tivesse que haver, também eu lutaria” (Lussu, 2012, p. 
51), os estudos universitários em Heidelberg e o primeiro e desconcertante 
contacto com a juventude hitleriana, as contínuas deslocações (viagens em 
África, no Médio Oriente), a decisão de tomar posição. As memórias de Joyce 
(com todos os limites narrativos que este género comporta) fixam em dois 
momentos – marcados pela humilhação sofrida – a origem da sua revolta 
pessoal, ainda antes de política, contra o fascismo: a violência dos squadristi, 
os esquadristas florentinos contra o pai30, académico e estudioso de filoso-

30  “Em abril de 1924, [os fascistas] vieram a nossa casa. Dirigiram-se ao meu pai: ‘É o senhor o 
professor Salvadori?’ ‘Sim, sou eu’, disse o meu pai. ‘É o senhor que escreve artigos contra o 
fascismo, também em jornais estrangeiros?’, ‘Sim, sou eu’, disse o meu pai. (Era uma dama da 
aristocracia inglesa residente em Florença que tinha levado ao federal um número do Manches-
ter Guardian com um texto dele) ‘Venha hoje à noite às seis à sede do fascio’, disse o esquadrista; 
‘viémos dizer-lho com boas maneiras; mas se não vier esta noite, voltamos com modos menos 
educados; e seria pior para a sua família’. ‘Irei’ disse o meu pai. Esperámo-lo muito tempo. Às 
dez ainda não tinha voltado. E nem às onze. Foi por volta da meia noite que ouvimos abrir o 
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fia teorética, e a mortificação infligida pelos Camisas Negras à jovem estu-
dante obstinada perante a prepotência das autoridades31.

Depois veio a clandestinidade partigiana pela Europa em chamas, o 
trabalho como “falsária” de documentos para os opositores antifascistas, as 
missões como estafeta, a prisão, as fugas, a construção de uma rede de comu-
nicação e de interlocutores para a organização da Resistenza italiana no 
estrangeiro.

São estes os anos relatados no romance autobiográfico Fronti e Frontiere, 
em que Joyce Lussu descreve a sua militância em Giustizia e Libertà ao lado 
de Emilio Lussu, su capitanu (“apaixonei-me perdidamente por um homem 
do terceiro mundo”, como recordaria muitos anos mais tarde): a fuga de 
uma Paris invadida pelos nazistas, o caminho em direção ao Sul, para Espa-
nha através de Marselha, a atribulada travessia da Península Ibérica para 
eludir as polícias do regime franquista e salazarista. E ainda a Inglaterra, 
onde recebe treinamento em “técnicas da guerrilha urbana e ações parti-
giane”, o retorno a Itália após o 8 de setembro para a decisiva luta de liber-
tação. E no intervalo entre 1941 e 1942, a residência em Lisboa do casal Lussu 
sob o nome falso de Laskowski, polacos de raça ariana, a inscrição nos cursos 
de filologia da Faculdade de Letras de Lisboa – “inscrevi-me regularmente 
com o meu nome e apelido, confiando nos limites intelectuais da polícia 
fascista; dificilmente me procurariam nos bancos da universidade” (Lussu, 
2008, p. 62) – onde aprende português, uma das línguas das lutas anticolo-
nialistas dos anos vindouros e um instrumento decisivo para o trabalho de 

portão, e do vão das escadas vimo-lo subir olhando na nossa direção, penosamente, com o rosto 
ensanguentado e deformado pelos golpes de punhal e bastonadas. A infância tinha acabado, 
tinha quase doze anos, e a via do exílio parecia cheia de maravilhosos imprevistos.” (Lussu, 
1992, p. 28).
31  “Durante as eleições de 1921, eu e as outras crianças saíamos para a escola com um pedaço de 
carvão no bolso e escrevíamos nas paredes: morte ao fascio, viva a república, abaixo mussolini. Um 
dia em que publicava assim as minhas opiniões nos prédios da vizinhança, com outros miúdos 
do bairro, aproximou-se um fascista fardado de oficial. [...] Deu-me dois estalos que quase me 
fizeram saltar a cabeça. ‘Diz viva o fascio e viva Mussolini’, ladrava. Mas eu antes morria a arriscar, 
com um ato de cobardia, perder a estima da minha mãe. Voltei para casa com o sangue a escorrer 
pelo nariz e as lágrimas que escorriam dos olhos inchados, mas não infeliz, e nem sequer muito 
assustada” (Lussu, 1992, p. 25-26).
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tradução e divulgação das culturas africanas em luta e da literatura portu-
guesa antissalazarista.

Tinha-me ocupado de literatura portuguesa durante a guerra, mais por 
acaso do que intencionalmente. Cheguei a Lisboa com Emilio Lussu de 
modo aventuroso, passando as fronteiras com os contrabandistas e 
usando nomes falsos, já que éramos procurados pelas várias polícias 
fascistas. Em Lisboa tivemos que parar alguns meses, em completa 
clandestinidade, para atividades da Resistência. Aproveitei para apren-
der a língua e inscrever-me na universidade, com o meu nome e apelido: 
confiava nos limites intelectuais das polícias fascistas, até eficientes 
como a PIDE. De facto, nunca nenhum agente pensou em procurar por 
mim nos bancos da universidade, onde dei exames públicos obtendo 
diplomas em literatura e filologia portuguesa. Tinha também traduzido 
alguns poetas de Oitocentos, mas depois todos os manuscritos se tinham 
perdido com a guerra e a luta partigiana; e não tinha voltado a pensar 
em Portugal (Lussu, in O’Neill, 1966, p. 5)32.

Na Lisboa do início dos anos 40, o que impressiona Joyce, em fuga da 
França ocupada pelos nazis, não é tanto a faustosa grandiosidade da Avenida 
da Liberdade ou a perfeição da Praça do Comércio, mas antes a abundância 
de comida nos mercados e nas pastelarias: “só olhar para tanta abundância 
causava violentas contrações ao meu estômago habituado às privações” 
(Lussu, 2008, p. 62). A Lisboa fantasmagoricamente “neutral” de Salazar da 
Segunda Guerra Mundial tornar-se-ia nos anos 60 um dos centros da ação 
desta intelectual italiana mal vista pelo Estado Novo; uma cidade-ponte de 

32  “Mi ero occupata di letteratura portoghese durante la guerra, più per caso che per proposito. 
Ero arrivata a Lisbona con Emilio Lussu in modo avventuroso, passando le frontiere coi contrab-
bandieri e sotto falsi nomi, ricercati come eravamo dalle varie polizie fasciste. A Lisbona c’eravamo 
dovuti fermare alcuni mesi, in stretta clandestinità, per attività della Resistenza. Ne avevo appro-
fittato per imparare la lingua e iscrivermi all’università col mio nome e cognome: facevo asse-
gnamento sui limiti intellettuali delle polizie fasciste, anche efficienti come la PIDE. Infatti nessun 
agente pensò mai a cercarmi nelle aule universitarie, dove detti esami pubblici ottenendo diplomi 
di letteratura e filologia portoghese. Avevo anche tradotto alcuni poeti dell’Ottocento, ma poi tutti 
i manoscritti si erano persi nelle vicende della guerra e della lotta partigiana; e al Portogallo non 
avevo pensato più”.
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contacto entre os anticolonialistas italianos e os opositores portugueses a 
Salazar, e os líderes dos movimentos de independência africanos33.

Voltei a pensar [em Portugal] vinte anos depois, pelo interesse que 
tinha por um grande poeta de Angola, Agostinho Neto, então detido, 
em grave perigo de vida, na cadeia do Aljube em Lisboa. Voltei a 
pensar em Lisboa com uma ponta de nostalgia, quase de “saudade 
portuguesa”. Lisboa é uma cidade linda, com as suas torres manue-
linas, os seus azulejos – cerâmica branca e azul – nas paredes dos 
prédios, os seus bairros setecentistas do Marquês de Pombal, o seu 
povo amável, melancólico e gentil; e também extraordinariamente 
acolhedor para os estrangeiros que não se metam em questões que 
envolvam a polícia política. Voltei a Lisboa e, entre as tentativas de 
comunicar com Neto através dos altos torreões ameados do Aljube, 
sondei um pouco a produção poética portuguesa daqueles vinte anos 
de silêncio: silêncio para mim, que não tinha voltado a pensar nela 
(Lussu in O’ Neill, 1966, p. 5)34.

Em meados dos anos 50, apesar dos reconhecimentos públicos (Meda-
lha de prata de valor militar), apesar do empenho político na Unione donne 
italiane (UDI), de uma renovada tomada de consciência da subalternidade 
feminina na sociedade e na política italiana e da luta pela sua emancipação35, 

33  Sobre Lisboa como “zona de contacto anticolonial”, veja-se Sanches, 2013.
34  “Ci ripensai [al Portogallo] vent’anni dopo, per l’interesse che portavo a un grande poeta 
dell’Angola, Agostinho Neto, allora incarcerato, con grave pericolo per la sua vita, nel carcere di 
Aljube a Lisbona. Ripensai a Lisbona con un po’ di nostalgia, quasi di “saudade portuguesa”. 
Lisbona è una città molto bella, con le sue torri manueline, i suoi azulejos – ceramiche bianche 
e azzurre – sui muri dei palazzi, i suoi quartieri settecenteschi del marchese di Pombal, il suo 
popolo amabile, malinconico e gentile; e anche straordinariamente accogliente per gli stranieri 
che non si immischino di faccende riguardanti la polizia politica. Vi tornai e tra un tentativo e 
l’altro di comunicare con Neto oltre gli alti torrioni merlati dell’Aljube, indagai un po’ su quanto 
la poetica portoghese aveva prodotto in quei vent’anni di silenzio: silenzio per me, che non me 
n’ero più occupata”.
35  “O sistema económico mudou tão pouco que o desemprego e a emigração correram novamente 
com as mulheres dos trabalhadores para casa, a fazerem milagres na poupança e multiplicarem 
o cansaço físico para sobreviverem com salários indignos, a aliviarem o Estado da necessidade 
de cuidar das crianças, dos inválidos, dos velhos, a sofrerem a exploração do trabalho doméstico 
sem qualquer tutela legislativa. Sindicatos e partidos demitiram-se da responsabilidade de lutar 
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apesar da redescoberta das culturas populares (das tradições orais e “remo-
vidas” da cultura oficial) – que com o tempo se substanciarão nas pesquisas 
sobre a Sardegna “telúrica” e mágica do livro Perognu, ou sobre a região das 
Marche com as suas bruxas e as suas sibilas –, a sensação de claustrofobia 
intelectual que Joyce Lussu sente ressoa fortemente nas suas memórias do 
pós-guerra. A participação no Conselho Mundial da Paz em Helsínquia (em 
que participa também Giovanni Pirelli) realenta o seu empenho contra as 
injustiças de um mundo que, sob, parece pacificado, mas vive, pelo contrá-
rio,  um tempo suspenso pela Guerra Fria e pela ameaça nuclear. Um processo 
duplo de identificação e de curiosidade intelectual define a que podemos 
considerar euforia terceiro-mundista (Shoat, 1992) de Lussu.

Existia ainda uma quantidade infinita de homens e de mulheres, civis, 
inteligentes e sensíveis, obrigados a enfrentar a terrível experiência 
da guerra, a lutar com armas e meios sempre inferiores contra exércitos 
equipadíssimos e profissionais, derramando sangue e suor por uma 
esperança generosa que apenas em ínfima parte se concretizava. Sentia 
uma consanguinidade pungente com aqueles africanos, árabes, curdos, 
sul-americanos que em seguida deixariam a bela capital e a confortável 
sala do congresso e voltariam, de Moscovo ou de Estocolmo, de Helsín-
quia ou de Londres, para o interior dos seus países devastados, para 
as aldeias destruídas pelos bombardeamentos ou arrasadas casa a casa, 
para as florestas onde se se organizava a guerrilha, com a fome e o 
cansaço das longas marchas. Com muitos deles tinha estabelecido rela-
ções de amizade e de confiança no fim dos anos 50, quando na Europa 
se sabia ainda pouquíssimo dos seus movimentos, e as campanhas de 
solidariedade das grandes forças políticas não tinham ainda começado. 
Esforçava-me para dar a conhecer os seus problemas na minha ativi-
dade política ou escrevendo aqui e ali, e para convencer grupos de 
camaradas a abraçar a causa (Lussu, 1992, p. 101)36.

pela questão feminina, confinando as mulheres nos guetos das secções femininas e da UDI, reservas 
eleitorais subalternas” (Lussu, 1976, p. 117).
36  “C’era ancora una infinità di uomini e di donne, civili, intelligenti e sensibili, costretti a affron-
tare la terribile esperienza della guerra, a battersi con armi e mezzi sempre inferiori contro 
eserciti attrezzatissimi e professionali, a immergere le generose speranze nel sangue e nella fatica 
per poi vederne realizzata solo una piccola parte. Sentivo una struggente consanguineità con 
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O terceiro-mundismo de Joyce Lussu inscreve-se quer na dimensão do 
antifascismo europeu e, em particular, italiano, quer numa vertente de um 
anticolonialismo não espontâneo ou ideológico, mas amadurecido à luz de 
um pensamento crítico que subterraneamente atravessa a Modernidade 
ocidental. A adesão ao terceiro-mundismo está relacionada, como demons-
trámos, com a atualização dos ideais da Resistenza a declinar no tempo 
presente, esquivando quaisquer celebrações comemorativas que aos olhos 
da ex-partigiana não significavam mais que um acomodamento passivo ao 
capítulo encerrado daquela experiência de luta que, precisamente por estar 
concluída, dava a medida e a legitimidade a toda a experiência pessoal.

Os povos dos continentes colonizados eram obrigados a lutar para não 
serem destruídos, como nós contra o nazi-fascismo na Segunda Guerra 
Mundial. E incomodava-me quando em Itália me homenageavam como 
veterana da campanha de 1943-45 ou quando tinha de assistir a come-
morações retóricas do 25 de Abril como se se tratasse de um capítulo 
encerrado, como se ter feito vinte anos antes o que obviamente era 
necessário fazer constituísse uma justificação de toda uma existência, 
um título de mérito permanente e definitivo (Lussu, 1992, p. 102)37.

Mas o aspeto mais original do percurso de Joyce Lussu é a forma como 
o terceiro-mundismo se inscreve num anticolonialismo “de espectro mais 

quegli africani, arabi, curdi, sudamericani che avrebbero lasciato la bella capitale e la comoda 
sala del convegno e che sarebbero tornati da Mosca o da Stoccolma, da Helsinki o da Londra, 
all’interno dei loro paesi devastati, tra i villaggi distrutti dai bombardamenti o rastrellati casa 
per casa, nelle foreste dove si organizzava la guerriglia, con la fame e la stanchezza delle lunghe 
marce. Con molti di loro avevo stretto rapporti di amicizia e di fiducia, alla fine degli Anni Cin-
quanta, quando ancora in Europa si sapeva pochissimo dei loro movimenti e le campagne di 
solidarietà delle grandi forze politiche non erano ancora incominciate. Mi sforzavo di far conoscere 
i loro problemi nella mia attività politica, sia scrivendo qua e là, e di convincere gruppi di compagni 
a prendere a cuore la questione”. 
37  “I popoli dei continenti colonizzati erano costretti a battersi per non esser distrutti, come noi 
contro il nazifascismo nella Seconda guerra mondiale. E mi infastidiva quando in Italia venivo 
festeggiata come veterana della campagna 1943-45 o dovevo assistere a retoriche commemorazioni 
del 25 aprile come se si trattasse di un capitolo chiuso, come se l’aver fatto vent’anni prima quello 
che andava ovviamente fatto costituisse una giustificazione dell’intera esistenza, un titolo di 
merito permanente e definitivo”.
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alargado”, que não inclui apenas a crítica às relações de poder desequilibra-
das entre países colonizadores e colonizados, mas também a crítica, ou a 
desconstrução, do mais antigo e persistente colonialismo que o mundo conhe-
cera – o do homem sobre a mulher –, antecipando, na prática, elaborações 
teóricas futuras e posições políticas do feminismo que, no entanto, Joyce não 
abraçará facilmente38. É a Emilio Lussu que Joyce atribui aquele elo de liga-
ção que faltava entre antifascismo, marxismo e anticolonialismo:

Na sua ideologia havia uma componente anticolonialista, muitas vezes 
em falta no operaísmo dos camaradas que se professavam marxistas-
-leninistas ortodoxos, mas que na realidade desprezavam e subestima-
vam as mulheres e as massas exploradas dos países não industrializados; 
e estava mais próximo da longa marcha dos camponeses chineses que 
do burocratismo centralizado de Estaline. Recusando qualquer colo-
nialismo externo e interno à sociedade, recusava também o mais antigo 
e instituído dos colonialismos, o dos homens sobre as mulheres (Lussu, 
2012, p. 79)39.

De um lado, o anticolonialismo terceiro-mundista; do outro, o “femi-
nista” ou de género. Aliás, parece quase existir um fio condutor que liga 
histórica e conceptualmente a libertação do Terceiro Mundo às lutas de 
libertação da mulher (“Eu estava irredutivelmente convencida de que à 
mulher não cabiam os bastidores da história, mas a primeira linha”). Em 
particular, é interessante observar a genealogia do anticolonialismo lussiano, 
que a própria atribuiria às posições internacionalistas da família: o pai, 
historiador do colonialismo inglês e tradutor de Spencer em italiano, crítico 

38  “As antepassadas em que me revia eram as mulheres da Comune de Paris, das ligas campone-
sas, do movimento operário; e não as feministas e as sufragistas, estruturalmente antiproletárias, 
como tinham demonstrado as suas reações à Revolução de Outubro ou ao aparecimento do 
fascismo” (Lussu, 2012, p. 79).
39  “Nella sua ideologia vi era una componente anticolonialista, spesso mancante nell’operaismo 
dei compagni che si professavano marxisti-leninisti ortodossi ma in realtà disprezzavano e sot-
tovalutavano le donne e le masse sfruttate dei paesi non industrializzati; ed era più vicino alla 
lunga marcia dei contadini cinesi che non al burocratismo centralizzato di Stalin. Rifiutando ogni 
colonialismo esterno e interno alla società, rifiutava anche il più antico e stabilizzato dei colo-
nialismi, quello degli uomini sulle donne”.
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dos imperialismos centrais, inglês e francês40; o lado inglês da mãe, com 
primos “ativíssimos no movimento pacifista e anticolonialista em torno de 
Bertrand Russel, que mais tarde, quando deflagrou a Guerra em Espanha, 
se inscreveram em grupo no partido comunista Britânico, e um foi combater 
nas brigadas internacionais contra Franco” (Lussu, 1992, p. 19). Nos seus 
escritos aflora, por exemplo, a sua intuição precoce, herdada das posições 
do pai, de que na origem do fascismo não estaria simplesmente um fenómeno 
político característico dos países atrasados como Itália, na interpretação da 
historiografia liberal, mas que “métodos fascistas e militaristas eram usados 
nos seus impérios coloniais pela Inglaterra e pela França, pela Bélgica e pela 
Holanda, e por Portugal; e as intervenções económico-policiescas dos Estados 
Unidos na América latina e o seu racismo interno não eram certamente 
democráticos e pacifistas” (Lussu, 1978, p. 32).

Há ainda um indício relacionado com a amizade pessoal com Benedetto 
Croce que assoma nas memórias de Joyce Lussu e revela a existência de um 
sentimento, ainda antes da existência de uma consciência política, que teste-
munha a ligação entre o anticolonialismo terceiro-mundista dos anos 60 e 
o anticolonialismo antifascista dos anos 30: a incredulidade e a revolta juve-
nis ao tomar conhecimento da notícia que o amigo filósofo napolitano tinha 
oferecido a sua medalha de ouro de senador e a aliança da mulher, Adele, 
para a recolha de “oro alla Patria” (ouro para a Pátria), por ocasião da expe-
dição colonialista na Líbia. “Esperei que fosse uma calúnia, afinal era verdade”.

Na génese do anticolonialismo de Joyce Lussu concorrem, portanto, 
diversas tradições que se sobrepõem e originam também posições ideológi-
cas específicas, como, precisamente, a reivindicação do papel da mulher, 
ainda que sem referências ao feminismo, ou o anticlericalismo militante 
(distante, por exemplo, do terceiro-mundismo cristão, que caracteriza muito 
do anticolonialismo italiano) ou ainda o antimilitarismo (Franzinelli, 2003). 

40  “O meu pai amava fechar-se nas bibliotecas e devido a um grave defeito na vista tinha sido 
dispensado do serviço militar. Os seus estudos sobre o imperialismo britânico e sobre o colonia-
lismo francês e italiano tinham-no levado a considerar que os grandes estados multinacionais 
como o austro-húngaro ou otomano, não eram nem piores nem mais bárbaros do que as chamadas 
democracias liberais, parlamentares nas metrópoles mas ferozmente autoritárias e racistas com 
os colonizados” (Lussu, 2012, p. 29-30).
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Resta, apesar disto, a orientação originária – comum, como vimos, a muitos 
outros intelectuais italianos do pós-guerra que descobrem o Terceiro Mundo 
– que acredita na existência de uma espécie de fio condutor que liga a expe-
riência da Resistenza antifascista às lutas de libertação.

O contacto com as lutas armadas contra o colonialismo e contra o impe-
rialismo militar e económico era a continuação natural da luta contra 
o nazi-fascismo. Em África e no Médio Oriente encontrava as mesmas 
condições que tínhamos vivido na Europa vinte anos antes, numa paisa-
gem diferente, mas com homens e mulheres profundamente semelhantes. 
Vinham de experiências e culturas muito diferentes; mas o que nos 
unia era a projeção para o futuro, o mesmo critério de escolha, a valo-
rização comum do ser humano e das relações sociais, a utopia racional 
e construtiva. E nada consolida a solidariedade como o risco e esforço 
comuns. Se as florestas onde se marcha são de palmeiras e podocarpos 
em vez de faias e de castanheiros, se na panela se coze a pasta de 
mandioca em vez da polenta de milho, não tem grande importância; 
porque à noite, na reunião, se fala verdadeiramente de política e não 
de jogos de poder; porque em cada pedaço de território libertado os 
camponeses se unem para gerir em conjunto o seu trabalho e nas escolas 
improvisadas aprendem a sua história, e não a dos outros; porque onde 
quer que haja homens, há também mulheres que, com eles, combatem, 
administram, decidem do seu destino (Lussu, 1992, pp. 103-104)41.

41  “Il contatto con le lotte armate contro il colonialismo e contro l’imperialismo militare ed eco-
nomico era la continuazione naturale della lotta contro il nazifascismo. In Africa e in Medio 
Oriente, ritrovavo le stesse condizioni che avevamo vissuto in Europa vent’anni prima, in un 
paesaggio diverso, ma con uomini e donne profondamente simili. Avevano dietro le spalle espe-
rienze e culture molto differenti; ma quello che ci accomunava era la proiezione verso l’avvenire, 
lo stesso criterio di scelta, la comune valutazione dell’essere umano e dei rapporti sociali, l’utopia 
ragionevole e costruttiva. E nulla cementa la solidarietà come il rischio e la fatica comuni. Se le 
foreste dove si marcia sono di palme e di podocarpi anziché di faggi e di castagni, se nella pignatta 
si fa bollire il pastone di manioca invece della polenta di granturco, non ha una grande impor-
tanza; perché la sera, alla riunione si parla veramente di politica e non di giochi di potere; perché 
in ogni pezzo di territorio liberato i contadini si mettono a gestire insieme il proprio lavoro e 
nelle scuole improvvisate imparano una loro storia, e non quella degli altri; perché dovunque ci 
sono degli uomini ci sono anche delle donne, che insieme a loro combattono, amministrano, 
decidono del proprio destino”.
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Como em muitas outras memórias dos partigiani italianos, também aqui 
um jogo de espelhos entre tempos e espaços irreduzíveis marca a dimensão 
da contiguidade, em nome de uma temporalidade nova, de um novo tempo 
vindouro, em nome do reconhecimento recíproco do risco e dos esforços comuns. 
Também nestas memórias é evocada uma veemente identificação entre a 
“velha” e a “nova” luta, por parte de quem possui a “dupla experiência” da 
Resistenza e da guerrilha e, porque lhe conhece o sentir e o tom, a pode contar. 
A memória partigiana ajuda a calibrar a narração: muitas similitudes, muitas 
afinidades, mas um pormenor revela-nos que na luta de libertação do Terceiro 
Mundo existe um espaço difícil de preencher. Como se lê em contraluz nas 
palavras de Joyce, há que ensinar uma “história nova” nas escolas improvisa-
das da floresta: não mais a dos “outros”, a dos colonizadores que impõem a 
sua versão, mas a que os homens e mulheres em África e no Oriente estão a 
escrever para o seu povo, como também para nós. No relato da sua viagem 
pelas zonas libertadas da Guiné Bissau, o olhar anticolonialista de Joyce Lussu 
colhe toda aquela energia da libertação que passa através da educação e da 
cultura, a quem cabe a árdua tarefa de derrubar “a narração da história”: 

As escolas dos patriotas são construídas com meios rudimentares: um 
teto de ramos e de folhagem, bancos de troncos quase por desbastar; 
muitas vezes o professor é um rapaz de dezasseis ou dezassete anos. 
Nos bancos sentam-se não só as crianças, mas também os soldados, as 
mulheres e os mais velhos. Os cadernos são poucos e são usados com 
respeito, com parcimónia. Os livros da escola são um problema. Ensi-
na-se em português, e os livros das escolas portuguesas podem ser 
usados apenas em parte; não se pode ensinar a história, a economia, 
a política com a bitola falsa e inadequada dos colonialistas. É preciso 
criar novos livros (Lussu, 2013, p. 82)42.

42  “Le scuole dei patrioti vengono costruite con mezzi rudimentali: una tettoia di rami e di frasche, 
banchi di tronchi appena sgrossati; spesso l’insegnante è un ragazzo di sedici o diciassette anni. 
Sui banchi siedono non soltanto i bambini, ma anche i soldati, le donne e gli anziani. I quaderni 
sono pochi, e vengono usati con rispetto, senza spreco. I libri di testo sono un problema. S’insegna 
in portoghese, e i libri di testo delle scuole portoghesi possono essere usati soltanto in parte; non 
si può insegnare la storia, l’economia, la politica sul metro falso e inadeguato dei colonialisti. 
Bisogna creare nuovi testi”. 
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1.3.2. Da tradução como anticolonialismo militante

Se quiséssemos levar à letra as palavras de Joyce Lussu, teríamos que 
reduzir todo o seu percurso de anticolonialista militante ao impulso centrí-
peto representado pelo desejo de autonomia de uma “dona de casa repri-
mida” em relação àquele “grande carvalho” que era Emilio Lussu e a sua 
notoriedade.

O Emilio chamava-me a atenção, com ar divertido, para o facto de, no 
meu passaporte, muitas vezes renovado porque as páginas estavam 
todas cheias de vistos de entrada e saída para os países mais estranhos, 
ainda estar escrito “dona de casa”. 
“A verdade é que sou uma dona de casa reprimida”, respondia eu. 
“Gosto extraordinariamente da casa, sobretudo da casa com uma família 
dentro. Mas se estou muito tempo em casa a sociedade italiana insul-
ta-me e desvaloriza-me, trata-me como subalterna, como uma pessoa 
que vive do reflexo de outra, reduz-me a um apêndice. Por isso sou 
obrigada a reprimir as minhas aspirações domésticas, e a partir para 
Moçambique”. “Até breve”, dizia o Emilio. (Lussu, 2012, p. 112-113)43.

Na verdade, o peso de Emilio Lussu – movido, como ela, pela mesma 
paixão pela escrita e pela política –, parece transformar-se mais em energia 
e desejo de percorrer e inventar novos caminhos, do que em inibição e 
imobilismo. Estamos no fim dos anos 50. As missões políticas na qualidade 
de delegada italiana do Movimento Mundial da Paz levam Joyce Lussu a 
viajar até vários países da Europa do Leste (República Democrática Alemã, 
União Soviética, Albânia, Jugoslávia). Como já referido, em junho de 1955 
encontra-se em Helsínquia para a Assembleia Mundial da Paz e em julho de 
1958 em Estocolmo para o Congresso Mundial sobre Desarmamento e Coope-

43  “Emilio mi faceva notare con aria divertita che sul mio passaporto, spesso rinnovato perché 
le pagine erano tutte piene di visti d’entrata e di uscita per i paesi più strani, c’era ancora scritto 
«casalinga». «La verità è che sono una casalinga repressa», rispondevo io. «La casa mi piace 
straordinariamente, soprattutto la casa con una famiglia dentro. Ma se ci sto troppo la società 
italiana mi insulta e mi squalifica, mi tratta da subalterna, come di una persona che viva del 
riflesso dell’altra, mi riduce a un’appendice. Perciò sono costretta a reprimere le mie aspirazioni 
domestiche, e a partire per il Mozambico». «A presto», diceva Emilio”. 
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ração Internacional. Aqui encontra Nazim Hikmet, a quem se atribui o começo 
da sua atividade como tradutora e mediadora cultural (Trenti, 1999).

Encontrei um trabalho insólito, o de traduzir e dar a conhecer em Itália 
os poetas revolucionários do Terceiro Mundo, partindo do princípio 
de que para os traduzir não era necessária a filologia académica, mas 
sim penetrar na matriz histórica e no movimento contemporâneo da 
sua revolução. Por isso era preciso procurá-los, trabalhar diretamente 
com eles, partilhar a sua clandestinidade ou a sua guerrilha, se eram 
estas as condições de vida e de cultura. Para mais, existem grandíssimos 
poetas de pequenos povos oprimidos e de línguas pouco escritas, como 
o esquimó ou o curdo ou o crioulo da Guiné-Cabo Verde, que as acade-
mias negligenciam, e que com o meu sistema podia dar a conhecer. 
Esta atividade levou-me a viajar pelo mundo, da Albânia à Turquia, ao 
Curdistão, de Cuba à China, da Argélia ao Congo e a Angola, com uma 
passagem pelo extremo Norte, para compreender o universo poético 
único de um povo magnífico, mas em “vias de extinção” como o esquimó 
(Lussu, 2012, pp. 111-112)44.

Uma recomendação, casual, de uma amiga sarda, dá origem ao projeto 
de tradução das poesias de Agostinho Neto, então detido na cadeia da PIDE 
do Aljube, e ao início de uma atividade – que durará uma década – de divul-
gação das culturas dos países em luta contra o colonialismo português e da 
própria cultura portuguesa45. Apesar da sua aproximação à literatura portu-

44  “Trovai un mestiere insolito, che era quello di tradurre e far conoscere in Italia i poeti rivolu-
zionari del Terzo mondo, partendo dal principio che, per tradurli, non occorreva la filologia 
accademica ma era necessario immettersi nella matrice storica e nel movimento contemporaneo 
della loro rivoluzione. Per cui bisognava cercarli, lavorare con loro direttamente, condividere la 
loro clandestinità o la loro guerriglia, se queste erano le condizioni di vita e di cultura. In più, vi 
sono poeti grandissimi di piccoli popoli repressi e di lingue poco scritte, come l’eschimese o il 
curdo o il creolo della Guinea-Capo Verde, che le accademie trascurano, e che col mio sistema 
potevo far conoscere. Questa attività mi portò in giro per il mondo, dall’Albania alla Turchia al 
Kurdistan, da Cuba alla Cina, dall’Algeria al Congo e all’Angola, con una puntata all’estremo Nord, 
per capire l’irripetibile universo poetico di un magnifico popolo purtroppo in “via di eliminazione”, 
come quello eschimese”. 
45  “Procurei algumas poesias dele traduzidas em inglês, que achei logo muito bonitas e que des-
pertaram o meu desejo de conhecimento. Com a técnica infalível da intelectual um pouco excên-
trica em busca de lírica exótica, procurei o Alberto Mondadori e convenci-o a redigir-me um 
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guesa através dos cursos universitários que frequenta em 1942, nos meses 
de clandestinidade em Portugal, a África, fuori di Portogallo46, de que agora 
vai em busca, é completamente desconhecida. Mesmo limitando a nossa 
análise ao “caso português”, encontramos na ação política e cultural de Joyce 
Lussu a marca de uma fusão total entre a causa antifascista e a causa anti-
colonialista, em função de uma “oposição” congenial (completamente italiana) 
ao Estado Novo e ao seu colonialismo. Uma das marcas de originalidade 
atribuíveis à figura de Joyce Lussu é a invulgar articulação entre atividade 
política, cultural e organizativa. Em Joyce Lussu, a solidariedade terceiro-
-mundista com as lutas de libertação significou uma verdadeira mobilização 
de praxis e pensamento, de apoio material e de conhecimento, que marca e 
distingue o seu colonialismo: desde a divulgação da poesia de escritores 
como Agostinho Neto (1963), José Craveirinha (1966) e Alexandre O’ Neill 
(1966), em três antologias em italiano, às coletâneas de autores cabo-verdia-
nos e guineenses publicadas em revistas e em volumes (também com tradu-
ção em francês)47 e à reflexão tradutológica (Lussu, 2013) – mais sustentada 

contrato para a tradução de todas as obras do poeta-médico-patriota de Angola, e parti para 
Lisboa” (Lussu, 2012, p. 125). Outra versão inclui mais pormenores: “[...] comecei a refletir sobre 
aquele poeta africano preso na fortaleza do Aljube, no coração da velha Lisboa manuelina. Falei 
com Vittorio Sereni e Alberto Mondadori, que foram sensíveis ao lado antifascista e anticolonial 
da questão, e me deram um contrato para a publicação das obras de Agostinho Neto em Itália. 
Munida daquele documento e de uma carta de solidariedade para Neto assinada por Giancarlo 
Vigorelli em nome da Comunidade europeia dos escritores, parti para Lisboa” (Lussu, 2013, p. 
54). A carta de Alberto Mondadori para Agostinho Neto pode ser lida no Anexo Documental. 
46  É este o título do capítulo inserido em Tradurre Poesia (1967) que contém uma breve antologia 
de poesias de Alexandre O’Neill, Agostinho Neto, José Craveirinha, Marcelino dos Santos, Vergílio 
de Lemos, Rui Nogar e Kaoberdiano Dambará (Felisberto Vieira Lopes).
47  “Cabral explicava-me que a Guiné-Cabo Verde é a única zona de África onde se tinha formado 
uma língua crioula, amálgama do português de Quinhentos e de línguas locais, e desenvolvida 
através dos séculos de forma autónoma. O fenómeno interessava-me. Onde uma língua se cria e 
desenvolve, existem motivos culturais, que não podem não ter resultados também na produção 
literária. Com efeito, soube que na Guiné-Cabo Verde se publicavam revistas em crioulo, e que 
havia muitos poetas e escritores. O editor parisiense Maspéro tinha impresso um pequeno volume 
de poesias em crioulo da Guiné-Cabo Verde, mas sem tradução, porque não tinha encontrado 
ninguém em França capaz de a fazer. A única solução, para ter uma ideia da língua crioula e da 
sua literatura, era ir lá. Organizei a viagem com o Maspéro e apanhei o avião para Conacri [1966]. 
Em Conacri havia um escritório do PAIGC, e a partir daí os camaradas organizariam a minha 
viagem no território já libertado da ocupação portuguesa e controlado pelas forças da libertação. 
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pela narração da experiência de uma filologia viva e militante, do que por 
paradigmas teóricos consagrados – desde as biografias de escritores (como 
a célebre de Agostinho Neto), às reportagens da frente de combate e aos 
artigos de condenação do colonialismo português (em revistas prestigiosas 
como Rinascita e Problemi del Socialismo), aos manuais de história, e às 
múltiplas atividades editoriais e de solidariedade surgidas em torno da ARMAL 
(a Associação para as Relações com os Movimentos Africanos de Libertação) 
fundada no fim dos anos 60 com Mario Albano, que dá continuidade ao 
empenho anticolonialista já iniciado no Movimento Anticolonial Italiano48.

