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COURA: MEMÓRIA DA GUERRA COLONIAL 

          Entre 1961 e 1975, Portugal protagonizou em 
África um dos mais marcantes conflitos militares 
da sua História recente. Às transformações 
geopolíticas que ocorreram com o fim da 2ª Guerra 
Mundial, em particular em África onde foram 
nascendo novos países, contrapôs-se a posição do 
regime do Estado Novo que não encontrou soluções 
políticas que permitissem uma transição pacífica 
para a independência das colónias portuguesas. Ao 
nível da política internacional não é alheia a 
pressão exercida pelos Estados Unidos e pela 
União Soviética na sua disputa de influências no 
continente africano. 
Perante as ações de sublevação de grupos de 
libertação pró-independência, seguidos de 
massacres de populações brancas e trabalhadores 
negros, levados a cabo pela UPA (União das 
Populações de Angola), em 15 de março de 1961, em 
fazendas no norte de Angola, irão partir os 
primeiros contingentes militares para reforçar as 
forças portuguesas nessa colónia. A guerra 
acabará por alastrar à Guiné em 1963, com as 
primeiras ações do PAIGC, e a Moçambique em 1964 
pela mão da Frelimo. Nesses longos anos da guerra 
cerca de 1.361.596 portugueses serão mobilizados 
para os três teatros de operações. Este conflito 
caracterizou-se sobretudo por ações no mato, 
pautadas por atos de guerrilha, surpresa e 
emboscada, através das quais os movimentos de 
libertação procuravam criar um constante 
sentimento de instabilidade nas populações. Pelo 
seu caráter tão específico, pela vastidão dos 
territórios onde ocorreu e pelo esforço humano, 
logístico e financeiro que exigiu esta guerra 
subversiva ainda hoje serve de caso de estudo.
 A exposição está dividida em diversos 
momentos que nos retratam aspetos da Guerra, 
através de uma componente fotográfica, comple-
mentada por armamento e equipamentos militares.
 Em “Antecedentes” destacamos algumas 
imagens de locais das antigas colónias. O massacre 
de 15 de março de 1961 foi particularmente marcan-
te, acarretando a tomada de decisão de Salazar, 

Chefe do Governo, de mobilizar as tropas para 
aqueles territórios. A partida dos militares 
portugueses, inicialmente por via marítima, 
tornou-se numa experiência que para muitos não 
teve regresso. Apesar do acolhimento efusivo 
por parte da população, demonstrado no início do 
conflito, o arrastar de uma guerra de vários anos 
tornou banal a chegada dos contingentes.
 Em “Os Aquartelamentos” emerge, 
através das fotografias, o quotidiano da vida dos 
combatentes, as suas instalações, o seu viver 
diário, os seus tempos livres, as suas 
expectativas e os seus trabalhos no decurso de 
ansiedades e incertezas.
A ação das tropas portuguesas pautou-se 
também pelo desenvolvimento de infraestruturas 
para o apoio aos habitantes, proporcionando 
melhorias das suas condições de vida.
 A “Ação Social” reporta-se à cooperação 
entre as Forças Armadas e as populações 
autóctones, com destaque para as relações entre 
os militares e as comunidades no âmbito da 
atividade psicossocial. As iniciativas de carácter 
social, promovidas pelas nossas tropas, 
traduziram-se em contribuições extremamente 
valiosas nos domínios da ação educativa, 
económica, sanitária e médica.
 “Os Movimentos de Libertação” surgem 
como os opositores aos interesses do Estado 
Português, pelo que abordamos a sua 
constituição, ideologia e os objetivos defendidos 
pelos diferentes líderes em Angola, na Guiné e 
em Moçambique. 
Os guerrilheiros, os seus treinos, os seus líderes, 
bem como algum armamento e equipamentos 
estão presentes quer em fotografias quer em 
peças expostas.
 “Os Combates” transportam-nos para os 
Teatros de Operações, com referência a 
situações de combate, de golpes de mão e de 
emboscadas, com destaque para as ações das 
tropas do Exército, dos Paraquedistas da Força 
Aérea e dos Fuzileiros da Armada. Podem 
também observar-se algumas das armas mais 
usadas pelas tropas portuguesas neste conflito.

 A exposição termina com uma área dedicada 
às “Consequências” desta Guerra, onde a memória 
daqueles que deram o melhor de si, muitas vezes 
com sacrifício da própria vida, é perpetuada na 
transcrição de diplomas de atribuição de 
condecorações, em muitos casos a título póstumo, e 
que eram recebidas pelos familiares nas cerimónias 
do dia 10 de Junho. 

Algumas consequências políticas e humanas 
desta Guerra:

O Movimento do 25 
de Abril de 1974;

A independência 
das colónias;

Angola
11/11/1975

        

Guiné
Declarada  
24/09/1973

Reconhecida 
10/09/1974

Moçambique 
25/06/1975

Os militares 
deficientes e a 
sua Associação. 

 No seu conjunto, a exposição “Testemunhos 
de Guerra” pretende dar uma visão das fases que 
marcaram um período da História de Portugal, que 
ainda permanece na memória de muitos, onde mais 
de 10.000 jovens perderam a vida em prol da Pátria.

 Todos sofreram com os efeitos da guerra, 
os que partiram, mas também os que ficaram. 

11

1 Massacre
2 Enfermeiro militar
3 Aquartelamento
4 Penetração no mato
5 Palhotas queimadas
6 Desfile de tropas em Luanda

7 Agostinho Neto
8 10 de junho
9 Otelo e Salgueiro Maia
10 25 de Abril
11 Patrulhamento
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emboscadas, com destaque para as ações das 
tropas do Exército, dos Paraquedistas da Força 
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