
A DTA E OS ACONTECIMENTOS DO CONGO EX-BELGA

A DTA, quando dos chamados "acontecimentos" no Congo ex-belga, desenvolveu
importante actívidade humanitária, transporlando vÍveres e medicamentos, e procedendo à

evacuação de nacionais portugueses é belgas de locais em que a sua segurança era
afectada pela onda de violência que interesses polílicos e conflitos raciais provocaram. Não
disponho de estatística que cubra todo o período em que a DTA actuou no Congo ex-belga,
mas posso comprovar que, durante o mês de Julho de 1960, mais precisamente, entre os
dias I a 17, voaram-se mais de 60 horas e percorreram-se ma¡s de 15 000 quilómetros
para evacuar 1226 pessoas de Leopoldville, e Luluabourg.

A frota da DTA, nessa altura, era constituída por 7 DC,3 (de 28 passageiros), 3
Beechraft C-45 (de 7 passageiros), e de 2 velhos Dragon Rapide (de 6 passageiros), Com
essa frota competia-lhe cobrir um território de 1.250.000 quilómetros quadrados, uma área
correspondente à soma das áreas de Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda e

Suíça.

Logo que o Governo porluguês, através do Governo Geral de Angola, determinou a

evacuação de quanlos portugueses desejassem abandonar a nova República do Congo
(Leopoldville) como responsável pela execução dessa missäo, entendi necessária a minha
deslocação a Leopoldville para, com as nossas autoridades consulares e, se possível, com
as autoridades congolesas, organizar e programar as evacuações.

A entrevista que tive, logo após a chamada a Leopoldvílle, com o Vice-Cônsul de

Portugal, foi decepcionante. O Delegado da DTA em Leopoldville, era ainda mais
pessimista. Ambos punham em dúvida a possibilidade de organizar, e mu¡to menos, de

executar, uma evacuação de tipo "ponte aérea". A evacuaçäo dos nossos compatriotas era
contrariada pelo Governo congolês, pelo que não poderíamos contar, nem sequer, com
uma platónica cooperação do sector oficial.

Por outro lado, o total do caos que reinava, com a polícia e o exército pulverizados

em pequenos bandos ao serviço dos vários partidos políticos em luta pelo poder, tornava

impossível qualquer tentativa de organização de ordeira e programada evacuação.

Em face da situação, resolveu-se que apenas se adoptariam vagas recomendações a

difundir entre a colónia portuguesa, facilitando o acesso à evacuaçäo. Que esta se faria a
partir do aeroporlo, de N'Dgili, em grupos de não mais de 30 pessoas, com o mínimo de

bagagem possível, e que, no aeroporto, se deveriam dirigir ao Delegado da DTA. As
evacuações processar-se-iam a partir do nascer do Sol do dia B.

Antes de regressar ao aeroporto, no carro do Vice-Cônsul, percorremos parte da
cidade. O que me foi dado ver, deixou-me completamente apavorado! A maioria dos
estabelecimentos comerciais, com as montras e portas deslruídas, tinham sido saqueados.
Mu¡tos apresentavam sina¡s de terem sofrido incêndios mais ou menos gravosos.
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Em frente de um dos mais modernos hotéis da cidade, uma multidão ululante assistia
ao espectáculo que um oficial belga, descalço e em cuecas, era obrigado a oferecer, para
gáudio de todos. No meio de pauladas e coronhadas, tinha que caminhar sobre um arame
farpado estendido ao longo da rua. Gada vez que colocava um pé fora do arame, choviam
pontapés e pauladas. Se caísse, estava perdido...

