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Prefácio
Há mais de três milênios que as populações da chamada “raça preta” vêm sendo privadas do direito
a uma vida sem terror. Albert Churchward, no seu livro "The Origin and Evolution of Primitive Man",
isto é, “A Origem e Evolução do Homen Primitivo”, expõe os primeiros extermínios destas populações
na Europa, e um pouco por todo o lado no mundo, nos seguintes termos: “Eles [os Pretos] foram
exterminados na Europa, América do Norte, Japão, Austrália e Tasmânia, mas não tenho dúvidas de
que serão encontrados em sítios ainda não explorados”.
Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos EUA, na sua obra "The Papers of Benjamin Franklin",
Vol. IV, Editor: Leonard W. Labaree, USA: 1753, p. 234; exorta as futuras gerações americanas a fazer
todos os possíveis por forma a elevar o "número de pessoas puramente brancas no mundo", que,
segundo ele, é proporcionalmente pequeno, e a diminuir a qualquer custo o número de pessoas de
pele escura (africanas) e amarela (asiáticas).
O “National Security Study Memo 200”, datado de 24 de abril de 1974, sob o título “Implicações do
Crescimento da População Mundial para a Segurança e Interesses Ultramarinos dos Estados Unidos”,
inclui a proposta do Dr. Henry Kissinger (então Secretário de Estado dos EUA), no seu Memorando ao
NSC, segundo a qual “O despovoamento deve ser a prioridade máxima da política externa dos EUA
em relação ao Terceiro”.
A “descolonização exemplar”, prenhe de crimes de genocídio e de outros crimes contra a
Humanidade, foi um acto político de extrema gravidade inspirado na proposta supremacista de
Kissinger. Os autores do acto fizeram do lento mas seguro despovoamento de Cabinda e de Angola a
prioridade máxima da política externa de Portugal. Eis porque as populações de Cabinda e de
Angola são brutalmente privadas da verdadeira autodeterminação e independência, bem como dos
seus próprios meios de subsistência, i.e. das suas respectivas riquezas e recursos naturais.
Portugal, como Estado e Nação, é instado a tratar os Cabindas e os Angolanos não mais como “subhumanos”, já que é disso que se trata na proposta de Kissinger, mas sim como criaturas humanas
absolutas. Por outras palavras, Portugal é exortado a pôr definitivamente fim ao colonialismo e ao
neocolonialismo instalados respectivamente em Cabinda e em Angola pelos senhores da chamada
“descolonização exemplar”. É questão de pôr termo aos crimes de genocídio e outros crimes contra a
Himanidade em andamento tanto em Cabinda como em Angola.
À luz do direito internacional, é obrigação de Portugal, como Estado e Nação, fazer todos os possíveis
para que as Nações Unidas incluam Cabinda na sua lista dos restantes Territórios-Não-Autónomos,
sem mais delongas, e fazer com que o processo de descolonização de Cabinda seja exitosamente
levada a cabo sob a égide das Nações Unidas. Para tal, Portugal é chamado a trabalhar de mãos
dadas com os EUA, a Rússia, a China, a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha e a Santa Sé, visto que
essas entidades têm não somente interesses, mas também responsabilidades acrescidas em Cabinda.
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Genocídio em Cabinda: A Responsabilidade de Portugal

