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Opinião de Luís Brás Bernardino 

O Dr. Luís Brás Bernardino, louvado como 

especialista em defesa e segurança, é da 

opinião de que o conflito político-jurídico 

entre Cabinda e Angola é “um problema 

essencialmente africano” e que “Portugal 

não deve envolver-se, pois seria difícil 

manter a neutralidade.”  
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Subsídio do Movimento Nacional 

Cabinda (MNC) para uma opinião 

inteligível sobre Cabinda 

 

 

 

Portugal tem ainda Obrigações a Cumprir em Cabinda 

 

1. Ao longo dos 45 anos de ocupação de Cabinda por Angola, eventos particulares 

ocorridos de tempos a tempos fizeram com que as reivindicações legítimas cabindas 

passassem para as páginas dos jornais portugueses. Sempre que isso sucedeu, toda a 

gente se achou no direito de dar opiniões. Acontece, porém, que pouca gente em 

Portugal e menos ainda no resto do mundo, com a excepção de S.A.R. O Sr. Dom Duarte 

de Bragança, tem informação suficiente sobre este assunto.  

 

2. A ocupação ilegal e ilegítima de Cabinda por Angola, uma autêntica guerra aberta contra 

o ideal de paz universal das Nações Unidas, é um problema político-jurídico da jurisdição 

das Nações Unidas. Neste âmbito, Portugal tem ainda de cumprir as suas obrigações 

legais de respeitar Cabinda como entidade política, com direito à autodeterminação e 

independência. A esse respeito, importa ter em consideração o seguinte:  

 

a) As prescrições do Tratado de protectorado internacional entre Cabinda e Portugal 

firmado em Simulambuco (Cabinda) a 1 de Fevereiro de 1885, com destaque para o 

Artigo 3º que reza o seguinte: “Portugal obriga-se a fazer manter a integridade dos 

territórios colocados sob o seu protectorado.”  

 

b) A ratificação do Tratado de Simulambuco na Conferência de Berlim que teve lugar de 15 

de Novembro de 1884 a 26 de Fevereiro de 1885, e cujos protagonistas são: Portugal, 

Reino Unido da Grã-Bretanha, Estados Unidos da América, Espanha, Alemanha, Suécia, 

Holanda, Bélgica, França, Rússia, Dinamarca, Itália, Austria-Hungria e Turquía. 

 

c) A Constituição da República Portuguesa em vigor de 1933 a 1976, Constituição na qual o 

estatuto político de Cabinda não se confunde com o de Angola, nem tão-pouco com o de 

Moçambique, Timor, Cabo-Verde, São-Tomé e Príncipe, Guiné Bissau, etc. 

 

d) A Resolução 1514 (XV) que se refere à Declaração sobre a Concessão da Independência 

aos Países e Povos Coloniais, adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 14 

de Dezembro de 1960, a qual declara como legítima a luta pela libertação nacional, 
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reconhecendo o direito de povos oprimidos à autodeterminação como um direito 

inalienável. 

 

e) A audição do líder Cabinda, i.e. S.E. Sr. Luís Ranque Franque, na quarta Comissão da 

Assembleia Geral das Nações Unidas ― Documento da 17ª Sessão da Assembleia Geral 

das Nações Unidas, 4ª Comissão A/C. 4/SR 1391 de 20 de Novembro de 1962. 

 

f) As Resoluções 1807 (XVII), 1808 (XVII) e 1809 (XVII), adoptadas pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas em 14 de Dezembro de 1962, sem esquecer a Resolução 1810 (XVII) 

adoptada em 17 de Dezembro de 1962, emitidas em resposta à audição de S.E. o Sr. Luís 

Ranque Franque, então presidente do MLEC (Movimento de Libertação do Enclave de 

Cabinda) e posterior presidente legítimo da FLEC (Frente de Libertação do Enclave de 

Cabinda).  