É precisamente Mario Albano quem descreve de forma sintética os 
planos de intervenção da ARMAL e, em especial, da sua fundadora, confir-
mando o papel central de Joyce Lussu no anticolonialismo italiano. De facto, 
no âmbito do apoio às lutas de libertação, é reconhecido a Joyce Lussu não 
apenas um certo pioneirismo, mas também uma capacidade intelectual e 
política para escolher os seus interlocutores africanos identificando com 
“precisão as organizações que sabiam conjugar lógica anticolonial e instân-
cias anticapitalistas” (Albano, 2003, p. 127).

O primeiro plano consistiu em assegurar aos movimentos de libertação 
uma rede de contactos internacional que colaborasse para fazer emergir o 
problema das colónias portuguesas, contrapondo-se às atividades dos servi-
ços da NATO, que protegiam a política colonial portuguesa. Sem o substrato 
do seu trabalho, admite Albano, as Conferências de Solidariedade em Reggio 
Emilia e em Roma (“uma das suas obras-primas foi conquistar para a causa 
dos movimentos de libertação uma determinada parte da esquerda demo-
crata-cristã”) não teriam tido os resultados que tiveram. O segundo plano 
relaciona-se diretamente com a esfera das ajudas materiais, também através 
de uma rede subterrânea da solidariedade (ainda por estudar e reconstruir), 
seguindo o modelo do apoio aos refractaires franceses: “cursos de tipografia, 
cursos para operadores de rádio, cursos sanitários e, por vezes, hospitaliza-

Fiquei alguns dias em Conacri, estudando o crioulo com os amigos do PAIGC e traduzindo final-
mente o misterioso livrinho de poesias publicado pelo Maspéro” (Lussu, 2013, pp. 78-79).
48  A relação entre o Movimento Anticolonial Italiano e o Centro Frantz Fanon (que deveria fun-
cionar como um braço milanês do MAC) mediado precisamente por Joyce Lussu que, como sabemos, 
está presente nas reuniões preparatórias do Centro, está ainda, em parte, por reconstruir. 
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ções de feridos e doentes, suporte logístico de vários tipos” (Albano, 2003, p. 
129). Por fim, o terceiro plano é aquele a que chamámos de solidariedade 
cultural e, em particular, da divulgação, através de tradução italiana, de 
poetas e literatos das colónias portuguesas: “e estes trabalhos contribuíram 
tanto quanto os outros para demonstrar o valor das lutas de libertação, já 
que produziam poesia que, pelo seu efeito cultural e demonstrativo, abria 
uma brecha na débil e hipócrita consciência europeia” (Albano, 2003, p. 129).

O legado do trabalho de Joyce Lussu como tradutora-mediadora de 
poetas africanos de língua portuguesa realizado nos anos 60 ainda hoje nos 
questiona criticamente, não apenas em termos de restituição tradutória 
(linguística, estética, filológica)49 mas sobretudo numa perspetiva política 
ou, usando a expressão da própria Lussu, ético-político-poética. Por outras 
palavras, se, como foi notado, as suas traduções italianas da poesia africana 
apresentam uma complexidade estratificada, estas devem, ainda assim, ser 
inseridas num contexto em que traduzir poesia ultrapassa o exercício teórico 
textual (sobre as dificuldades gramaticais e sintáticas de uma língua) para 
se transformar num “esforço para compreendê-la, quase revivê-la”. Partindo 
de uma conceção de poesia que ultrapassa os paradigmas exclusivamente 
estéticos e artísticos, e, portanto, subvertendo o cânone eurocêntrico da 
cultura europeia, Joyce Lussu move-se com extrema desenvoltura na tradu-
ção quer de poetas de línguas que não conhece, apoiando-se em línguas de 
mediação (sobretudo a francesa e inglesa), quer de poetas de línguas que 
domina, como o português50, mas totalmente desconhecidos em Itália. “Todos 
estes poetas não eram lidos no meu país. Mas eu tinha uma grande vontade 
de os dar a ler. Por isso comecei uma carreira de tradutora bastante atípica, 
já que traduzia poetas de línguas que não conhecia de todo, do turco ao 
albanês, do esquimó ao curdo” (Lussu, 2012, p. 115).

A escolha dos poetas que traduz é sempre determinada pela carga e pelo 
empenho revolucionário em sentido histórico e político que a poesia encerra: 

49  A análise crítica das traduções de Joyce Lussu – que não trataremos neste trabalho – realizada 
por Tocco (1992) e Celani (2003) aponta algumas ingenuidades tradutivas e escolhas lexicais e 
sintáticas que revelam uma certa obsolescência face aos cânones contemporâneos. Sobre o valor 
para os estudos de tradução da obra de Joyce Lussu, veja-se Capancioni, 2012. 
50  Acerca do poliglotismo de Lussu, veja-se Fedrigotti, 2002.
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a poesia deve nascer de situações concretas, deve ser “poesia real, necessária, 
viva, inserida em movimentos de libertação e de resistência ligados às suas 
imagens culturais e poéticas”. A carga icástica e simbólica da poesia (“as suas 
virtudes sintéticas que lançam sobre a realidade luzes enérgicas e penetran-
tes”) torna-a um potente e sofisticado instrumento de conhecimento do mundo, 
em particular de mundos sequestrados à História do colonialismo. 

O primeiro problema que Joyce Lussu encontra é a pesquisa material 
dos textos, e para tal “a minha técnica era ir encontrar-me com o poeta e 
trabalhar com ele. Tínhamos sempre uma língua intermediária para comu-
nicar, e os poetas são ótimos a explicar o porquê de uma determinada pala-
vra, de uma determinada associação, de uma determinada imagem” (Lussu, 
2012, p. 115).

Também no caso dos poetas de língua portuguesa51, o método (ou, 
talvez, o anti-método) de Joyce Lussu é o de uma autêntica etnografia da 
poesia: procurar no terreno artefactos textuais vivos – os próprios poetas 
do Terceiro Mundo (na prisão, na linha da frente, ...) – cuja materialidade 
textual é amiúde precária ou inacessível52. Tanto no caso de Agostinho Neto 
como no de José Craveirinha, a tradução, antes de se tornar um exercício 
erudito e livresco, pressupõe um envolvimento político e pessoal nas expe-
riências dos autores. O tom vívido, quase picaresco, da sua prosa reflete de 
imediato aquela verdadeira mitografia lussiana de aventuras, de acasos e 

51  Como tinha sido já no caso do poeta Nazim Hikmet e sê-lo-á também no de outros poetas como 
Ho Chi Min e dos poetas curdos.
52  “Encontrei outras vias para comunicar com o prisioneiro [Agostinho Neto], através da sua 
mulher, portuguesa e branquíssima, que tinha autorização para o visitar esporadicamente. Memo-
rizou algumas perguntas que eu lhe queria fazer, trouxe-me as respostas, e obteve poesias inéditas; 
e contou-me a sua vida. Eu voltei para Itália com os manuscritos, melancólica, pensando que 
muito provavelmente a sua publicação seria póstuma” (Lussu, 2013, p. 61). No caso dos textos de 
Craveirinha, Joyce Lussu explica: “Escrevia muitas poesias, mas pouquíssimas chegavam a ser 
publicadas. Numa antologia (policopiada) de poetas de Moçambique, surgida em 62 em Lisboa 
pela mão de uma associação estudantil, figura com cinco poesias; algumas foram incluídas na 
antologia de poesia negra de língua portuguesa de Mário de Andrade, publicada em Paris, e em 
Modern poetry from Africa de Moore e Bein publicada em Londres; ou saíram aqui e ali, em 
revistas alemãs, russas, italianas (Il ponte e Senso e non senso)” (Lussu, 1966, p. 19-20). Lussu 
refere-se aqui às poesias que ela própria traduziu e organizou em 1965: Due poeti del Mozambico, 
in “Il Ponte”, n. 10; Nuovi poeti mozambicani, in “Senso e non senso”, anno II, n. 2, febbraio, 1965.
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encontros fortuitos, de detenções e longas marchas na floresta, de inciden-
tes diplomáticos, de fugas e perseguições aos escritores ou às suas esposas, 
de partidas e de regressos. 

O caso da tradução e publicação do volume Con occhi asciutti de Agos-
tinho Neto é paradigmático. Na primavera de 1962 Joyce encontra-se em 
Lisboa, onde procura apoios institucionais (entre os quais o do então Embai-
xador italiano em Portugal, Remigio Grillo) para poder visitar Agostinho 
Neto na prisão. Segue-se o encontro, entre o grotesco e o surreal, com o 
diretor da PIDE, o coronel Homero de Oliveira Matos, na sede de Lisboa, 
para solicitar a visita a Neto e lhe entregar uma carta e o contrato de Alberto 
Mondadori (ver Anexo Documental). Depois, a recusa em tom rancoroso do 
coronel e as suas acusações a Neto de ser “um delinquente, ingrato, traidor 
da pátria portuguesa, mãe atenta e gentil dos seus filhos metropolitanos e 
ultramarinos”, as justificações de Lussu e a indignação do coronel:

Talvez considere Angola a sua pátria, observei, mas ele rebateu imedia-
tamente que pátria só há uma, Portugal. Tentei impressioná-lo dizendo 
que Neto era um grande poeta, reconhecidíssimo em todo o mundo 
como um dos dons mais belos da poesia em língua portuguesa. Não 
pareceu minimamente impressionado. “Escreve em português e vili-
pendia a pátria-mãe!” [...] Arrisquei algumas alusões à liberdade e à 
autodeterminação e ele explodiu: “O mundo difama-nos e não nos 
compreende” disse com tom amargo, “e os nossos inimigos inventaram 
a fábula de Portugal não ser um país livre” (Lussu, 2013, pp. 60-61)53.

Após ter conseguido que Neto assinasse o contrato, e depois de ter 
conhecido Maria Eugénia, mulher de Agostinho Neto, Lussu regressa a Itália54 

53  “Forse considera sua patria l’Angola, osservai, ma egli ribatté subito che di patrie ce n’è una 
sola, il Portogallo. Cercai di impressionarlo dicendo che Neto era una grande poeta, notissimo in 
tutto il mondo come uno degli ornamenti più belli della poesia di lingua portoghese. Non parve 
affatto impressionato. «Scrive in portoghese e vilipende la madrepatria!» [...] Io azzardai qualche 
accenno alla libertà e all’autodeterminazione e lui scattò: «Il mondo ci calunnia e non ci capisce» 
disse con amarezza, «e i nostri nemici hanno inventato la leggenda che il Portogallo non sia un 
paese libero»”.
54  A 17 de maio de 1962, como relata o diário L’Unità (18.02.1962), a camarada Joyce Lussu, dois 
jovens católicos, De Angelis e Sferrazza, e o escritor Angelo Repetto deram os seus testemunhos 
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onde recebe a dupla notícia da concessão da liberdade vigiada ao poeta e 
da demissão de Homero Oliveira de Matos do cargo de diretor da polícia 
política. Segue-se a nova viagem a Lisboa, o trabalho ombro a ombro para 
realizar a tradução, a ocasião para traçar em detalhe a personalidade de 
Neto (provavelmente nasce nesta altura a ideia da biografia de Neto55), a 
reserva e a compostura, mas também a autoridade do homem que Joyce 
Lussu reencontraria mais tarde em Angola, quando Neto, entre os seus, 
“falava pouco e sem nunca levantar a voz, a sua autoridade, assente na 
maturidade e na experiência, afirmava-se sem arrogância, aberta a todos 
os controlos” (Lussu, 2013, pp. 66-67).

As etapas seguintes são também contadas com a ligeireza de uma aven-
tura: a receção organizada pelo Embaixador Grillo em honra de Neto, o 
embaraço inevitável das autoridades portuguesas que denunciaram o facto, 
que chegou à Comissão dos Assuntos Externos do Senado italiano (presidida 
por Emilio Lussu) e as consequências para o Embaixador (enviado para a 
Checoslováquia), e a expulsão de Lussu “enquanto tentava, com outros, orga-
nizar a fuga de Neto e o seu regresso a Itália” (Lussu, 2012, p. 127).

Também o caso da tradução dos textos de Craveirinha – primeiro em 
revista e depois no volume Cantico a un dio di catrame (1966)56 – é contado 
por Joyce Lussu com extraordinária competência narrativa, com um passo 
seguro que conduz o leitor pelos lugares do poeta, pelo contexto social, urbano 
e histórico de uma periférica e, simultaneamente, estratégica, capital colonial 
como a Lourenço Marques dos anos 60 (“o porto dos grandes patrões bran-

diretos numa conferência na Livraria Einaudi de Roma sobre os recentes acontecimentos da 
Península Ibérica. A conferência foi promovida pelo Comité italiano para a amnistia e as liber-
dades democráticas em Portugal. “Entre o público numeroso estavam presentes Giancarlo Vigo-
relli, Paolo Vittorelli, responsável pelo gabinete de assuntos externos do PSI, o embaixador de 
Cuba na Santa Sé, o camarada Egoli della CGIL, e Carlo Levi (“L’Unità”, 18.02.1962, p. 3). Recorda-
mos que, por ocasião da visita de Agostinho Neto a Milão, a poesia improvisada “Angola come 
Milano” é publicada por Gianni Bosio num dos oito opúsculos da coleção “Fogli volanti” das 
edições Avanti! (de Giovanni Pirelli), acompanhada por dois retratos de Neto de Ennio Calabria 
e do próprio Carlo Levi.
55  A biografia organizada por Joyce Lussu sobre Agostinho Neto seria dada ao prelo em 1993.
56  Uma nova antologia de Craveirinha intitulada Voglio essere tamburo seria organizada por Anna 
Fresu e Joyce Lussu, com desenhos de Bertina Lopes, em 1991, pelo prelo do “Centro internazio-
nale della grafica” de Veneza.
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cos do Transvaal”). Com o tom do escritor de viagens, com a rapidez de traço 
do jornalista e documentarista, e com a competência do ensaísta, Joyce Lussu 
– tal como havia traçado sinteticamente um quadro histórico-político da 
Angola colonial – tem a preocupação de dar ao leitor italiano as coordenadas 
necessárias para enquadrar uma poética, um escritor, a sua história de revolta 
e de sofrimento. José Craveirinha, mesmo nunca aparecendo em carne e 
osso (estava naquele momento na prisão da PIDE), é uma espécie de sombra 
tutelar que acompanha a intelectual italiana na visita à cidade, àquele último 
bairro, Mafalala, antes da bidonville dos negros, onde é acolhida pela mulher 
do poeta. Uma vez mais, a mediação entre a tradutora e os poetas cabe a 
uma mulher a quem, porém, “a PIDE tinha imposto que não intermediasse, 
em nenhum aspeto, com o marido e o mundo exterior” (Lussu, 2013, p. 74). 
Os pedidos em vão feitos por Joyce Lussu ao irmão de José, João Craveirinha, 
funcionário da PIDE, para obter as últimas poesias, e aquela sua recusa e 
desdém hostil para com o poeta, próprios de quem concordava com o governo 
de Salazar (“Então as suas ideias são muito diferentes das do seu irmão”, 
observei. “Oh”, exclamou em tom de desprezo “ele no fundo é como eu, só 
que não o sabe; e fala fala, mas é só conversa; um pouco de prisão faz-lhe 
bem”), a oportunidade, concedida pela esposa, de visitar o apartamento, o 
pequeno escritório, os livros, de ver uma fotografia. O fim da viagem em 
Moçambique não põe fim à narração: o leitor é informado da tentativa de 
suicídio do poeta na prisão, dos processos-farsa movidos contra Craveirinha, 
Rui Nogar e outros exponentes da cultura moçambicana, pelos quais o poeta 
“foi condenado à pena máxima”.

Poesia como forma de solidariedade, portanto. Poesia como instrumento 
para divulgar as lutas nas colónias portuguesas, como quando – superando 
as constrições da poesia culta (em português ou crioulo), como no caso da 
Guiné – dedica aos cantos tradicionais da Resistência anticolonialista uma 
das suas páginas mais vibrantes. Em marcha com os camaradas do PAIGC 
(1966), atravessando as aldeias em direção ao interior (“Fomos de Balama a 
Cincidàr, a Samuninci, a Bocé-Santsi, a Banta-il-Sylla, a Bibilsamba, a Gambil”) 
a pé ou de piroga, a noite é o momento de eleição de Joyce Lussu, quando 
pode finalmente ouvir “o canto que acompanha a luta atual, o início da nova 
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epopeia popular, que se afirma rompendo com o passado arcaico e com a 
dominação colonialista”.

Ao descrever o momento de repouso dos guerrilheiros, a refeição, as 
conversas, Joyce Lussu fornece todos os elementos do contexto que anunciam 
o canto; um canto cuja origem, ao contrário das epifanias criadoras da arte 
ocidental, é sempre coletiva:

Os cantos da Resistência não têm um autor; isto é, o autor é sempre 
um grupo. À noite, senta-se em torno de grandes abóboras cheias de 
arroz temperado; come-se rapidamente, depois fala-se, trocam-se notí-
cias, comentam-se os factos e os acontecimentos. E se algum destes 
desperta especialmente a imaginação, alguém começa a trautear um 
verso [...]
Na última noite chegámos a uma aldeia circundada por arrozais, numa 
pequena colina. Tinha sido bombardeada pelos portugueses, e os habi-
tantes trabalhavam na sua reconstrução, preparando os tijolos de argila 
e o travejamento. Sentámo-nos em roda nos tijolos secos, e os soldados 
que nos acompanhavam começaram a entoar os cantos mais conhecidos. 
Primeiro cantavam de boca fechada, sem palavras. Depois um deles 
começou a recitar as palavras: “Tuga tisse tanki blindado / Caboral 
manda minas...” “Os portugueses trouxeram os carros armados / Cabral 
mandou as minas” [...] Pouco depois cantavam todos, até as pessoas da 
aldeia, marcando o ritmo com palmas (Lussu, 2013, p. 84-85)57.

Muitos anos mais tarde, a própria Lussu ver-se-ia obrigada a reconhe-
cer que, apesar dos esforços para os divulgar, estes poetas não obteriam em 

57  “I canti della Resistenza non hanno un autore; ossia l’autore è sempre un gruppo. La sera, si 
siede attorno alle grandi zucche piene di riso condito; si mangia rapidamente, poi si parla, si 
scambiano notizie, si commentano i fatti e gli avvenimenti. Poi se ce n’è uno che colpisca parti-
colarmente l’immaginazione, qualcuno comincia a canticchiare un verso [...] L’ultima sera arri-
vammo a un villaggio circondato da risaie, su una piccola altura. Era stato bombardato dai por-
toghesi, e gli abitanti si davano da fare per ricostruirlo, preparando i mattoni di argilla e le tra-
vature. Ci sedemmo torno torno sui mattoni essiccati, e i soldati che ci accompagnavano comin-
ciarono a intonare i canti più noti. Prima canticchiavano a bocca chiusa, senza parole. Poi uno 
cominciò a recitare le parole: «Tuga tisse tanki blindado / Caboral manda minas...” “I portoghesi 
hanno portato i carri armati / Cabral ha mandato le mine” [...] Dopo un po’ cantavano tutti, anche 
la gente del villaggio, battendo il tempo con le mani»”.
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Itália o sucesso que mereciam. “Eram bons livros de poesia diferente da 
nossa, obrigados a confrontar-se com a mesquinhez e o provincianismo da 
cultura ocidental, um provincianismo que persiste ainda hoje. Não há uma 
verdadeira alternativa a esta estreiteza mental, no interior do Ocidente” 
(Ballestra, 2012, p. 227).

Ainda assim, aquelas memórias, aquele empenho que ao longo de uma 
década Joyce Lussu foi construindo, representam um testemunho, ainda 
que parcial, de como um certo setor do anticolonialismo italiano atuou entre 
os anos 60 e 70: confiando na poesia enquanto voz da responsabilidade de 
uma parte do mundo pela outra parte e como instrumento de ajuda para 
pedir solidariedade. Traduzir poesia significou, acima de tudo, resgatá-la 
da precariedade.

De resto, aquela tensão ideal que atribuía à poesia também o valor de 
arma ético-política para o despertar de consciências era partilhada pelos 
próprios intelectuais anticolonialistas africanos, como recordaria Agostinho 
Neto. Se, invertendo a resposta à questão heideggeriana (“Porquê os poetas?”), 
Achille Mbembe atribui à poesia a responsabilidade de nos dizer para onde 
se encaminha o nosso canto de esperança (2014, p. 31), a poesia – incluindo 
a traduzida – que chegou a Itália quase “no fim da longa noite” do colonia-
lismo, não é senão uma forma de contribuir para o “anúncio do dia” da 
libertação, de motivar o amor pelo mundo, “o empenho na luta para o modi-
ficar” (Lussu, 2013, p. 5).
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1.4 “Em breve, o nosso vai tornar-se um problema para todos, 
como o é hoje o Vietname”. Do colonialismo “maltrapilho” ao 
“monstro lusitano”

O mundo tem que saber: eu e os meus camaradas decidimos 
usar também a poesia para dar a conhecer, para pedir solidarie-
dade, ajuda, para os nossos irmãos, a todas as forças vivas do 

anticolonialismo.

Agostinho Neto 
(Entrevista a “L’Unità”, 06.02.1963)

No fim dos anos 50 assistimos ao início do processo de “internaciona-
lização da questão colonial portuguesa” (Lara, 2000, p. 89): tratava-se de 
desenvolver politicamente um dos pontos do programa da FRAIN, que a 
partir de 1960 incluía entre os seus objetivos “desmascarar o colonialismo 
português perante a opinião mundial” (Lara, 2000, p. 346). Da mesma forma, 
na Primeira Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portu-
guesas (CONCP), realizada em Casablanca em Abril de 1961, reafirmava-se 
também, como eixo programático, a divulgação internacional da questão 
das colónias portuguesas (Martins, 2018, p. 76).

Na verdade, a preocupação de divulgar internacionalmente as condições 
das colónias portuguesas em África tinha vindo a amadurecer nos ambientes 
intelectuais da diáspora africana na Europa já desde os anos 50: um dos canais 
deste conhecimento seria a difusão e divulgação, através da tradução noutras 
línguas europeias, da história e das culturas que estes “projetos de nação” 
reivindicavam perante o mundo. Graças às memórias de Marcella Glisenti 
– jornalista, livreira, presidente da Associação Italiana dos Amigos da Présence 
Africaine e, em especial, artífice da audiência dos três líderes africanos com 
Paulo VI – ficamos a saber que no seu primeiro encontro com Amílcar Cabral, 
no Inverno de 1968 na livraria Présence Africaine de Paris, o ouviu proferir 
as seguintes palavras: “Em breve, o nosso vai tornar-se um problema para 
todos, como o é hoje o Vietname” (agora in Lanzafame-Podaliri, 2004, p. 42).

Itália desempenharia um papel importante na geografia da receção do 
problema das colónias portuguesas, de um ponto de vista político, diplomá-
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tico e cultural. O empenho intelectual daria substância ao trabalho político, 
como recorda Mário Pinto de Andrade numa carta a Lúcio Lara (abril de 
1959) por ocasião II Congresso Internacional dos Escritores e Artistas Negros 
(Roma 1959), reforçando a importância da divulgação das histórias e das 
culturas africanas de língua portuguesa num país com fortes tradições demo-
cráticas como Itália: “tomei contacto com alguns editores romanos que se 
dispõem a publicar livros nossos. Para já, devo fornecer uma bibliografia e 
começarei por dirigir uma coleção literária. É importante reunir documen-
tos, livros enfim obras de actualidade sobre a nossa situação” (Lara, 2000, 
p. 82). Um dos primeiros frutos deste processo será a publicação, com cura-
doria de Pier Paolo Pasolini – cujo interesse pela África negra se alinhou 
com as posições do terceiro-mundismo europeu (Trento, 2010) –, dos volumes 
de Letteratura Negra, da Editori Riuniti de Roma: o volume da poesia é confiado 
precisamente ao poeta e nacionalista angolano, além de correspondente em 
Paris da Présence Africaine, Mário Pinto de Andrade. Durante os anos da 
guerra colonial portuguesa, observamos uma atenção difusa, por parte inte-
lectuais e editores italianos – não somente dos editores militantes ou ligados 
a um partido –, dirigida às literaturas (à poesia, em particular) africanas 
escritas em português, como tentámos mostrar com o paradigmático caso 
da mediadora-tradutora de poetas Joyce Lussu. É também célebre, pelas 
polémicas que suscitou em Portugal, o caso da publicação da antologia com 
curadoria de Giuseppe Tavani58 em 1969 pelo editor Laterza: Poesia Africana 
di rivolta. Angola, Mozambico, Guinea, Capo Verde, São Tomé, que incluía 
uma nota histórico-literária do próprio Mário (Pinto) de Andrade59.

58  Na introdução Colonialismo e rivolta poetica, Tavani traça, em síntese, as coordenadas do 
contexto histórico-político e social do Portugal salazarista e das suas colónias africanas. A análise 
da poesia de revolta escrita em português é seguramente o contributo mais original e controverso: 
“A poesia que estimula e acompanha o protesto e a revolta nas possessões portuguesas de África 
participa das condições em que nasce e vive toda a poesia negro-africana: que é o produto de 
uma elite indígena, negra e mestiça, integrada numa cultura europeia da qual assimilou a tradição, 
as fórmulas, os esquemas e a língua. A sucessiva rejeição do sistema de que aquela cultura é 
parte, se liberta os poetas da integração política e social, não os livra, porém, do património 
cultural e, sobretudo, do instrumento linguístico adquirido” (Tavani, 1969, p. 12).
59  No posfácio “La poesia africana di espressione portoghese. Evoluzione e tendenze attuali”, 
Mário Pinto de Andrade não se limita a descrever sinteticamente as tendências atuais, mas reper-
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Todavia, desde o deflagrar da guerra colonial, as realidades históricas 
e culturais africanas que vivem sob o domínio colonial português são alvo 
de uma renovada atenção por parte do publicismo italiano. A receção lite-
rária é, portanto, apenas uma parte desta produção. 

Do testemunho de Marcella Glisenti emerge o perfil de uma geração 
anticolonialista: a introdução da literatura poética do Terceiro Mundo em 
Itália, ao mesmo tempo que ajudava os italianos a tomar consciência da 
tragédia colonial, dos valores silenciados da civilização negra, favorecera 
uma espécie de anticolonialismo romântico (típico do início dos anos 60), 
um entusiasmo ingénuo que acreditava no fim iminente do sistema colonial. 

Os mais empenhados entre nós acabavam de se distanciar do primeiro 
entusiasmo, ingénuo, do início dos anos sessenta [...] Vivia-se ainda sob 
a sedução do concreto da poesia dos poetas negros da África e da América, 
que através dos seus poemas, foram os primeiros a levar-nos a tomar 
consciência da tragédia, dos valores desconhecidos da civilização negra. 
Começava-se a duvidar de tal cenário quase romântico; no plano político 
activo notavam-se os indícios de alguma mistificação literária ilusória 
do problema (Glisenti, 1984, p. 262).

A verdadeira consciência política e o conhecimento do problema das 
colónias portuguesas dever-se-ia, segundo Glisenti, à descoberta italiana de 
Amílcar Cabral: 

Face à acção que a poesia pressupunha sem a definir, parecia-nos que 
era muito pouco o que se podia fazer. Foi neste momento que nasceu 
como “descobridor” de uma estratégia nova, Amílcar Cabral, o mestiço 

corre as origens e as evoluções das literaturas escritas em português também nos distintos con-
textos geográficos e sociais assimiláveis apenas sob a lógica colonial: “o processo evolutivo que 
presidiu à formação das populações nas ilhas atlânticas (Cabo Verde e São Tomé), na Guiné, em 
Angola e em Moçambique apresenta-se substancialmente diferente de região para região. Mas 
os métodos da colonização portuguesa e os termos nos quais se exprime, atualmente, a contes-
tação dos oprimidos criam igualmente uma identidade de situação para o escritor, seja ele origi-
nário de Cabo Verde ou de Angola”. À poesia africana de língua portuguesa, mesmo “criada na 
tormenta da resistência e da opressão” e por isso, poesia de circunstância, Mário Pinto de Andrade 
reconhece, todavia, um mérito: o de anunciar, no barulho da guerra e das proclamações, “já o 
mundo novo da libertação dos homens” (Andrade, in Tavani, 1969, p. 235).
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de Cabo Verde, o décimo segundo licenciado da sua colónia de origem, 
o engenheiro todo cálculos e clareza. Mas também era o intelectual 
refinado e paciente que alimentava o seu sonho de libertação (Glisenti, 
1984, p. 262).

Entre 1961 e 1974/75, Itália inscreve-se na geografia da internaciona-
lização do problema das colónias portuguesas através de uma vasta produ-
ção: os boletins e textos policopiados do articulado universo terceiro-mundista, 
os artigos em revistas políticas ou culturais e as intervenções nos quotidia-
nos, as reportagens de guerra dos enviados às três frentes e os testemunhos 
indiretos, os libelos avulsos ou semiclandestinos e as coleções editoriais 
consolidadas ou de nova orientação “internacionalista” (como as já citadas 
Edizioni Avanti!), as versões italianas de revistas internacionais (como a 
famigerada Tricontinental publicada por Feltrinelli a partir de 1967)60 e a 
tradução de comunicados ou de panfletos anticolonialistas dos próprios 
movimentos de libertação africanos e ainda os dossiers preparados pela 
oposição antissalazarista e adaptados ao público italiano. O caso exemplar 
da receção italiana da produção ensaística de Cabral é sinal de uma atenção 
editorial que ainda hoje surpreende, quer pela variedade e heterogeneidade 
das publicações, quer pela rápida consumpção do interesse que havia susci-
tado, coincidente com o fim da época das lutas de libertação.

A emergência da guerra colonial confronta a cultura italiana e, princi-
palmente, a sua vertente anticolonialista, com a problemática interrogação 
ou re-interrogação acerca do que representa o colonialismo “esquecido” e 
periférico de Portugal.

