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Resumo 

Entre 1961 e 1974, Portugal esteve envolvido em guerras coloniais em África em frentes diferentes. 
Angola, Moçambique e Guiné lutavam contra o domínio colonial exercido por um país europeu, distante 
e diminuto. As colónias estavam distantes da metrópole e não apenas em termos geográficos: eram 
territórios em rápido desenvolvimento e, especialmente no caso de Angola e Moçambique, tinham 
potencial económico suficiente para ultrapassar a sede europeia de poder. 

A guerra pode ser contada sob diferentes perspectivas e a que vai ser considerada nesta artigo 
representa o ponto de vista de autores que escreviam em português em Angola, ou acerca de Angola. 
Para efeitos de limitação do foco de interesse, serão apenas considerados textos escritos em 1961 e 
1962, por autores que escreveram em português em periódicos da época, publicados em angola ou 
sobre Angola. Para maior representatividade de pontos de vista, serão analisados textos de militares e 
civis, angolanos, portugueses e brasileiro. 

O regime português da época não queria abandonar as possessões portuguesas em África. O mote 
utilizado na época foi “Angola é nossa”. Contudo, e devido às circunstâncias políticas e sociais da época 
e se o destino das colónias fosse o de serem mantidas a qualquer custo, Portugal iria tornar-se um país 
onde existiriam duas espécies de cidadãos: os que conheciam em primeira mão a guerra africana, e os 
que se mantinham em território nacional europeu ou africano, sem esse conhecimento directo. 

Os periódicos da época retrataram acontecimentos. Quais eram os acontecimentos retratados, quais 
eram os critérios de escolha e gatekeeping e quais os textos disponíveis para diferentes públicos será a 
perspectiva de análise que utilizará análise de conteúdo como método, bem como a análise dos 
recursos estilísticos e de género jornalístico empregue pelos autores. 
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