 

g) A lista dos países Africanos elaborada pela OUA (Organização da Unidade Africana) desde 

a sua fundação em 25 de Maio de 1963, lista na qual Cabinda ocupa o 39º lugar, com 

Angola a preencher o 35º lugar. Importa recordar que a inclusão de Cabinda na lista da 

OUA foi decidida pelo conteúdo do Tratado Luso-Cabinda (1885); pela existência de 

Cabinda na Constituição Portuguesa (1933-1976); e pelas deliberações das Nações 

Unidas, sob forma de resoluções, datadas de 1962 e 1966. 

 

h) A fim de salvar a soberania política e a integridade territorial cabindas infringidas no 

ponto 1.(e) da Resolução 1542 (XV) adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

em 15 de Dezembro de 1960, e ao mesmo tempo reabilitar a autoridade moral das 

Nações Unidas, o jurista e diplomata norte-americano, i.e. Dr. Amos J. Peaslee, em 1965, 

colocou à disposição das Nações Unidas a sua obra “Constitutions of Nations” que inclui 

a de Portugal (1933-1976).  

 

i) Em 1966 as Nações Unidas reafirmaram a singularidade do estatuto jurídico de 

Cabinda, isto é, sem assimilá-lo ao de Angola. A reafirmação está consignada na 

Resolução 2144 (XXI) adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 26 de 

Outubro de 1966, em especial no seu nº 1.  
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Portugal no Cumprimento das suas Obrigações (1974-1975) 

 

1. Na sequência da Revolução dos Cravos em Portugal, em 25 de Abril de 1974, a primeira 

decisão que o General António Sebastião Ribeiro de Spínola tomou, enquanto presidente 

de Portugal (15 de Maio de 1974 / 30 de Setembro de 1974), consistiu em fazer todos os 

possíveis para realizar uma tranquila e justa descolonização do ultramar português.  

 

a) Para esse propósito, Spínola reuniu-se com o seu homólogo norte-americano, Richard 

Nixon, em 18 de junho de 1974. Spínola fê-lo na esperança de conseguir assistência dos 

EUA, tendo em conta as disposições dos Artigos 5.º e 6.º do Tratado do Atlântico Norte 

(i.e. NATO) assinado em 4 de Abril de 1949. Trata-se de disposições que garantem 

assistência militar mútua em caso de ameaças externas. Infelizmente, a cimeira entre 

estes dois membros da NATO não deu os resultados antecipados.   

 

2. Após essa malograda cimeira, o presidente Spínola ordenou aos funcionários 

portugueses em Cabinda que convidassem os líderes da FLEC, então no exílio, na RDC 

(então Zaïre), para conversações destinadas a assinar um acordo sobre o reconheci-

mento de jure, por Portugal, do direito do povo de Cabinda à autodeterminação e 

independência. O vice-presidente da FLEC, Henriques Tiago Nzita, que mais tarde provou 

ser um “protegido da França”, foi o representante da FLEC enviado a Cabinda para 

encetar as referidas conversações. 

 

a) As conversações tiveram lugar entre Julho e Agosto de 1974. Porém, Tiago Nzita não fez 

mais do que frustrar intencionalmente as negociações, rejeitando todas as propostas 

portuguesas e incitando as massas populares a cometer violência contra os cidadãos 

portugueses. Assim acabou por falhar a primeira tentativa do presidente Spínola de 

encontrar uma solução política negociada com a FLEC. 

 

b) Na sequência dessa gorada ronda de negociações, General Spínola não abdicou das suas 

responsabilidades, porquanto era questão de “fazer com que Portugal cumpra as suas 

obrigações morais e legais para com Cabinda e os Cabindas.” Por telegrama, Spínola 

convidou o presidente da FLEC, Luís Ranque Franque, à Ilha do Sal, em Cabo Verde, para 

conversações em 15 de Setembro de 1974. As conversações tinham como propósito 

firmar um acordo sobre o reconhecimento de jure, por Portugal, do direito do povo e 

nação Cabinda de reaver a sua soberania política.  
 