60  O papel importante de Giangiacomo Feltrinelli para a cultura italiana da segunda metade de 
Novecentos, não apenas na divulgação do pensamento anticolonial, mas também na promoção 
de um programa editorial explicitamente terceiro-mundista, é evidente também na ideação da 
rubrica Edizioni della Libreria que consistia numa “coleção de trabalhos militantes, destinada a 
mobilizar as consciências para o tema das revoluções terceiro-mundistas” (De Giuseppe, 2011, 
p.42). Entre as Edizioni della Libreria recorde-se Bruno Crimi, Guerra rivoluzionaria in Mozambico 
de 1970 e o Dossier sulle colonie portoghesi organizado pelo Movimento Liberazione e Sviluppo, 
de 1972. Sobre as colónias portuguesas veja-se também os volumes da Feltrinelli de AA.VV., Il 
popolo dell’Angola in armi contro la barbarie del sistema coloniale portoghese (1969) e Dalla Negri-
tude all’Africanismo (1970).
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Seguindo as marcas e as articulações do discurso sobre o colonialismo 
português de um determinado publicismo italiano, no momento em que o 
estado de exceção da guerra mostra a sua face mais violenta e perversa, é 
possível observar uma espécie de genealogia de representações que mostra 
um conhecimento progressivo e uma tomada de consciência civil e política 
mais profunda por parte da opinião pública de Itália.

Mesmo simplificando este movimento, podemos afirmar que se passa 
de uma imagem do colonialismo português como experiência anacrónica e 
como tal “inócua” ou “inocente” (Lourenço, 2014) – pelo menos em relação 
aos congéneres europeus –, à imagem de um colonialismo “maltrapilho”, 
próprio de um País europeu atrasado que goza de cumplicidades interna-
cionais estratificadas: uma espécie de colonialismo “colonizado” e coloniza-
dor, quase exclusivamente, por conta de terceiros. Somente no fim dos anos 
60 e início de 70 se viria finalmente a articular a imagem de um monstro 
lusitano de dupla natureza61, fascista e colonialista, certamente também em 
resultado da recrudescência da guerra colonial: alguns preconceitos e imagens 
estereotipadas cairiam, dando lugar a um reposicionamento político e histo-
riográfico mais crítico e informado, como mostra uma receção internacional 
progressivamente mais capilar da contrapropaganda anticolonialista dos 
movimentos de libertação africanos. 

Uma primeira chave de leitura, digamos, confortante, considerava 
indissolúvel a união entre regime fascista e colonialismo, incorrendo, porém, 
no equívoco tradicional de interpretar o colonialismo não tanto como premissa 
essencial da praxis e da ideologia da ditadura, mas simplesmente como 
produto da violência autoritária de um País, economicamente atrasado e 
industrialmente subdesenvolvido. A ideia de colonialismo “maltrapilho” – 
cujos ecos interpretativos ressoam na historiografia anglo-saxónica, o fami-
gerado uneconomic imperialism de Hammond (1966) – ganha forma, para 
mostrar, por um lado, a incapacidade estrutural de penetração colonial 
portuguesa e, por outro, a subalternidade lusitana, estrutural, aos interesses 

61  A expressão monstro lusitano como referência ao colonial-fascismo português é usada em Itália 
por Maria Vargas, L’agonia del mostro lusitano. Guinea, Angola, Mozambico (1971) e por Pier 
Lombardo Vigorelli, Il mostro lusitano: conferenza internazionale di solidarietà con la lotta nelle 
colonie portoghesi in “Quaderni di Argomenti Socialisti” (197?).
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estrangeiros. A manutenção das colónias asseguraria a continuação da pros-
peridade de certas oligarquias nacionais e o lucro dos interesses do capita-
lismo internacional.

No início da guerra colonial, é esta a representação que se insinua em 
Itália. O colonialismo português teve e continua a ter efeitos devastadores 
em África apesar da sua tão propagandeada presença multissecular: país 
atrasado e subdesenvolvido, com uma estrutura prevalentemente agrícola, 
com mais de 40% de analfabetos, “está bem longe de poder cumprir a concla-
mada missão de contribuir para o progresso civil, cultural e material dos 
povos africanos” (Bellamio, 1963, p. 157).

Colónias de uma economia europeia atrasada, por sua vez subalterna 
a capitais não portugueses (como demonstram as importantes e decisivas 
obras de valorização dos domínios portugueses em África), os domínios lusi-
tanos em África são, portanto, objeto de uma dupla exploração, portuguesa 
e internacional: “veem-se as riquezas a acumularem-se em poucas mãos 
europeias, e quase sempre fora de África” (Bellamio, 1963, p. 160). A natureza 
deste colonialismo subalterno é visível na contingência histórica do início da 
guerra: apesar de a economia de guerra absorver grande parte dos recursos, 
o colonialismo português é sustentado pelos capitais estrangeiros que detêm 
os setores estratégicos das economias coloniais. As condições de vida dos 
africanos impostas pelo direito, pela economia e pela instrução coloniais são 
dramáticas: o apartheid à portuguesa, que com o sistema da assimilação exclui 
quase integralmente os africanos da cidadania, o trabalho forçado, herdeiro 
do escravismo e gerador de cataclismos sociais como a destruição de milhões 
de famílias, a prostituição de um elevado número de mulheres, a difusão das 
doenças venéreas, as altas taxas de mortalidade infantil e a liquidação das 
atividades agrícolas de subsistência, juntamente com a quase total ausência 
de assistência médica, e com o ensino dos indígenas entregue exclusivamente 
às missões católicas, fornecem o quadro desolador e completamente oposto 
à retórica da ideologia colonial de Salazar. O dossier sul Portogallo organizado 
por Dante Bellamio62, no capítulo intitulado “La questione coloniale”, dava 

62  Dante Bellamio pertence ao grupo milanês que funda o Centro de Documentação Frantz Fanon 
em 1963. Do grupo fazem parte, além de Giovanni Pirelli, algumas personalidades da esquerda 
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conta, com base nas indicações da oposição antissalazarista portuguesa e na 
onda, também emotiva, da eclosão da insurreição armada iniciada em Angola, 
de como “os povos africanos nunca cessaram de lutar contra a opressão e a 
exploração” (p. 162). A guerra, uma guerra sangrenta e distante, torna-se, aos 
olhos do leitor italiano, inevitável e necessária em consequência da atitude 
obstinada de Lisboa de recusar qualquer forma de negociação com os afri-
canos e qualquer ingerência internacional, tratando-se não de colónias mas 
de províncias ultramarinas. “Aos dominadores coloniais não resta senão a 
repressão violenta e o massacre” (Bellamio, p. 169).

Em 1964, a poucos anos do chamado ano de África, pela pena de Giam-
paolo Calchi Novati surge um primeiro e rigoroso reconhecimento crítico 
acerca da impropriedade de assumir como concluída a experiência do colo-
nialismo em África e uma análise meticulosa do tempo presente das colónias 
portuguesas em luta, ulteriormente importante porque escrita quase na 
véspera da abertura da terceira frente de guerra em Moçambique. Partindo 
da caracterização do ultracolonialismo (Perry Anderson, 1963) para revelar 
a sua natura primitiva e extrema, o colonialismo português é objeto de uma 
implacável análise social, política e económica. São decisivas as considerações 
que desarmam o fluido armamentário ideológico usado por Salazar para 
justificar a plurissecular presença portuguesa em África (do “primado histó-
rico” ao lusotropicalismo, da assimilação às formas últimas de indirect rule) 
que não hesita em erguer-se a paladino final do Ocidente, contra a deriva 
da orientação da política mundial (os tais “ventos da história” impelidos pelo 

anticolonialista milanesa que haviam já pertencido à rede italiana de apoio à luta argelina: Sergio 
Spazzali e a esposa Paola Forti Spazzali, Franco e Stefania Morganti, Amalia e Luciano Crugnola, 
Giovanni Merzagora, Leopoldo “Dino” Leon e Savino D’Amico. Em algumas das reuniões prepa-
ratórias do grupo, participa, a convite de Pirelli, também Joyce Lussu, que mediaria os contactos 
com Lucio Mario Luzzatto, dirigente do Comitato Anticoloniale Italiano, comité do qual o Centro 
Frantz Fanon seria o braço milanês. Lussu apresenta a Bellamio alguns membros da oposição 
portuguesa em Roma a quem se deve a origem do volume Dossier sul Portogallo, como o próprio 
Bellamio recorda na introdução: “No congresso dos Partigiani della Pace realizado em Estocolomo 
no verão de 1961, os representantes do movimento de oposição ao regime fascista português 
entregaram aos delegados vindos de todo o mundo ali reunidos um volumoso dossier que denun-
ciava e documentava o sistema de repressão vigente no seu país e os métodos aplicados para 
amordaçar e perseguir os adversários da ditadura fascista de Salazar. Daquele dossier nasceu o 
presente volume”.
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comunismo internacional) e em criticar as “retiradas” da Inglaterra e França 
de uma África que precisava de um “sistema administrativo dirigido pelos 
brancos” (Calchi Novati, 1964, p.31).

Original é ainda, também pelo pioneirismo da argumentação, a inter-
pretação da densa e articulada rede de interesses internacionais por trás da 
guerra em Angola e da abertura da “segunda frente”: “a descolonização no 
setor meridional do continente negro, delimitado precisamente pelas «provín-
cias» portuguesas, representa, globalmente, o ato mais traumático para os 
interesses ocidentais” (Calchi Novati, 1964, p.55). Calchi Novati identifica 
claramente que o que está em causa nas lutas de libertação não é apenas a 
independência dos povos colonizados por Portugal mas algo que ultrapassa 
a dimensão regional e contingente, quando afirma, na esteira do pensamento 
anticolonialista africano, que “os africanos estão a fortalecer nestas expe-
riências dolorosas uma convicção que tem vindo a assumir o valor de uma 
direção geral para todos os povos, que faz coincidir, no ato resolutivo do 
empenho contra a submissão e a opressão, cultura e revolução”. Há, por fim, 
uma outra ideia que começa a ganhar forma a poucos anos do início da luta 
armada nas colónias portuguesas, e que diz respeito à dimensão internacio-
nal desta “segunda independência”: Calchi Novati parece sugerir que o mesmo 
sistema “que para sobreviver necessita da exploração continuada de um 
outro continente”, não tem em si os elementos irremediáveis dos seus próprios 
erros. “É significativo que até no ocidente se confie expressamente no assalto 
do nacionalismo africano para destruir o fascismo em Portugal” (Calchi 
Novati, p. 55). O capítulo terminava sob o signo da esperança (vã, como 
sabemos) de uma rápida resolução da guerra: a sensação é que, com a liqui-
dação radical, promovida pela revolta partigiana em Angola, das posições 
de Salazar, “o mais intransigente nos cânones da irrenunciabilidade dos 
direitos do colonialismo, o mais estrangeiro entre os dominadores brancos 
da África centro-meridional, cairá o sólido pilar da resistência do imperia-
lismo perante o avanço do nacionalismo negro” (Calchi Novati, p. 55).

Mas a guerra, que continua e amplia as suas frentes, é agora interpre-
tada como a ocasião para a internacionalização das ideias anticolonialistas 
que começam a desconstruir a ideologia colonialista do salazarismo: o colo-
nialismo “maltrapilho” e missionário, beato e arcaico, inocente e “lusotro-
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picalizado”, como este, de forma retórica, se autorrepresentava ou deixava 
representar, dá progressivamente lugar à imagem de um “inimigo potente 
e bem organizado, com as costas protegidas pelo capital estrangeiro e um 
armamento moderníssimo fornecido pelas indústrias mais avançadas. Atrás 
dos paraquedistas portugueses, está o imperialismo mundial dirigido pelos 
Estados Unidos” (Lussu, 1966, p. 92). 

Todas as contradições entre a praxis colonial e a ideologia colonialista 
do Portugal de Salazar explodem perante a crónica das “três guerras” que 
o exército colonial combate: cai o mito do colonialismo inocente na versão 
lusotropicalista – “a lenda de que os portugueses, sob a influência benéfica 
da igreja católica e pela sua humanidade latina e viril, são menos racistas 
que os outros colonizadores, é pura fantasia. O tráfico de escravos foi feito 
com o chicote numa mão e com o aspersório na outra, e a igreja católica 
portuguesa é a mais vigorosa apoiante do regime de Salazar” (Lussu, 1966, 
p. 91) –; e cai o mito do fardo do homem branco e da missão civilizadora, 
missão que, num volte-face irónico e dialético, é necessária, precisamente, 
em Portugal, um Portugal onde “o salário dos trabalhadores é o mais baixo 
da Europa, o número médio de calorias consumidas per capita (2410) é 
inferior ao do Paraguai ou do Egito; onde 40,4% da população com mais de 
sete anos é analfabeta; a taxa de mortalidade infantil é a mais alta da Europa 
(88,6 por mil); a tuberculose tem também sua taxa mais alta (51 mortes em 
cada 100 mil habitantes) segundo estatísticas de 1950, e a situação não mudou 
muito desde então, apenas 14,5% das casas portuguesas tinha água corrente, 
e 19,5% eletricidade” (Lussu, 1966, p. 92).

A “opção da guerra”, numa significativa subversão da perspetiva polí-
tica, diplomática e histórica, é inteiramente da responsabilidade do monstro 
lusitano, tanto mais pervicaz e obstinado quanto mais se encontra em agonia: 

é neste momento que explode a rebelião em Angola, após a recusa do 
governo português em negociar com os nacionalistas. No sistema corpo-
rativo português, que quer inspirar-se nas encíclicas Rerum Novarum 
e Quadragesimo anno, a “missão civilizadora de Portugal em África” tinha- 
-se tornado, a par da luta contra o “ateu comunista”, o pilar mais impor-
tante da ideologia propagada pelo regime. Que os povos “civilizados” 
de Portugal se revoltassem, era já um duro golpe contra esta superes-
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trutura, que se via, assim, desmentida. É provável que Salazar, ao assumir 
a direção do ministério da Defesa para dar início à cruenta repressão 
em África, subestimasse a força daqueles que ironicamente definia 
“ventos da história” – ou seja, a irreversibilidade do processo histórico 
e o empenho dos nacionalistas na obtenção da independência – e acre-
ditasse que era possível destruir os focos da revolta. De resto, as classes 
privilegiadas dos brancos das colónias e as camadas da alta burguesia, 
que em Portugal estavam ligadas a interesses ultramarinos, pressio-
navam a escolha de uma solução rápida e violenta (Vargas, 1971, p. 
12-13)63.

Ao livro de Maria Vargas64, pseudónimo de Maria Carrilho – na altura 
uma jovem socióloga portuguesa residente em Roma, e tradutora das poesias 
incluídas na antologia Poesia Africana di rivolta. Angola, Mozambico, Guinea, 
Capo Verde, São Tomé (Tavani, 1969), antifascista e anticolonialista, como 
testemunha a sua (ainda que tribulada) filiação ao Comitato Italiano per le 
Colonie Portoghesi – deve-se uma sistemática análise crítica sobre a “espe-
cificidade do colonialismo português” e sobre a unidade de pensamento e 
ação que caracteriza as lutas dos movimentos africanos em Angola, na Guiné 
e em Moçambique. Antes de mais, é necessário desfazer um primeiro e deci-
sivo equívoco: não é suficiente a ideologia de Salazar (“seguidor das doutri-
nas nazifascistas”) para justificar a escolha de uma guerra colonial porque 
existem na Europa outros governos fascistas sem possessões ultramarinas.

63  “È a questo punto che scoppia la ribellione in Angola dopo il rifiuto del governo portoghese di 
trattare con i nazionalisti. Nel sistema corporativo portoghese, che vuole ispirarsi alle encicliche 
Rerum Novarum e Quadragesimo anno, la “missione civilizzatrice del Portogallo in Africa” era 
diventata, parallelamente alla lotta contro l’”ateo comunista”, la colonna più importante dell’i-
deologia propagandata dal regime. Che i popoli “civilizzati” del Portogallo si rivoltassero era già 
un duro colpo a tale sovrastruttura, che si vedeva in tal modo smentita. È probabile che Salazar 
nell’assumere la direzione del ministero della Difesa per iniziare la cruenta repressione in Africa, 
sottovalutasse la forza di quelli che ironicamente definiva “venti della storia” – cioè l’irreversi-
bilità del processo storico e l’impegno dei nazionalisti nell’ottenere l’indipendenza – e credesse 
possibile distruggere i focolai della rivolta. D’altronde, i ceti privilegiati dei bianchi delle colonie 
e gli strati dell’alta borghesia, che in Portogallo erano legati a interessi d’oltremare, premevano 
per la scelta di una soluzione rapida e violenta”.
64  Cfr. a carta de Maria Vargas a Mário Pinto de Andrade agora disponível em http://casacomum.
org/cc/visualizador?pasta=04311.003.047 (2021-07-07). 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04311.003.047
http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04311.003.047
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Salazar, expressão e reflexo políticos da oligarquia portuguesa, temeu 
que o seu regime não sobrevivesse caso os territórios portugueses em 
África se tornassem independentes. Dois anos após o desaparecimento 
do velho ditador [o volume é publicado em 1971, no ano seguinte ao 
da morte de Salazar, em julho de 1970] assistimos à continuação da 
guerra, o que confirma a sua natureza de classe, contra a opinião de 
muitos opositores portugueses que tendiam a personalizar o problema 
em Salazar atribuindo-lhe toda a responsabilidade pela situação (Vargas, 
1971, p. 10)65.

 A análise do colonialismo português implica uma instrumentação 
teórica capaz de desconstruir os argumentos de natureza jurídica e moral, 
tais como o direito internacional, a defesa da civilização “ocidental” e a 
responsabilidade histórica do Portugal “concretizador de um tipo único de 
integração das sociedades primitivas”, para iluminar as contradições entre 
argumentos jurídicos e ideológicos (direito e propaganda) e a praxis colonial, 
tanto mais violenta numa guerra imperialista. A resposta às duas questões 
postas por Vargas (1. Como consegue o país mais pobre da Europa ocidental 
manter, de 1961 até hoje, uma guerra de tipo imperialista? 2. Por que moti-
vos o governo português prefere, face ao nacionalismo africano, um choque 
violento de forças e não a via negocial?), encontra-se nos dois capítulos 
iniciais (“A especificidade do colonialismo português” e “Os interesses impe-
rialistas contra a autonomia dos povos”) que apresentam, respetivamente, 
um exame minucioso da arquitetura jurídica que sustenta o apartheid à 
portuguesa nas colónias africanas, e uma denúncia do papel de mediador 
que o colonialismo lusitano interpreta no tabuleiro político e económico 
ocidental. A crítica dos argumentos jurídicos e ideológicos passa por uma 
potente desconstrução, por um lado, da Constituição, do Estatuto dos Indí-
genas e do Código do trabalho rural e, por outro, das retóricas do lusotropi-

65 “Salazar, espressione e proiezione politica dell’oligarchia portoghese, temette che il suo regime 
non potesse sopravvivere una volta resisi indipendenti i territori portoghesi in Africa. A due anni 
dalla scomparsa del vecchio dittatore [il volume è pubblicato nel 1971, Salazar muore nel luglio 
del 1970] assistiamo al proseguire della guerra, il che ne conferma la natura di classe contro 
l’opinione di molti oppositori portoghesi che tendevano a personalizzare il problema in Salazar 
addossando a lui tutta la responsabilità della situazione”.
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calismo enquanto missão histórica do Portugal criador de bons exemplos 
de sociedades multirraciais bem sucedidas como o Brasil.

O sistema de discriminação racial implícito no acesso à cidadania portu-
guesa que dividiu os africanos em indígenas e assimilados (os que reúnem 
uma série de requisitos que legitimam a “cidadania”) é denunciado pela violên-
cia perversa em termos sociais, raciais e classistas praticada sob uma refinada 
tecnologia jurídica. A disparidade numérica entre indígenas e assimilados 
(segundo as estatísticas que Cabral desde o início dos anos 60 se esforçava por 
divulgar) demonstra como “a concessão da cidadania depende do arbítrio das 
autoridades, que têm a faculdade de julgar correto ou não (moralmente e 
politicamente) o comportamento do requerente” (Vargas, 1971, p. 20).

A justificação “teórica” que o lusotropicalismo, na sua transposição 
doutrinária em Portugal, oferece do colonialismo português – a de um colo-
nialismo disseminador de uma civilização definível como “lusitano-tropical” 
ou afro-portuguesa, onde os valores étnicos seriam apagados pelos valores 
culturais “levados” para o seio dos povos primitivos – é judiciosamente 
desmistificada pela enunciação das verdadeiras práticas racistas coloniais 
(trabalho forçado, punições corporais, descriminação nos salários, tutela 
paternalista, recrutamento de trabalhadores forçados), que nem as retóricas 
da evangelização cristã conseguiam ocultar.

Ademais, a radiografia da subalternidade colonial de Portugal como 
estado soberano mas “colónia” da Inglaterra (na cadeia de operações do capi-
tal financeiro mundial já indicada por Lenin em O Imperialismo, Fase Superior 
do Capitalismo e expressa por Cabral na imagem de Portugal como semico-
lónia inglesa) permite a Vargas responder à questão de como um país atrasado 
tinha conseguido e continuava a conseguir suportar os custos de uma exte-
nuante guerra colonial. Se, até 1961, o governo de Salazar se tinha mostrado 
hostil aos investimentos estrangeiros e incapaz de se libertar da hipoteca 
inglesa, com o rebentar da guerra escancarava as portas aos capitais estran-
geiros (Alemanha Federal e EUA, sobretudo) quer na Europa, quer em África:

é significativo que a política de Portugal que visava o aumento dos 
investimentos estrangeiros nos territórios sob a sua administração 
tenha coincidido exatamente com a manifestação, em África, dos movi-
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mentos de libertação nacional. O objetivo desta política era [...] conseguir 
encontrar nos interesses estrangeiros o apoio financeiro, material e 
político que consentisse a Portugal continuar quer a exploração dos 
recursos humanos e naturais, quer a repressão das crescentes aspira-
ções políticas das populações nos territórios que administrava. Os 
interesses económicos estrangeiros e o governo português estão ligados 
num sistema de vantagens recíprocas (Vargas, 1971, p. 41)66.

O caráter semiperiférico do colonialismo português emerge neste duplo 
processo em espiral: a nação deixa-se “colonizar” pelo capital estrangeiro e 
permite que as suas colónias africanas “em luta” sejam invadidas por socie-
dades alemãs, inglesas, americanas e depois também francesas e italianas, 
exclusivamente para garantir a sobrevivência, a sua e a do seu império. 
Apoiam Portugal em guerra os países cujas empresas investem capitais em 
território “português” (europeu ou africano) e que veriam até com bons 
olhos uma forma de exploração neocolonialista, aceitando a permanência 
da situação – ainda que apenas formal – das atuais colónias africanas sob 
soberania portuguesa. Há, ainda, um apoio mais ambíguo, como o caso de 
Itália. “Alguns países colaboram através de uma espécie de jogo duplo: por 
um lado, votam na ONU contra Portugal e aceitam a visita dos líderes dos 
movimentos de libertação e as angariações de fundos; por outro, estão ao 
lado de Portugal em organismos internacionais como a EFTA para a qual 
conflui 36% das exportações portuguesas” (Vargas, 1971, p. 46). 

Os países da NATO (entre os quais Itália), de um lado, e a África do Sul 
e a Rodésia, do outro, são os dois blocos que determinam, em termos mili-
tares, a manutenção da então política portuguesa em África.

A verdadeira face do colonialismo português começa a ser revelada 
graças também aos primeiros trabalhos de repórteres, jornalistas e ensaístas 

66  “È significativo che la politica del Portogallo in vista dell’aumento degli investimenti stranieri 
nei territori sottoposti alla sua amministrazione abbia coinciso puntualmente con il manifestarsi 
in Africa dei movimenti di liberazione nazionale. Lo scopo di questa politica era [...] di reperire 
presso gli interessi stranieri l’appoggio finanziario, materiale e politico che consentisse al Porto-
gallo di continuare tanto lo sfruttamento delle risorse umane e naturali, quanto la repressione 
delle crescenti aspirazioni politiche delle popolazioni nei territori da esso amministrati. Gli inte-
ressi economici stranieri e il governo portoghese sono legati da un sistema di vantaggi reciproci”.
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italianos que deslocam o ponto de vista da análise do colonialismo (“não 
existem colonialismos piores ou melhores: a brutalidade e a violência são 
uma sua necessidade constante, pois o colonialismo é exploração e, portanto, 
repressão”, Ledda, 1970, p. 17), para a descrição e interpretação das lutas 
anticolonialistas, lidas, naquele momento, quase exclusivamente através de 
uma perspetiva nacional. Como já justamente reconhecido, em Itália – sobre-
tudo graças à obra de solidariedade do PCI – é atribuído ao PAIGC uma 
espécie de primado, pela elaboração teórica (Cabral) e a praxis da guerrilha, 
sobre os outros movimentos em luta contra Portugal. Na verdade, como 
demonstra o breve, mas esclarecido, estudo de Ledda – diretor da Rinascita 
e enviado do L’Unità aos pontos quentes do mundo67 –, é através do espectro 
teórico do anticolonialismo de Cabral que é interpretada toda a experiência 
colonial de Portugal. Também aqui se sente a necessidade de ultrapassar 
uma leitura do colonialismo salazarista exclusivamente como experiência 
enquadrada no contexto dos fascismos, para chegar à compreensão dos 
mecanismos socioeconómicos que estão na sua base. Portugal, colónia, na 
Europa, da Inglaterra, tornou-se “simples guardião dos interesses imperia-
listas internacionais”, sobretudo em Angola e Moçambique. Visto a partir 
do laboratório particular da Guiné, o colonialismo português mostra-se, por 
sua vez, em toda a opacidade: aqui, “opera em primeira pessoa, na base dos 
interesses diretos da sua burguesia. Arcaica e maltrapilha, esta persegue a 

67  De Romano Ledda (1930-1987), na sua faceta de jornalista terceiro-mundista e divulgador 
(também em primeira mão) da luta de Libertação do PAIGC, recorde-se a entrevista a Cabral da 
primavera de 1967 publicada em capítulos no L’Unità. Num artigo de 30 de abril lê-se: “Com a 
entrevista a Amílcar Cabral, secretário do Partido Africano da Independência e Cabo Verde (sic), 
o nosso enviado Romano Ledda termina os serviços da Frente Sul da Guiné-Bissau, dita “portu-
guesa”. “L’Unità” é o primeiro e único quotidiano italiano a ter enviado àquela parte do mundo 
um correspondente, para que visse e contasse a luta de um povo que enfrenta e derrota um 
exército colonial equipado com meios modernos e empenhado numa guerra feita de bombar-
deamentos de napalm. Enquanto os americanos estendem a sua guerra de agressão ao Vietname, 
enquanto o terror fascista se abate sobre a Grécia, é um outro Estado fascista, Portugal, que, com 
o apoio e a ajuda das grandes potências do Ocidente, conduz uma guerra de extermínio e de 
agressão contra o povo guineense que luta pela sua independência. O fio que liga o Vietname, a 
Grécia e Guiné-Bissau é único. Único é o inimigo a derrotar no terreno unitário mais amplo: o 
impulso mais agressivo do imperialismo e das suas facções locais que quer negar aos povos a 
liberdade e independência, quer a repressão, provoca a guerra” (Ledda, 1967, p. 5).
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mais arcaica das formas de regime colonial” (Cabral in Ledda, 1970, p. 19). 
Tempos sincopados e diferentes formas de colonialismo convivem dentro 
de um mesmo colonialismo.

A partir do fim dos anos 60, assiste-se em Itália a uma verdadeira explo-
são editorial de volumes e publicações que tratam o problema das colónias 
portuguesas. Jornalistas, repórteres, ensaístas e fotógrafos dedicam-se a 
contar, através de uma grande variedade de meios, as realidades da frente 
da guerra e a contextualizar as geografias e as histórias das três colónias em 
luta. De um conhecimento e denúncia “genéricos” dos crimes do colonialismo 
“periférico” de Portugal, passa-se a um aprofundamento das razões, até ideo-
lógicas, das lutas e dos movimentos que as sustentam, com um reconheci-
mento já consolidado dos três movimentos “legítimos” (MPLA, PAIGC e 
FRELIMO). Aos volumes panorâmicos sobre o colonialismo português, sobre 
as três frentes das guerras de independência e sobre as breves noções de 
“biografia dos territórios coloniais” (com um esquema frequentemente repe-
titivo) juntam-se as publicações monográficas sobre Angola, Guiné-Bissau e 
Moçambique e sobre as respetivas revoluções, muitas vezes privilegiando 
o modelo inaugurado pelo Pirelli “argelino”, ou seja, traduções em italiano 
que incluem os textos teóricos e de propaganda anticolonialista dos próprios 
movimentos e dos seus líderes mais carismáticos68. 

68  Vejam-se os volumes publicados por iniciativa da ARMAL de Joyce Lussu e Mario Albano sobre 
o caso angolano: MPLA (redação) Mario Albano, Angola: una rivoluzione in marcia. Testi e docu-
menti sulla rivoluzione angolana, Jaca Book, Milano, 1972, e Mario Albano, La rivoluzione in Angola, 
Sapere Edizioni, Milano, 1973. Também traduzida por Mario Albano, uma coletânea de textos 
teóricos para o editor “terceiro-mundista” Jaca Book de Milão: Colonie portoghesi: “La vittoria o 
la morte” com testemunhos e análises de A. Cabral, M. de Andrade, E. Mondlane, A. Neto, tradução 
de Mario Albano, Jaca Book, Milano, 1971. Ainda em 1976, já com a independência proclamada, 
Mario Albano organiza uma publicação do M.P.L.A., L’insegnamento della rivoluzione. Didattica 
e animazione attraverso i sociodrammi angolani, Mazzotta, Milano, 1976. Sobre o caso moçambi-
cano, veja-se Luisa Passerini, Colonialismo portoghese e lotta di liberazione in Mozambico, Einaudi, 
Torino, 1970. Sabemos que Giovanni Pirelli leu o esboço do estudo introdutório da antologia de 
Luisa Passerini, que teve ocasião de conhecer na viagem africana de 1969, como se lê no caderno 
de viagem africano. Exemplos de volumes pós-independência são os publicados pelo Comitato 
Antimperialista Cabral de Milão: Angola: dalla colonizzazione all’indipendenza (1975) e MPLA: un 
solo popolo, una sola nazione: dossier sull’Angola (1975).
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Na conclusão deste percurso através do publicismo anticolonial italiano, 
que, naturalmente, não se esgota com a Revolução dos Cravos (Crimi-Lucas, 
1975), nem com as proclamações de independência das novas nações – cujo 
eco, porém, não se prolongará por muito tempo no mundo editorial italiano 
–, referimos o volume Dossier sulle colonie portoghesi, organizado pelo Movi-
mento Liberazione e Sviluppo e introduzido por um texto de Giampaolo Calchi 
Novati, devido ao seu valor como autêntico compêndio (inclusive cronológico) 
do problema das colónias portuguesas, e pela chave mais madura da reflexão 
apresentada, sinal também de um outro conhecimento do anticolonialismo 
em Itália.

Partindo da constatação de que “o problema das colónias portuguesas 
se internacionalizou”, o Dossier propõe, além da clássica reconstrução histó-
rica dos movimentos de libertação, da passagem da oposição legal à luta 
armada, e da composição social das forças revolucionárias formadas e cata-
lisadas pelo partido, uma análise aprofundada dos “significados da luta de 
libertação”: um significado estratégico-militar (a ocupação dos territórios 
por parte dos três movimentos põe em causa a soberania portuguesa, uma 
vez que Angola, Moçambique e Guiné-Bissau são consideradas entidades 
nacionais); um significado político-militar (a luta armada nunca é dissociada 
da luta política, pois só contribuindo para a nova consciência do homem 
africano, mostrando que este luta por objetivos práticos – “vantagens mate-
riais, para viver melhor e em paz” – e não só contra ideias abstratas como 
colonialismo e imperialismo, este volta a entrar na História, como diria 
Cabral); um significado social e cultural (a luta de libertação tem duas fren-
tes: “obter a independência nacional e ao mesmo tempo construir uma nova 
sociedade, através de uma revolução social”, Dossier, 1972, p.213); e um 
significado teórico-político (partindo das próprias fraquezas – também ideo-
lógicas, como Cabral já referira em A Arma da teoria – que, se superadas, se 
transformam em força, é necessário construir uma teoria adaptada ao contexto, 
à história e à composição social de cada povo, sem esquematismos e sem 
importações): “a revolução não pode ser importada; e nem o socialismo, que 
para estes povos, que todos os dias enfrentam e lutam contra o capitalismo 
internacional, é um destino natural. As próprias experiências que estão a 
nascer nas zonas libertadas se inspiram neste modelo. Contudo o socialismo 
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não é um sistema pré-configurado e fixo, mas sim um horizonte em cuja 
direção tudo está por inventar” (Dossier, 1972, p. 221).

De facto, como antecipava a expressão usada por Calchi Novati na intro-
dução, “La seconda indipendenza dell’Africa” o volume reenquadrava, após 
uma década de guerra colonial, e de uma década de publicismo italiano, o 
problema das colónias portuguesas à luz de uma especificidade revolucio-
nária que precisava de uma nova instrumentação para ser analisada, ultra-
passado que estava o estádio da “descolonização do alto” da primeira fase 
das independências africanas. Se a descolonização, no caso das colónias 
portuguesas, se tinha transformado em revolução, é porque, finalmente, o 
objetivo já não é, ou não é apenas, a substituição do regime colonial portu-
guês por um regime nacional (e nem a de um regime “branco” por um “negro”), 
mas sim a destruição do aparato colonial a todos os níveis, “dos condiciona-
mentos políticos, económicos e sociais que o acompanham” (Calchi Novati, 
Introduzione, 1972, p. 14).