Os autores da chamada “descolonização exemplar” fizeram do Dr. António de Oliveira Salazar
um monstro, um fascista, imperialista, colonialista, racista, e por aí. Porém, não obstante essa
caricatura, os senhores da “descolonização exemplar” e seus descendentes não se privam de
desfrutar do néctar que da política externa estabelecida pelo regime do Dr. Salazar flui em
abundância e sem cessar. O petróleo de Cabinda, que passou a ser o néctar por excelência no
Olimpo Lusitano e Europeu, é a razão fundamental do acto de traição da classe política portuguesa à causa da justiça e harmonia, que desde 1885 é simbolizada pelo Tratado de Amizade
e Cooperação entre Cabinda e Portugal, tcc Tratado de Simulambuco. Trata-se de um acto de
traição contra o Povo e Nação Cabinda, e contra a dignidade dos Portugueses de Bem. É um
acto de extrema gravidade, ter tentado integrar unilateralmente o território de Cabinda no de
Angola, através do Acordo de Alvor (Luso-Angolano) de 1975, e continuar a dar o seu aval à
ocupação ilegal e ilegítima de Cabinda por entidades africanas e ocidentais desumanas e sem
escrúpulos. Com essa traição, os senhores da “descolonização exemplar” espelham o sentido
ridículo dos conceitos de cidadania, democracia e liberdade que pretendem representar.

Há mais de 46 anos que o Povo e Nação Cabinda é vítima de um genocídio indesmentível e de
outros Crimes contra a Humanidade a serem cometidos impune e silenciosamente. E tudo isso
perante a mais completa indiferença e hipocrisia da chamada comunidade civilizada. Embora
a população de Cabinda não exceda dois milhões, a esperança de vida à nascença caiu de 75
anos na era da administração do Dr. Salazar para 48 anos nos dias de hoje; isto é, na era pós“descolonização exemplar”. As taxas de mortalidade infantil e materna figuram actualmente
entre as mais elevadas do mundo. Em Cabinda, onde a pobreza extrema se expande dia após
dia, os caixotes do lixo tornaram-se o último recurso das crianças; e uma cama de hospital é
ocupada por quatro pacientes no mínimo. Não obstante o direito internacional insistir que
“em caso algum poderá um povo ser privado de seus próprios meios de subsistência”, o Povo
e Nação Cabinda é brutalmente privado de seus recursos naturais—petróleo, ouro, urânio,
ferro, diamantes, managanês, fosfatos, madeira, etc. Só em petróleo, as entidades invasoras
privam os Cabindas de mais de 35 mil milhões de dólares por ano. Trata-se de uma intenção
inequívoca de obliterar, no todo, o grupo nacional denominado Cabinda. Por outras palavras,
trata-se de um autêntico genocídio, a respeito do qual Portugal não tem como lavar as mãos.

Portugal, juntamente com seus parceiros africanos e ocidentais implicados na violação da
integridade territorial e da soberania nacional Cabindas, será, cedo ou tarde, responsabilzado
criminalmente, no mais “Alto Tribunal da História”, pelos crimes mais atrozes a serem cometidos no território de Cabinda desde 1975, altura a partir da qual Portugal resolveu deixar de
honrar a palavra dada aos Cabindas em Simulambuco (1885).
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No ensolarado dia 1 de fevereiro de 1885, foi firmado em Simulambuco (Cabinda) um Tratado
de Protectorado Internacional entre Cabinda e Portugal. De acordo com o disposto no Artigo
3º desse Tratado, citação: “Portugal obriga-se a fazer manter a integridade dos territórios colocados sob o seu protectorado”. No Acordo de Alvor supracitado, é precisamente o Artigo 3º
que os senhores da “descolonização exemplar” escolheram para exibir a sua postura pérfida,
isto é, a sua inimizade absoluta para com Cabinda e os Cabindas, assim como para com todos
os Portugueses de Bem. O Artigo em causa diz, citamos: “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”. Nem Hitler teria ousado fazer um pronunciamento selvagem do género, em vista do estipulado no Tratado de Simulambuco. Trata-se aí
de uma insolência própria de portugueses enxertados, pois os de gema não são dessa escola.