Mas, junto do "Bac", a estação da jangada que atravessava o rio Zaire e ligava
Leopoldville com Brazzaville no ex-Congo francês, as coisas estavam bem piores. A panir
do cais de embarque, estendia-se uma longa fila de fugitivos belgas, A travessia do rio
fazia-se com irregularidade e ao sabor da vontade do "Comandante du Bac". Soldados
congoleses, alguns dos quais perdidos de bêbados, entretinham-se a pilhar os pouôos
haveres que essa pobre e aterrorizada gente procurava levar consigo. Qualquer tentätiva
de resistência ao roubo era castigada com terrível brutalidade. Volta-não-volta, sacavam
uma das mulheres ou rapariguinhas, arrastavam-na para fora da bicha e, num casinhoto de
madeira e zinco, junto do rio, violentavam-nas. Os maridos, pais, ou parentes, eram
mantidos na bicha sob a ameaça das armas, e os mais recalcitrantes ficavam estendidos
no chão, depois de uma chuva de coronhadas...

Regressei ao aeroporto de N'Djili, depois de uma viagem de meter medo, por uma
estrada atravancada de toda a espécie de veículos, cada qual com a sua prioridade, e
nenhum respeitando as mais elementares regras de trânsito!

Eu sentia-me desanimado com as dificuldades inesperadas que estava surgindo à
missão de evacuação. Por outro lado, apesar das díficuldades, o número de candidatos à
evacuaçáo excedia em muito a capacidade de transporte que podíamos dispor para a
missão. \

Só era possível, sem criar graves problemas nas ligações aéreas domésticas de
Angola, distrair para.as missões de evacuação dois aviöes DC.3, o que correspondia 25Yo

da nossa total capacidade de transporte, Mas, os dois aviões, na melhor das hipóteses,
apenas conseguiriam evacuar para Luanda cerca de 200 pessoas por dia! O aeroporlo de

N'Djili só operava de dia, dado o estado de sítio que vigorava em Leopoldville, e Luanda
ficava a 560 quilómetros...

Se tivessemos possibilidade de transportar os evacuados para local mais perto, mas
que dispusesse de facilidades de acolhinrento aceitáveis para umas largas centenas de
pessoas, física e psiquicamente atingidas, melhoraríamos extraordinariamente a

capacidade de evacuação. Só Brazzaville poderia resolver a dificuldade. Mas, qual a

at¡tude da República do Congo (Brazzaville)? Autorizaria gue por ela se processasse a
operaçáo? E, mesmo que autorizasse, haveria condições para albergar tanta gente?

Umavez que era,a única alternativa viável, entendemos que se impunha uma ida a
Brazzaville para esclarecer a viabilidade dessa soluçáo. Disse entendemos, porque eu, o

Vice-Cônsul, o Delegado da DTA, e o meu ''comissário cle bordo", assim o entendemos.
Antes da partida de Luanda, o Governo Geral de Angola tinha oficiosamente

informado que um observador, por parte do Governo Central de Lisboa, estava autorizado
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a deslocar-se nos av¡ões da DTA envolvidos nos voos de evacuaçáo no congo ex-belga'

para evitar desagradáveis problemas, serìa inscrito nos registos como comissário de bordo

e envergaria o fardamento adequado à funçáo de comissário da DTA'

Tratava-se do Eng'e Jorge Jardim' conhecida personalidade política residente na

Beira(Moçambique)'epenasoconheciaporreferênciasqueouviraametlpai,também
residente na Beira e seu declarado inimigo político. Não foi sem profunda desconfiança e

certo desagrado que recebemos o novo "colega"'

Porém, a Sua coragem, calma, e frio raciocínio em situações particularmente difíceis,

mereceram o nosso respeito e admiraçáo. Näo é lácil entender como tanta coragem pode

cabernumhomem!Acabeiporserseuam¡goeadmìrador.Emboaverdade,foi,eleo
verdadeiro organizador das lacilidades e auxÍlio aos refugiados que evacuámos e aos que'

at ravés do f e rry-boat, ati n gi ram Br azzaville'

MalaterrámosemBrazzaville,fomosrodeadospornumerosogrupoqLleprocurava
notÍciasdoqLlesepassavaemLeopoldville.Váriospotluguesesseencontravamnesse
grupo,ansiososporsaberdeamigoseconhecidosresiclentesnavìzinhacidade.Quando
lhesfalámosnosnossosplanosdeevacuação,imediatamenteofereceramasua
colaboração. Logo nos.,g",',o' uma visita ao Liceu, que cstava em férias e que, segundo

eles,poderiaservirparaalbergarosrefugiadosFomosdarumavistad'olhosaoLiceu'e
ficámos entusiasmados. Era um edifício moderno, conl enormes salas, bem are,jadas, e

suficientes sanitários. Formámos ttma "comtssáo executiva" de auxílio aos refugiados' na

quase totalidade composta por comerciantes portugueses radicados em Brazzaville' e não

tardaram as primeiras ofertas! Géneros alimentícíos, cobertores, colchões' e até rrm fogão

a lenha.