Estamos, portanto, já perante uma reflexão anticolonialista que, indo 
além daquela adesão espontânea às lutas de libertação do Terceiro Mundo 
(na linha de um certo terceiro-mundismo europeu), formula uma crítica 
cerrada à exploração colonial e neocolonial, a vários níveis. A nosso ver, 
dois momentos merecem destaque, pela forma original como são tratados: 
por um lado, começa a definir-se um primeiro, epidérmico, mapa dos grupos 
e associações italianas (dentro do quadro mais amplo, europeu e ocidental) 
de apoio às lutas de libertação (o Arcispedale de Reggio Emilia, a ARMAL de 
Roma, o próprio Movimento Liberazione e Sviluppo de Milão, o CAPL, Comi-
tato Africa Portoghese Libera de Turim) e o Comité de solidariedade consti-
tuído (após a Conferência de Roma em 1970) por forças políticas e sindicais 
italianas. Por outro, o Dossier (de que existe também uma versão policopiada, 
provavelmente pensada para circular nos ambientes do anticolonialismo) 
sistematiza, de forma meticulosa, o tema das cumplicidades, que desde o 
início da guerra colonial tinha integrado a reivindicação anticolonialista. 
Com efeito, as cumplicidades italianas com o regime de Lisboa adquirem 
relevância no discurso reivindicativo do anticolonialismo italiano a partir 
do fim dos anos 60, sobretudo a partir da ação do grupo Liberazione e Svilu-
ppo, como testemunha, por exemplo, a manifestação milanesa do verão de 
1973, quando nos cartazes dos manifestantes se exprimem os protestos contra 
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as empresas italianas que vendiam armas ao exército colonialista: a Fiat e 
a Breda (Ottolini, 2016). 

No terceiro capítulo do Dossier, “L’appoggio al Portogallo” [O apoio a 
Portugal], são examinados os vários tipos de apoio (militar, político, econó-
mico) que os países ocidentais oferecem a Portugal, reservando uma atenção 
particular à responsabilidade de Itália nesta “exploração colonial”. No Dossier, 
está incluída uma primeira versão intitulada “le responsabilità italiane”, 
que foi posteriormente adaptada para a versão policopiada e que servirá de 
base para o opúsculo publicado em 1973 com o título Sulle responsabilità 
italiane nelle colonie portoghesi, de que nos ocuparemos no segundo capítulo. 

1.5. O anticolonialismo (não) é antifascismo

A destruição do fascismo em Portugal deve ser obra do 
povo português;  a destruição do colonialismo português deve 
ser obra dos nossos próprios povos.

Amílcar Cabral

Na obra teórica de Amílcar Cabral é possível encontrar uma série de 
reflexões acerca do problema da não coincidência entre luta antifascista e 
luta anticolonialista que reexaminam, em plena guerra colonial, um dos 
temas políticos e culturais que desde os anos 40 dominava o debate entre a 
posição da oposição portuguesa e os intelectuais anticolonialistas africanos69. 
Se em 1959 Lúcio Lara sentia ainda a dificuldade de fazer compreender aos 
amigos portugueses a necessidade de não confundir as respetivas lutas, ainda 
que complementares, “com vista à liquidação do colonialismo e ao derrube 

69  A título de exemplo, leia-se a carta de Viriato da Cruz a Lúcio Lara em que se analisa atenta-
mente a subvalorização do direito à autodeterminação à independência por parte daqueles que 
o poeta e nacionalista angolano define como “subterrâneos lusos”: “os subterrâneos lusos não 
estão sempre à altura de poder avaliar justamente os nossos problemas, e eles não podem portanto, 
arrogar-se, de qualquer forma, o direito de ditar ou decretar caminhos por nós [...] Os subterrâ-
neos lusos não podem assumir posições de orientadores da nossa luta. Os subterrâneos lusos só 
podem trabalhar connosco como aliados” (Lara, 2000, p. 213).
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do fascismo”, isso devia-se à convicção, por parte da oposição democrática 
portuguesa, de que somente o fim do fascismo salazarista poderia lançar as 
bases para uma reconfiguração democrática do problema colonial português. 

Entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Colonial, 
é indubitável que a formação do anticolonialismo africano da geração de 
Cabral se alicerça, entre outras e múltiplas influências, nas experiências e 
no pensamento do antifascismo português. Como admitem os próprios prota-
gonistas, a participação na vida da oposição portuguesa e o ter conhecido 
os métodos da luta clandestina revelam-se uma verdadeira escola política 
de luta: “E o facto é que, eu por exemplo (e alguns camaradas meus) antes 
de começarmos a lutar pelo nosso povo, lutámos pelo povo português. Alguns 
camaradas meus como o Vasco Cabral, Agostinho Neto e outros... estiveram 
anos e anos presos nas cadeias de Salazar. Não é porque lutavam por Cabo 
Verde ou por Angola. Não! Lutavam pelo povo português” (Cabral, 1966, 
agora in Santos, p. 129). Como nota Julião Soares de Sousa (2011), desde o 
fim dos anos 40, entre os intelectuais africanos forma-se, mesmo se dentro 
das articulações da luta antifascista, a consciência da necessidade de se 
emanciparem ou, pelo menos, de se tornarem autónomos das formas de luta 
das esquerdas portuguesas. De resto, pelo menos até ao célebre V Congresso 
(clandestino) do PCP em 1957, quando se clarifica o apoio da oposição comu-
nista portuguesa ao processo de autodeterminação dos povos colonizados, 
a questão colonial tinha oscilado ambiguamente entre um silêncio cúmplice, 
algumas teses acerca da imaturidade dos povos africanos para gerir uma 
descolonização, e algumas, opacas, aberturas às reivindicações anticolonia-
listas (Madeira, 2013; Cardina, 2011). Com lucidez, Cabral apontava os limi-
tes do antifascismo português perante a questão colonial.

Aos meios cultos de Portugal e especialmente aos democratas progres-
sistas compete a missão de auxiliar o povo português a destruir os 
virulentos vestígios da ideologia esclavagista colonialista, que deter-
minam, de uma maneira geral, o seu comportamento negativo perante 
as justas lutas dos povos africanos. Contudo, esses meios cultos deveriam, 
para tal, vencer igualmente a sua mentalidade colonialista, feita de 
preconceitos e de desdém sem fundamento em relação ao valor e à 
capacidade dos povos africanos.
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Os democratas portugueses estarão efetivamente impossibilitados de 
compreender as justas reivindicações dos nossos povos enquanto não 
estiverem convencidos de a que a tese da “imaturidade para a autode-
terminação” é falsa e que a opressão não é nem será nunca uma escola 
de virtudes e de habilitações para nenhum povo (Cabral, 2013a, p. 
80-81).

O percurso histórico e formativo que vai da participação de Cabral na 
oposição antifascista70 à militância anticolonialista (Sousa, 2011) é paradig-
mático de uma evolução comum a muitos intelectuais africanos, na medida 
em que revela o amadurecimento teórico de um pensamento que, na emer-
gência da guerra, sabe interpretar a luta de libertação nacional de forma 
sólida e original (também em relação às outras revoluções do continente), 
legitimando a luta armada contra o colonialismo português jamais como um 
mero suplemento militar ao abatimento do regime salazarista. Na primeira 
metade dos anos 50 dá-se o processo de afastamento da militância antifas-
cista, por um reconhecimento decisivo da não reciprocidade entre as ações 
de luta contra o fascismo e as ações contra o colonialismo.

Pouco a pouco, as preocupações de ordem cultural estendem-se ao 
plano da organização política. Aqui internamente o reconhecimento 
da hierarquia de valores entre o empenho nos grupos democráticos 
portugueses e a autonomia organizativa. Vários estudantes africanos 
estão ainda ativos na formação portuguesa do MUD juvenil e do Movi-
mento da Paz, representando naquele contexto os povos coloniais, mas 
parece, à luz dos factos, que é necessário romper com a ideia estática 
da reciprocidade das consequências entre a luta contra o fascismo e 
contra o colonialismo (Andrade, 1997, p. 107).71

70  “Eu, por exemplo, estive na Pide não é porque eu estava lutando por Guiné ou por Cabo Verde. 
Chamaram-me à PIDE porque eu fazia luta pela paz em Portugal, pelo fim do fascismo em Portugal, 
porque assinei, por exemplo, o documento do povo português contra a organização do Tratado 
Atlântico, protestando contra tanto dinheiro que se ia gastar com o material de guerra, enquanto 
o povo português vive mal” (Cabral in Julião, 2011, p. 133).
71  “De proche en proche, les préoccupations d’ordre culturel débordent sur le plan de l’organi-
sation politique. Ici internement la reconnaissance de la hiérarchie des valeurs entre l’engagement 
dans les groupements démocratiques portugais et l’autonomie organisationnelle. Plusieurs étu-
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O percurso de autonomização, tanto na praxis como na teoria política, 
em relação à oposição portuguesa é explicado por Cabral quando, perento-
riamente, afirma que a luta de libertação tem como objetivo não a queda do 
regime fascista, mas a derrota do colonialismo português, contributo para 
a derrota do imperialismo internacional. Cabral delineia com clareza a não 
reciprocidade existente, de facto, entre a luta colonial e a luta antifascista. 
“A missão da luta de libertação era eliminar o que está na base dos regimes 
nazifascistas: o colonialismo e a exploração colonial” (Alves, 2000, p.125).

É necessário reafirmar claramente que, sendo embora contra qualquer 
tipo de fascismo, os nossos povos não lutam contra o fascismo portu-
guês; lutam contra o colonialismo português. A destruição do fascismo 
em Portugal deve ser obra do povo português; a destruição do colonia-
lismo português deve ser obra dos nossos próprios povos (Cabral, 2013a, 
p. 81).

Cabral descodifica politicamente e historicamente a relação entre Estado 
Novo e colonialismo quando, reconhecendo as suas profundas implicações 
ideológicas e políticas, traça o processo que, da “velha ditadura colonial 
portuguesa” (herdeira de Oitocentos) levou à ditadura colonial-fascista. O 
salazarismo, implementando-se como ditadura nazi-fascista, não seria senão 
uma espécie de evolução paroxística do colonialismo, a forma “moderna” 
que assume para sobreviver e perdurar em pleno Novecentos, na medida 
em que a sua defesa e sobrevivência dependem da “exploração dos recursos 
materiais e humanos das colónias africanas de Portugal, como principal 
apoio” (Cabral, 2013a, p. 76).

Já em 1961, Cabral ousa subverter completamente a retórica do colo-
nizador e, portanto, também o ponto de vista do colonizadorque assume a 
oposição democrática portuguesa, que sempre pensara que África se liber-
taria graças à destruição do fascismo em Portugal. Descolonizar a mente do 
colonizador passa, acima de tudo, pela descolonização de alguns discursos 

diants africains militant encore dans les formations portugaises. MUD juvenil et Mouvement de 
la Paix, en y représentant les peuples coloniaux, mais il apparaît, à l’analyse, qu’il faut rompre 
avec la notion statique de la réciprocité de conséquences entre la lutte contre le fascisme et contre 
le colonialisme”.
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e presídios da própria oposição democrática em Portugal. Cabral vê esta 
relação com os termos invertidos: só a aniquilação do colonialismo português 
poderá conduzir à destruição do fascismo português. Nunca o contrário.

Se a queda do fascismo em Portugal pode não levar ao fim do colonia-
lismo português – hipótese que é aliás, apresentada por alguns dirigentes 
da oposição portuguesa – temos a certeza de que a liquidação do colo-
nialismo português arrastará a destruição do fascismo em Portugal. 
Com a nossa luta de libertação contribuímos eficazmente para a queda 
do fascismo português e damos ao povo de Portugal a melhor prova 
da nossa solidariedade. Esse factor é um motivo de orgulho para os 
nossos povos, que esperam do povo português a mesma solidariedade 
com o reforço da luta contra o fascismo (Cabral, 2013a, p. 81).

Reapropriando-se do tempo da História que o colonialismo lhe havia 
sequestrado, África contribui, com a luta pela sua independência, para liber-
tar Portugal e, assim, a Europa. Também esta é solidariedade. Se existe reci-
procidade, esta consiste em reconhecer o contributo de África que, libertan-
do-se, liberta o povo português, cuja luta contra o fascismo deve ser 
solidária com a libertação dos nossos povos. Se a oposição portuguesa conse-
guisse, pelo menos, reconhecer as reivindicações e os direitos dos povos 
africanos, sem qualquer tipo de paternalismo colonial ou neocolonial, a luta 
poderia verdadeiramente dizer-se uma luta comum. E, sobretudo, a aliança 
entre as forças da guerrilha e as forças democráticas e progressivas portu-
guesas conduziria a uma aliança capaz de sintonizar no mesmo diapasão 
temporal a “liquidação simultânea do colonialismo e do fascismo português”. 
Eis, em síntese, o pensamento de Cabral.

A luta comum contra as mesmas forças inimigas criaria as bases de 
uma amizade e de uma colaboração futura ao serviço dos interesses 
dos nossos povos e do povo português.
Contudo, o poder em Portugal continua nas mãos dos colonialistas-fas-
cistas (Cabral, 2013a, 81).
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Nenhum crime, nenhuma força, nenhuma manobra ou 
demagogia dos criminosos agressores colonialistas portugueses 
será capaz de parar a marcha da História, a marcha irreversível 
do nosso povo africano da Guiné e Cabo Verde rumo à indepen-
dência, rumo à paz e ao progresso verdadeiro a que temos direito.

Amílcar Cabral

No que respeita à Europa e aos países ocidentais em geral, 
há correntes de opinião e organizações que nos apoiam. E conta-
mos muito com este apoio moral e político. Infelizmente, este 
apoio não se desenvolveu ainda suficientemente, talvez porque 
as nossas condições não são muito brilhantes ou porque temos 
a pouca sorte de ter como adversário um país subdesenvolvido 
que as pessoas não consideram muito. Mas nós também sofremos 
a guerra e uma guerra injusta que os portugueses fazem contra 
nós. Esperamos que a opinião anticolonialista, em especial, na 
Europa, se desenvolva e se manifeste mais fortemente a nosso 
favor.

Amílcar Cabral
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2.1. As formas da solidariedade e a reflexão teórica: as tarefas 
para o anticolonialismo italiano

É incontestável que a rede terceiro-mundista do anticolonialismo italiano 
se foi estruturando em torno da Guerra da Argélia e da atividade de apoio 
que grupos formais ou informais vão organizando entre o fim dos anos 50 
e inícios de 60. A um destes grupos informais nascidos das várias almas da 
esquerda milanesa que operam na compósita rede de apoio à luta de inde-
pendência do povo argelino (a que Giovanni Pirelli não deixa faltar, como 
vimos, o seu apoio financeiro, logístico e cultural), deve-se a constituição de 
um dos primeiros centros de documentação “terceiro-mundistas” italianos 
que adota o nome do teórico antilhano do anticolonialismo que o próprio 
Pirelli, com grande empenho, traduziu e divulgou em Itália: Frantz Fanon. 
O Centro de Documentação Frantz Fanon (CDFF) constitui-se formalmente 
entre o fim de 1962 e o início de 1963, após uma série de encontros e reuniões 
preparatórias destinadas a traçar as razões, os objetivos e as formas de 
intervenção do coletivo de intelectuais vindos de vários quadrantes das 
esquerdas italianas. A história da sua génese e da sua evolução teórico- 
-política, bem como todo o processo da sua ação pública, que se situa entre 
1963 e 1967, foi minuciosamente reconstruída (Ottolini, 2016) graças não 
somente ao publicismo produzido pelo Centro (o “célebre” boletim1, as inter-
venções noutros órgãos e revistas, circulares e traduções por ocasião de 
determinados eventos), mas também graças à documentação “oficinal” ainda 
inédita e conservada em arquivos privados como os de Giovanni Pirelli e 
Dante Bellamio: uma constelação de documentos, de verbais de reuniões, 
de relatórios teórico-políticos e de correspondência entre os membros do 
grupo. A memorialística, escrita ou restituída oralmente em entrevista por 
alguns dos protagonistas daquele coletivo, permitiu, sucessivamente, comple-
tar a reconstrução da breve mas intensa vida do CDFF, como era conhecido. 
Não trataremos de repercorrer a história, portanto, mas sim o contributo 

1  O Centro publica um boletim informativo policopiado semanal, que se tornará mensal e será 
impresso a partir do número 15/16 de novembro-dezembro de 1964 até ao número 3/4/5 de 
setembro de 1965.
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– decisivo, tanto em termos teóricos quanto em termos de praxis política – 
que o Centro soube dar para uma maior atenção ao problema das colónias 
portuguesas e às lutas revolucionárias para a independência conduzidas 
por aqueles três movimentos “autênticos” (MPLA, PAIGC e FRELIMO) que 
se vão legitimando aos olhos da opinião pública e dos partidos políticos da 
esquerda italiana (Tornimbeni, 2019).

Se a finalidade do Centro era a recolha e catalogação de informações 
e documentação proveniente dos países do Terceiro Mundo em luta contra 
o imperialismo ocidental (em primeira mão, portanto de fontes originais e 
não mediadas pelo filtro eurocêntrico), era porque, desde as primeiras refle-
xões dos seus membros, se sentia a exigência de colmatar um vazio de conhe-
cimento sobre aqueles mundos e de trabalhar ativamente no apoio às lutas 
de libertação. O Centro (cujos principais exponentes são, além de Giovanni 
Pirelli, Romano Alquati, Franco Borelli, Savino D’Amico e Sergio Spezzali), 
que devia, também na conceção de Pirelli, constituir-se como um instrumento 
de serviço e de acesso direto às fontes dos centros de guerrilha, tornar-se-ia, 
em poucos anos, a maior hemeroteca e biblioteca especializada do país. 
“Ativado o Centro, o interesse é tal, que é frequentado por uma multidão: 
estudantes, professores, curiosos, investigadores... Começa a tornar-se também 
um centro de atividade política. Mistura-se a atividade de documentação 
com a ajuda política a alguns países em luta pela independência”, nas pala-
vras de Borelli (agora in Bermani, 2011).

Instrumento fulcral para o conhecimento dos movimentos de libertação 
na Ásia, África e América Latina, o CDFF tem, pois, por objetivo realizar, de 
forma concreta, “um diálogo solidário entre as forças da esquerda italiana 
e europeia em geral, e os movimentos de libertação anticolonial e de oposi-
ção nos países «emergentes»” (Che cos’è il Centro Frantz Fanon in “Quaderni 
Piacentini”, luglio-agosto, 1963, p. 45).

Com já referimos, a iniciativa mais importante do CDFF foi a organi-
zação, em maio de 1964, do Seminário de Treviglio que deve ser considerado 
para todos os efeitos uma verdadeira charneira paradigmática para o anti-
colonialismo italiano, pelo menos no que diz respeito à atenção ao problema 
das colónias portuguesas na primeira metade da década. Fundamentalmente, 
por duas razões: por um lado, é nesta ocasião que um certo setor da esquerda 
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italiana anticolonialista – que tem no Centro uma vanguarda “marginal” 
mas ativa, fora das lógicas partidárias – reconhece os movimentos africanos 
em luta contra o colonialismo português como destinatários de uma renovada 
ação de apoio e solidariedade internacionalista (na linha do que fora reali-
zado em apoio à FLN argelina) ainda antes da ação mais articulada da rede 
de partidos, em especial, do PCI. Por outro, é à criação e evolução do Centro, 
que culmina com o Seminário de Treviglio, e continua entre conflitos e cisões 
até 1967, que se deve um contributo fundamental para o delineamento de 
uma teoria crítica que dialoga com o pensamento anticolonialista interna-
cional e, em particular, africano, e se alimenta desse diálogo. No início dos 
anos 60, serão os membros do Centro Frantz Fanon a realizar a reflexão e 
questionamento acerca dos limites epistemológicos e de praxis do anticolo-
nialismo italiano caracterizado pela ação de apoio e solidariedade. A fase 
inicial da constituição do Centro Fanon é marcada pelo aprofundamento de 
um debate que vinha do fim dos anos 50 e que a guerra da Argélia e as lutas 
de libertação em África (de modo particular, nas colónias portuguesas) tornam 
ainda mais urgente para a esquerda italiana e para o seu anticolonialismo: 
a questão complexa da relação entre o movimento operário internacional 
(que, de facto, era identificado com o movimento dos países industrializados) 
e os movimentos guerrilheiros de libertação da opressão colonial.

Que luta? Que tipo de solidariedade? Que ação política o Centro pode-
ria concretizar? Acabaria por se tornar um mero “arquivo” documental do 
Terceiro Mundo, como, com um certo desprezo, o definiria um dos membros 
mais ativos do Centro anos depois, numa fase em que a polémica interna 
ameaçava a própria sobrevivência do Centro?

As reconstruções das várias fases históricas do Centro, compreendidas 
nos poucos mas férvidos anos da sua atividade, sublinham a importância 
que teve a reflexão crítica liminar dos membros envolvidos na preparação 
teórica do Seminário de Treviglio. O esforço político-teórico de individuali-
zação do sujeito revolucionário, que permite repensar as relações entre as 
massas camponesas sub-proletárias do Terceiro Mundo em luta e as reivin-
dicações dos operários do Primeiro Mundo representa uma das maiores 
contribuições (mesmo nos seus limites e antinomias) do pensamento anti-
colonialista italiano.
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Ainda que não seja possível reconstruir aqui as várias fases da elabo-
ração teórica que o Centro produziu naqueles anos, é necessário referirmos 
um documento que, pela sua reflexão crucial acerca das relações entre o 
movimento operário do Primeiro Mundo e os camponeses sub-proletários 
do Terceiro Mundo, em particular dos países em luta pela independência, 
assume um papel central na tentativa de identificar o sujeito revolucionário 
e ultrapassar algumas antinomias entre as duas formas de luta contra o 
inimigo comum, o imperialismo.

É na segunda tese do Schema di tesi in vista del seminario, intitulada 
“Formazione e lotta delle forze politiche rivoluzionarie. Rapporti fra le forze 
in lotta per l’emancipazione nei paesi sottosviluppati” (Formação e luta das 
forças políticas revolucionárias. Relações entre as forças em luta pela eman-
cipação nos países subdesenvolvidos)2 que encontramos uma longa e atenta 
análise dos papéis antitéticos entre as forças anti-imperialistas. Se “em defi-
nitivo, o grosso das forças revolucionárias populares nos países subdesen-
volvidos parece consistir nas massas camponesas sub-proletárias” cujas 
carências de maturidade subjetiva “são dia após dia colmatadas pela propa-
ganda revolucionária”, estas têm um papel diferente, se não mesmo antité-
tico, do papel das classes operárias ocidentais, porquanto estas últimas estão 
plenamente integradas no sistema de produção capitalista. Nas Tesi, é afir-
mada a existência de conexões apenas indiretas entre os dois grupos, em 
resultado das ações e reações do imperialismo. O que as Tesi procuram 
defender é que só o triunfo da revolução nos países subdesenvolvidos e a 
libertação do colonialismo poderia conduzir, ou pelo menos, favorecer, uma 
progressiva maturação crítica nas classes operárias ocidentais, capaz de 
gerar tensões no sistema capitalista suficientes para o abater. O que o Semi-
nário de Treviglio assinala, em termos teóricos e práticos, aos intelectuais 
italianos anticolonialistas, é uma dupla insuficiência, que o Centro, de certa 
forma, encarna: quer do ponto de vista da elaboração político-conceptual, 
quer em termos de ativismo operativo e militante, o Centro matura a cons-
ciência de que ao anticolonialismo já não basta a ação de apoio e de adesão 

2  Centro documentazione Frantz Fanon. Schema di tesi in vista del seminario in Archivio Privato 
Giovanni Pirelli, Cartella di Lavoro 13-003.
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genericamente solidária às lutas. É necessário ir mais além. De que modo e 
com que formas, ainda não é claro. Será a história do anticolonialismo italiano, 
em especial do anticolonialismo empenhado no problema das colónias portu-
guesas, a responder. Decerto, um contributo decisivo para o debate teórico 
do anticolonialismo italiano provém do pensamento de Amílcar Cabral, cujas 
repercussões, logo a partir da primeira intervenção no Seminário de Trevi-
glio, serão estudadas e analisadas, não apenas em Itália mas também na 
Europa. Parece-nos possível afirmar que o pensamento anticolonialista de 
Amílcar Cabral concorre para a reconfiguração de questões e problemas de 
praxis e teoria que o Centro Fanon, pela primeira vez, tinha colocado ao 
universo anticolonialista italiano. A intervenção de Cabral problematiza a 
solidariedade internacional como praxis política dos países do Ocidente e 
em particular da NATO, no seio dos quais operam com maior ou menor 
eficácia os grupos de solidariedade das esquerdas. A solidariedade interna-
cional – que a partir deste momento se torna central no pensamento cabra-
lino e no debate dos líderes africanos dos movimentos de libertação africana 
– representa também uma chave para reenquadrar a questão da dupla luta 
contra o inimigo comum, o imperialismo: a dupla luta do movimento operá-
rio e da libertação nacional contra o colonialismo.

Pensamos também que a esquerda europeia e os movimentos operários 
internacionais deveriam reconhecer as suas responsabilidades inte-
lectuais no estudo e na análise da situação concreta dos nossos países. 
Essa é precisamente uma contribuição de que necessitamos, porque 
temos falta de instrumentos para a nossa própria análise; por outro 
lado, seria necessário apoiar materialmente os movimentos de liber-
tação autenticamente revolucionários. Em resumo: estudo e análise 
dos movimentos no local, luta por todos os meios possíveis contra tudo 
o que pode ser utilizado para a repressão contra os nossos povos, e 
penso principalmente no envio e venda de armas, etc.; gostaria, por 
exemplo, que os amigos italianos soubessem que nos apossámos de 
muitas armas italianas que pertenciam aos portugueses, sem falar 
naturalmente, das armas francesas. É necessário, por outro lado, desmas-
carar corajosamente todos os movimentos de “libertação nacional” 
submetidos ao imperialismo (Cabral, 2013a, p. 124).
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Partindo desta crítica de Cabral a algumas derivas da solidariedade 
ocidental com as lutas de libertação, será o próprio anticolonialismo europeu 
e italiano a incorporar os limites da sua ação e do seu pensamento. Em Itália, 
caberá a outros protagonistas do universo anticolonialista, para além do 
Centro Frantz Fanon, rearticular as lições de pragmatismo político e diplo-
mático do teórico e guerrilheiro Amílcar Cabral.

Gostaria, para terminar, de acrescentar algumas palavras sobre a soli-
dariedade internacional entre os movimentos operários internacionais 
e a nossa luta de libertação nacional. Das duas uma: ou admitimos que 
todos estão interessados na luta contra o imperialismo, ou nos recusa-
mos a admiti-lo. Se é verdade, como tudo leva a crer, que existe um 
imperialismo cujo objectivo é simultaneamente dominar a classe operária 
mundial e sufocar os movimentos de libertação nacional dos países 
subdesenvolvidos, devemos ver nele um inimigo comum contra o qual 
temos de lutar em conjunto. E vão discutir longamente sobre solida-
riedade, pois que na realidade trata-se de luta. Lutamos de armas na 
mão na Guiné; lutem, vocês também, não digo de armas na mão, não 
digo de que maneira, porque o problema é vosso; mas é preciso encon-
trar o meio e a forma de uma luta contra o inimigo comum; será a 
melhor forma de solidariedade que podereis dar-nos.
Existem naturalmente outras formas de solidariedade mais secundárias: 
publicação de artigos, envio de medicamentos, etc.; posso garantir-vos 
que se um dos vossos países conseguir travar uma luta consequente e 
se, amanhã, na Europa, se encontrarem em conflito armado contra os 
imperialistas, também nós vos enviaremos medicamentos. Mas, ainda 
nesse ponto, é a vós que compete decidir se a coexistência pacífica 
representa ou não uma forma de luta: o que nós pedimos, em contra-
partida, é que nunca seja confundida estratégia geral com táctica da 
luta (Cabral, 2013a, pp. 124-125).

O legado das palavras de Cabral representa um extraordinário convite 
a repensar a praxis e a teoria anticolonialista dos intelectuais italianos. Vere-
mos, na parte seguinte, como o tema da solidariedade internacional deve 
ser interpretado à luz de um paradigma novo, que não aceita ingerências 
neocoloniais, nem condicionamentos ideológicos. E, sobretudo, como uma 
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questão que deve ser colocada pragmaticamente: a boa consciência dos países 
ocidentais como Itália não se pode comprazer com o apoio solidário às lutas, 
se não denunciar veementemente as suas próprias cumplicidades militares, 
políticas e diplomáticas com o último colonialismo da Europa.

2.2. Cumplicidades ocidentais, cumplicidades italianas: “o primado 
mundial do massacre”

De acordo com as estatísticas das Nações Unidas, Portugal 
é o maior comprador de material bélico italiano, após os EUA.

“Caratteri del Colonialismo Portoghese” in Supplemento 
Bologna. Notizie dal Comune 

(20 de março de 1973)

Quando, ainda em 1964, no Seminário de Treviglio, Cabral critica Itália 
pelo fornecimento de armas e munições que, no âmbito da NATO, acabam 
por ser usadas pelo exército colonialista português, introduz na reflexão 
anticolonialista italiana um importante elemento de novidade que o publi-
cismo e a historiografia retomariam e fariam circular na opinião pública pelo 
menos até à Revolução dos Cravos e consequente declaração de independên-
cia dos países africanos: o papel das cumplicidades italianas com Portugal, 
em particular no fornecimento de material bélico sob o escudo da NATO.

As ajudas a Portugal por parte dos países ocidentais da NATO eram já 
um dos temas de discussão do anticolonialismo africano desde a explosão 
da guerra colonial. Em Itália, a denúncia explícita por parte dos movimentos 
de libertação é acolhida pelo publicismo anticolonialista, como testemunha 
o já citado volume de Calchi Novati (1964), que apontava o dedo à solidarie-
dade com Salazar por parte dos países ocidentais, “entre os quais, Itália, que 
alterna abstenções e votos em linha com as teses de Portugal” (p.48). Na 
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segunda metade dos anos 60, a denúncia das cumplicidades bélicas ociden-
tais (com diversas alusões e referências a Itália) passa também por uma série 
de reportagens jornalísticas das três frentes que, inevitavelmente, citam a 
proveniência ocidental das armas do exército colonialista português3.

É o próprio Cabral quem recorda como determinante para a sensibili-
zação da opinião pública mundial para o problema das colónias portuguesas 
o trabalho testemunhal já realizado por “dezenas de jornalistas, cineastas, 
outras personalidades sobre a situação do nosso país, e entre estes muitos 
italianos” (Cabral, 1973, p.22). 

No entanto, é só no início dos anos 70, graças, em especial, ao trabalho 
de propaganda política dos três movimentos africanos, em particular do 
PAIGC, que a opinião pública4 sobretudo europeia começa a tomar consciên-
cia de que a guerra colonial não é uma guerra “regional”, um conflito exclu-
sivamente entre nacionalistas africanos e o exército colonialista de um país 
periférico no quadro internacional, mas sim uma guerra-mundo que afeta 
diretamente o equilíbrio geopolítico global de África (em particular, da África 
austral), que traduz o choque entre os dois blocos da Guerra Fria e os Países 
não alineados, e que tem implicações fortíssimas no Ocidente. O relatório 
que o PAIGC põe em circulação em francês, com o título Liste Partielle du 
Matériel de Guerre (Avions, Hélicoptères, Bateaux, Armes, Munitions et Autres 
Equipements) fourni au Portugal par l’OTAN et qu’il utilise dans les guerres 
coloniales en Afrique (Fondo Basso, coll. VII/50) de maio de 1971 representa 
o compêndio mais informado e atualizado dos interesses bélicos e económi-

3  Veja-se, por exemplo, a situação na frente guineense relatada no artigo de Gabriel Molina, “Guinea 
Bissao: foresta guerrigliera” in Tricontinentale, anno I, número 3-4, novembre 1967-Marzo 1968.
4  Recorde-se, por exemplo, a entrevista em “L’Unità” (30-04-1967) de Romano Ledda a Cabral que 
sublinha como “todos sabem hoje quem são os países aliados de Portugal. Antes de mais são os 
países da NATO que o consideram um guardião da civilização ocidental. E então perguntamo-nos 
se desta civilização fazem parte os bombardeamentos das nossas aldeias. Portugal não possui os 
meios para conduzir uma guerra colonial em três frentes [...] Se consegue fazê-lo, é só porque 
tem o apoio concreto e eficaz da NATO, por um lado, e dos racistas da África do Sul e da Rodésia, 
por outro. Os aviões que nos bombardeiam são americanos, alemães, belgas, italianos e ingleses. 
Contra nós operam até helicópteros franceses. O dinheiro que financia a guerra vem dos Bancos 
americanos e alemães. [...] Por isso acho que é um dever de todas as forças progressistas, sobre-
tudo das que lutam nos países que ajudam Portugal, denunciar esta ajuda, denunciar todos aqueles 
que nos governos apoiam, mesmo que indiretamente, esta guerra colonial”. 
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cos de alguns países europeus (nomeadamente, a Alemanha Ocidental, França, 
Inglaterra e Itália), dos Estados Unidos e de Israel na guerra colonial. Itália, 
país construtor e fornecedor de armas, fornece, sozinha, armas (pistolas 
Beretta M-1951), espingardas automáticas (M-16 5,56 mm), munições, embar-
cações e minas antipessoais. É evidente a intenção dos movimentos de liber-
tação africana de fornecer aos grupos anticolonialistas dos vários países 
europeus pertencentes à NATO provas concretas da cumplicidade econó- 
mico-militar com Portugal. Estas permitiriam às galáxias anticolonialistas 
de cada país montar uma campanha de informação destinada a mostrar à 
opinião pública o lado obscuro da guerra colonialista de Portugal e a chamar 
as empresas nacionais e, portanto, os governos às suas responsabilidades. 
Precisamente o que acontecerá em Itália na primeira metade dos anos 70.