c) Desta vez, é ao déspota do Zaïre, Mobutu Sese Seko, que a desagradável missão de 

torpedear o generoso esforço do presidente António de Spínola é dada. Já que Ranque 

Franque era refugiado no Zaïre, Motutu apenas o impediu de se deslocar à Ilha de Cabo 

Verde. No lugar de Ranque Franque, é o malicioso presidente Mobutu que se deslocou à 

Ilha de Cabo Verde, e se encontrou com o seu homólogo português. Mobutu tentou 

dissuadir o chefe de Estado português de continuar a envidar esforços no sentido de 

restaurar a soberania política Cabinda, ao confidenciar-lhe que estava na posse de um 
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documento assinado por Tiago Nzita que defendia a absorção de Cabinda como província 

do Zaïre. É deste modo que a cimeira bilateral entre o Presidente Spínola e o legítimo 

presidente da FLEC,  Luís Ranque Franque, foi abortada. 

 

d) A firmeza de Spínola em tentar assumir as suas responsabilidades morais e legais em 

relação a Cabinda acabou por custar-lhe o trono presidencial em 30 de Setembro de 

1974, dia em que foi destituído do cargo. Foi destituído para que personalidades 

corruptas, e.g. Dr. Mário Soares, Almirante Rosa Coutinho, etc., pudessem emergir e 

implementar as políticas desonestas que culminaram na desgraça que presentemente se 

abate sobre o “ex-ultramar português.” 

 

3. A relutância palpável da administração Nixon (EUA) em ajudar Portugal a levar a cabo 

uma descolonização pacífica e justa, não deixou aos portugueses outra escolha a não ser  

recorrer aos adversários da NATO. Em 28 de Outubro de 1974, o líder político português, 

Dr. Álvaro Cunhal, que insinuou que Mobutu atuava sob o comando dos Estados Unidos 

(i.e. CIA), fez uma viagem de negócios à União Soviética.  

 

4. Para Mário Soares, ministro das negociações no exterior, encarregado de organizar a 

independência das colónias ultramarinas de Portugal, “os Cabindas devem ficar de fora 

das negociações em Alvor.” Os Acordos de Alvor, tcc Acordos Luso-Angolanos, através 

dos quais Portugal reconhece de jure o direito do povo de Angola à autodeterminação e 

independência, ocorrem em 15 de Janeiro de 1975. No seu Artigo 3º, os Acordos de 

Alvor fazem a seguinte intrujice: “Angola constitui uma entidade, una e indivisível, nos 

seus limites geográficos e políticos actuais e neste contexto, Cabinda é parte integrante 

e inalienável do território angolano.”  

 

a) Os Cabindas foram maliciosamente deixados de fora porque um dos principais objectivos 

dos Acordos de Alvor, verdade seja dita, consistiu em viabilizar a apropriação indevida de 

Cabinda por membros particulares da NATO, utilizando Angola como simples fachada.  

 

b) Em 31 de Janeiro de 1975, uma gigantesca manifestação contra a NATO reuniu milhares  

de pessoas em Lisboa. Quatro dias depois, a agência noticiosa A.P. anunciou que a União 

Soviética tinha pedido a Portugal, de modo oficioso, algumas facilidades portuárias para 

a sua frota de pesca no Oceano Atlântico. Isso foi confirmado, após uma negação da 

administração portuguesa.  

 

c) No dia 1 de Abril de 1975, de volta da União Soviética, o então capitão português Costa 

Martins declarou, citação: “É necessário um apoio da União Soviética a Portugal.” 

Importa salientar que os Soviéticos e Cubanos desembarcaram em Cabinda e em Angola 

a convite de líderes portugueses, que acharam que os interesses de Portugal em África 

estavam sendo ameaçados por membros particulares da NATO. 