Faltava, porém, o principal: a anuência e apoio do governo congolês'

Essas dèmarches foram entregues ao nossor" "comissário"l

Sempestanejar,aceitouadifÍcilmissão'PerguntouondeficavaoGoverno,e
desandou.Só,eaPé.

Foiatélá,eperguntouàsentinelaseMonsieurlePresidentestava.Comolhe
respondessequesim,queestavanoseugabinete,agradeceue..'entrou.Perguntouonde
ficava o gabinete de son Excellence Monsieur le President. Diseram-lhe que no 1'q andar'

ao fundo do corredor, e ele " subiu

E acabou por ser recebido pelo famoso Abade Youlou!

Expostooproblema,logoteveagarantiacletotalapoiodapartedogoverno
congolês.Quandoregressou,jáveiomontadonumjeepmilitar,guiadoporumgarboso
oficial da casa Militar da Presidência. DaÍ em diante, tudo girou a velocidade incrível' e em

poucas horas o Liceu estava apto a receber os primeiros refLlgiados!

oEng.gJardimiaficaremBrazzaville,paracompletaraorganizaçáodarecepçãoe
acomodaçáo dos refugiados. Porém, à despedida, confidenciou-me que ia tentar regressar

a Leopolclville durante a noite e de barco, pois não desistia cje arranjar maneira de liberar a

saída dos estrangeiros...
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Nunca me contou como conseguiu que fosse autorizado o funcionamento do ferry-

boat, retirada a guarda que lanto massacrara a bicha para o ferry, nem como foi permitida

(ou tolerada) a nossa ponte aérea.

O cerlo é que, no dia seguinte de manhã, quando os dois DC.3 da DÏA aterraram em

N'Djili para dar Início à ponte aérea, aguardavam a sua chegada o Vice-Cônsul, o Delegado

da DTA, e... o "Comissário" Jardim! Chegara ao apartamento do nosso Delegado pelo

romper da aurora, para Se barbear e tomar o pequeno-almoço! Das suas actividades

nocturnas, apeqas nos lalou da travessia do Zaire, cerca da meia-noite, numa almadía. O

resto... nada!

Na véspera, quando do meu regresso a Luanda, aguardava-me a ordem para.,me

dirigir de imediato ao Governo Geral. :
O Governador Geral, depois de ouvir atentamente o meu relato do que vira, e do que

preparáramos para acolher os fugitivos, imediatamente entrou em comunicaçáo telefónica

com o Ministro do Ultramar. Assim que se estabeleceu a ligação telefónica com Lisboa,

entendi que "estava a mais", e tentei sair da sala. Mas o Governador Geral, por gestos,

mostrou desejar que eu assistisse ao telefonema.

Porquê?

Desconheço porque desejou o Governador Geral a mìnha presença durante o

telefonema, mas eslou em crer que para adicionais esclarecimentos, se necessários,

durante o telefonema.
O meu valor como testemunha pouco ou nenhum valor podia ter. Nem sequer poderia

identificar o interlocutor, ou repetir o que fora dito por Lisboa'

O seu interlocutor, que tudo indicava ser o Ministro do Ultramar, parecia que pouco se

impressionava com a situaçáo em Leopoldville, considerando-a como normal e pouco

importante para nós. Era clara a relutância em sancionar qualquer acto que pudesse ser

encarado como quebra de uma atitude de total alheamento pelo que por lá se passava.