É certamente à ação propagandística do Movimento Liberazione e 
Sviluppo que se deve a maior divulgação das “responsabilidades italianas 
nas colónias portuguesas”. Se já no célebre Dossier sulle Colonie Portoghesi 
o tema tinha sido amplamente desenvolvido, é no opúsculo Sulle responsa-
bilità italiane nelle colonie portoghesi que é condensada a análise mais deta-
lhada das relações políticas, económicas e militares entre Itália e Portugal 
e as suas colónias africanas.

O relatório é apresentado em janeiro de 1973 em Roma, por ocasião  
de uma iniciativa de solidariedade com os povos oprimidos pelo colonia- 
lismo e pelo racismo-colonialista organizada pelo Movimento Liberazione e 
Sviluppo. Movimento per il Terzo Mondo. Gruppo di Roma. O encontro, que 
tem como protagonistas muitos atores (políticos e intelectuais) do anticolo-
nialismo italiano, é uma ocasião para recordar que:

Itália não está entre os países que mais ativamente apoiam Portugal. 
Porém as nossas responsabilidades perante os povos da África austral 
oprimidos pelo imperialismo e pelo colonialismo são evidentes e graves.
Nós damos um tríplice apoio à aliança racista em África: político, econó-
mico, militar (Sulle responsabilità, p. 1) (Ver anexo documental)5. 

5  “L’Italia non è tra i paesi che partecipano più attivamente all’appoggio al Portogallo. Tuttavia, 
le nostre responsabilità nei riguardi dei popoli dell’Africa australe, oppressi dall’imperialismo e 
dal colonialismo sono evidenti e gravi. Noi diamo un triplice appoggio all’alleanza razzista in 
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O capítulo sobre o apoio político-diplomático, além de incluir uma 
cronologia dos factos e ações de Itália (a partir de 1970) nas sedes interna-
cionais (ONU e NATO), sugere como funciona o “jogo duplo” do governo 
italiano, já antes descrito por Agostinho Neto: por um lado, efetivamente 
afirma apoiar os movimentos de libertação, por outro, não diz uma palavra 
nas sedes próprias (a NATO e a ONU), no sentido de isolar o colonialismo 
português”. Mais: “a forma como se movimenta nas comissões económico-
-diplomáticas levanta a suspeita de que para o governo italiano o anticolo-
nialismo não seja mais do que a realização, naqueles países, de uma situação 
de independência nacional puramente formal, onde é possível, através dos 
já experimentadíssimos instrumentos de natureza económica, social e cultu-
ral, reproduzir – mutatis mutandis – as velhas relações de vassalagem econó-
mica” (Sulle responsabilità, p. 1). A política da neutralidade colaborante de 
Itália perante Portugal é ainda mais evidente quando, a nível internacional, 
Itália nunca põe em causa a posse das colónias. O documento menciona 
ainda o papel de Itália como mediadora da entrada de Portugal na C.E.E., 
em troca da transferência dos ex-colonos italianos da Somália e Líbia para 
a bacia do rio Cunene em Angola e de Cabora Bassa em Moçambique.

O apoio económico é analisado através das estatísticas das trocas comer-
ciais que Itália realiza com as colónias portuguesas, também numa perspe-
tiva comparada com as trocas entre Itália e Portugal.

Por seu turno, o apoio militar italiano a Portugal é lido à luz das relações 
históricas entre os dois países, que remontam a 1938, em plena era fascista, 
e continuam no Pós-Segunda Guerra com a criação da NATO.

A eclosão das guerras de libertação nacional nas colónias não altera a 
postura italiana, mas aconselha a camuflar, através de “limitações” ao 
uso do material bélico fornecido, ou de estranhos esquemas interna-
cionais, as nossas responsabilidades nas guerras coloniais de repressão. 
Acontece então que os G 91 [na fotografia da capa do opúsculo vê-se o 
avião usado pela aviação portuguesa, com a inevitável cruz templária], 
que destroem – como documentado pelo ONU – as aldeias, as escolas, 
os hospitais e a agricultura, não são tecnicamente vendidos pela FIAT, 

Africa: politico, economico, militare”.
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mas pela Alemanha Ocidental. Efetivamente é aí que se constroem os 
G 91, sob a licença e com peças da FIAT, com motor inglês, trem de 
aterragem francês, radar holandês. Este aparelho, que diz muito sobre 
a solidariedade internacional, é vendido, como todas as armas italianas 
a Portugal, com a cláusula de não utilização fora do território nacional 
do país adquirente. E, pontualmente, sempre que se ergue um protesto 
contra a intervenção armada nas suas colónias, o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros português declara que se trata de um “assunto interno” 
do seu país e que os acordos foram respeitados uma vez que o “território 
português se estende a África, a Angola, a Moçambique e à Guiné-Bis-
sau” (Sulle responsabilità, p. 10)6.

O opúsculo assume, neste ponto, o tom de um verdadeiro panfleto 
anticolonialista, denunciando aberta e explicitamente grande parte da indús-
tria bélica italiana (FIAT, Breda, Beretta, Franchi, Agusta-Bell) e o funciona-
mento perverso do seu comércio internacional de armas e da sua “boa cons-
ciência”. A desconstrução dos mecanismos económicos, políticos e 
propagandísticos dos vários autores em cena é acompanhada pelas acusações 
diretas às indústrias italianas como a Agusta-Bell, cujos helicópteros “ocupam 
o primado mundial do massacre”, participando contemporaneamente na 
destruição dos territórios africanos e vietnamitas, vendendo material, armas 
e munições, quer através da NATO, quer diretamente.

6  “L’affermarsi delle guerre di liberazione nazionale nelle colonie non modifica l’atteggiamento 
italiano, ma consiglia di camuffare con «limitazioni» sull’uso del materiale bellico fornito o con 
strani giri internazionali le nostre responsabilità nelle guerre coloniali di repressione. Avviene 
così, che i G 91, [nella foto di copertina dell’opuscolo vi è l’immagine dell’aereo usato dall’aviazione 
portoghese con tanto di croce templare, simbolo medievale dell’espansionismo «cristiano» del 
Portogallo] che distruggono – come documentato dall’ONU – i villaggi, le scuole, gli ospedali e 
l’agricoltura, non sono tecnicamente venduti dalla FIAT, ma dalla Germania Federale. Qui, infatti, 
si costruiscono i G 91 su licenza e con pezzi FIAT, con motore inglese, carrello francese, radar 
olandese. Questo apparecchio che la dice lunga sulla solidarietà internazionale, è venduto come 
tutte le armi italiane al Portogallo, con la clausola del non impiego al di fuori del territorio nazio-
nale del paese acquirente. E puntualmente, ogni volta che si leva una protesta contro l’intervento 
armato nelle sue colonie, il ministro degli esteri portoghese fa presente che si tratta di un «affare 
interno» del suo paese e che gli accordi sono stati rispettati in quanto il «territorio portoghese si 
estende in Africa, all’Angola, al Mozambico e alla Guinea-Bissau»”.
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Antes de incluir a lista do material bélico fornecido a Portugal pela 
NATO e utilizado nas guerras coloniais em África (que é a tradução italiana 
do documento elaborado pelo PAIGC e difundido internacionalmente), o 
opúsculo recorda uma vez mais o apelo de Agostinho Neto a Itália e aos 
países da NATO: não existe verdadeira solidariedade internacional com as 
lutas de libertação sem uma denúncia pública das cumplicidades “italianas 
e ocidentais” com o colonialismo português. 

No encontro de Milão em maio do ano passado, Neto sublinhava: “o 
que dizemos sempre aos nossos amigos é que Portugal não poderia 
resistir à luta de libertação se não recebesse ajudas dos membros da 
NATO. Pensamos que os países que pertencem a esta associação devem 
tomar medidas para que estas armas não sejam usadas contra nós... 
Devemos condenar aqueles que apoiam Portugal e lhe fornecem armas. 
Como, por exemplo, as metralhadoras Beretta, os helicópteros Agusta 
e os aviões caça FIAT G 91 que servem para nos bombardear. Compete 
aos italianos bloquear este comércio. Compete aos italianos defender 
um povo que quer ser livre” (Sulle responsabilità, p. 107).

7  “Nell’incontro di Milano nel maggio dell’anno scorso, Neto sottolineava: «quello che diciamo 
sempre ai nostri amici è che il Portogallo non potrebbe resistere alla lotta di liberazione se non 
ricevesse aiuti dai membri della NATO. Pensiamo che i paesi che appartengono a questa associa-
zione debbano prendere le proprie misure affinché queste armi non siano usate contro di noi...
Dobbiamo condannare coloro che sostengono il Portogallo e gli forniscono armi. Come ad esempio 
le mitragliatrici Beretta, gli elicotteri Agusta e gli aviogetti FIAT G 91 che servono a bombardarci. 
È compito degli italiani bloccare questo commercio. È compito degli italiani difendere un popolo 
che vuole essere libero»”.
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Abençoar os guerrilheiros. Uma audiência de vinte 
minutos no Vaticano provoca um terramoto em Lisboa

Nos vinte minutos da audiência, a Igreja fez mais do que 
fez o resto do mundo nos dez anos da nossa luta.

Amílcar Cabral

3.1. A Conferência de Solidariedade de Roma: praxis e teoria da 
solidariedade

A luta pela nossa liberdade e a nossa independência está 
intimamente ligada à causa da liberdade do mundo.

Apelo do MPLA, FRELIMO e PAIGC

Os relatos da história da Conferência de Solidariedade de 27-28-29 de 
junho de 1970, contada através da documentação oficial ou da memorialís-
tica dos principais protagonistas do acontecimento, sublinham geralmente 
dois aspetos interligados. O primeiro, é que a ideia de realizar uma Confe-
rência de Solidariedade com as colónias portuguesas em Roma vinha, pelo 
menos, do início da guerra colonial1 e vinha ganhando força, do lado afri-

1  No relato de Dina Forti, a proposta “de organizar, num país pertencente à NATO, uma confe-
rência de solidariedade para os movimentos de libertação das colónias portuguesas” (Lanzafa-
me-Podaliri, 2004, p. 28) remonta aos primeiros contactos entre o gabinete de assuntos externos 
do PCI, que esta representa, e Marcelino dos Santos da FRELIMO.
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cano e do lado italiano, à medida que a rede de apoio político, militar, finan-
ceiro, sanitário e cultural se ramificava em Itália. O segundo, é o excecional 
trabalho político e diplomático dos organizadores da Conferência romana 
que, na senda das múltiplas e estratificadas rearticulações do anticolonia-
lismo, souberam inscrever este verdadeiro sucesso para a política interna-
cional num quadro em que a liderança democrata cristã e socialista procu-
rava o diálogo com o PCI e com as outras forças da esquerda, sem esquecer 
o posicionamento de Itália no interior do sistema ocidental (Lanzafame- 
-Podaliri, 2004, p. 36).

É, portanto, num duplo contexto de política internacional (o exercício 
de equilíbrio entre a adesão formal ao sistema atlântico e a política de aber-
tura a África e aos seus movimentos) e de política nacional (o progressivo 
envolvimento das forças de oposição – PCI e esquerda socialista – nas respon-
sabilidades de governo), que deve ser enquadrada a longa e complexa orga-
nização da Conferência de Roma. Acresce que a presença do Vaticano – como 
veremos – tornava Roma a cidade ideal para o evento.

Se, no plano internacional, as fases preparatórias da Conferência são 
reconduzíveis a alguns eventos que podem ser considerados autênticos 
“precedentes diplomáticos” (a Conferência dos partidos progressistas do 
Mediterrâneo, em 1968, na capital italiana; a Conferência internacional de 
solidariedade com as lutas de libertação da África austral, em Karthoum, 
em 1969), no plano nacional, é da convergência de grande parte dos setores 
do anticolonialismo italiano que nasce a vontade e mobilização para acolher 
a Conferência em Itália, então pronta para funcionar como caixa de resso-
nância para a mobilização da opinião pública mundial a favor dos povos 
em luta da África do Sul e das colónias portuguesas. 

O apelo lançado a 22 de janeiro de 1970, por ocasião da preparação da 
Conferência romana de 27-28-29 de junho de 1970, não deixava dúvidas 
relativamente aos objetivos: a internacionalização do problema das colónias 
portuguesas, sensibilizando as opiniões públicas sobretudo dos países alia-
dos de Portugal, num amplo movimento de solidariedade; o isolamento 
político e diplomático do colonialismo e fascismo português; a reconfigura-
ção política de uma solidariedade “que não se esgote no campo do sentimento, 
mas que se afirme como expressão da profunda comunidade de ação que 
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une a luta dos povos das colónias portuguesas contra o colonialismo e o 
imperialismo, e a ação dos povos da Europa que visa o avanço da justiça e 
o progresso social” (Appello, 1973, p. VI).

A organização da Conferência ficou a cargo de um Comité Internacio-
nal em representação de um grupo tríplice: os três movimentos africanos 
de libertação, o Comité de mobilização resultante da precedente conferência 
de Karthoum, e o Comité italiano. À Conferência Internacional de Roma 
aderiram 177 organizações políticas, sindicais e religiosas de 64 países da 
Europa, África, Ásia e América Latina e as delegações oficiais da ONU e da 
OUA (Organização de Unidade Africana).

Além da composição do Comité italiano, reveladora do envolvimento 
de um amplo espectro político (Esquerda independente, PCI, PSIUP, PSI, FGCI 
[Federazione Giovani Comunisti Italiani], Giovani D.C. [Democracia Cristã], 
Giovani PRI [Partito Repubblicano Italiano]), sindical, civil e cultural2, importa 
sublinhar a importância da ação conjunta das várias culturas do anticolo-
nialismo italiano para o sucesso da Conferência: “a mobilização organizativa 
necessária envolve essencialmente um grupo de personalidades já presente 
ao longo da batalha política contra o colonialismo” (Lanzafame-Podaliri, 
2004, p. 38).

Unindo desde Lelio Basso a Ferruccio Parri, desde Lucio Mario Luzzatto 
a Luciano De Pascalis3, e chegando a envolver a Esquerda DC, dir-se- 
-ia quase que uma década de anticolonialismo político (com as iniciati- 
vas pela Argélia, o apoio ao Vietname), herdeiro do antifascismo pós-bélico, 
se vai substanciando em torno da última resistência contra o Império 
português.

2  Estão presentes, pela parte sindical, as três grandes confederações sindicais italianas: CGIL – 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CISL – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori 
e UIL – Unione Italiana del Lavoro; e, pela parte civil, o associativismo partigiano ANPI – Asso-
ciazione Nazionale Partigiani d’Italia e FIAP – Federazione Italiana Associazioni Partigiane, e as 
ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani. Pela parte cultural, está presente a ACPOL – 
Associazione di Cultura Politica.
3  Lelio Basso, político e politólogo ligado ao Partido Socialista Italiano; Ferruccio Parri, partigiano 
e político italiano; Lucio Mario Luzzatto e Luciano De Pascalis, deputados do Partido Socialista 
Italiano.
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Este grupo de intelectuais, de personalidades políticas, de estudiosos, 
de ativistas, entra muito cedo em contacto com os líderes dos novos 
estados africanos e com as principais personalidades dos movimentos 
de libertação. Muitas destas personalidades fazem parte das delegações 
italianas ou internacionais ativas nas iniciativas do Conselho para a 
Paz, e estão também presentes aquando das Conferências da Triconti-
nental, e noutras ocasiões internacionais. A esta atividade, juntam, desde 
meados dos anos 60, o empenho direto no âmbito da solidariedade com 
o Vietname, ou em organismos que se ocupam da defesa dos direitos 
civis. São estes os protagonistas que, muitas vezes, independentemente 
das filiações políticas, se batem para conseguir um consenso amplo 
para as atividades de apoio às lutas de libertação e às lutas contra os 
regimes fascistas. Trata-se de um grupo de personalidades heterogéneas, 
posicionadas num espectro político muito alargado que inclui os partidos 
da esquerda comunista, bem como expoentes da área socialista e laica 
e ainda setores do mundo católico (Lanzafame-Podaliri, 2004, pp. 38-39)4.

O sucesso da Conferência deve-se provavelmente também a este modelo 
de organização, inspirado no modelo do Comitato di Liberazione Nazionale 
da Resistenza italiana, ou seja, de convergência de posições e interesses de 
diferentes quadrantes políticos capazes de dialogar na língua comum da 
solidariedade internacional, mesmo sendo movidos por experiências e fins 
políticos por vezes antitéticos. Se, tradicionalmente, no plano internacional, 
a política do PCI havia dado provas – no âmbito das independências africa-
nas – de uma certa autonomia de movimento quer relativamente aos gover-

4  “Questo gruppo di intellettuali, di personalità politiche, di studiosi, di attivisti entra ben presto 
in contatto con i leaders dei nuovi stati africani e con le principali personalità dei movimenti di 
liberazione. Molti di queste personalità fanno parte delle delegazioni italiane o internazionali 
attive nelle iniziative del Consiglio per la Pace, così come sono presenti in occasione delle confe-
renze della Tricontinentale, e in altre occasioni internazionali. A questa attività, essi aggiungono, 
sin dalla metà degli anni sessanta, l’impegno diretto nell’ambito della solidarietà al Vietnam, o 
in organismi che si occupano di tutela dei diritti civili. Sono questi i protagonisti che, spesso, al 
di là delle appartenenze politiche, si battono per ottenere un ampio consenso alle attività di 
appoggio alle lotte di liberazione e alle lotte contro i regimi fascisti. Si tratta di un gruppo di 
personalità eterogeneo, collocato in uno spettro di orientamenti politici molto ampio che coinvolge 
i partiti della sinistra comunista, così come esponenti dell’area socialista e laica, ed, infine, settori 
del mondo cattolico”. 
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nos nacionais, quer às diretivas de Moscovo, na Conferência de Roma o 
projeto de trabalhar nos bastidores e sem qualquer reivindicação de hege-
monia diplomática e política significava pôr em campo uma verdadeira 
estratégia. Por um lado, a abordagem unitária das várias forças políticas 
italianas poupava ao governo o embaraço causado pelas acusações de ter 
autorizado uma conferência anticolonialista no seu território, ao mesmo 
tempo que não comprometia as relações com o Vaticano em vista do pedido 
de uma audiência; por outro, favorecia uma reavaliação da posição de Itália 
no domínio da política externa, pondo em discussão a sua participação, a 
da NATO e a de outros países no fornecimento de ajudas militares a Portugal. 
No que respeita a uma suposta hegemonia do PCI na organização e ideação 
da Conferência de Roma, o próprio Cabral, numa reflexão que visa reduzir 
o peso dos comunistas italianos, reafirma que a responsabilidade pela orga-
nização não era dos movimentos, mas também que auspiciava “a participa-
ção de um vasto leque de forças no trabalho de apoio e de ajuda à nossa 
causa” (Conferenza Stampa, 1970, p. 29).

No Appello definiam-se as linhas de orientação da Conferência (a luta 
destes povos pela sua independência; as condições e problemas dos territó-
rios libertados; as questões jurídicas relacionadas com as lutas de libertação 
e com a repressão colonialista nestes territórios; a situação em Portugal e 
os problemas que daí resultavam na relação com outros países europeus e 
da NATO). Nos três dias dos trabalhos, além das comunicações em plenário 
(precedidas pela saudação de Ferrucciu Parri) de Marcelino dos Santos na 
qualidade de Presidente da CONCP e presidente da FRELIMO, de Amílcar 
Cabral, de Agostinho Neto, de Armando Guebuza do Comité central da FRELIMO 
e de Mário Moutinho de Pádua do Comitato pace del Portogallo5, realizaram-
-se os trabalhos de quatro comissões: 1. Para a mobilização política; 2. Para 

5  Estas comunicações, seguidas da resolução final e de um Apêndice com a lista das delegações 
e adesões e com as mensagens de adesão enviadas, confluíram no opúsculo publicado em 1973 
por ocasião da Conferenza Nazionale di Solidarietà contro il Colonialismo e l’Imperialismo per la 
libertà e l’indipendenza del Mozambico, Angola e Guinea-Bissau em Reggio Emilia. Na verdade, 
foram também apresentadas outras comunicações na plenária, pelo representante vietnamita 
Phan Van Quang, pelo vice-presidente da OUA, Mohammed Shahum, e pelo representante dos 24 
(ONU), Ben Haissa.
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o estudo dos problemas jurídicos; 3. Para as ajudas materiais; 4. Para a análise 
dos Direitos do Homem no contexto colonial e decolonial6.

Pelo testemunho de Dina Forti, ficamos a saber que:

A Conferência de 1970 realizou-se, não apenas em assembleia, mas 
também com reuniões de comissão. Pretendia-se que a Conferência 
não terminasse apenas com resultados políticos – a visita ao Papa, o 
reconhecimento da luta, o reconhecimento dos movimentos, a atenção 
da opinião pública através da presença da imprensa – mas com a cons-
tituição de redes de contactos para o prosseguimento das atividades 
nalguns âmbitos específicos. Aquelas reuniões das comissões serviram 
para dar um prosseguimento efetivo ao entusiasmo suscitado pela 
Conferência (Lanzafame-Podaliri, 2004, pp. 55-56)7.

Com efeito, analisando os relatórios dos líderes dos movimentos, emer-
gem de forma sintética e sistemática questões e ideias do anticolonialismo 
africano já amplamente estratificadas e que apenas precisavam de ser legi-
timadas pelo consenso internacional e divulgadas eficazmente em grande 
escala: a unidade dos três movimentos na luta contra o colonialismo portu-
guês, a internacionalização do campo imperialista de apoio à guerra colonial 
de Portugal (Pietro Petrucci e Bruno Crimi definem Angola e Moçambique 
como “colónias internacionais”8), a solidariedade com a luta antifascista 

6  Recordamos a contribuição italiana para a reflexão jurídica sobre o direito dos povos à auto-
determinação, realizada, por exemplo, por Lucio Mario Luzzatto a partir da teoria de Cabral 
(1984). Há que recordar também a obra teórica de Lelio Basso sobre o “direito dos povos”, um 
tema – fruto de um contacto mais direto com os países do Terceiro Mundo (viagem a África em 
1962) – que marcará de forma indelével o seu percurso intelectual e político. No Abbozzo, um 
primeiro esboço do tema, explica os sete direitos dos povos: direito à paz, à autodeterminação, 
à igualdade racial, à igualdade política, ao desenvolvimento económico, à coexistência pacífica 
e à saúde (Monina, 2016, p.216).
7  “La Conferenza del 1970 si è svolta non solo in assemblea, ma con delle riunioni di commissione. 
Si intendeva non lasciar chiudere la Conferenza con i soli risultati politici – la visita al papa, il 
riconoscimento della lotta, il riconoscimento dei movimenti, l’attenzione dell’opinione pubblica 
attraverso la presenza della stampa – ma con la costituzione di reti di contatti per la prosecuzione 
delle attività, in alcuni campi particolari. Quelle riunioni delle commissioni servirono a dare un 
seguito effettivo all’entusiasmo suscitato dalla Conferenza”.
8  Na reportagem intitulada Tre popoli in guerra, publicada no semanal Astrolabio (28.06.1970), 
em simultâneo com a Conferência.



127

Terceiro Capítulo. Abençoar os guerrilheiros

da oposição portuguesa graças também a uma luta de classe9, a solidarie-
dade internacional (tema cabralino por excelência) nas suas várias declina-
ções, as cumplicidades com o colonialismo português, incluindo a da Igreja 
(“Devemos, daqui, lançar um apelo ao Vaticano, ao próprio Papa, para que 
alguma coisa seja feita para pôr fim à cumplicidade criminosa da igreja 
portuguesa” [Cabral, 1973, p. 22]). 

Ao mesmo tempo que concentra os esforços diplomático-políticos, soli-
darísticos e culturais de uma década de anticolonialismo italiano, a Confe-
rência de Roma abre uma nova fase na solidariedade com a lutas das colónias 
portuguesas: a vitória no plano da diplomacia internacional é inquestioná-
vel, se pensarmos que o relatório da Comissão dos 24 viria a dar origem à 
resolução 2707/XVV da Assembleia Geral da ONU de dezembro de 1970 onde 
se reafirma o direito inalienável dos povos de Angola, Moçambique e Guiné-
-Bissau e dos outros territórios sob o domínio português à autodeterminação 
e à independência.

No plano simultaneamente interno e externo, após a Conferência de 
Roma, Itália assumirá – também graças à convergência política das várias 
forças e ao papel de alguns municípios incentivados e apoiados pela ação 
do PCI – um papel progressivamente mais central naquela solidariedade 
“secundária” (sobretudo sanitária), que se tornaria um exemplo paradigmá-
tico de diplomacia a partir de baixo e ditaria a orientação inicial da coope-
ração italiana em África.

No plano da propaganda anticolonial, o êxito da Conferência só pode 
ser medido nos limites da repercussão mediática que o seu epílogo – a audiên-
cia Papal – teve, pelo seu significado altamente simbólico e disruptivo, pelo 
menos à luz das categorias históricas e políticas de então.

A Conferência de Roma torna-se indissociável da audiência Papal de 
Agostinho Neto, Amílcar Cabral e Marcelino dos Santos. Naquele dia, no 
Vaticano, eram recebidos terroristas, guerrilheiros comunistas, maoístas, 

9  “Por fim, encoraja-nos muito a luta do povo português contra a guerra colonial e o fascismo. 
Esta luta ajudou-nos muito a mostrar ao nosso povo uma face fraterna de Portugal e aqui é justo 
que se diga que um grande mérito deve ser reconhecido à classe operária portuguesa e ao seu 
partido, que apesar das duras condições de repressão, soube sempre encontrar maneira de nos 
dar o seu apoio” (Santos, 1973, p.18).
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subversores e assassinos ou líderes da Resistência africana, os rebeldes, os 
revolucionários (Milani-Russo, 2012): o publicismo italiano, vaticano, portu-
guês e internacional interpretou aquele encontro através, também, de uma 
“batalha semântica” destinada a denegrir ou a legitimar; mas em jogo estava, 
para lá da semântica, algo maior e mais complexo.

3.2. Às 12 horas e 15 minutos do primeiro dia de Julho de 1970: 
“Terroristas infiltrados em São Pedro” ou de uma audiência aos 
guerrilheiros

Quando no final do segundo dia de trabalhos fui à mesa da 
presidência para dizer a Cabral que Paulo VI o receberia numa 
audiência privada com Marcelino dos Santos e Neto dois dias 
após a conclusão da Conferência, ele disse-me: “eis o primeiro 
dia da nossa criação como nação”. O sabor vagamente bíblico 
da sua frase adquiriu um significado político na sua boca.

Marcella Glisenti

A crónica daquele evento é fácil de resumir; são-no menos as narrações 
e as contra narrações que se seguiram.

No dia 1 de julho de 1970, Marcelino dos Santos, Amílcar Cabral e Agos-
tinho Neto encontram Paulo VI na Sala dos Paramentos, após a conclusão 
da audiência geral. O encontro tem início às 12h15, dura cerca de meia hora 
e acontece na presença de dois prelados, do intérprete vaticano e de um 
acompanhante italiano, Marcella Glisenti. É precisamente à diretora da 
Livraria Paesi Nuovi – que no dia seguinte acolheria a conferência de imprensa 
de Amílcar Cabral e Marcelino dos Santos – que se deve a mediação com o 
Vaticano para conseguir a audiência por ocasião da Conferência de Solida-
riedade10. Marcella Glisenti, a amiga italiana de Cabral (Castanheira-Di Lelio, 

10  “A Marcella Glisenti trabalhou para conseguir este encontro com o Papa, juntamente com a 
Marisa Rodano. A Marcella Glisenti tinha uma certa autoridade e era muito estimada pelo partido 
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1997), cujas memórias revelam o papel paradigmático do pensador africano 
para a cultura política italiana e para a Igreja (Glisenti, 1984), é quem anun-
cia a Cabral, em plena Conferência, a aceitação por parte do Vaticano do 
pedido de encontro. O convite do Vaticano chega a 28 de junho, em resposta 
à carta oficial enviada a 29 de maio pela própria Glisenti, em nome do Comité 
para a organização da Conferência de Roma, ao Mons. Frana, acompanhada 
por um dossier acerca das atividades dos três movimentos. O convite, que 
especificava que os três líderes seriam recebidos em audiência privada, 
chegando com pouquíssima antecedência, parecia estratégico11; tal como 
viria a ser considerada estratégica a prudência vaticana de afastar o fotógrafo 
pontifício12, no momento do encontro, para sublinhar o caráter rigorosa-
mente privado da audiência. Tratava-se, sem dúvida, de uma audiência, 
ainda que sob a forma privada, contrariamente ao que, apressadamente e 
com evidente embaraço, afirmou a nota do Secretário de Estado da Santa Sé 
a 7 de julho, em resposta aos protestos veiculados numa nota do embaixador 
de Portugal junto do Vaticano:

 [...] Não se tratou de uma audiência no sentido próprio da palavra: no 
quadro dos encontros de caráter geral que, na sua qualidade de Pastor 
universal, Sua Santidade costuma ter – normalmente todas as quartas-
-feiras – com numerosos grupos de católicos e não católicos, das mais 
diversas proveniências, o Santo Padre julgou não poder opor uma recusa 
absoluta ao pedido de um breve encontro que lhe tinha sido dirigido 
pelo grupo de pessoas em questão.
Fê-lo na forma mais simples, mais discreta e menos empenhativa possí-
vel: não na Basílica de S. Pedro, onde tinha lugar a Audiência Geral, 

comunista. Houve também uma intervenção de Galloni [Giovanni Galloni, da esquerda DC] para 
permitir a realização deste encontro” (Forti in Lanzafame-Podaliri, 2014, p. 59).
11  Na versão dos factos dada pela revista Informations Catholiques Internationales (agosto de 
1970), não tendo a Secretaria de Estado do Vaticano confirmado a receção da mensagem, é-lhe 
solicitada uma resposta a 20 de junho. Neste texto, confirma-se também que a carta pedia ao 
Vaticano, explicitamente, para receber os três líderes (de quem se dava informações detalhadas 
acerca dos cargos e dos respetivos movimentos, e não se especificava o seu credo religioso), nos 
dias compreendidos entre 27 de junho e 1 de julho, aproveitando precisamente a Conferência de 
Solidariedade prevista em Roma naqueles dias.
12  Marcella Glisenti recorda ter tido uma cópia da fotografia do encontro, mas esta nunca chegaria 
à imprensa (Castanheira-Di Lelio, 1997, p. 43).
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mas numa sala de passagem, quando regressava da Audiência; sem 
referência à qualificação política que as ditas pessoas se atribuíam, 
mas como católicos ou cristãos, tal como no pedido tinham sido 
apresentados.
O Santo Padre fez questão de lhes dizer que, pois não conhecia quais 
eram em concreto as suas atividades, nem era da sua competência 
formular um juízo político sobre a situação concreta da zona donde 
provinham, sentia o dever de recordar o pensamento da Igreja: ou seja, 
que, mesmo ao procurar aquilo que se julga constituir um direito próprio, 
isso deve fazer-se sempre por meios pacíficos ou de legítima competição 
política, em conformidade com a lei de Deus, que é a lei de concórdia 
e de fraternidade entre todos os homens. 
Nenhuma palavra foi dita que pudesse significar ofensa a Portugal, ou 
menor consideração para com a sua dignidade, juízo sobre a sua polí-
tica, interferência nos seus assuntos internos.
Por isso, o Santo Padre ficou surpreendido e magoado pelo facto de a 
Embaixada de Portugal ter enviado uma nota de protesto, sobretudo 
pelo indevido significado atribuído à Audiência, e pelos sentimentos 
de lealdade e de consideração sempre tributados pelo Papa e pela Santa 
Sé à mesma Embaixada e ao Povo Português, e bem assim pelo respeito 
e cordialidade demonstrados pelo mesmo Santo Padre na recente 
Audiência, concedida ao Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros 
de Portugal [...] (nota do Secretário de Estado da Santa Sé, Caetano, 
1970a, pp. 210-211).

A nota de protesto da Embaixada portuguesa ao Vaticano e a chamada 
imediata do Embaixador junto da Santa Sé foram os primeiros sinais públi-
cos de desaprovação da concessão da audiência aos “terroristas”, como recorda 
nas suas memórias o então Ministro dos Negócios Estrangeiros Rui Patrício, 
imediatamente informado pelo próprio Embaixador Eduardo Brazão da 
notícia do encontro e da sua imediata ressonância mediática.