 

d) O artigo 3º dos Acordos de Alvor, uma autêntica conspiração em busca da extinção de 

Cabinda, política e juridicamente, não deixou a Organização da Unidade Africana (OUA) 
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indiferente. No intuíto de alcançar uma solução exclusivamente africana para o 

problema de Cabinda, a OUA resolveu convidar o presidente e o primeiro ministro do 

governo Cabinda no exílio, i.e. Luís Ranque Franque e Francisco Xavier Lubota 

respectivamente, a participar na 12ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e de 

Governo da OUA a ter lugar em Kampala (Uganda), de 28 de Julho a 1 de Agosto de 1975.  

 

e) Vítimas de intimidações, chantagens e pressões exercidas pelo Bloco de Leste e, 

simultaneamente, pelo Bloco Ocidental, ambos dedicados à injusta causa do MPLA, os 

chefes de Estado e de Governo da OUA foram impedidos de originar uma solução 

africana para o problema de Cabinda. Pelo contrário, os dois blocos conseguiram a 

adopção pela OUA da Resolução AHG/Res.72 (XII) sobre a situação em Angola, cujo 

parágrafo 2 declara, citação: “A OUA insta Portugal a assumir, sem demora e de forma 

imparcial, as suas responsabilidades em Angola.”  

 

f) Na sequência da Cimeira da OUA em Kampala (Uganda), uma vez que numerosos países 

africanos se recusavam a cruzar os braços relativamente ao problema de Cabinda, 

Portugal decidiu unilateralmente revogar os Acordos de Alvor, isto é, pô-los fora de uso. 

A revogação foi feita através do Decreto-lei nº 458-A/75 de 22 de Agosto de 1975. 

 

 

 

 

Adiar sine die a Restauração da Independência de Cabinda 

 

1. Do ponto de vista do direito internacional público, e até das ciências políticas, os Acordos 

de Alvor são o único instrumento no qual Angola fundamentaria tanto a legalidade como 

a legitimidade do seu regime colonial, bem como da sua ocupação militar de Cabinda. O 

facto de terem sido ab-rogados por Portugal, faz deles um instrumento totalmente 

incapaz de prestar subsídio a quantos conspiraram contra a soberania política e a 

integridade territorial Cabindas.  

 

a) É importante enfatizar que a Constituição da República Portuguesa de 1933, na qual o 

estatuto jurídico de Cabinda não tem absolutamente nada a ver com o de Angola, só caiu 

em desuso em 1976. Visto que a independência de Angola deu-se em 11 de Novembro 

de 1975, Angola não tem como valer-se do chamado “princípio da intangibilidade das 

fronteiras coloniais.” Cabinda, na Constituição Portuguesa, é um território com 

fronteiras próprias. Estas últimas não sofreram modificação nenhuma aquando da 

proclamação da independência de Angola em 1975, pois continuaram protegidas pela 

Constituição Portuguesa em vigor até 1976.  

 

b) Desde a data em que os Acordos de Alvor foram anulados, os mentores nacionais e 

internacionais do regime do MPLA estão empenhados em adiar sine die a restauração da 

soberania política Cabinda de dez em dez anos aproximadamente. Para frequentemente 
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obter o adiamento sine die do restabelecimento da independência de Cabinda, o regime 

do MPLA, cuja utilização criminosa do Estado e da economia é a principal característica, 

é, de vez em quando, obrigado a pôr em cena falsas negociações com sujeitos Cabindas 

subornados de antemão. 

 

c) Durante o seu regime ditatorial, José Eduardo dos Santos negociou e assinou inúmeros 

Acordos nado-mortos com sujeitos Cabindas inconsequentes, ou simplesmente aliciados. 

De entre os Cabindas que assinaram Acordos nado-mortos com Luanda destacam-se 

Lumingo Luís Carneiro Jimbi, Francisco de Assis Peso Bambi, António da Costa Fernandes, 

Miguel Nzau Puna, Henriques Tiago Nzita, Luís Ranque Franque, José Tibúrcio Luemba, 

Francisco Xavier Lubota, António Bento Bembe, e assim por diante.  