Mesmo quando o Governador Geral, argumentando com o facto de só dispor de 1000

homens de efectivos militares e militarizados para manter a ordem e segurança de um

território quase 15 vezes maior que Portugal, em face de uma controlada e dirigida

subversão que ameaçava transbordar para o nosso territór¡o confinante com o Congo ex-

belga, não teve resposta satisfatória.

Saí do gabinete do Governador Geral, confesso, preocupeidíssimo'

Seria propositada a aparente atitude de minimizar o perigo? Leviandade, apenas ou,

friamente, estava já a ser aplicada uma política de abandonc?

O que se estava passando no Congo (Leopoldville) era algo mais que arruaças

decorrentes de incontrolada alegria popular pela independência. Era transparente que a

expulsão dos brancos loi posta em prática a contragosto dos governantes congoleses.

Assisti a um apelo feito pelo próprio Lumumba aos belgas que no aeroporto aguardavam

embarque para a Europa, no sentido de que desistissem da fuga, que näo abandonassem

os congoleses que tanto necessitavam deles. Mas já era muito tarde'..
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eualquer dos dois grandes candidatos a camuflados colonizadores por interposta

pessoa (um ,'domesticado" governo congolês) só teria qualquer chance de sucesso depois

de enxotar os anteriores colonizadores. Foi fácil, jogando com vaidades ambiçoes,

primitivismo, e racismo, provocaf um tal clima de violèncìa e ódios, que levasse os belgas a

abandonar o Congo.

A fronteira Norte de Angola é apenas um r¡sco no mapa' náo representa qualquer

limite de territórios habitados por etnias ou trlbos diferentes. Os bakongos säo a etnia

dominante no Bas-Congo, província da ex-colónia belga, e dos nossos distritos do Uiie' e'

parcialmente, dos distritos doZaire e Quanza Not1e. O governo da nova nação congolesa

era totalmente dom¡nado pelos bakongos, e a UPA(União dos Povos de Angola) não

passava de uma organizaçáo de bakongos para bakongos'

Como podia Lisboa näo considerar perigosa a situação?

Quem pretendia enganar quem?

Os dois aviões que descolámos para Leopoldville, durante dias, em quase constante

vai-e-vem, ,,sacaram" centenas de portugueses e belgas da fogueira de ódios e brutatidade

em que se transformara a capital congolesa. Foi um trabalho esgotante, especialmente

para os que em terra organizavam e dirigiam os embarques e desembarques' O aeroporto

de N'Djili apenas funcionava, se funcionasse, entre o nascer e pôr do Sol' Havia que

trabalhar no duro para aproveitar o tempo. E, para além desta limitação, começaram a

surgir dificuldades à continuidade e regularidade da operaçáo. As autoridades congolesas,

mu¡to embora o "governo" tivesse dado a luz verde à nossa operação, tudo faziam para a

dificultar. Desde morosas conferências de documentos e bagagens, restriçöes de tráfego

rodoviário na estrada para o aeroporto, arbitrárias e demoradas suspensöes no despacho

aeroportuário, até ao emprego da força, tudo servia para dificultar as operações de

evacuação que se estavam processando em N'Djiti, por nós e pela sabena.

Assisti à brutal "acçäo de despejo" aplicada a um Boeing 707 da Sabena' repleto de

mulheres e crianças, já pronto para arlancar com os reactores' cerca de 250 mulheres e

crianças foram expulsas do aviáo à coronhada e pontapé. Uma senhora, carregando um

bebé ao colo, vários sacos e embrulhos e, ainda, um garotinho de uns três a quatro anos

pela mão, já na placa de estacionamento e a caminho da aerogare, foi violentamente

empufrada por um soldado congolès. Ficou caída de joelhos e, mal fizemos menção de

correr para a ajudar, o heroico militar desatou a gfitar por ajuda dos camaradas, e

manteve-nos em respeito de espingarda em risle. Logo que aparecefam os seus

camaradas, para mostrar a sua valentia, ferrou um pontapé no garoto que o atirou à

distância. os gritos da senhora e o choro dos garotitos cortavam o coraçáo, mas as armas

dos valentões.,. coÌ1avam veleidades!