Fui logo a casa do Marcello, e decidimos o gesto diplomático grave que 
é chamar para consultas o nosso embaixador. Significa uma atitude 
negativa. Chamei o Brasão a Lisboa e, entretanto, saiu a notícia nos 
jornais. Chamei também o núncio apostólico, que era um homem baixi-
nho e vesgo, e seguiram-se conversas muito duras com ele. Disse-lhe 
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que estávamos profundamente ofendidos com o gesto de Sua Santidade. 
O núncio respondeu que era um gesto sem sentido político, e que o 
Papa apenas tinha dado a bênção aos terroristas. Aí, expliquei-lhe que 
o povo português era muito católico, mas também podia ser anticlerical 
e contei-lhe a história do “Bispo Negro”. Depois disto tudo, a Santa Sé 
acabou por publicar no “L’Osservatore Romano” uma nota a dizer que 
aquilo não tinha sido uma audiência no sentido do termo, que o Papa 
vira um bando de peregrinos entre os quais estavam aqueles senhores, 
e deu a bênção a todos. Nós também considerámos o assunto arrumado 
(Xavier, 2010, pp. 169-170).

Da reconstrução do encontro com o Papa realizada na conferência de 
imprensa de 2 de julho, na Livraria Paesi Nuovi, por Amílcar Cabral e Marce-
lino dos Santos (Cfr. texto no Anexo documental), em resposta às perguntas 
de vários jornalistas italianos – Arminio Savioli, Raniero La Valle, Marlì Von 
Brentano, Giancarlo Zizola, Liliana Magrini – e do relato publicado na revista 
Informations Catholiques Internationales (agosto de 1970), deduzimos que a 
audiência especial se terá realizado segundo um esquema simples mas judi-
ciosamente estudado pelo protocolo vaticano. Paulo VI, regressando da 
audiência geral, acabado de entrar na Sala dos Paramentos13, ter-se-á sentado 
num pequeno pódio do qual falou aos três líderes (que se terão mantido de 
pé durante todo o encontro). Dirigindo-se diretamente aos três homens, terá 
dito: “conheço bem a situação trágica de algumas regiões de África: a Igreja 
está do lado dos países que sofrem”.

Cordial e parecendo emocionado, Paulo VI acrescentou: “Logo que vos 
seja possível, lutai por meios pacíficos. Quando esta guerra acabar 
devereis formar homens para a sociedade nova”. Deu então, a cada 
um, um livro sobre João XXIII e um exemplar da Populorum Progressio 
em latim e em português, dizendo-lhes que encontrariam ali o pensa-

13  A Sala dos Paramentos – ao contrário de quanto referia a nota do Vaticano dirigida à Embaixada 
portuguesa, em que se tentava desvalorizar o encontro (“uma sala de passagem”) – era uma sala 
usada para receber em audiência especial alguns visitantes selecionados. Em outubro de 1969, 
o Papa recebe nesta sala os participantes no Convegno di Frascati sul dialogo tra africani e europei 
sull’attuale crisi di civiltà, organizado por Marcella Glisenti em colaboração com a Associação dos 
Amigos Italianos da Présence Africaine, e com as revistas Note di Cultura e Politica Internazionale.
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mento da Igreja sobre a liberdade dos povos do terceiro mundo. “Conhe-
cemos bem esta encíclica”, diz então Cabral. “Desejamos que também 
os católicos portugueses a conheçam e deixem de massacrar as nossas 
populações, de bombardear as nossas aldeias e nos deixem trabalhar 
em paz”, Paulo VI interrompeu-o, juntando as mãos, e disse: “Eu sei 
isso! E rezo por vós”. A audiência durou um total de 20 minutos (agora 
in Melo, 1974, pp. 259-260).

O relato da audiência papal e a sua interpretação política, tal como é 
reportada na conferência de imprensa por Marcelino dos Santos e Cabral, 
é um obra-prima mediática de habilidade diplomática e clareza expositiva. 
De resto, o próprio Cabral admite que a interpretação política que dão ao 
evento é “que não vamos minimamente além do acontecimento de ontem. 
Não o fazemos porque lutamos, e a nossa luta é acima de tudo uma luta da 
verdade contra a mentira” (Conferenza stampa, p. 25).

A gratidão, quase emocionada, por terem sido recebidos pelo Papa – a 
quem Cabral, no primeiro dia da Conferência romana havia dirigido um 
apelo – dá rapidamente lugar a uma versão política pragmática dos factos, 
que atinge em cheio o primeiro alvo crítico de toda a operação: o governo 
português de Marcelo Caetano. Para que o encontro com o Papa produza o 
efeito esperado, os jornalistas são, apressadamente, convocados à Livraria 
Paesi Nuovi e convidados a não divulgar a notícia da conferência de imprensa 
antes da sua realização14.

São cinco, os pontos centrais que os dois líderes, também por interpe-
lação dos jornalistas, tratam com segurança e amplitude de reflexão.

1. Mesmo não contradizendo a posição do Vaticano (que surge na nota 
prudente do Osservatore Romano), Marcelino dos Santos e Cabral desfazem 

14  “[Arminio Savioli]: A pessoa que me comunicou a notícia da conferência de imprensa disse-me 
também que a notícia em si não se devia publicar no jornal. Queria saber porquê. [A.Cabral]: 
Creio que a pessoa que o fez tinha a preocupação de dar ao acontecimento toda a ressonância 
possível. Anunciando a conferência de imprensa, teriam que anunciar também o objetivo, e 
portanto a notícia da audiência. Hoje, comunicando-vos diretamente as coisas, vocês não têm 
apenas a notícia do acontecimento, mas também o nosso testemunho sobre a realidade que 
vivemos ontem” (Conferenza Stampa, 1970, p. 23).
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todas as dúvidas acerca do possível “equívoco”: o Papa conhece a situação 
dos três países em luta e reconhece o papel dos três líderes presentes, tanto 
que a própria Marcella Glisenti, intervindo durante a conferência de imprensa, 
confirma: “Pode-se acrescentar que a audiência foi pedida especificamente 
como chefes dos movimentos de libertação dos três países. Isso era muito 
claro no pedido”. Cabral insiste na importância do encontro e na proximidade 
do Papa ao sofrimento dos nossos povos em luta contra o colonialismo e não 
“províncias portuguesas” como recorda o quotidiano Il Tempo citado por 
Cabral15.

Veja, amigo, mesmo que nós tivéssemos chegado lá com a Marcella e 
tivéssemos ficado calados, o acontecimento histórico seria o mesmo. 
Porque até agora Portugal tem feito a sua propaganda miserável, 
chamando-nos agentes comunistas, e por aí fora, e tentando esconder 
a verdade da nossa luta. A nossa luta é o movimento de um povo inteiro 
que põe fim ao domínio colonial, para atuar o que diz a própria Encíclica 
do Papa, ou seja, que todos os povos têm direito a uma vida de justiça, 
de liberdade, de paz e de independência. E, de facto, ele reafirmou 
ontem estas coisas. Teve a gentileza de as repetir. Deu-nos conselhos. 
Também nos exortou a lutar pela paz com meios políticos. Desta reali-
dade da nossa conversa, queremos destacar apenas duas coisas: primeiro, 
o facto de os nossos povos terem sido recebidos por ele, segundo, que 
ele reiterou a posição da Igreja a favor da liberdade, da paz e da inde-
pendência dos povos (Conferenza stampa, p. 25)16.

15  Sobre a receção jornalística italiana da audiência papal permito-me remeter para a Milani-Russo, 
2012.
16  “Guardi, amico, anche se noi fossimo arrivati laggiù con Marcella e fossimo rimasti zitti sarebbe 
lo stesso fatto storico. Perché finora il Portogallo ha fatto la sua miserabile propaganda chiaman-
doci agenti comunisti e così via, e cercando di nascondere la verità della nostra lotta. La nostra 
lotta è il movimento di un intero popolo porre fine al dominio coloniale, per attuare ciò che è 
detto nella stessa Enciclica del Papa, cioè che tutti i popoli hanno diritto a una vita di giustizia, 
di libertà, di pace e di indipendenza. E infatti egli ha ribadito ieri queste cose. Ha avuto la genti-
lezza di ripeterle. Ci ha dato dei consigli. Ci ha anche pregato di lottare per la pace con mezzi 
politici. Di questa realtà della nostra conversazione, vogliamo rilevare soltanto due cose: innan-
zitutto, il fatto che i nostri popoli sono stati da lui ricevuti, secondo, che egli ha reiterato la posi-
zione della Chiesa a favore della libertà, della pace e della indipendenza dei popoli”.
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2. O encontro tem, sem dúvida, a função de desmascarar as contradições 
no seio dos católicos, em particular, dos católicos portugueses. Por um lado, 
muitos católicos portugueses e africanos estão do lado da liberdade dos nossos 
povos, e nalguns casos pagaram e estão a pagar por isso; por outro, a hierarquia 
católica portuguesa representada pelo Cardeal Cerejeira17 [designado Sergera 
na transcrição italiana] manifestara-se sempre a favor da guerra colonial, 
chamando-lhe, à sua maneira, defesa da civilização ocidental: “Admirava-nos 
muito que se pudesse defender a civilização cristã massacrando povoações 
queimando as crianças, as mulheres, as aldeias com napalm. E desejávamos 
fortemente que fosse feito um gesto que convencesse a opinião pública portu-
guesa de que não é esta a posição da Igreja Católica Romana. A nosso ver, o 
gesto foi feito. (Conferenza stampa, p. 23).

3. O problema da paz é completamente subvertido pela argumentação 
dos dois líderes. A paz é obstaculizada pela guerra declarada pelo colonialismo 
português. “Se a nossa luta” – afirma Cabral – “assumiu a forma que assumiu, 
a culpa é inteiramente do governo português. Nós lutamos pela paz. Mas não 
acreditamos que seja possível viver em paz sob o domínio colonial. É a paz 
dos cemitérios. Não é digna de um povo”. (Conferenza stampa, p. 26).

4. A evangelização e a educação atribuída às missões católicas dentro 
do projeto colonial português revelaram-se processos historicamente falidos. 
“Mas a igreja portuguesa devia cumprir uma tarefa: por um lado, fazer 
cristãos. Fez uma percentagem mínima: no meu país, a Guiné, fez 1%”, como 
recorda Cabral, após Marcelino dos Santos: “Infelizmente vemo-nos forçados 
a constatar que a Igreja portuguesa em Moçambique se colocou completa-
mente do lado do regime colonialista fascista de Portugal e que esta faz de 
tudo para controlar e impedir a alfabetização do nosso país” (Idem).

17  Sobre a figura controversa do Cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira (1888-1977), artífice da 
estreita aliança entre a Igreja Católica Portuguesa e o Estado Novo, também pela longa amizade 
que o ligava a Salazar, veja-se, pelo menos, Cruz (1998) e Reis (2016). Sobre a questão da audiên-
cia de Paulo VI, existem duas cartas enviadas a Marcello Caetano, a 7 e a 8 de julho de 1970, que 
mostram a posição do Cardeal. Na primeira, o Cardeal exprime alguma perplexidade pela inter-
venção mediática tão rápida e “a quente”, prevista para aquele mesmo dia, do primeiro-ministro 
português em reação à nota vaticana. Na segunda carta, congratula-se com Marcello Caetano por 
este ter dado provas de arte oratória, firmeza e fina delicadeza. “Sem prejuízo das responsabili-
dades do estadista, julguei sentir em certos toques o coração do cristão” (Antunes, 1985, p. 325).
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5. A solidariedade internacional com as lutas de libertação deve ser 
problematizada dentro de uma dimensão não binária, como sugere a lógica 
da Guerra Fria. O problema da ajuda maciça recebida dos países socialistas, 
in primis, da URSS e China, que condicionaria a autonomia dos movimentos, 
é desmontado por Cabral através de uma série de argumentações político-
-estratégicas: as ajudas, de onde quer que venham, são bem-vindas (países 
socialistas, países capitalistas – é recordado o caso da Suécia), porque em 
jogo está a libertação de um povo. Invertendo a lógica, Cabral mostra as 
incongruências da solidariedade internacional apontando a hipocrisia dos 
países ocidentais cujos governos, sob o escudo da NATO, vendem armas a 
Portugal, e cujos órgãos de imprensa se concentram no abastecimento dos 
movimentos de libertação com material bélico do bloco socialista. Tal como 
fizera na sua primeira viagem a Itália, Cabral volta a recordar: “Se Itália nos 
quer enviar armas, seria uma coisa ótima, tanto mais que as armas italianas 
que vemos nas mãos dos portugueses são ótimas... E assim o fizessem outros 
países do Ocidente!” (Conferenza stampa, p. 29).

Uma parte da imprensa italiana constrói, logo a partir do dia 2 de julho, 
a notícia mediática do sucesso da audiência (vejam-se os artigos publicados 
no quotidiano Il Giorno, “Ricevuti dal Papa i tre capi della lotta contro le 
colonie portoghesi” [2.07.1970] e “I capi della lotta coloniale commentano 
l’udienza vaticana. Incontro storico quello con il papa” [3.07.1970], este último 
assinado por Gianfranco Zizola, presente na conferência de imprensa), notí-
cia que é relatada e difundida também por quotidianos estrangeiros como 
Le Monde e La Croix. A desorientação com que Portugal reage à notícia revela 
as implicações que esta teve no plano diplomático, político, religioso e até 
no âmbito, digamos, da estratégia comunicativa, como testemunha o facto 
que põe fim às polémicas surgidas em Portugal acerca da suposta solidarie-
dade do Papa com os “terroristas infiltrados no Vaticano” (nas palavras de 
Marcelo Caetano): a intervenção na rádio e na televisão do próprio Marcello, 
a 7 de julho de 1970 (Cádima, 2010).

Naquela ocasião, Marcello Caetano acolhe a versão da nota – que, como 
já sublinhado, omitia alguns pormenores do encontro (encontro, e não audiên-
cia) e adotava um tom conciliador visando evitar ruturas diplomáticas com 
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o governo português –, uma versão útil para explicar, pelo menos mediati-
camente, à Nação18, que tudo se resumia a um “ardil” já “desmascarado”19. 

Louvado Deus que tudo se reduziu a exageros de interpretação publi-
citária. O Papa não abençoa nem podia abençoar a terroristas como 
tais. Não podia acolher e louvar aqueles que há tantos anos espalham 
a dor, o luto e as ruínas em territórios portugueses. Não podia sancionar 
a rebeldia à mão armada contra um Governo legitimamente constituído, 
que mantém com a Santa Sé relações amistosas e que nunca deixaria 
de ouvir quaisquer conselhos do Santo Padre formulados pelas vias 
normais dessas relações. Não podia desmentir, finalmente, a benevo-
lência mostrada para com Portugal em tantas ocasiões, nem ser infiel 
ao carinho fervoroso com que foi recebido pelo povo português por 
ocasião da sua vinda a Fátima (Caetano, 1970b, pp. 7-8).20

18  Embora a comunicação de Marcello Caetano tivesse como objetivo pôr fim à polémica, é um 
facto que alguns quadrantes políticos de Lisboa teriam preferido uma ação mais firme por parte 
do governo, capaz de desfazer todos os equívocos. São disso exemplo as palavras dirigidas a 
Marcelo Caetano, numa carta privada, por Fernando Santos Costa, oficial do exército, várias vezes 
ministro de Salazar e um dos seus conselheiros mais influentes: “Fiquei um pouco desapontado 
com a resposta ao Vaticano. Todas as pessoas com quem tenha falado alinham no mesmo comen-
tário. Foi realmente pena que o nosso Paulo VI não tivesse levado da Nação portuguesa o pontapé 
no traseiro que bem diligenciou merecer. Para tanto bastaria apenas transcrever os termos da 
mensagem lida na conferência de Roma, pelo partido Comunista Português e os comentários de 
perfeita solidariedade vaticanista anunciados pela emissora clandestina de Argel. Correr-se-ia o 
risco de divórcio nos meios católicos portugueses? Por minha parte creio firmemente que não. 
O que tinha de dividir-se está já dividido e entra já no plano inclinado para o comunismo. A 
grande massa reagiria portuguesmente. Poder-se-ia reacender o nosso inato anti-clericalismo. 
Mas a Nação e o governo sairiam mais fortes. É claro que isto afirma quem está de fora. De dentro, 
pode haver outra visão. A Prudência, foi aliás sempre boa conselheira. Mas foi pena que estes 
sujeitos não levassem agora a lição que mereciam e que certo equívoco possa persistir” (in Antunes, 
1985, pp. 276-277).
19  O opúsculo com a intervenção de Marcelo Caetano intitulado “Um ardil desmascarado” é 
publicado pela Secretaria de Estado da Informação e do Turismo em 1970, em português, e com 
tradução em francês, italiano, alemão e inglês.
20  “Sia Lodato Iddio che tutto si ridusse ad esagerazioni ed interpretazione pubblicitaria. Il Papa 
non benedí né poteva benedire i terroristi come tali. Non poteva accogliere e lodare quelli che 
da tanti anni seminano il dolore, il lutto e le rovine in territorio portoghese. Non poteva sanzio-
nare la ribellione armata contro un Governo legittimamente costituito, che mantiene con la Santa 
Sede relazioni amichevoli e che non mancherebbe mai di ascoltare qualsiasi consiglio del Santo 
Padre formulato attraverso le normali vie di queste relazioni. Non poteva smentire, infine, la 
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O episódio, com todas as suas consequências políticas, diplomáticas e, 
inclusivamente, simbólicas, não pode ser lido senão à luz de uma multipli-
cidade de chaves interpretativas: decerto, como consideraram alguns, a 
audiência de Roma representa também uma espécie de redde rationem nas 
relações nem sempre fáceis entre o Estado Novo e o Vaticano, e em particu-
lar entre Salazar e o Papa Paulo VI. Do lado português pesavam alguns even-
tos anteriores, como a viagem do Papa à Índia em 1964, considerada uma 
afronta diplomática a Portugal por, indiretamente, legitimar a anexação de 
Goa, ex-colónia, pela União Indiana; a problemática visita a Fátima de Paulo 
VI; a publicação da encíclica Populorum Progressio. Do lado da Santa Sé, a 
aceitação do pedido de encontro com os três líderes remete para questões 
como a repressão portuguesa contra o clero angolano e a prisão do Padre 
Joaquim Pinto de Andrade, chanceler da arquidiocese de Luanda e irmão 
do poeta e nacionalista Mário Pinto de Andrade, a repressão exercida sobre 
os grupos católicos progressistas portugueses e as constantes solicitações do 
bispo de Conacri, Monsenhor Tchidimbo, obstinado inimigo do colonialismo 
português (Podaliri-Lanzafame, 2004 e Barreto, 2004).

Vale a pena recordar que também as pressões de alguns sectores da 
Igreja italiana bem como da Democracia Cristã podem ter contribuído para 
a realização da audiência; audiência que o Vaticano muito provavelmente 
não imaginou que se pudesse tornar um “facto histórico”, como, efetivamente, 
veio a ser considerada pelos movimentos de libertação africanos. Resta uma 
consideração: se a guerra colonial foi também uma guerra psicológica ou 
psicossocial, Roma significou para a causa anticolonialista, não somente 
africana, mas internacional, uma vitória muito além da dimensão política, 
diplomática e religiosa. Foi uma vitória moral na luta da verdade contra a 
mentira, como diria Cabral.

benevolenza mostrata verso il Portogallo in tante occasioni, né essere infedele all’affetto fervido 
con cui fu accolto dal popolo portoghese in occasione della sua venuta a Fatima”. Com o título 
“Bassa astuzia smarcherata”, o texto na tradução italiana encontra-se em Caetano, 1971, pp. 
126-130.
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Conclusão

No final deste percurso, a sensação mais forte para mim – italiano – que 
me dedico há anos ao estudo da história da cultura portuguesa e à história 
do colonialismo e do pós-colonialismo, dentro do qual, apenas por conve-
niência, incluímos as culturas africanas de língua portuguesa, é o embaraço: 
o embaraço de quem, durante anos, deu crédito à retórica da invisibilidade 
de Portugal e, por arrasto, da África de língua portuguesa, na cultura italiana. 
A memória (até ingénua), as memórias do anticolonialismo italiano, aqui 
apenas marginalmente resgatadas, contribuem para reconfigurar várias 
imagens, a primeira entre as quais, a do Portugal novecentista tanto na sua 
dimensão colonial-fascista, como de oposição, que parece ter sido removida 
do imaginário cultural italiano. Em segundo lugar, a praxis e o pensamento 
do anticolonialismo africano também nas suas declinações nacionais (Angola, 
Guiné-Bissau e Moçambique) no período da luta pela independência, tal 
como foram acolhidos em Itália (continuação da Resistenza, identificação 
com a luta colonial impulsionadora da luta operária no sistema capitalista, 
etc.), contribuem para repensar de que modo África “libertou” a Europa e 
como tentou “desprovincializá-la” (e continua a tentar fazê-lo hoje). 

Em terceiro e último lugar, o resgate da memória do que eram os italia-
nos, pelo menos naquelas vanguardas anticoloniais armadas de máquina 
de policopiar ou de máquina fotográfica, espalhadas pelas nossas cidades 
nos anos Sessenta e Setenta, deve levar-nos a refletir sobre a potência, a 
abertura do pensamento e da imaginação que entropicamente perdemos. 
As memórias da solidariedade de um tempo, mais do que da nostalgia que 
todos os laudatio temporis acti encerram, falam-nos da tensão ideal, política, 
projetada para tempos novos que saibam imaginar-nos, nós e os outros, no 
mesmo espelho do mundo.
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reproduzida em Neto, M.E. – Neto, I (edição de), 2011 (seguida de tradução 
nossa). 
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Il Saggiatore di Alberto Mondadori Editore

Milão, 11 de Abril de 1962

Caro Amigo,

acompanho há bastante tempo com profundo interesse e viva admira-
ção a sua obra poética; e tive recentemente a alegria de poder ler algumas 
das suas poesias na bela tradução de Joyce Lussu.

Seria para mim uma grande satisfação poder dar a conhecer aos leito-
res italianos, que não têm o privilégio de o poder ler em língua original, as 
suas belas poesias, e ficaria, além de feliz, honrado, em ser o seu editor 
italiano, e incluir no grupo dos meus autores preferidos o seu nome, já bem 
conhecido e caro a todos nós.

Permito-me, assim, enviar-lhe o contrato de edição, e ficar-lhe-ia muito 
grato se mo fizesse chegar com a sua aprovação e assinatura. 

Espero vivamente ter em breve a alegria de receber notícias suas, e 
com esta esperança o saúdo, com a minha – e de todos nós que o seguimos 
com sincero afeto – mais profunda estima, solidariedade e amizade.

Aceite os meus mais férvidos votos e creia-me, 
Seu dedicado,

Alberto Mondadori

Ilustríssimo Senhor
Agostinho Neto
Lisboa

Cabral – Par avion

Caro Caball (sic),
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2. Fotografia de Joyce Lussu e Agostinho Neto com Alberto Monda- 
dori e Emilio Lussu (1963), agora reproduzida em Neto, M.E. – Neto, I 
(edição de), 2011. 
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3. Fotografia de Amílcar Cabral com a primeira esposa Maria Helena 
Vilhena Rodrigues, a filha Ana Luísa e Giovanni Pirelli, maio de 1964, 
Itália. Consultável no Arquivo Privado Giovanni Pirelli.
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4. Carta de Amílcar Cabral a Giovanni Pirelli (1964). Consultável 
no Arquivo Privado Giovanni Pirelli.
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com algum atraso, finalmente saiu o número da revista que contém o 
artigo elaborado a partir dos seus discursos em Treviglio.

Infelizmente, ao ouvir novamente as fitas da gravação, apercebemo-nos 
de que seria muito difícil conseguir um texto publicável sem amplas refor-
mulações e que fosse compreensível para um leitor que não tivesse partici-
pado no Seminário de Treviglio. Fomos por isso obrigados a fazer algum 
trabalho de corte e reescrita. [rasurado: Naturalmente não me compete a 
mim dar um juízo sobre o trabalho que fizemos, mas parece-me que fomos 
bastante bem sucedidos a] Procurámos adaptar o texto para a publicação, 
sem lhe retirar o interesse que este apresentava originariamente. Espero 
que tenhamos conseguido, mas espero uma apreciação sua, quando tiver 
ocasião de o ler.

Mando enviar uma cópia da revista por avião, e segue mais uma dúzia 
de cópias por correio normal. Pensei que o PAIGC pudesse achar interessante 
fazer circular o texto do artigo pelos militantes. Se precisarem de mais cópias, 
mando enviar.

Espero profundamente que a redação do seu texto possa ser de seu 
agrado, mas se houver incorreções, peço-lhe que nos diga, que faremos de 
imediato uma retificação.

Não sei quando voltarei a ter a possibilidade de o encontrar (faço votos 
de que possa ser em breve, para festejar a libertação do seu país); mas quero 
dizer-lhe por carta o quão viva é a recordação do encontro consigo, e que 
grande lição de consistência e de decisão revolucionária foram para todos 
nós, e certamente para mim, as intervenções em Treviglio.

Com os mais vivos votos de sucesso para a luta revolucionária do povo 
da Guiné em breve não mais “Portuguesa”.

L.B

1  Tradução do texto italiano de AA.VV. ititulado “Conferenza stampa” (1970).

5. Carta de Lelio Basso a Amílcar Cabral (1964) [Fondo Lelio Basso, 
Série 19, Fascículo 7], (seguida de tradução nossa).
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6. Fotografia da Conferência de Roma (Bruna Polimeni), 1970. Amílcar 
Cabral na Conferência de Solidariedade de Roma, junho de 1970, Itália. 
Consultável no Arquivo da Fondazione Basso.
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7. Fotografia da Conferência de Roma (Bruna Polimeni), 1970. Amílcar 
Cabral na Conferência de Solidariedade de Roma, junho de 1970, Itália. 
Consultável no Arquivo da Fondazione Basso.
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Transcrição da Conferência de Imprensa de Amílcar Cabral e Marcelino 
dos Santos realizada na Libreria Internazionale Paesi Nuovi a 2 de julho de 
1970 e publicada no boletim Libreria Internazionale Paesi Nuovi, n. 9 pp. 
20-31.

Em maio 1970

Os líderes dos três Movimentos de Libertação das colónias portuguesas 
Amilcan (sic) Cabral, presidente do PAIGC, Agostinho Neto, presidente do 
MPLA, e Marcelino dos Santos, presidente da CONCP e vice-presidente da 
FRELIMO, pedem a Marcella Glisenti que se faça intérprete junto da Santa 
Sé do seu desejo de serem recebidos em audiência por Paulo VI, por ocasião 
da Conferência Internacional de Solidariedade com os Povos das Colónias 
Portuguesas. A audiência foi pedida por Marcella Glisenti, na qualidade de 
Presidente da Associação [Associação dos Amigos Italianos da Presénce Afri-
caine], com uma carta dirigida a 29 de maio ao Monsenhor Frana; e foi 
concedida numa comunicação escrita, de 28 de junho, na qual se explicitava 
que os três líderes seriam recebidos em audiência privada, com Marcella 
Glisenti, na Sala dos Paramentos.

A audiência teve lugar no dia 1 de julho, pelas 12 horas, de acordo com 
as disposições previstas, e suscitou o interesse diplomático e político de todo 
o mundo. No dia seguinte, Amílcar Cabral e Marcelino dos Santos (Agostinho 
Neto tivera que deixar Roma imediatamente devido a compromissos inadiá-
veis) realizaram, na Libreria Paesi Nuovi, uma conferência de imprensa 
sobre este importante acontecimento, da qual publicamos o texto integral:

[Marcelino dos Santos]: Ontem tivemos a honra de ser recebidos por 
Sua Santidade Papa Paulo VI. Pedimos esta audiência ao Santo Padre para 
lhe transmitir o sentimento, a saudação, a homenagem dos católicos do nosso 

8. Transcrição da Conferência de imprensa na Livraria Paesi Nuovi 
de Roma de 2 de julho de 1970 (tradução nossa1).
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país – é verdade –, mas também a homenagem, o respeito dos nossos povos. 
Expressámos esse sentimento a Sua Santidade; e dissemos-lhe que a batalha, 
a luta que conduzimos não é contra nenhum povo, que nós não queremos 
destruir nenhum povo. É precisamente o contrário! Nós somos movidos por 
uma profunda vontade de criar relações de amizade, de fraternidade com 
todos os povos. É precisamente por isso que nos dirigimos a Sua Santidade. 
E também para lhe fazer um apelo, para lhe pedir que use toda a sua auto-
ridade, todo o seu poder, a fim de que o governo português cesse o massacre 
do nosso país, e ponha fim à guerra colonial. 

Logo no início do encontro, o Santo Padre dirigiu-se a nós dizendo que 
a Igreja se preocupa com todos os que sofrem e, em particular, com os povos 
africanos, e que apoia a luta pela justiça e pela liberdade; e no fim, deixou-
-nos dizendo que rezaria por nós.

Esta audiência concedida por Sua Santidade aos responsáveis do M.P.L.A., 
do P.A.I.G.C. e da FRELIMO, tem uma importância histórica muito significa-
tiva porque conseguimos saber – Sua Santidade disse-o – qual deve o compor-
tamento e a posição dos católicos, e especialmente dos católicos portugueses. 
E depois, este encontro, esta audiência, é muito significativa, porque acre-
ditamos que se Sua Santidade aceitou receber-nos, foi porque quis receber 
em nós os representantes legítimos, verdadeiros, dos povos de Angola, da 
Guiné, de Cabo Verde e de Moçambique, que encontram a sua expressão no 
Movimento Popular de Libertação de Angola, no Partido Africano para a 
Independência da Guiné e de Cabo Verde e na frente de Libertação de Moçam-
bique.

É por isso que nós queremos manifestar hoje toda a nossa gratidão, 
toda a nossa satisfação por este facto. É um momento muito importante na 
história e na vida dos nossos povos.

[Amilcar Cabral]: Não tenho muito a acrescentar àquilo que já disse o 
meu amigo Marcelino dos Santos. Gostaria só de sublinhar que a grande 
honra concedida aos nossos povos por Sua Santidade, recebendo os seus 
representantes que dirigem os movimentos de libertação, deveria levantar 
um problema, em particular, aos católicos de Portugal, isto é, àqueles que 
até agora deram um apoio concreto à guerra colonial portuguesa. Nós faze-
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mos uma grande distinção entre a hierarquia católica de Portugal e os cató-
licos em geral. Nós não esquecemos que há padres na prisão, tanto portu-
gueses como africanos, porque defendiam a causa da liberdade dos nossos 
povos. E também não esquecemos que há personalidades como o Arcebispo 
[da] Beira em Moçambique e o Arcebispo do Porto, mesmo em Portugal, que 
tomaram uma posição a favor da libertação dos nossos povos. Mas a verdade 
é que até agora a hierarquia católica portuguesa, representada, especial-
mente, pelo Cardeal Sergera (sic) [Cerejeira], manifestou-se abertamente, 
através da imprensa, da rádio, da televisão, em todas as manifestações reli-
giosas, a favor da guerra colonial, a que estes chamam “defesa da civilização 
cristã”. Admirava-nos muito que se pudesse defender a civilização cristã 
massacrando povoações, queimando as crianças, as mulheres, as aldeias 
com napalm. E desejávamos fortemente que fosse feito um gesto que conven-
cesse a opinião pública portuguesa de que não é esta a posição da Igreja 
Católica Romana. A nosso ver, o gesto foi feito. Recordarão que, na abertura 
da nossa Conferência, no meu discurso, fiz um apelo ao Papa Paulo VI. Rece-
bendo-nos ontem, o Santo Padre reafirmou, em conformidade com a Encíclica 
Populorum Progressio sobre todos os povos africanos, que a Igreja está próxima 
de todos os que sofrem, que esta quer o bem, e que se exprime, que sempre 
se exprimiu, a favor da liberdade, da paz e da independência dos povos.

Nós acreditamos que os católicos, sobretudo os portugueses, têm agora 
uma base muito concreta, para além do documento citado, os [que] nos 
apoiam, para nos apoiar ainda mais, e os que até agora apoiaram a guerra 
colonial, para parar de o fazer, visto que isso vai contra os princípios e a 
opinião expressos pela máxima autoridade da Igreja Católica Romana. Trata-
-se de um facto político de grandíssima importância, mas também de um 
facto moral. Os nossos países, em conjunto, contam mais de um milhão de 
católicos (se não são mais, não é culpa nossa, é culpa dos missionários portu-
gueses que não trabalharam como deve ser durante mais de cinco séculos): 
e consideramos que estes católicos, que estavam angustiados, se podem agora 
apaziguar, porque sabem que a autoridade máxima da Igreja não apoia – isto 
podemos deduzir – não apoia coisa alguma que seja contra a paz, a liberdade 
e a independência dos povos. É exatamente isto que distingue a nossa luta: 
lutamos porque o colonialismo português nos obrigou a lutarmos com armas, 
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e esgotámos todos os meios pacíficos com o colonialismo português e comba-
temos pela liberdade, pela paz e pela independência nacional dos nossos 
povos. 

Nós estamos muito contentes, e pensamos entrar agora, do ponto de 
vista político e moral, depois da Conferência de Roma, e depois da audiência 
que nos foi concedida por Sua Santidade Paulo VI, numa nova fase política. 
Estamos à vossa disposição para responder a perguntas.

[Arminio Savioli]: A pessoa que me comunicou a notícia da conferência 
de imprensa disse-me também que a notícia em si não devia ser publicada 
no jornal. Queria saber porquê.