Não acreditamos que, no Acordo de Alvor, a escolha por Portugal do Artigo 3º para legalizar e
legitimar a alienação do território de Cabinda, sem procuração, e para subtrair-se de maneira
unilateral às suas obrigações para com Cabinda e os Cabindas, seja fruto de um mero acaso.
Pelo contrário, foi fruto da ideia de supremacia da raça branca vigente desde há pouco mais
de dois milénios, a qual, como todos nós sabemos, fundamentou a discriminação racial em
relação às pessoas de pele escura e sustentou a barbárie do tráfico transatlântico de escravos,
que na História da Humanidade se destaca pela sua dimensão, pelo seu carácter organizado
e, em especial, pela sua negação da dignidade humana das vítimas. A negação da dignidade
humana dos cidadãos Cabindas, articulada de modo peremptório pelos senhores da “descolonização exemplar”, é curiosamente endossada pelos sucessivos governos portugueses desde
então. A pergunta que fica no ar é a de saber “o que pensam os eleitores e os contribuintes
portugueses sobre o assunto?”

No tocante aos Tratados Luso-Cabindas de Chinfuma (1883), Chicamba (1884) e Simulambuco
(1885), é oportuno trazer ao de cima a relevante curiosidade do ilustre Padre Joaquin Martins,
C.S.SP., cidadão português e autor de “Cabindas — História, Crenças, Usos e Costumes,” a qual
se artucula como segue, citação: "E não se pode saber ao certo quem mais interessado estava
nesses tratados: se Portugal, para mostrar que não rejeita quem nele confia e a ele se entrega;
se os nativos do actual País de Cabinda em se sentirem seguros debaixo da bandeira portuguesa”. Relativamente à curiosidade do Padre Martins, cabe aos Portugueses de Bem mostrarem
ao mundo que Portugal não é uma nação por natureza inclinada a trair quem nela confia e se
entrega, e provar que é ainda possível um povo sentir-se seguro debaixo da bandeira [republicana] luso-europeia. A este respeito, eis a pertinente observação feita pelo Dr. Martin Luther
King Jr., citamos: “A tragédia final não é a opressão e a crueldade das pessoas más, mas o
silêncio sobre isso por parte das pessoas de bem”.
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“Grande parte do racismo de hoje está entrincheirada em
séculos de colonialismo e escravidão. É hora de reconhecer e
reparar erros de longa data e reverter suas consequências. A
justiça reparadora é essencial para a reconciliação e a criação de
sociedades baseadas na equidade, igualdade e respeito.”
― S.E.Sr. António Guterres, Secretário Geral das Nações Unidas

UNSG António Guterres
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A Diplomacia de Salazar e os Senhores da Descolonização Exemplar

A diplomacia do Dr. Salazar foi habilmente apropriada e é usada de modo oportunístico pelos
senhores da “descolonização exemplar” como instrumento político. O Memorando de uma
conversação datada de 1955 entre o então Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal,
Dr. Paulo Cunha, e seu homólogo norte-americano, o Honorável John Foster Dulles, traz à baila
o carácter persuasivo da diplomacia do Dr. António de Oliveira Salazar, de que hoje se servem
os senhores da chamada “descolonização exemplar.” A verdade é que o diplomata português
convenceu com êxito os Estados Unidos da América, porquanto ficou acordado entre ambos
os países que, citamos: “A própria existência da Europa Ocidental depende dos recursos da
África e do controlo contínuo exercido pelas potências da Europa Ocidental sobre o continente
africano”. Ademais, o medo insuperável das potências coloniais europeias de serem expulsas
deste riquíssimo continente, tanto pela Rússia como por países da Ásia, passou também a ser
compartilhado pelos EUA. http://bitly.ws/fm65

O colóquio entre Paulo Cunha e Foster Dulles teve lugar em novembro de 1955, isto é, sete
meses após a Conferência Ásia-África, também conhecida como Conferência de Bandungue.
Importa lembrar que por ocasião do 50º Aniversário dessa impressionante Cimeira, o então
Secretário-Geral das Nações Unidas, S.E. Sr. Kofi A. Annan, fez o seguinte pronunciamento,
citamos: “Os protagonistas da Cimeira sublinharam o direito fundamental de todos os povos
à autodeterminação. Comprometem-se a solidarizar-se uns com os outros na luta contra o
colonialismo e na luta pelo desenvolvimento económico e social”. Como não podia deixar de
ser, as nações que participaram na Conferência Ásia-África em referência são, desde de então,
vistas pelo “Ocidente” como entidades inimigas, isto é, como verdadeiros alvos a abater, dado
que se opõem firmemente aos interesses imperialistas e colonialistas que jamais deixaram de
ser prejudiciais aos interesses das populações africanas.