Tratava-se de um bando de "valorosos guerreiros" da facção Lumumba, o mesmo

que,diasantes,delágrimanocantodoolho,rogavaaosbelgasparaquenãosefossem
embora...
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os capacetes de aço desta tropa ostentava, para não se confudir, uma banda em
vermelho vivo. Coincidências...

A facção fiel a Adula, mais disciplinada, usava uma þanda azul. sintomático... Mas,
ainda alguns passageiros do Boeing não tinham chegado à aerogare, quando os da banda
vermelha (no capacete) desataram aos gritos e, montando nos jeeps, desandaram a
camínho da cidade. Alguns, mais apavorados, näo atinando com os seus leeps, fugiram
para o interior da aerogare.

Os responsáveis por este súbito pânico eram pára-quedistas belgas que, em patrulha
próximo do aeroporto, foram avisados do que se passava.

O que se seguiu foi do bom e do bonitol Perseguindo a canalha que se refugiara.,íra
aerogare, misturando-se com os passageiros, a limpeza terminou em poucos minutos.
Nesse dia, os vermelhuscos não voltaram ao aeroporto.

Ao chegar a noite, todos estávamos completamente esgotados, A tensäo em que
vivíamos, mais que o calor e o trabalho, fazia com que chegássemos a Brazzaville, para
passar a noite, completamente estoirados. Mas, como receávamos que alguém se metesse
a tentar alguma "maldadezita" nos aviöes. estendÍamos uns cobertores no chão, entre as
cadeiras e no corredor, embrulhámo-nos em tudo quanto travasse um mosquito, e
dormimos nos aviões!

Mal nasceu o dia, fomos surpreendidos por um grupo que, acabando o seu turno de
serviço voluntárío no Liceu, nos vinha lrazer calé quenle e päo com manteiga. Estávamos
esfaimados, pois nada comeramos no dia anterior a não ser bolachas "Maria" e a laranjada
de bordo. 

r

E voltámos à faina.

Já ao cair da tarde, fomos informados de que o governo congolês, pressionado pelo
corpo diplomátíco, ace'dera a facilitar a nossa tarefa. Mesmo o "bac", como era designado o
ferry-boat, passara a funcionar com toda a regularidade.

Entretanto, os TAP, com um Super Constellat¡on, aterra em Brazzaville para dar uma
impodante ajuda à nossa ponte aérea. Brazzaville, com o pessoal que evacuavamos e o
que atravessara o Zaire no Bac, corria o risco de esgotar a sua capacidade de asilo. Os
refugiados que chegavam eram em muíto maior número do que o daqueles que parliam, e
em breve se atingiria a saturação. Embora tivesse resolvido que, díariamente, um dos DC.3
regressasse a Luanda com uma lotação completa de passageiros e para trocar de
tripulaçáo, isso não resolvia totalmente o problema. A preciosa ajuda dos TAp solucionava
o problema.

os que tiveram a sorte de seguir para Luanda nos TAp, não devem ter esquecido o
carinho com que a tripulaçáo do Super primou em recebê-los. E näo é fácil lidar com esle
género de passageiros, lraumatizados, excitados, e na maioria das vezes,
incompreendidos e injustiçados.

Quando cheguei a Luanda aguardavam-me graves notícias. A situaçäo em
Luluabourg, capital de províncía do Kassai, a cerca de 200 quilómetros da extremidade
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nordeste de Angola, atingira um clímax de violência que já custara muitas vidas e

dstruiçöes.
Decidi retirar um avião ao trabalho que se estava a fazer em Leopoldville, e ir até

Portugália. Em Portugália, juntamente com outro DC.3 que iria lá ter, procurarÍamos

informaçóes mais detalhadas através da Diamang. Esta mantinha comunicações

radiotelefónicas com a Forminiére, a empresa diamantífera belga que operava no Kassai.

Foi por essa via que ficámos sabendo que o aeroporto de Luluabourg estava nas

mãos dos pára-quedistas belgas, e que todos os brancos da cidade e arredores tinham

sido evacuados para o aeroporto. A cidade fora pilhada, e alguns dos seus melhores

edifícios tinham sido incendiados.