[A. Cabral]: Creio que a pessoa que o fez tinha a preocupação de dar 
ao acontecimento toda a ressonância possível. Anunciando a conferência 
de imprensa, teriam que anunciar também o objetivo, e portanto a notícia 
da audiência. Hoje, comunicando-vos diretamente as coisas, vocês não têm 
apenas a notícia do acontecimento, mas também o nosso testemunho sobre 
a realidade que vivemos ontem.

[Arminio Savioli]: (intervenção distante do microfone sobre a falta de 
textos para a conferência de imprensa e sobre a posição assumida pelo Osser-
vatore Romano)

[A. Cabral]: Não preparámos um texto mas achamos que se poderá 
consegui-lo a partir da gravação. 

Em relação ao Osservatore Romano e à posição do Vaticano, o que nos 
interessa é que o Papa recebeu os três dirigentes dos três movimentos dos 
povos de Angola, de Moçambique, e da Guiné e Cabo Verde. Cabe-lhes a eles 
decidir o que farão. Da nossa parte, decidimos: assumimos toda a responsa-
bilidade de vos comunicar este facto. Mas não falamos nem entre aspas nem 
sem aspas. 

Não vos dizemos o que Sua Santidade disse ontem e também como nós 
falámos – Marcelino dos Santos referiu-vos isso – e qual é a interpretação 
política que damos a este evento. Posso só garantir-vos que não vamos mini-
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mamente além do acontecimento de ontem. Não o fazemos porque lutamos, 
e a nossa luta é acima de tudo uma luta da verdade contra a mentira.

[Pergunta]: Portanto não houve qualquer possibilidade de equívoco, 
o Papa foi muito claro?

[A. Cabral]: Veja, amigo, mesmo que nós tivéssemos chegado lá com a 
Marcella e tivéssemos ficado calados, o facto histórico seria o mesmo. Porque 
até agora Portugal tem feito a sua propaganda miserável, chamando-nos 
agentes comunistas, e por aí fora, e tentando esconder a verdade da nossa 
luta. A nossa luta é o movimento de um povo inteiro que põe fim ao domínio 
colonial, para atuar o que diz a própria Encíclica do Papa, ou seja, que todos 
os povos têm direito a uma vida de justiça, de liberdade, de paz e de inde-
pendência. E, de facto, ele reafirmou ontem estas coisas. Teve a gentileza de 
as repetir. Deu-nos conselhos. Também nos exortou a lutar pela paz por 
meios políticos. Desta realidade da nossa conversa, queremos destacar apenas 
duas coisas: primeiro, o facto de os nossos povos terem sido recebidos por 
ele, segundo, que ele reiterou a posição da Igreja a favor da liberdade, da 
paz e da independência dos povos.

[Rainero La Valle]: Falava em geral, ou referia-se diretamente a vocês?

[A. Cabral]: Sabe, se eu digo “sofro”, e você me diz “estou com quem 
sofre”, está a falar de mim! Portanto, é a mim que se dirigiu o Papa! Ontem 
não estavam perante ele todos os povos. Estavam três povos. E ele sabe bem 
– porque sabe bem estas coisas, acompanha a história atual – que nós nos 
batemos com armas contra o colonialismo português. Porque ele o reafirmou, 
é correto dizer: dirigia-se a nós como representantes.

[R. La Valle]: Foram surpreendidos por esta audiência?
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[A. Cabral]: Sabe, não creio que tenhamos sido surpreendidos. Estamos 
contentes. Tínhamos uma esperança, tínhamo-nos perguntado, “vimos a 
Roma e não vemos o Papa?”, como se costuma dizer. E afinal vimo-lo. Eu já 
o tinha visto de longe na Praça de São Pedro, domingo, mas é muito diferente, 
acho. Não é uma surpresa. E se é uma surpresa, é agradável, porque, por um 
lado, isso confirma que a Igreja Católica compreende e defende os princípios 
nos quais nós fundamos a nossa luta; por outro, as esperanças dos nossos 
compatriotas que são católicos transformam-se em realidade.

[Pergunta]: Quantos são os católicos nos vossos países?

[A. Cabral]: Mais de um milhão. Não podemos dar o número exato, mas 
cerca de um milhão e quatrocentos mil, um milhão e quinhentos mil, qual-
quer coisa do género.

[La Valle]: Falou dos conselhos que vos deu. Que tipo de conselhos?

[A. Cabral]: Principalmente sobre o problema da paz. A Igreja aconse-
lha todos a fazer o possível para que a paz possa reinar entre os homens. É 
um princípio fundamental da Igreja: é também o nosso princípio. Nós esta-
mos absolutamente conscientes de que se a nossa luta assumiu a forma que 
assumiu, a culpa é inteiramente do governo português. Nós lutamos pela 
paz. Mas não acreditamos que seja possível viver em paz sob o domínio 
colonial. É a paz dos cemitérios. Não é digna de um povo.

[Gianfranco Zizola]: Durante a audiência houve passagens do discurso 
do Papa que permitam dizer, afirmar, que o Papa reconheceu a entidade 
nacional do vosso país? Falou, genericamente, dos povos, da paz dos povos, 
ou também dos vossos países?

[A. Cabral]: Veja, nós pedimos a audiência enquanto, – por exemplo, 
Marcelino dos Santos – líder do Movimento de Libertação de Moçambique, 
etc; enfim, na nossa qualidade de representantes de países. E é nesta quali-
dade que nos recebeu. Não nos disse: “recebo-vos, mas não como represen-
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tantes dos vossos países”. Pensar o contrário seria pôr em dúvida a sua 
posição de justiça. Pessoalmente, acho que sendo o Papa o homem da Igreja 
que é, o homem que representa uma ideia de justiça, Paulo VI não confunde 
os países africanos com Portugal ou com outros países da Europa.

[Marcella Glisenti]: Pode-se acrescentar que a audiência foi pedida 
especificamente como chefes dos movimentos de libertação dos três países. 
Isso era muito claro no pedido.

[A. Cabral]: Claríssimo. E creio que a Igreja Católica não é da mesma 
opinião de Il Tempo, que publica um editorial recordando-nos que somos 
províncias portuguesas. Francamente! Nós amamos muito os portugueses, 
mas não o colonialismo português. E não queremos ser portugueses de segunda 
classe.

[Liliana Magrini]: O Acordo Missionário estipulado em 1940 entre a 
Santa Sé e o Governo Português atribuía integralmente à Igreja o “ensino 
indígena”: apenas os “assimilados”, ou seja, menos de 1% da população, 
tinham direito a aceder às escolas estatais. Como é que a Igreja desempenhou 
esta tarefa? 

[Marcelino dos Santos]: O resultado mais notável deste papel da Igreja 
foi este: nós temos ou, pelo menos, tínhamos, no momento em que começou 
a luta armada, cerca de 98-99% de analfabetos no nosso país. 

[L. Magrini]: E qual foi o espírito do ensino transmitido? 

[Marcelino dos Santos]: Infelizmente somos obrigados a constatar que 
a Igreja portuguesa em Moçambique se colocou completamente do lado do 
regime colonialista fascista de Portugal e que esta faz de tudo para controlar 
e impedir a alfabetização do nosso país.

[A. Cabral]: Gostaria de acrescentar uma coisa ao que disse o nosso 
amigo. Nós concebemos o colonialismo como uma etapa na história da huma-
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nidade. E não consideramos que os homens que foram artífices do colonia-
lismo eram maldosos. Não é disso que se trata. Esta é uma etapa na história 
da evolução da humanidade que tem os seus aspetos negativos e positivos. 
Podem fazer-se a propósito disto magníficas dissertações. Mas a igreja portu-
guesa devia cumprir uma tarefa: por um lado, fazer cristãos. Fez uma percen-
tagem mínima: no meu país, a Guiné, fez 1%”. Exatamente como Portugal 
que [com] a tarefa, segundo a sua definição, de fazer assimilados. Em três 
séculos, fez 0,3%.

Daqui podemos deduzir que ambos se atribuíram tarefas que não 
queriam cumprir, ou não consideravam vantajoso cumprir. Pois bem, a Igreja, 
em vez de desempenhar a sua missão universal, totalmente independente 
da autoridade política e económica, assumiu uma nova missão ao serviço 
da obra de sujeição do povo. É culpa da Igreja Romana? Não estamos a dizer 
isso; mas é culpa da Igreja portuguesa, enquanto agente da Igreja Católica 
mundial. Por exemplo, a nossa luta começou, antes de mais, como uma efer-
vescência cultural, como acontece geralmente em todos os movimentos de 
libertação nacional: voltámos aos factos culturais do nosso país, começámos 
também a exprimir-nos, a desenvolver-nos culturalmente; depois começou 
a repressão, e todos quiseram tomar partido. Em geral, os protestantes puse-
ram-se do nosso lado. É preciso dizê-lo com toda a franqueza. Os portugue-
ses descartaram-nos como estrangeiros que perturbam a “ordem pública do 
seu país”. Dos católicos, pelo contrário, apenas os padres italianos ficaram 
do nosso lado. Um dos meus melhores amigos, um grandíssimo amigo, é um 
sacerdote italiano. Agora está em Itália. Foi preso pelos portugueses, enviado 
para Portugal, sujeito a maus tratos, e expulso para Itália.

Atualmente, muitas zonas foram já libertadas: há lá católicos, muçul-
manos. As nossas posições, como partido, são estas: cada um tem o direito 
de ter a sua religião, ou de não ter nenhuma. Não intervimos absolutamente 
neste campo. Só é preciso que a religião não esteja ao serviço do colonialismo 
português: esta é a nossa única exigência. Pois bem, nas zonas libertadas, 
os muçulmanos fazem as suas orações, têm os seus ministros, os seus locais 
de culto na floresta, mas os católicos não têm nada, porquê? Porque na nossa 
terra os portugueses não conseguiram sequer fazer padres africanos. Eis 
porquê.
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[Magalì Von Brentano]: Cabral, queria fazer-lhe uma pergunta: não 
pensam que a ajuda maciça que vos é dada pelos países socialistas, isto é, 
pela URSS e pela China, represente um perigo real para a vossa autonomia? 
Vocês que lutam pela independência e pela liberdade, não têm medo – com 
aquela ajuda maciça, que naturalmente não é completamente altruísta – de 
cair de uma dependência, a do colonialismo português, numa outra depen-
dência, dos países socialistas?

[A. Cabral]: Queria dizer o seguinte: antes de mais, essa ajuda não é 
maciça, como a senhora insistentemente afirmou, visto que nos cabe a nós 
decidir da sua entidade. Infelizmente, não é assim tão maciça. Há alguns 
países socialistas que nunca nos ajudaram, e há outros que começaram a 
ajudar-nos e depois suspenderam as ajudas. Mas, em segundo lugar, veja, 
Portugal recebe ajudas, muitas ajudas da Alemanha Federal, da América, 
da França, etc. Continuará a ser uma colónia destes países? É um problema 
deles, evidentemente. Quanto a nós, o único tipo de ajuda que admitimos 
é este: recebemos ajuda de quem quer que seja – deixe-me terminar, minha 
senhora – o nosso povo precisa de se libertar. Um país socialista ajuda-nos? 
Ótimo. Um país capitalista? Ótimo. Um meio termo como a Suécia? Ótimo. 
Mas não aceitamos nenhuma condição para a ajuda. E se amanhã, porque 
nos forneceram ajuda, estes vierem ocupar o nosso país, lutaremos contra 
eles como lutámos contra os portugueses, garanto-lhe. Mas não podemos 
tirar ilações a propósito deste tema. O que importa é que cada um coloque 
à sua consciência de homem – ou de mulher – esta pergunta: um povo que 
é dominado, que é espezinhado nos seus direitos mais elementares, quando 
todos os povos se levantam para ser livres e independentes, quando até 
nos países desenvolvidos o homem sente a necessidade de progredir, esse 
povo, tem ou não o direito de lutar? Tem! Caso contrário somos inimigos 
do progresso, inimigos do próprio homem. Segundo: esse povo, que não 
tem os meios materiais para fazer frente a um inimigo que o quer dominar, 
um inimigo que é alimentado com os melhores meios materiais e que, 
além disso, é ajudado pelas potências tecnicamente mais avançadas, esse 
povo tem ou não o direito de lutar também, se necessário, contra todos os 
que, em nome da ajuda que lhe deram, quisessem subjugá-lo? Portanto 
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neste ponto podemos estar descansados, o tempo o dirá, não é verdade, 
minha senhora?

[L. Magrini]: Parece-me, no entanto, que quem tem esta preocupação 
deveria dirigir-se aos governos ocidentais e não aos movimentos de liberta-
ção: porque é que o Ocidente não os ajuda?

[A. Cabral]: Precisamente! No congresso americano, disse isso a um 
congressista, que me tinha colocado exatamente a mesma questão. Os jornais 
– disse-me – ocupam-se cada vez mais da vossa luta, mas li reportagens em 
que não se falava de outra coisa senão de armas soviéticas, checoslovacas, 
chinesas, etc. Respondi-lhe: o senhor é um congressista, tem uma certa auto-
ridade aqui, diga ao seu governo para nos enviar armas, e depois envie um 
jornalista para fazer a reportagem... mas hoje, se se quer ver os americanos, 
é preciso ir ao lado português. É isso. Se a América nos manda armas nós 
estamos prontos para as receber. Se Itália nos quisesse enviar armas, seria 
uma coisa ótima, tanto mais que as armas italianas que vemos nas mãos dos 
portugueses são ótimas... E assim o fizessem outros países do Ocidente!

[M. Von Brentano]: Porém, eu e alguns colegas, que assistimos nos últi-
mos dias aos trabalhos da Conferência do EUR, ficámos com a impressão de 
que esta era dominada pelo Partido Comunista Italiano. Esta opinião é parti-
lhada por grande parte dos representantes da imprensa estrangeira.

[A. Cabral]: Sabe, esta Conferência de Solidariedade com os nossos 
movimentos de libertação foi promovida por vários amigos que temos por 
todo o mundo; não fomos nós a organizá-la. Pela nossa parte, opusemo-nos 
a qualquer tipo de iniciativa que pudesse prejudicar a participação de um 
vasto leque de forças no trabalho de apoio e de ajuda à nossa causa. Não 
permitimos, naquela sede, qualquer atitude sectária. Veja, não sei se o Partido 
Comunista Italiano dominou ou não a Conferência. A meu ver, não dominou; 
outros serão livres de achar o contrário. Que os comunistas tenham podido 
dominar uma ou outra conferência, não excluo; mas certamente não a nossa; 
e não a dominará nunca. Garanto-lhe. De resto, vejo aqui o Romano Ledda: 
ele sabe isso muito bem. 



A RESISTÊNCIA CONTINUA. O COLONIALISMO PORTUGUÊS, AS LUTAS DE LIBERTAÇÃO E OS INTELECTUAIS ITALIANOS

172

[Giancarlo Zizola]: Pareceu-lhe que o Vaticano tentou esconder, pelo 
menos como organização, o vosso encontro com o Papa?

[A. Cabral]: Para responder a essa pergunta, é preciso esperar. Se o Obser-
vatore Romano fala dele, se são difundidos comunicados, não terão escondido 
nada. Mas a nós ninguém exigiu, ninguém pediu que não falássemos.

Sabe, temos que perceber que o Vaticano tem muitas responsabilidades, 
é uma entidade religiosa, mas também uma entidade política. Quer se queira, 
quer não. E por isso tem que fazer uma política: isso não nos diz respeito. Se 
nos tivessem pedido para não falar, garanto-vos que não vos teríamos convo-
cado aqui. Ninguém o fez. Da nossa parte, nós conhecemos o nosso dever: 
eles farão o deles. Veremos. Mas não queremos que o facto de o Papa ter tido 
a grande gentileza de nos receber, e de imediato – ele tem a sua vida, os seus 
programas –, não queremos que este gesto de gentileza se transforme num 
problema para ele. Não é? Não queremos, e cabe-lhe a ele decidir o que fazer. 

[La Valle]: O que pensa das consequências que este facto poderá ter 
nas relações entre a Santa Sé e o Governo português?

[A. Cabral]: Isso não nos interessa. Penso apenas nas consequências 
que pode ter o facto de ele nos ter recebido, ter reafirmado a sua posição a 
favor da independência dos povos, para a consciência dos católicos portu-
gueses. Isto interessa-me, o resto não.

[Marcelino dos Santos]: Se não têm mais perguntas, nós agradecemos-
-vos por terem vindo e agradecemos também à Marcella Glisenti por tudo o 
que fez.

[A. Cabral]: ... e fazemos votos de que em breve, entre os Paesi Nuovi 
[Países Novos], esteja incluído também um dos nossos países como país 
independente.
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9. Sulle responsabilità italiane nell colonie portoghesi, editado 
pelo Movimento Liberazione e Sviluppo em 1973 (tradução nossa).
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Movimento per il Terzo Mondo
Gruppo di Roma

Sobre as responsabilidades Italianas nas Colónias Portuguesas

Roma, janeiro de 1973

Itália não está entre os países que mais ativamente apoiam Portugal. 
Porém, as nossas responsabilidades perante os povos da África austral opri-
midos pelo imperialismo e pelo colonialismo são evidentes e graves.

Nós damos um tríplice apoio à aliança racista em África: político, econó-
mico e militar. 

A) O Apoio Político-Diplomático

Agostinho Neto, presidente do MPLA (Movimento Popular de Liberta-
ção Angolano), após ter manifestado, em maio de 1971, a convicção de que 
Itália se estava a posicionar a favor da descolonização de África, viu-se obri-
gado, em junho do mesmo ano, a denunciar as responsabilidades do governo 
italiano, acusando-o de “jogo duplo”. Por um lado, efetivamente afirma apoiar 
os movimentos de libertação, por outro, não diz uma palavra nas sedes 
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próprias, a NATO e a ONU, no sentido de isolar e condenar o colonialismo 
português. Mais: a forma como se movimenta nas comissões económico- 
-diplomáticas levanta a suspeita de que para o governo italiano o anticolonia-
lismo não seja mais que a realização, naqueles países, de uma situação de 
independência nacional puramente formal, onde é possível, através dos já 
experimentadíssimos instrumentos de natureza económica, social e cultural, 
reproduzir – mutatis mutandis – as velhas relações de vassalagem económica.

– Os factos – 

18.8.1970 – Itália abstém-se na Subcomissão da ONU sobre o colonialismo, 
numa resolução que pedia aos aliados militares de Portugal no âmbito 
da NATO que cessassem o fornecimento de todo o tipo de assistência 
militar ao regime de Lisboa.

16.11.1971 – Na Assembleia Geral da ONU, Itália abstém-se numa resolução 
em que se exprimia grande preocupação pela decisão do Congresso 
dos EUA de permitir a importação de crómio da Rodésia, apesar de uma 
proibição expressa pelo Conselho de Segurança. Portugal também infrin-
giu regularmente as decisões da ONU neste ponto.

26.11.1971 – Na Assembleia Geral da ONU, Itália vota contra uma resolução 
que convidava a Assembleia a confirmar a legalidade da luta pela auto-
determinação e libertação da dominação estrangeira dos povos da Rodé-
sia, Namíbia, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e do povo palestiniano.

4.12.1971 – Na Conferência da FAO, Itália vota contra uma resolução que 
convidava a dar toda a ajuda moral e material possível aos povos que 
lutam pela sua libertação do domínio colonial.

11.12.1971 – Itália abstém-se na Assembleia Geral da ONU, numa moção em 
que Portugal era, mais uma vez, condenado por recusar conceder a 
independência às suas colónias.

15.12.1971 – Itália abstém-se na Subcomissão sobre o colonialismo da ONU, 
numa moção de censura à construção das barragens de Cabora Bassa 
e de Cunene.
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4.2.1972 – Itália abstém-se numa resolução do Conselho de Segurança da 
ONU que pede a Portugal o cessar imediato das guerras coloniais e das 
repressões nos territórios africanos sob o seu domínio, a retirada das 
tropas portuguesas e o reconhecimento do direito dos povos de Angola, 
Moçambique e Guiné-Bissau à autodeterminação e à independência.

3.11.1972 – Itália abstém-se na Assembleia Geral da ONU, numa resolução 
aprovada por larguíssima maioria que reconhece a legitimidade da 
luta dos movimentos de libertação nacional e que condena a política 
das potências coloniais que visam a imposição de regimes não repre-
sentativos.

 A fórmula adotada pelo nosso governo para defender os seus votos 
favoráveis à política colonialista e as suas abstenções foi considerar 
“não realistas” as propostas que visavam isolar os países colonialistas, 
Portugal em particular, e afirmar o direito à autodeterminação dos 
povos. Portanto, na prática, enquanto o nosso embaixador em Lisboa, 
Messeri, se limita a proferir absurdos racistas, como por exemplo “Portu-
gal defende em África a civilização ocidental”, o governo italiano concre-
tiza-as.

 No verão de 1971, o Senhor Deputado Bettiol, juntamente com outros 
parlamentares e operadores económicos, visitou Angola e Moçambique 
a convite do industrial Alcino Franchi. As declarações fantasiosas que 
fez no regresso, numa entrevista e numa conferência no Rotary Club 
de Milão-centro, foram desmentidas pelo Gabinete de Assuntos Exter-
nos da Democracia Cristã, mas isso não levou à interrupção do nosso 
apoio a Portugal. Pelo contrário.

 O Jornal do Comércio, informa-nos das negociações encetadas pelo 
regime de Lisboa para entrar na CEE através de uma série de artigos 
publicados no mês de julho:

15.7.1972 – “Portugal e a CEE: com vista a um acordo definitivo na próxima 
semana – Itália tem uma ação decisiva e favorável aos interesses portu-
gueses.”

20.7.1972 – “Itália facilita o acordo entre Portugal e a CEE.”
24.7.1972 – “Deve-se à Itália a mudança da posição comunitária que permi-

tiu a conclusão do nosso acordo”. Este último artigo termina com a 
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afirmação: “devemos aos italianos, apesar das reservas da França e da 
Holanda, duas vantagens fundamentais. A concessão imediata de faci-
lidades para a colocação dos nossos produtos agrícolas na comunidade 
alargada, e a conclusão simultânea dos acordos com os outros parcei-
ros da EFTA.”

Este estranho interesse de Itália pela entrada de Portugal na CEE parece 
dar crédito às vozes insistentes que nos últimos meses têm falado em acor-
dos secretos entre o nosso governo e o governo português para uma trans-
ferência de ex-colonos italianos da Somália e da Líbia para a bacia do rio 
Cunene em Angola e de Cabora Bassa em Moçambique. Tudo em troca do 
apoio da nossa delegação no MEC.

Isto foi fortemente apoiado também por algumas empresas produtoras, 
exportadoras e importadoras de produtos tropicais que se tinham visto fechar 
os velhos mercados líbicos e somali (Companhia Italiana della Fruta, nome 
italiano da United Fruit americana; Società Mercantile Oltremare – S.M.O. –, 
que já controla 30% das exportações angolanas para Itália e, atualmente, 
interessada na cultura de bananas).

O apoio foi dado, e as primeiras 120 famílias de colonos, segundo as 
notícias reportadas nalguns jornais e revistas, chegaram tempestivamente 
a Angola, em grande segredo.

Tudo isto explicaria também o crescente interesse da imprensa portu-
guesa especializada por Itália e a intensificação, de forma reservada, das 
relações entre os dois países. Bruno Brunotto, na edição do Jornal de Comér-
cio de 10.11.1972, informa-nos que uma missão económica portuguesa cons-
tituída por técnicos e dirigentes de importantes indústrias lusitanas viajará 
para Itália a convite do Ministério italiano do Comércio Externo, com o obje-
tivo de “documentar-se e estabelecer contactos úteis”.

“Portugal, economicamente atrasado” – dizia-nos Agostinho Neto – “não 
pode, sozinho, explorar as riquezas das suas colónias e por isso vê-se obri-
gado a recorrer a outros para o fazer. Daí resulta a ajuda que estes países 
dão a Portugal. O investimento de capitais estrangeiros no nosso país é explo-
ração sistemática de todas as nossas riquezas”.
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Digno de nota é, por fim, o artigo “Angola na imprensa italiana”, publi-
cado na edição de 3 de agosto da Actualidade Económica. Reproduzimos 
integralmente o texto tal como ele surgiu na revista portuguesa.

“O Cônsul-geral [Consulado-geral] de Itália em Luanda, há pouco tempo 
confiado a um diplomático dinâmico e desejoso de bem servir o seu e o nosso 
País, iniciou em junho passado a elaboração e distribuição, nos ambientes 
oficiais e nos setores económicos italianos, de um boletim mensal de infor-
mação sobre Angola.

O primeiro número que nos foi dado conhecer contém dados relativos 
à evolução do comércio externo de Angola, das trocas comerciais entre Angola 
e Itália, informações sobre as possibilidades comerciais de exportação dos 
produtos angolanos que possam interessar aos importadores italianos, etc.

Na imprensa italiana, onde a influência da esquerda é bem conhecida, 
Angola surgia, até hoje, apenas como uma ‘colónia portuguesa’ onde os ‘movi-
mentos de libertação’ conduziam uma luta sem quartel contra os ‘opositores 
portugueses’.

Os esforços das nossas representações diplomáticas e consulares com 
vista a corrigir esta imagem falsa de uma Angola transformada em campo 
de batalha foram praticamente inúteis, pois representavam uma versão que 
os editores não aceitam e que ao público não interessa, como tantas vezes 
acontece com a Verdade.

Por isso, estas informações objetivas, elaboradas pela representação 
consular italiana de Luanda, que dão a imagem de uma Angola onde se 
trabalha em paz, olhando o futuro e almejando o progresso, constituem um 
válido serviço que é nosso dever registar”.

B) O Apoio Económico

Análise do comércio entre Itália e as colónias africanas de Portugal. (A 
partir de “Italy’s trade with Portuguese colonies 1965-1970”, publicado pela 
Embaixada da Zâmbia em Roma).
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1 – Introdução: Método e objetivo da análise

O objetivo deste relatório é analisar, recorrendo às escassas informações 
disponíveis, os recentes desenvolvimentos do comércio entre Itália e as coló-
nias africanas de Portugal.

Esta análise baseia-se exclusivamente em informações oficiais forne-
cidas pelos países interessados; portanto, pouco ou nada se encontrará neste 
capítulo acerca das armas de fabricação italiana enviadas para as colónias 
portuguesas, porque estas vendas realizam-se diretamente entre Itália e 
Portugal. 

Verifica-se hoje um renovado interesse, por parte de Itália, pela possi-
bilidade de aumentar as suas exportações para Angola e Moçambique, senão 
mesmo para a Guiné Portuguesa, que nos círculos oficiais é considerada 
demasiado pequena e de escassa incisividade, quer do ponto de vista político, 
quer económico, para que valha a pena considerá-la. A parte relativa à Guiné 
Portuguesa é, por isso, muito mais breve do que a relativa às outras duas 
colónias.

Cada um dos países é analisado separadamente, não existindo nenhuma 
justificação geopolítica para que seja de outra forma.

Uma indicação do renovado interesse de Itália por Angola e Moçambi-
que é dada pelas pesquisas de mercado reportadas no boletim do Ministero 
del Commercio con l’Estero, n.16 de 1971, no qual dezassete páginas são 
dedicadas às duas colónias.

Nestes dois relatórios não são apresentadas conclusões, mas está implí-
cito o aviso aos exportadores italianos de que é previsível uma aceleração 
no desenvolvimento daquelas economias.

Portanto, uma maior possibilidade de exportação e nenhuma mudança 
política relevante – ou aumento da atividade revolucionária –, é quanto 
preveem os funcionários do Commercio Italiano con l’Estero para o futuro 
próximo.
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2 – Como é regulado o comércio entre Itália e as colónias portuguesas 
em África

Nos últimos dez anos, o comércio entre Itália e as colónias portuguesas 
foi regulado pelo Acordo Comercial e pela troca de notas entre Itália e Portu-
gal de 4 de março de 1961. Este acordo, oficialmente com duração de um ano 
e renovável tacitamente no final deste período, está ainda em vigor. A última 
renovação – circular 600098 de 4 de janeiro de 1971 do Ministero del Commer-
cio con l’Estero – foi confirmada em janeiro, quando foi anunciado que o 
conselho da Comunidade Económica Europeia autorizara a sua extensão 
para o ano de 1971. O acordo de base lista os produtos e fixa os limites máxi-
mos que cada país aceitará do outro, anualmente.

A lista A concerne as exportações portuguesas para Itália, a lista B as 
exportações italianas para território metropolitano de Portugal, enquanto 
as listas C, D e E se referem às exportações italianas para as colónias portu-
guesas (com exceção de Macau), com listas adicionais das exportações italia-
nas permitidas, respetivamente, para Angola e Moçambique.

3 – Estatísticas globais do comércio entre Itália e as colónias de 
Portugal

Exportações italianas para: 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Moçambique 1.991 2.486 4.775 4.385 4.934 7.017

Angola 2.262 3.407 4.065 4.677 6.124 7.346

Guiné P. 677 977 342 210 482 315*

Total 4.930 6.870 9.182 9.272 11.540 14.678
* 10 meses de 1970

Importações italianas de: 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Moçambique 991 2.150 2.560 3.783 5.455 6.978

Angola 1.784 2.018 2.040 1.245 2.073 1.576

Guiné P. 187 96 36 60 105 115*

Total 2.962 4.264 4.636 5.088 7.633 8.669
* 10 meses de 1970      
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Uma rápida observação das estatísticas mostra que o balanço global 
do comércio em cada um dos seis anos reportados foi favorável a Itália. Em 
particular:

(em milhões de liras)

 1965 +1.968 1968 +4.184

 1966 +2.606 1969 +3.907

 1967 +4.546 1970 +6.009

Enquanto a taxa das exportações italianas para as três colónias aumen-
tou rapidamente no período 1965-67, nos dois anos seguintes verificou-se 
um ligeiro abrandamento. Todavia, o ano de 1971 mostrou que as exportações 
italianas aumentaram novamente.1

O aumento das exportações para Moçambique em 1970 foi excecional-
mente alto (em comparação com os níveis anteriores) apresentando um 
aumento de mais de 2 mil milhões de liras. Isto assume um significado ainda 
maior se se considerar que em 1969 Itália registara um défice comercial com 
Moçambique de 521 milhões de liras, o único défice que Itália teve com 
qualquer das três colónias nos seis anos em análise. Naquele ano o excedente 
comercial de Itália com Angola, em crescimento constante até 1965, tornou 
ulteriormente possível um excedente global com as três colónias. Em termos 
gerais, as exportações italianas para o espaço das colónias aumentaram mais 
rapidamente – de pouco menos de 5 mil milhões para mais de 14,5 mil milhões 
de liras – do que as exportações das três colónias, consideradas no seu conjunto, 
para Itália – de pouco menos de 3 mil milhões de liras para pouco mais de 
8,5 mil milhões de liras – no período 1965-70. 

1  Dados recentes publicados na Actualidade Económica de 1.6.1972 e relativos à evolução do 
comércio entre Itália e Angola, confirmam a tendência de aumento do défice angolano também 
para 1972.
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4 – Análise do comércio entre Itália e Moçambique

O mercado italiano não representa uma grande fatia das exportações 
de Moçambique. Na verdade, nenhum país recebe uma parte considerável 
destas exportações, como exceção de Portugal e África do Sul. Dos dados 
estatísticos de Moçambique para 1969, Itália surge como o nono maior país 
fornecedor, com 2% das importações de Moçambique. No cimo da lista está 
Portugal (34,4%), seguido da África do Sul (15,1%); seguem-se depois a Alema-
nha Ocidental e o Reino Unido quase em pé de igualdade com 8,4% e 8,2% 
respetivamente, seguidos dos EUA (6,5%), Japão (5,4%) e Iraque (5%), tudo 
petróleo bruto. O seguinte é Itália, cuja quota de mercado em Moçambique 
tem vindo a crescer lentamente (de 1,8 a 2% no período 1967-1969) enquanto 
a dos países do Benelux com que concorre parece ter vindo a diminuir, quer 
do ponto de vista relativo, quer absoluto. As importações totais de Moçam-
bique em 1969 foram de 157.311 mil milhões de liras.

As importações aos países europeus, excluindo Portugal, são principal-
mente de maquinaria industrial, automóveis, camiões, tratores, maquinaria 
elétrica e produtos siderúrgicos.

Da mesma forma, em termos relativos, Itália não é um dos maiores 
clientes de Moçambique. É novamente Portugal quem domina, absorvendo 
46,4% de todas as exportações de Moçambique, seguido pela África do Sul 
(10,4%), EUA (9,9%), Inglaterra (4,8%), Alemanha Ocidental (3%), França e 
Espanha (cada uma com 2%). Segue-se Itália, o oitavo país importador dos 
produtos de Moçambique, que adquire 1,6% do total, segundo dados de 1969.

As exportações de Moçambique eram um pouco mais de metade das 
importações:

85.701 milhões de liras em 1969, uma queda de 7 mil milhões relativa-
mente às exportações de Moçambique de 1968.
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 Ano Exportações italianas Exportações de Moçambique Balança comercial
  para Moçambique para Itália de Itália

 1965 1.991   992 +1.000

 1966 2.486 2.150 +336

 1967 4.775 2.560 +2.215

 1968 4.385 3.783    602

 1969 4.934 5.455 -521

 1970 7.017 6.978 +39 

As importações de Itália dizem respeito a uma gama de produtos agrí-
colas e do setor primário bastante limitada.