Falar de controlo contínuo exercido pelas potências da Europa Ocidental sobre o continente
africano, é falar do mais íntimo desejo das “nações ocidentais” de manterem as suas políticas
imperialistas e colonialistas, cujo propósito final é a realização de uma “África sem Africanos”.
Sabemos todos que o imperialismo e o colonialismo, em todas as suas formas e manifestações,
são guerras raciais e acções terroristas que visam fazer triunfar a ideia de supremacia branca.
É igualmente sabido de todos que a exploração da Europa, da África, da América e da Ásia
pelos supremacistas brancos, que são ao mesmo tempo imperialistas e colonialistas, foi acompanhada por extermínios parciais em certos casos, e exaustivo noutros, das suas populações
indígenas — genocídio descarado. Seguiu-se uma longa e cruel era de tráfico transatlântico
de escravos e de apropriação de escravos. A chamada “descolonização exemplar” foi um acto
mais do que hostil e desumano para com os povos africanos de Cabinda e de Angola. Tratouse de um acto premeditado cujo objectivo consistiu em instaurar o colonialismo em Cabinda
e o neocolonialismo em Angola. Isto, a fim de perenizar o controlo destes territórios africanos
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pelas potências ocidentais, cuja existência depende, segundo Portugal e os EUA, dos recursos
naturais da África. Ao alienarem o território de Cabinda e negarem ao respectivo povo o seu
direito à autodeterminação e independência [Resolução 1514 (XV) adoptada pela AGNU em
14 de dezembro de 1960], assim como o seu direito à soberania permanente sobre as suas
próprias riquezas e recursos naturais [Resolução 1803 (XVII) adoptada pela AGNU em 14 de
dezembro de 1962], os senhores da “descolonização exemplar,” bem como o Estado-Nação
em nome do qual agiram e a União Europeia de que o Estado-Nação em questão é membro,
são responsáveis pelos crimes de genocídio e outros crimes contra a Humanidade em curso
em Cabinda desde 1975.

É de suma importância trazer à luz o papel fundamental que Henry Kissinger desempenhou
no âmbito da “descolonização exemplar” entre 1974 e 1975. A dependência da Europa relativamente aos recursos naturais africanos é tal que Kissinger, diplomata norte-americano de
origem judia e consultor geopolítico que serviu como Secretário de Estado dos Estados Unidos
e Conselheiro de Segurança Nacional sob as administrações presidenciais de Richard Nixon e
Gerald Ford, atreveu-se a fazer a proposta genocida seguinte, citamos: “O despovoamento
deve ser a prioridade máxima da política externa dos EUA em relação ao Terceiro Mundo”. A
maldita proposta de Kissinger está consagrada no “National Security Memo 200”, datado de
24 de abril de 1974, sob o título: “Implicações do Crescimento da População Mundial para a
Segurança e Interesses Ultramarinos dos Estados Unidos”. http://bitly.ws/fm5T

Em 1975, Henry Kissinger foi a Portugal a fim de exercer pressões e conseguir a remoção dos
comunistas do cenário político português e solicitar a demissão imediata do Primeiro Ministro
de Portugal, o General Vasco Gonçalves, que a Administração Ford considerou ser um factor
destabilizador e, além disso, aliado do Partido Comunista Português e do seu ComandanteChefe Álvaro Cunhal. Importa lembrar que Vasco Gonçalves foi primeiro ministro entre 18 de
julho de 1974 e 19 de setembro de 1975, tendo por isso supervisionado as diligências do
presidente António de Spínola que visavam a outorga de independência ao Povo e Nação
Cabinda, entre julho e setembro de 1974. O despovoamento de Cabinda em andamento, é um
genocídio que deve ser visto no quadro da proposta de Kissinger e no da natureza corrupta,
irresponsável e cobarde dos senhores da “descolonização exemplar”.