 

d) É quase sempre na véspera de negociações ilusórias entre Luanda e Cabindas teleguiados 

pelo próprio regime do MPLA, ou pelos mentores internacionais deste último, que 

surgem pessoas que se acham no direito de dar opiniões sobre Cabinda, pese embora o 

facto de não terem informação aprofundada sobre o assunto. 

 

 

 

Portugal é parte do Problema, daqui parte da Solução 

 

1. O académico português sustenta que a ocupação colonial de Cabinda por Angola “é um 

problema essencialmente africano e que seria uma organização como a União Africana, o 

mediador mais bem posicionado e mais capacitado para intervir.” Será?  

 
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/portugal-deve-ficar-de-fora-da-questao-de-cabinda-

defende-investigador_n1240673  

 

a) Nos termos do direito internacional público, antes e depois do estabelecimento de um 

protectorado internacional, o Estado protegido, e.g. Cabinda, é Estado no direito 

internacional e sujeito a essa ordem jurídica. Ainda segundo o direito internacional, um 

Estado não pára de existir como uma entidade jurídica mesmo se a totalidade do seu 

território estiver ocupado por qualquer que seja o inimigo.  

 

b) Em 1962 os chefes de Estado dos únicos países adjacentes à Cabinda, i.e. Joseph Kasa-

Vubu e Fulbert Youlou da RDC e do Congo-Brazzaville respectivamente, resolveram 

chamar a atenção da Assembleia Geral das Nações Unidas para a controvérsia entre 

Cabinda e Portugal. Agiram de harmonia com os termos do Artigo 35 da Carta das 

Nações Unidas, conscientes de que a situação de Cabinda é da natureza das que se 

acham previstas no Artigo 34 da Carta supracitada. Foi isso que permitiu ao peticionário 

Cabinda, Luís Ranque Franque, de ser formalmente ouvido pela Quarta Comissão da 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de Novembro de 1962. 

 

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/portugal-deve-ficar-de-fora-da-questao-de-cabinda-defende-investigador_n1240673
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/portugal-deve-ficar-de-fora-da-questao-de-cabinda-defende-investigador_n1240673
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c) Cabe às Nações Unidas, mormente à Quarta Comissão da Assembleia Geral atrás referida 

e ao Comité Especial para a Descolonização (ou “Comité dos 24”), levar a bom termo o 

processo de descolonização de Cabinda. Pretender resolver o problema de Cabinda fora 

da jurisdição das Nações Unidas é protelar sine die o restauramento da soberania política 

Cabinda e é, por conseguinte, perpetuar a instabilidade e insegurança políticas na região. 

 

d) Não é possível que a União Africana seja a mediadora melhor posicionada e mais 

capacitada para levar a bom termo o processo de descolonização de Cabinda. Querer 

fazer crer o contrário é um insulto à nossa inteligência e àquilo que representamos, nós, 

Cabindas. Cerca de 70% do orçamento anual da União Africana, que não excede 800 

milhões de euros, é abastecido pela União Europeia e os EUA. Numa situação deveras 

humilhante como esta, tudo quanto a União Africana pode fazer é executar os ditames 

de seus financiadores.  

 

e) O Professor Dr. Luís Brás Bernardino defende que Portugal deve ficar de fora da questão 

de Cabinda. Mais adiante, diz olhar para a questão das fronteiras terrestres e marítimas 

em África como um problema essencialmente africano e que passa necessariamente por 

uma resolução africana. Curiosamente, o Tenente-Coronel português, e alto funcionário 

da NATO, não deseja ficar de fora das questões africanas. Prova disso é, por exemplo, o 

seu projecto de Pós-Doutoramento sobre as Arquitecturas de Segurança e Defesa 

Africanas. 