Principais importações italianas de Moçambique
(em milhões de liras)

 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Algodão em bruto --- 22 --- 157 2.631 2.939

Sementes e óleos, plantas e frutos 261 211 293 853 1.002 1.683

Peles em bruto 261 211 293 853 1.002 1.683

Madeira serrada 42 41 23 60 255 285

Vimes e canas 13 53 28 95 174 189

Frutos tropicais 20 42 45 34 89 198

Milho --- --- 1.084 1.642 --- ---

Cobre 447 927 36 147 41 200

Total 797 1.826 2.099 3.410 5.173 6.523

Total de todas as importações 991 2.150 2.560 3.783 5.455 6.978

Como se verá, verificou-se um aumento constante e geral das importa-
ções italianas, enquanto, ao mesmo tempo, se verificou uma significativa 
flutuação no volume de alguns produtos importados em cada ano; assim, as 
importações aumentaram em 1967, apesar das importações de cobre terem 
caído de 927 milhões de liras para 36. O incremento geral deve-se à repentina 
procura de milho que durou dois anos. A procura de milho reduziu-se comple-
tamente em 1969, mas o repentino aumento da procura de algodão em bruto 
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assegurou o aumento das importações no geral, naquele ano e novamente 
em 1970. Os produtos cuja procura registou um aumento mais constante e 
relativamente aos quais se pode assinalar uma tendência de subida são as 
peles em bruto que aumentaram de 14 milhões de liras em 1965 para 1.029 
milhões em 1970. A procura por sementes e frutos dos quais se extrai óleo 
também cresceu de forma estável de 261 milhões de liras em 1965 para 1.683 
milhões no ano passado.

Principais exportações italianas para Moçambique
(em milhões de liras)

 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Outra maquinaria não elétrica 322 645 859 945 1.245 1.675

Locomotivas 188 494 159 256 397 192

Veículos 234 223 223 288 308 462

Geradores elétricos 6 7 80 53 244 71

Partes de maquinaria não elétrica 50 72 149 215 235 278

Produtos de cobre 55 97 23 97 202 81

Outra maquinaria elétrica 93 135 156 176 172 278

Produtos de plástico 42 62 413 233 170 301

Outros produtos industriais 59 84 133 134 164 380

Maquinaria de mineração  7 12 55 20 153 722

Outros produtos químicos inorgânicos 23 16 79 125 136 236

Partes de automóveis 20 31 73 106 126 193

Máquinas de escrever, calculadoras, etc. 45 56 73 113 122 246

Fibras artificiais --- --- --- 11 112 103

Produtos de ferro e aço 103 126 82 70 NK NK

Máquinas-ferramentas 25 30 40 45 99 169*

Materiais para telecomunicações 1 58 3 10 19 NK

Tratores 1 --- 56 23 NK 87º

Total de todas as exportações 1.991 2.486 4.775 4.585 4.934 7.017

NK = não conhecido
* = 10 meses apenas



A RESISTÊNCIA CONTINUA. O COLONIALISMO PORTUGUÊS, AS LUTAS DE LIBERTAÇÃO E OS INTELECTUAIS ITALIANOS

186

A futura procura pelos produtos de Moçambique em Itália depende, 
obviamente, das condições do mercado mundial para os produtos primários. 
Enquanto a procura pelas peles em bruto e as sementes parece poder conti-
nuar a aumentar, é menos fácil prever se procura italiana pelo algodão de 
Moçambique continuará igual à dos últimos dois anos. Se não se encontrar 
um produto substitutivo do algodão, as exportações de Moçambique poderão 
continuar o seu lento, mas constante, aumento. Um tal produto substitutivo 
poderia ser o chá e a banana ou ambos. Um aumento nas importações de 
banana poderia ser uma questão para o monopólio italiano das bananas e, 
portanto, uma questão política e não somente económica. Importa referir 
que, numa das notas trocadas entre a delegação portuguesa e a italiana 
aquando da assinatura do acordo comercial de 1961, Portugal pediu e Itália 
concordou em submeter a questão das importações de banana ao conselho 
do monopólio das bananas. Os resultados não parecem ter sido brilhantes 
até ao momento.

As exportações italianas para Moçambique aumentaram ligeiramente 
nos anos 1967-69, quando estabilizaram nos 4-5 mil milhões de liras por ano. 
Todavia, no ano passado subiram repentinamente para 7.017 milhões de 
liras.

Os principais responsáveis pelo considerável aumento, face aos anos 
anteriores, das exportações ocorrido em 1970 foram os seguintes produtos: 
material não elétrico (430 milhões), veículos (154 milhões), maquinaria elétrica 
(106 milhões), plástico e resinas sintéticas (131 milhões), outros produtos 
mecânicos (216 milhões), maquinaria de mineração (569 milhões), produtos 
químicos inorgânicos (100 milhões), máquinas de escrever e calculadoras 
(124 milhões). O Ministero del Commercio con l’Estero, no seu boletim infor-
mativo nº 16 de 1971 prevê também ulteriores possibilidades de venda para 
maquinaria agrícola e tratores, caso se realizem planos de modernização e 
a FIAT e outros assegurem uma organização de venda e de serviço signifi-
cativos. Neste momento, é de notar, a David-Brown, a Massey-Fergusson e 
a Ford dominam o mercado dos tratores.

Outros setores que se supõe estarem em fase de expansão são os das 
máquinas para trabalhar a madeira, sobretudo desde que “várias sociedades 
obtiveram concessões para a exploração dos recursos florestais” (p. 745).



187

Liberazione e Sviluppo

Prevê-se um mercado em aumento para as bombas de vários tipos, tal 
como se prevê a possibilidade de venda de maquinaria de construção italiana 
de vários tipos. 

5 – Exportadores italianos em Moçambique (últimos três anos)

Figli Giannazza di Legnano – Instalação para a destilação de gordu-
ras (fonte “24 Ore” de 30 de maio de 68).

S.p.A. Danieli & C. Officine Meccaniche di Buttrio (Udine) – Lami-
nadores avaliados em 133 milhões de liras (fonte “24 Ore” de 4 de 
setembro de 68).

S.p.A. Oltremare Industria Prodotti Alimentari e Derivati di Bologna 
– Instalação para processamento mecânico de amendoins – valor supe-
rior a 330 milhões de liras (fonte “24 Ore” de 23 de julho de 69 e 29 de 
outubro de 69).

S.p.A. Montedil (Gruppo Montedison) Roma – Componentes eletró-
nicos (fonte “24 Ore” de 2 de dezembro de 70)

S.p.A. Officine Meccaniche Ceruti – Milano – Trapani (fonte “24 Ore” 
de 5 de agosto de 70).

As seguintes Companhias foram referidas como exportadoras para 
aquela a que o “24 Ore”, o jornal industrial, chama de “A África Ociden-
tal Portuguesa”, mas que neste caso se pensa ser Moçambique:

S.p.A. Selenia – Roma – Radares e acessórios na África ocidental 
portuguesa (provavelmente tanto Angola como Moçambique) (“24 Ore” 
de 29 de abril de 70).

S.p.A. Meccaniche Moderne di Rino Pisoni di Busto Arsizio – Insta-
lação para o processamento de sabão – valor de 322 milhões de liras 
(“24 Ore” de 30 de setembro de 70).

No contexto do comércio entre Itália e Moçambique há que assinalar 
o contrato celebrado pela SAE S.p.A., a Companhia Milanesa propriedade da 
Brown-Boveri, Falk e Marelli, com o Ministério do Ultramar de Lisboa. Segundo 
o “24 Ore” de 12 de novembro de 69, a SAE, que faz parte do consórcio Zamco 
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para a construção da barragem de Cabora Bassa, obteve a adjudicação de 
duas linhas de transmissão de corrente contínua no valor de 42 milhões. A 
SAE devia ainda ter (ou tem ainda) a responsabilidade pelo complexo dos 
860 km de cabos da barragem de Cabora Bassa até à fronteira sul-africana. 

6 – Análise do comércio entre Itália e Angola

Ainda que Angola tenha aproximadamente menos 2 milhões de habi-
tantes que Moçambique (5,5 milhões contra 7,5 milhões), a sua economia é 
mais desenvolvida e forte do que a de Moçambique. Segundo estatísticas de 
Angola (que diferem ligeiramente das italianas) a Colónia teve um ligeiro 
excedente comercial de 2.838 milhões de liras em 1970. As exportações totais 
foram de 206.580 milhões de liras enquanto as importações aumentaram 
até 203.742 milhões de liras. Em 1969 Itália forneceu 2,9% das importações 
de Angola e foi o nono maior fornecedor, após Portugal, EUA, Alemanha 
Ocidental, Inglaterra, França, Japão, Bélgica, Luxemburgo e África do Sul. A 
fatia italiana do mercado tem, contudo, vindo a aumentar lentamente, em 
termos relativos e absolutos. Em 1967 a sua quota de exportação para Angola 
foi de 2,3%, em 1968 de 2,5%, e em 1969 de 2,9%. A quota italiana está agora 
acima dos 3% mas está ainda muito distante da dos outros países europeus: 
Portugal 37%, EUA 10,5%, Alemanha Ocidental 10,4%, Inglaterra 9%, França 
4,9%, Japão 4,6%. Parece, todavia, provável que Itália atinja em breve o 
mesmo nível da Bélgica-Luxemburgo (3,7%) ou da África do Sul (3,2%).

No que diz respeito às exportações de Angola, Itália ocupa uma posição 
mais baixa enquanto país importador. Partilha o décimo-segundo lugar com 
a Bélgica e o Luxemburgo e adquire apenas 0,8% das exportações angolanas. 
Portugal lidera a lista dos importadores (37,2%), seguido pelos EUA (15,7%), 
Holanda (11,4%), Alemanha Ocidental (8,1%), Japão (4,7%), Espanha (3,6%), 
Inglaterra (1,8%), Moçambique (1,7%), Canadá, (1,7%), África do Sul (1,5%) 
e França (1,4%). A baixa posição de Itália enquanto importadora é explicada 
principalmente pelo facto de esta não ser compradora de nenhum dos três 
principais produtos exportados por Angola, nomeadamente, diamantes, café 
e minerais. 
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Ano Exportações italianas 
para Angola

Exportações de Ango-
la para Itália

Balança comercial  
de Itália

1965 2.262 1.784 +  478

1966 3.407 2.018 +  389

1967 4.065 2.040 +2.025

1968 4.677 1.245 +3.432   

1969 6.124 2.073 +4.051

1970 7.346 1.576 +5.770

Como se pode observar, o excedente comercial de Itália aumentou 
consideravelmente nos últimos seis anos, de 478 milhões de liras em 1965 
para 5.770 milhões de liras em 1970. Enquanto as exportações italianas em 
Angola aumentaram rapidamente, as exportações angolanas para Itália 
permaneceram estacionárias, oscilando entre um total de 1,2 e 2,1 milhões 
de liras por ano.

Atualmente não parece provável uma mudança dos artigos que cons-
tituem as importações italianas de Angola, nem uma mudança drástica no 
valor dos produtos importados. O declínio das importações de sisal parece 
destinado a continuar após a crise dos preços no mercado mundial. As impor-
tações de tabaco – a primeira importação registada foi em 1970 –, poderia 
crescer, mas isso depende da qualidade, do preço, e do Conselho do Mono-
pólio de Estado Italiano. O único produto que muito provavelmente poderá 
ter um sucesso crescente no mercado italiano é o peixe transformado e 
congelado, especialmente após a construção de instalações para o armaze-
namento com armazéns frigoríficos no porto de Mocademes.

Por sua vez, as exportações italianas para Angola registaram um aumento 
constante nos últimos seis anos.



A RESISTÊNCIA CONTINUA. O COLONIALISMO PORTUGUÊS, AS LUTAS DE LIBERTAÇÃO E OS INTELECTUAIS ITALIANOS

190

Principais importações italianas de Angola
(em milhões de liras)

1965 1966 1967 1968 1969 1970

Verdura seca 17 52 47 22 --- 10

Sisal, etc. 328 588 571 614 395 234

Sementes e plantas de 

óleo
82 125 40 14 43 ---

Tabaco --- --- --- --- --- 155

Café 49 15 127 6 --- 32

Produtos animais 817 363 325 87 --- 15

Peixe transformado 78 136 122 108 113 127

Madeira 5 --- --- 79 320 165

Pasta de celulose 368 542 674 313 895 337

Cobre --- 46 27 63 NK NK

Total das importações 1.784 2.018 2.040 1.245 2.073 1.576

NK = não conhecido

Como se pode ver nos dados apresentados em seguida, verificou-se um 
aumento anual constante das exportações para Angola, principalmente nos 
bens de investimento manufaturados. Os produtos que deram o maior contri-
buto para este aumento das exportações são as máquinas-ferramentas, equi-
pamentos de mineração, maquinaria não elétrica de vários tipos, maquina-
ria elétrica, máquinas de precisão, motocicletas, veículos (presumivelmente 
sobretudo autocarros pesados e ligeiros), tratores, matérias plásticas e outros 
produtos classificados como “outros produtos mecânicos”. O aumento da 
taxa de exportações italianas para Angola foi particularmente forte nos anos 
1968-70 e é improvável – a menos que as circunstâncias políticas assim o 
determinassem – que venha a verificar-se uma diminuição na taxa de cres-
cimento nos próximos anos.

A procura de bens de investimento deverá permanecer alta e poderá 
ocorrer um aumento da procura de bens de consumo – ainda que modesto.
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Principais exportações italianas para Angola
(em milhões de liras)

1965 1966 1967 1968 1969 1970

Produtos de fibras vegetais 101 63 80 91 115 69

Lingotes de ferro e aço 13 53 140 48 39 22

Alumínio 5 --- 7 --- --- 49

Máquinas-ferramentas para metalurgia 64 107 134 152 75 137

Outras máquinas-ferramentas 7 109 101 145 143 145

Maquinaria de mineração 55 77 58 169 156 346

Máquinas têxteis 43 33 15 32 35 55

Máquinas para a indústria alimentar 35 48 110 67 80 21

Outra maquinaria não elétrica 594 526 761 788 1.305 1.466

Partes de maquinaria não elétrica 63 87 94 109 274 215

Geradores elétricos 39 30 38 34 72 88

Outras máquinas elétricas 108 121 143 212 245 333

Máquinas de escrever e calculadoras 43 110 153 202 250 150

Outra maquinaria de precisão 43 24 33 60 81 112

Motociclos 51 98 81 107 98 114

Automóveis e camiões 101 378 335 439 729 799

Tratores 4 42 80 113 145 546

Partes de automóveis 77 80 116 150 209 233

Outros produtos mecânicos 165 81 139 418 305 390

Farmacêutica 38 40 46 52 --- 43

Fertilizantes químicos --- --- --- 95 238 44

Produtos de plástico 25 47 126 154 163 278

Produtos químicos vários 28 49 45 204 316 80

Arroz --- --- --- --- 100 30

Óleos leves 129 433 67 --- --- ---

(continua)
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1965 1966 1967 1968 1969 1970

Gasóleo --- 179 234 --- --- 155

Óleo combustível --- --- 293 --- --- ---

Outros produtos químicos orgânicos 14 19 33 82 --- 30

Borracha elástica 4 4 11 9 24 12

Outros produtos manufaturados 105 88 136 126 198 245

Total das exportações italianas 
para Angola

2.262 3.407 4.065 4.677 6.124 7.346

As seguintes companhias italianas exportaram para Angola nos últimos 
anos:

FIAT S.p.A. – Torino – Tratores num valor de $ 500.000 (“24 Ore, 3 
de junho de 70).

S.p.A. Frich Europa – Castel Maggiore (Bologna) – Uma instalação 
para o congelamento de peixe no valor de 322 milhões de liras (“24 
Ore”, 2 de setembro de 70).

S.p.A. GT & E (Società Generale di Telefonia ed Elettronica) – Cassina 
de Pecchi (Milano) – Equipamento rádio a Portugal (“24 Ore”, 14 de 
outubro de 70) e a Angola (“24 Ore”, 21 de dezembro de 70) no valor 
de $ 619.000.

S.p.A. GT & Mazzoni – Busto Arsisio (Varese) – Máquinas para o 
fabrico de sabão (“24 Ore”, 4 de abril de 68 e 19 de fevereiro de 69).

Officine Meccaniche Garbario – Treviso – Máquinas para o proces-
samento de tabaco (“24 Ore”, 30 de janeiro de 68).

S.p.A. Ing. Leone Tagliaferri & C. – Milano – Fornos elétricos e aces-
sórios (“24 Ore”, 12 de março de 69).

FIAT S.p.A. Torino – Veículos industriais no valor de 55 mil dólares 
(“24 Ore”, 2 de abril de 69).

S.p.A. Seci (Soc. Costruzioni Elettromeccaniche industriali del gruppo 
Montedison) – Novara – Fornos de tijolos no valor de $ 80.000 (“24 Ore”, 
24 de dezembro de 69).
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As seguintes sociedades com capital italiano operam também em 
Angola:

Seta – Sociedad Exportadora de Tabacos de Angola (capital detido pelo 
Sr. Beniamino Pelizza e Giancarlo Oziello).

Sociedade Comercial Luso-Italiana (Angola) Lda. (com capital majori-
tário detido pela companhia Luso-Italiana de Portugal).

Sociedade Angolana de Contadores e Sociedade Angolana de Teleco-
municações (o maior acionista de ambas é o Sr. Sergio Greggio).

As seguintes companhias portuguesas representam exportadores 
italianos:

Motores de Angola Lda. – Luanda; Quinyas f Irmão srl – Luanda; Cris-
talia Lda – Luanda; Guedes f Almeida – Luanda; Socoina Lda. – Luanda; 
Auto Avenida Lda. – Luanda; Monteiro Gomes Lda. – Luanda; A. Vieira da 
Fonseca – Lobito. 

7 – Análise do comércio entre Itália e a Guiné Portuguesa

O comércio entre Itália e a Guiné Portuguesa é muito reduzido; não 
obstante, Itália tem uma balança comercial muito favorável com esta colónia 
portuguesa, e é improvável que esta situação se altere.

Ano Exportações italianas para
a Guiné Portuguesa

Exportações para 
Itália

Balança comercial 
de Itália

1965 677 187 +490

1966 977  96 +881

1967 342  36 +306

1968 210  60 +150

1969 482 105 +377

1970 315* 115* +200

* = 10 meses apenas

As poucas exportações italianas com origem da Guiné portuguesa são 
as seguintes (milhões de liras):
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1965 1966 1967 1968 1969 1970

Cacau 61 32 24 58 92 NK

Peixe fresco e congelado 49 --- --- --- --- ---

Outros minerais 62 63 --- --- --- ---

Carne congelada 11 --- --- --- --- ---

Outras mercadorias --- --- 7 --- --- ---

NK = não conhecido

Como se pode ver na tabela precedente, o cacau é o único produto 
exportado numa certa quantidade e com uma certa regularidade para Itália.

As exportações no período 65-67 foram artificialmente altas devido à 
procura de óleo combustível. Agora que esta parece ter diminuído, o nível 
das exportações parece ter-se estabilizado em torno dos 350-400 milhões de 
liras por ano, no máximo.

Fontes italianas consideram baixa a probabilidade de qualquer desen-
volvimento do comércio da Guiné Portuguesa devido à situação política.

Principais exportações italianas para a Guiné Portuguesa

(em milhões de liras)

1965 1966 1967 1968 1969 1970

Doces 1 1 0,1 0,4 NK NK

Carne fresca e congelada 1 --- --- --- --- ---

Geleia e sumos de fruta 16 4 4 9 NK NK

Vermouth 1 --- 1 1 --- ---

Algodão para costurar 8 10 3 5 NK NK

Arroz --- --- --- --- 100 ---

Produtos em fibras vegetais 8 20 29 77 101 110*

Vestuário 4 19 34 --- NK NK

Equipamentos de mineração 27 --- 7 --- NK NK

(continua)
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1965 1966 1967 1968 1969 1970

Máquinas têxteis 1 1 1 3 NK NK

Máquinas para impressão 8 --- --- --- NK NK

Outra maquinaria não elétrica 16 37 17 29 105 56*

Maquinaria elétrica 4 3 5 8 NK NK

Máquinas de precisão 8 7 --- 2 NK NK

Motociclos 1 3 5 5 NK NK

Automóveis e autocarros 15 1 2 --- NK NK

Partes de aviões --- --- --- 7 NK NK

Gasóleo 39 --- --- --- NK NK

Óleo combustível 475 848 198 --- NK NK

Produtos de plástico --- 1 1 1 NK NK

Outros produtos manufaturados 4 5 4 13 NK NK

Total das exportações 677 977 342 210 482 315*

NK = não conhecido
* = 10 meses apenas

C) O Apoio Militar

O apoio militar italiano a Portugal tem início em 1938, em plena era 
fascista, e é retomado imediatamente após a Segunda Guerra Mundial com 
a criação da NATO.

A eclosão das guerras de libertação nacional nas colónias não altera a 
postura italiana, mas aconselha a camuflar, através de “limitações” ao uso 
do material bélico fornecido, ou de estranhos esquemas internacionais, as 
nossas responsabilidades nas guerras coloniais de repressão. Acontece então 
que os G 91 [na fotografia da capa do opúsculo vê-se o avião usado pela 
aviação portuguesa, com a inevitável cruz templária], que destroem – como 
documentado pelo ONU – as aldeias, as escolas, os hospitais e a agricultura, 
não são tecnicamente vendidos pela FIAT, mas pela Alemanha Ocidental. 
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Efetivamente é aí que se constroem os G 91, sob a licença e com peças da 
FIAT, com motor inglês, trem de aterragem francês, radar holandês. Este 
aparelho, que diz muito sobre a solidariedade internacional, é vendido, como 
todas as armas italianas a Portugal, com a cláusula de não utilização fora do 
território nacional do país adquirente. E, pontualmente, sempre que se ergue 
um protesto contra a intervenção armada nas suas colónias, o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros português declara que se trata de um “assunto interno” 
do seu país e que os acordos foram respeitados uma vez que o “território 
português se estende a África, a Angola, a Moçambique e à Guiné-Bissau”.

Com tais habilidades, e de consciência tranquila, a FIAT, a Breda, a 
Beretta, a Franchi e a Augusta-Bell, cujos helicópteros AB/2-05 detêm o primado 
mundial do massacre, participam contemporaneamente na destruição dos 
territórios africanos e vietnamitas, vendem material, armas e munições, 
quer através da NATO, quer diretamente.

A Aer Macchi abriu recentemente uma sucursal na África do Sul para 
construir aviões de tipo “Impala”, que pela sua extrema maneabilidade, são 
utilizados nas operações contra a guerrilha. Também na África do Sul, cujo 
papel na região é sobejamente conhecido, nós entregamos aviões a jato MB 
326 definidos de “treino”, mas que com poucas modificações podem ser 
armados com metralhadoras, foguetes e mísseis. Coisa que os governos 
compradores, com a ajuda dos técnicos, conselheiros militares e “material 
sobresselente” fornecidos pela Itália, fazem imediatamente. Há ainda notí-
cia de uma negociação para a venda, por parte da FIAT, de vinte G-222 e 
cinquenta SM-1019 aos regimes racistas de África.

Na prática, como afirma também Marsf Achkar, presidente da comissão 
contra o Apartheid na ONU, Itália é um dos principais fornecedores de armas 
e, em particular, de aviões, à África do Sul e, através desta, à Rodésia. Enquanto 
a Portugal fornecemos diretamente quase exclusivamente armas ligeiras 
com as munições, material para radiocomunicação (Ducati, Selenia) e carros 
armados M 47 transformados pela Oto-melara de La Spezia. 

No encontro de Milão em maio do ano passado, Neto sublinhava: “o 
que dizemos sempre aos nossos amigos é que Portugal não poderia resistir 
à luta de libertação se não recebesse ajudas dos membros da NATO. Pensa-
mos que os países que pertencem a esta associação devem tomar medidas 
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para que estas armas não sejam usadas contra nós... Devemos condenar 
aqueles que apoiam Portugal e lhe fornecem armas. Como, por exemplo, as 
metralhadoras Beretta, os helicópteros Agusta e os aviões caça FIAT G 91 
que servem para nos bombardear. Compete aos italianos bloquear este 
comércio. Compete aos italianos defender um povo que quer ser livre”

– As armas de Portugal e a NATO. Portugal reserva entre 40 a 50% do 
seu orçamento de Estado para as despesas militares. Destas, mais de 80% 
(em 1968) é destinado à manutenção e administração das forças armadas 
estacionadas nos territórios africanos.

Visto que a capacidade produtiva de Portugal é muito limitada, este 
depende, na prática, do estrangeiro no que respeita ao fornecimento de 
material militar. E apesar de a maior parte das forças armadas portuguesas 
estar destacada nas colónias, os membros da NATO continuam a fornecer 
armas ao regime de Lisboa “para ampliar o contributo de Portugal na NATO”.

Este contributo é, na realidade, muito limitado. Com efeito, no início 
dos anos 60, o contingente português NATO foi reduzido, de duas, para uma 
divisão, e esta última foi reduzida em 50% da sua força. No que diz respeito 
às forças aéreas, a participação portuguesa na NATO limita-se a uma esqua-
drilha de aviões “Nettuno P-2E” de patrulhamento marítimo. Uma análoga 
redução do contributo português para a NATO verificou-se também na defesa 
da península Ibérica, onde a divisão que resta foi reduzida em 70% das suas 
forças iniciais.

Todos estes factos são bem conhecidos dos aliados NATO de Portugal, 
os quais continuam apesar de tudo a reabastecê-lo de armas, quer por razões 
comerciais, quer em troca de garantias militares nos territórios portugueses 
em África. Já desde o ano passado, os movimentos de libertação têm denun-
ciado as negociações de Marcello Caetano que visam ceder alguns territórios 
das ilhas de Cabo Verde, de Angola e de Moçambique à NATO para a insta-
lação de bases militares permanentes.
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– Lista parcial de material bélico fornecido a Portugal pela NATO 
e utilizado nas guerras coloniais em África 

1) Força aérea

Tipo de material e país fornecedor Quantidade 
inicial

Observações

Estados Unidos

Republic F 84 Thunderjet 50 Através do AMAP (Programa de 

Assistência Militar)

North American F 86F Sabre 50 Através do AMAP (Programa de 

Assistência Militar)

Cessna T 37C 30 1963-64

C 54 Douglas Skymasters 5 1965

Bombardeiros Douglas B 26K Coun-

ter Invader

20 1965-66

República Federal da Alemanha

Nord 2502 Noratlas 8

F 86F Sabre (jets) 60 Construídos no Canadá em 1966

Fiat G 91 NATO tipo R4 40 1966

Dornier, Fiat e Noratlas 140 1968

Bombaerdeiros C 160 Transall ? 1968

Dornier Do-27 130 1969

Helicópteros Saro Skeeter 10 1969

França

Nord 2502 Noratlas 6 Através da União Aeronáutica 

Transatlântica

Holste, Broussard 4

Juner Ju 25 ?

Nord 2502 Noratlas 6 Através da Nord Aviation

Helicópteros Alouette II ?
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Tipo de material e país fornecedor Quantidade 
inicial

Observações

Helicópteros Alouette II 21 1963

Helicópteros Alouette III 54 Sud Aviation, 1968

Inglaterra

North America Harvard T3 centenas 15 foram entregues pela Marinha 

Britânica

Tauster D5 160 150 1962-1967

Holanda

Bombardeiros PV2 Harpoon,  

Lockheed

18 Através da AMAP

Bombardeiros P 2V Neptune,  

Lockheed

12 Através da AMAP

Canadá

Beech C 45 Expeditier 19

2) Barcos

Tipo de material e país fornecedor Quantidade 
inicial

Observações

Inglaterra

Fragatas Álvares Cabral e Pacheco Pe-
reira

2

Navio-patrulha Antares 1

Fragata D. Francisco de Almeida e Vasco 
da Gama

2

Fragatas Morecarbe Bay e Mounts Bay 2

Navio-patrulha Regulus 1

Fragata Dalrympe 1 1966

Estados Unidos
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Tipo de material e país fornecedor Quantidade 
inicial

Observações

Draga-minas 8

Draga-minas (grandes) 4

Fragatas Corte Real e Diego Cão 2 empréstimo

Fragatas Almirante Gago Coutinho, 
Almirante Magalhães Correia e Almirante 
Pereira da Silva

3 Os EUA pagaram metade do 
preço em 1966-1967

França

Navios-patrulha 3 Pagas pelos EUA

Fragatas 4 1967-1969

Submarinos 4 1967-1969

República Federal da Alemanha

Navios-patrulha 8 5 foram enviadas para Angola 
e três, Canopus, Deneb e 
Bellatrix, para a Guiné

Barcos de guerra de 1.400 toneladas
(a corveta João Coutinho e outras)

3 Através da Blohm & Voss, 
1970

Itália

Fragata Pero Escobar 1 Paga pelos EUA

Navios-patrulha 5 Construídas em Portugal  
(pagas pelos EUA)

Lanchas LDP 214 1 Construídas em Portugal pela 
NATO, 1968

3) Veículos militares e equipamento

Tipo Origem Ano Observações

Carros armados Panhard 
AML H 607

França 1966

Lancha LD 214 Inglaterra

Tanques M47 RFA 1967
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Tipo Origem Ano Observações

Jeeps Austin Gipsy Inglaterra 1965-67 O primeiro contingente de 200 
jeeps foi fornecido através da 
British Metal Corporation (BMC)

Jeeps Willys EUA

Camiões Unimog RFA Através da Mercedes Benz

Camiões Berliet França 1964-66

Pneus para veículos mi-
litares

EUA Através da MABOR (empresa 
subsidiária do trust norte- 
-americano International Tire 
and Rubber and Co.)

Equipamento eletrónico França 1966 Através da Barbier, Bernard e 
Turenne, S.A.

4) Armas e munições (NATO, países membros da NATO e Israel)

Tipo de material Origem

Pistolas

Walter P 38 9mm RFA

Beretta M 1951 Itália

MAS M 1950 França

Browning FN 9mm HP Bélgica, NATO

Espingardas automáticas

EA 7,62 FN (FAL) Bélgica, RFA, Inglaterra

EA G3 7,62 (Getme) Espanha, NATO

EA Ligeira Beretta Mod.59 7,62 Itália

EA M16 5,56 mm Itália

Sistema lança-granadas para EA 7,62
FN (FAL) para Energa

Estados Unidos

Sistema infravermelho para G3 (Getme) Estados Unidos

Metralhadoras

UZI MP 2 A1 9 mm Israel, NATO
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Tipo de material Origem

FN tipo MAG (uso geral MGX 15 B1) 7,62 Bélgica, Inglaterra

MG 1 (MG 3) 7,62 RFA, Dinamarca, Itália

BREN 7,62 Holanda, Inglaterra

Browning M 1918 A 2 30 M2 Estados Unidos, NATO

Carabinas

Americana 30 M-1 (Garand) Estados Unidos

Mauser 7,92 RFA

Morteiros

60 mm Estados Unidos

81 mm M29 Estados Unidos, NATO

120 mm Brandt RFA

Lança-foguetes

LF ligeiro PZ F 44-1 RFA

LF anti-tanque M20 B1 89mm m/52 Estados Unidos

LF anti-tanque M9 A1 M/55 60mm Estados Unidos

Tester para LF anti-tanque M20 M7142254 Estados Unidos

Tester 17 T 5518 – 100 para LF anti-tanque 
M9 A1

Estados Unidos

Defesa anti-aérea

12-7 AA US Mount, espingarda, múltiplo M55 
(M 45C)

Estados Unidos

Canhões sem recuo

57 mm M 18 A1 Estados Unidos, NATO

75 mm M 20 Estados Unidos, NATO

105 mm Estados Unidos, NATO, RFA

Minas e bombas de terra

Minas anti-tanque Estados Unidos, Inglaterra, França, Ca-
nadá

Minas anti-pessoais Estados Unidos, França
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Tipo de material Origem

Granadas

Granada de mão de fragmentação Estados Unidos

Granada de mão de 33/46 Estados Unidos

Granada de mão fumígenas M/954 Canadá

Cargas e meios de destruição

Explosivo cónico de ação perfurante/perfu-
rantes 1 Mark 3

Inglaterra

Bengalor

Blocos de destruição de 1 Kg

Petardos de 200 gr. e 100 gr.

Denotadores

Mechas

Galvanómetros

Fio elétrico

Munições

9 mm NATO

Projétil de morteiro 60 mm Inglaterra, Estados Unidos

Projétil de morteiro 81 mm França

Projétil de morteiro 120 mm Itália

Foguete para PZF 441 Israel

Foguete para lança-foguetes M20 89 mm 

Foguete para lança-foguetes M9 A1 60 mm

12,7 para anti-aérea US Mount

Projéteis altamente explosivos para 57 mm
M 18 A1

Projéteis perfurantes para 75 mm M20

Pequenos tubos lança-foguetes anti-aéreo 
especial com munições

Estados Unidos

Explosivos Scheffler ABFV França

Detectores de minas

Embarcações pneumáticas
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