É indiscutível a pertinência da dolorosa verdade que o senhor Boutros Boutros-Ghali, então
Secretário-Geral das Nações Unidas, trouxe a lume, citação: “Um genocídio em África não tem
recebido a mesma atenção que um genocídio na Europa ou um genocídio na Turquia ou um
genocídio noutras partes do mundo. Ainda existe este tipo de discriminação básica contra o
povo africano e os problemas africanos.” Apesar de tudo, sobram motivos para se acreditar
que o genocídio em Cabinda há de receber a devida atenção, pois a História ainda não disse a
sua última palavra.
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Argumentos de Portugueses em Defesa do Genocídio

A política africana do Dr. Mário Soares e outros senhores da “descolonização exemplar” é uma
encarnação genuína da visão geopolítica de Kissinger, segundo a qual “o despovoamento deve
ser a prioridade máxima da política externa dos EUA em relação ao Terceiro Mundo”. Na verdade, ela é um derivado da especulação de Salazar aprovada pelos EUA, de acordo com a qual
“a própria existência da Europa Ocidental depende das riquezas e recursos naturais da África
e do controlo ininterrupto exercido pelas potências desta mesma Europa sobre o continente
africano”. As ocupações colonial de Cabinda e neocolonial de Angola arquitectadas por Mário
Soares, os mentores ocidentais deste último e outros senhores da “descolonização exemplar”,
servindo-se do MPLA como entidade mercenária intermediária, envolvem não só o controlo
permanente destes dois países africanos por Portugal e seus aliados imperialistas, bem como
a pilhagem institucionalizada de seus respectivos recursos naturais chamados a perenizar a
própria existência da Europa Ocidental, mas também o despovoamento dos países africanos
em causa. No contexto da proposta de Kissinger, o termo “despovoamento” é sinónimo de
“política de limpeza étnica exaustiva”, isto é, uma exterminação premeditada das populações
indígenas dos países africanos em referência. Trata-se aí de um crime de genocídio tangível.

É curioso notar, hoje em dia, que os que reiteradamente forjam e procuram impôr argumentos
descabidos em defesa do colonialismo e do neocolonialismo, respectivamente em Cabinda e
em Angola, são supostos académicos portugueses, acerca de quem pouco se sabe se são portugueses simplesmente corruptos ou meros portugueses por enxertia. Nenhum académico ou
ideólogo angolano de gema ousa dedicar-se a uma tarefa tão abjecta. Já que Portugal, a União
Europeia e a OTAN tiram grande proveito do genocídio em andamento em Cabinda, não pode
deixar de haver cidadãos e instituições euro-ocidentais que o defendem com unhas e dentes.
Sabemos todos, que desde 1975, data da ascensão de Angola à indepenência, desaparecem
anualmente dos cofres do Estado angolano dezenas de bilhões de dólares norte-americanos,
e é igualmente do conhecimento de todos que os destinatários por excelência dessas enormes
somas de dinheiro líquido são: Portugal e os demais países da União Europeia, sem excluir os
EUA. Vejamos com que argumentos os discípulos dos senhores da “descolonização exemplar”
esforçam-se por dissuadir os Cabindas que lutam com abnegação pelo direito de recobrar a
soberania — política, económica e cultural — da sua terra natal (Cabinda), por forma a preservar o tão lucrativo genocídio de que Cabindas e Angolanos são presentemente vítimas?