No dia seguinte de madrugada, acompanhado do outro Dakota, iniciámos a

evacuação de Luluabourg, e até à noite tínhamos "sacado" 206 pessoas, o que dadas as

dificuldades, não foi mau resultado. Em vez dos 15 quilómetros da ponte aérea de

Leopoldville, cada viagem de ida-e-volta a Luluabourg eram 500 km.

Durante a noite fomos informados que, em vez de Luluaþourg, deveríamos atribuir

prioridade à evacuação de cerca de uma centena de mulheres e crianças, familiares de

funcionários da Forminiére que se encontravam cercadas nas minas de diamantes em

Bakwanga.

O que se passou em relação a essa evacuação é descrito na "estorinha" seguinte, no

dia 13 de Julho de 1960. Que não foi sexta'feira... mas pareceu!

Eu regressei no dia 14 a Luanda, mas o outro avião completou a evacuaçäo em

Luluabourg, ''sacando" mais 129 belgas e portugueses

A ponte de Leopoldville prolongou-se até ao dia 18 sem problemas de maior, data a

parlir da qual se suspendeu a operação, por se considerar desnecessária, uma vez que o

ferry para Brazzaville funcionava regularmente, tal como as carreiras da Sabena para a

Europa.
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BAKWANGA, 1960

Bakwanga é uma pequena vila situada a cerca de 1so qulómetros ao sul de
Luluabourg, na província do Kassai, no ex-congo Belga, hoje zaire. Era um importante
centro mineiro, explorado pela Forminiére, empresa diamantífera do grupo De Beers.

A independência concedida pela Bélgica aos territórios, que o rei Leopoldo I foi
adquirindo durante o seu reinado, estava descambando em complicada e desoladora
salganhada. 

,,
Como usualmente... eram os brancos que pagavam as favasl
Ainda está por explicar muita coisa que aconteceu e algumas decisões que então se

tomaram. Näo vai ser fácil explicar o porquê de se ír buscar Lumumba à prísão, onde fora
parar por roubo de valores selados, quando era empregado de uma estaçáo dos correios,
para colaborar na mesa-redon
De aluno de uma missão crist
meio política, preso de delito
independência, primeiro-min
Lumumba da URSS!

Porque se favoreceram os bakongos, Lumumba e Kasavubu, esquecendo que o
Congo, para além do Bas-Congo, era composto pelo Kassai, Equador e Katanga. eue
negociatas houve com o minério do Katanga, e trocas e baldrocas das zonas de influência
inglesa, americana e rubsa? Quem vendeu quem? A quem serviu a ONU?

Assisti ao abandono dos belgas. Um abandono voluntário e ordeiro, que acabou por
descambar em debandada e, em alguns locais, em sangrenta debandada. Assisti, na
aerogare do novo aeroporto de N'Djili (Leopoldville), aos rogos de Lumumba para que os
belgas näo abandonassem o congo, embora à mesma hora, nas ruas de Leopoldville os
soldados da Armée National Congolaise (antiga Gendarmerie), afecta ao partido do mesmo
Lumumba, pilhava, violava e matava os que Lumumba pedía para ficar e ajudar os
congolesesl

Enquanto em stanleyville, Luluabourg, e na própria capital, se crjava o terror para
enxotar o branco, Lumumba criava as maiores dificuldades à saÍda dos brancos e elogiava
os "valentes e leais soldados da ANC".

Não dava para entender...
Dentro das nossas possibilidades, íamos acorrendo aos locais mais "quentes,',

acudindo a quem de nós necessitava, mas as solicitações eram tanlas e de locais tão
dispersos, e os nossos meios tão reduzidos, que não chegávamos para "as encomendas".

E nem sempre se tratava de acudir a poftugueses.
Não nos surpreendemos com o pedido, de máxima prioridade para a evacuação de

cerca de uma centena de mulheres e crianças belgas, familiares de empregados da
Forminiére, uma das companhias diamantíferas do Kassai, em Bakwanga.
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