 

2. Na perspectiva do Dr. Bernardino, especialista da NATO em defesa e segurança 

(africanas!), o conflito em curso entre Cabinda e Angola é uma questão interna, i.e. um 

diferendo interno.  Este desacordo, diz o especialista, “tem levado a uma gestão politico-

diplomática da parte de Angola, com acordos mais ou menos camuflados, no sentido de 

trazer alguma calmia à região e não evoluir para o plano regional e internacional.” O 

académico português conclui que “Angola irá tentar a todo o custo que este conflito não 

extravase as suas fronteiras, e que dificilmente admitirá uma mediação internacional que 

não lhe interessa de todo porque seria admitir que o conflito existe e que estaria a 

escalar para uma esfera internacional.”  

 

a) Os depoimentos do dignitário da NATO não fazem senão enfatizar o que todos sabemos, 

i.e. que a política interna e externa de Angola não é decidida pelos Angolanos, mas sim 

ditada por entidades terceiras. Todos nós sabemos que Angola foi tornada numa 

substância mercenária encarregue de aterrorizar os Cabindas em qualquer parte do 

mundo, a fim de viabilizar e perpetuar a extorsão das riquezas e recursos naturais de 

Cabinda. Essa extorsão é levada a cabo por nações poderosas e forças comerciais brutas  

cujo lema é: “impera a lei do mais forte.” 

 

b) Ousar afirmar que o conflito entre Cabinda e Angola é uma questão interna de Angola é 

escandaloso; é um insulto aos princípios do direito internacional público e dos direitos 

humanos. Só cai nessa cilada quem confunde o conceito de “minoria étnica” com o 

termo “povo.” As minorias étnicas reclamam os seus direitos nos termos do Artigo 27º 
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do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, enquanto que os Cabindans 

reivindicam os seus direitos em conformidade com o Artigo 1º do mesmo Pacto; com a 

Resolução 1514 (XV) da Assembleia Geral de 14 de Dezembro de 1960, a respeito da 

Declaração sobre a Concessão da Independência aos Países e Povos Coloniais; com a 

Resolução 1803 (XVII) da Assembleia Geral de 14 de Dezembro de 1962, acerca da 

“Soberania Permanente dos Povos e das Nações sobre suas Riquezas e Recursos 

Naturais;” e com a Resolução 2144 (XXI) da Assembleia Geral de 26 de Outubro de 1966, 

na qual Cabinda é reafirmado como um país e povo sob dominação colonial. 

 

c) O direito internacional público não considera a minoria étnica como um ente submetido 

a uma potência estrangeira, como é o caso do povo, que por isso é titular do direito à 

autodeterminação e independência. Ao contrário da minoria étnica que é pura e 

simplesmente um subgrupo, ou uma minoria nacional, em conflito com o Estado a que 

pertence, os Cabindans são um povo e nação em conflito com potências estrangeiras, 

neste caso Portugal (União Europeia) e Angola. 

 

 

 

 

A Dependência Euro-Americana dos Recursos Naturais de África 

 

1. Entre 17 e 24 de Abril de 1955, teve lugar em Bandung (Indonésia) a famosa Conferência 

Ásia-África, tcc Conferência de Bandung. Os líderes aí reunidos sublinharam o direito 

fundamental de todos os povos à autodeterminação e prometeram a sua solidariedade 

uns com os outros na luta contra o colonialismo e na luta pelo desenvolvimento 

económico e social. 

 

a) Na sequência dessa Conferência, o Ministro Português dos Negócios Estrangeiros, Dr. 

Paulo Cunha, reuniu-se em Novembro do mesmo ano com o seu homólogo norte-

americano, o honorável John Foster Dulles. Nessas convesações bilaterais entre países 

membros da NATO, os protagonistas concordaram no seguinte, citação:  

 

“A própria existência da Europa Ocidental depende dos recursos de África e do 

contínuo controlo exercido pelas potências da Europa Ocidental sobre o continente 

africano.” https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v27/d148  

 

b) Quer queiramos quer não, a política interna e externa de Angola, que sabemos ser 

proveniente de entidades terceiras, é sem dúvida influenciada pelo facto de a existência 

da Europa Ocidental (NATO) depender dos recursos naturais de África. É difícil, para não 

dizer impossível, que as arquitecturas de segurança e defesa africanas propostas por 

oficiais da NATO sejam vantajosas para os países africanos e respectivas populações, 

sabendo que é do interesse da NATO exercer um controlo contínuo sobre o continente 

africano.  

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v27/d148
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c) Em 1974, Dr. Henry Kissinger, reputado político norte-americano, recomendou 

o despovoamento dos chamados países pobres, dizendo: “O despovoamento deve ser a 

maior prioridade da política externa americana em relação ao Terceiro Mundo.” Obter 

para si (EUA) o livre acesso às riquezas e recursos naturais desses países, uma vez 

despovoados, eis o principal motivo da recomendação. É este o teor do Memorando de 

Segurança Nacional 200, datado de 24 de Abril de 1974, sob o título: “Implicações do 

crescimento da população mundial para a segurança e interesses ultramarinos dos EUA.” 
https://rense.com/general59/kissingereugenics.htm  
 

d) Relativamente ao conflito que opõe o Governo de Angola ao Território e Povo Não-

Autónomos de Cabinda, uma resolução exclusivamente africana coroada de sucesso é 

inimaginável, enquanto a própria existência da Europa Ocidental depender dos recursos 

de África e do contínuo controlo exercido pelas potências ocidentais sobre o continente 

africano. Em Outubro de 1997, por preconizar uma resolução africana, o então 

presidente da República do Congo-Brazzaville, Prof. Pascal Lissouba, foi derrubado por 

um golpe militar apoiado por Angola e França. Em 2001, o então presidente da África do 

Sul, o honorável Thabo Mbeki, também preconizou uma resolução africana. Os inimigos 

da democracia e do bem-estar em África conseguiram demitir Mbeki das suas funções.  

 
https://www.theguardian.com/world/interactive/2012/jun/06/south-africa-secrecy-bill-

interactive  
 

 

 

 

Os Interesses da Europa e os Direitos das Crianças Cabindas 

 

1. No meu livro “Cabinda: Obama’s Challenges in Africa,” explico que enquanto não houver 

um “Plano Económico” destinado a conciliar o facto de a própria existência da Europa 

Ocidental depender dos recursos naturais africanos com o direito das crianças africanas a 

levarem uma vida próspera graças às riquezas de seus respectivos países, nenhum país 

no mundo ajudará a África a fazer o tipo de progresso que o tempo exige. 
https://www.chiadobooks.co.uk/bookshop/cabinda-obamas-challenges-in-africa  

 

 

 

Grato pelo seu tempo e apoio construtivo. 

 

 

 

 

Bartolomeu Capita (Sr.) 

Presidência Conjunta, Movimento Nacional Cabinda 

 

https://rense.com/general59/kissingereugenics.htm
https://www.theguardian.com/world/interactive/2012/jun/06/south-africa-secrecy-bill-interactive
https://www.theguardian.com/world/interactive/2012/jun/06/south-africa-secrecy-bill-interactive
https://www.chiadobooks.co.uk/bookshop/cabinda-obamas-challenges-in-africa
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« Those oil companies, as well as Chevron Oil, feared UNITA would follow up on threats to 

sabotage the oil facilities in Cabinda. On 23 January, in response to UNITA’s actions, US liaison 

officer in Angola, Edmund Dejarnette, declared: “I come with instructions from Washington to 

say our message is clear. These are our people and hands off Cabinda, Dr. [sic] Savimbi.” 

Department of State spokesperson Richard Boucher added that “any further offensive action 

in Soyo, Cabinda or elsewhere in Angola should be halted immediately.” The administration’s 

statements reflected its displeasure with Savimbi for threatening US economic interests. 

However, the Clinton administration gave no indication of what it would do if UNITA did attack 

the Cabinda oil facilities or did not cease its military aggression. » 

George Wright, The Destruction of a Nation: United States’ Policy Toward Angola since 1945, Pluto Press, London 1997, p. 171 

Berlim, 6 de Julho de 2020 