Há portugueses que pugnam para fazer valer os interesses obscuros de Portugal e seus aliados
em Cabinda, fazendo propaganda política enganosa segundo a qual o conflito político-jurídico
entre Cabinda e Angola é “um problema essencialmente africano” e que “Portugal não deve
envolver-se, por forma a manter a sua neutralidade.” Pese embora o facto de Portugal ainda
ter obrigações a cumprir em Cabinda, para esses portugueses desprovidos de valores éticos e
desconhecedores da dignificante cultura da “palavra dada”, a maneira mais adequada de aju9

dar a pôr termo à ocupação beligerante de Cabinda por Angola e antigos senhores de escravos
e colónias, que não são senão entidades predadoras e parasitas, consiste em instar o Governo
português a abster-se de honrar as suas obrigações à luz das provisões do Artigo 3º do Tratado
Luso-Cabinda de 1885, tcc Tratado de Simulambuco.

Há bem pouco tempo, académicos portugueses pouco circunspectos atreveram-se a afirmar
que a luta pela autodeterminação e independência de Cabinda deixou de ter fundamento
jurídico, devido ao “princípio da intangibilidade das fronteiras coloniais” adoptado pela OUA
(Organização da Unidade Africana) e aprovado pelas Nações Unidas. Foi esclarecido aos intelectuais desprevenidos em causa que o “princípio da intangibilidade das froneiras coloniais”
não tem aplicabilidade no caso de Cabinda. Espera-se, no âmbito do conflito entre Cabinda e
Angola, que não surjam outros miseráveis pesquisadores portugueses propensos à prostituição intelectual e ao suicídio moral, como os que, há não muito tempo, trouxeram à baila o
princípio estéril ao que nos referimos aqui.

De facto, a OUA decidiu em 1964 que o "princípio da intangibilidade das fronteiras coloniais"
deveria ser aplicado ao continente. Porém, ao abrigo do direito internacional público, Cabinda
não é de modo algum abrangido por este princípio. A OUA foi fundada em 1963 e elaborou,
no mesmo ano, uma lista dos países africanos no qual Cabinda e Angola ocupam o 39º e o 35º
lugares respectivamente. Não é necessário possuir cinco doutoramentos para apreender que
cada um dos países alistados pela OUA tem fronteiras próprias. Aliás, foi à luz do Tratado de
Simulambuco (1885); da Constituição de Portugal (1933-1976); e das Resoluções adoptadas
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1962, na sequência da audição do peticionário
Cabinda, i.e. S.E. Sr. Luís Ranque Franque, na Quarta Comissão, que a OUA registou o estatuto
político-jurídico de Cabinda. O “princípio da intangibilidade das fronteiras coloniais”, datado
de 1964, não impediu que a Assembleia Geral das Nações Unidas adoptasse a resolução 2144
(XXI) em 26 outubro de 1966, na qual o estatuto político-jurídico de Cabinda é substanciado
de maneira inequívoca. De acordo com a resolução 2144 (XXI) e outras anteriores à esta última, Cabinda é, sem sombra de dúvida, um Território-Não-Autónomo ao qual a Declaração
sobre a Concessão de Independência aos Países e Povos Coloniais [Res. 1514 (XV) adoptada
pela AGNU em 14 de dezembro de 1960] se aplica.

O Artigo 3º do Acordo de Alvor, uma autêntica conspiração em busca da extinção de Cabinda
política e juridicamente, não deixou a OUA indiferente. A fim de se opor vitoriosamente a esse
conluio e alcançar uma solução africana para o problema de Cabinda, de harmonia com todas
as condições e parâmetros enunciados no Capítulo VIII da Carta das Nações Unidas, a OUA
resolveu convidar o presidente e o primeiro ministro do governo Cabinda no exílio, a saber:
Luís Ranque Franque e Francisco Xavier Lubota respectivamente, a participar na 12ª Cimeira
Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da OUA que teve lugar em Kampala (Uganda),
de 28 de Julho a 1 de Agosto de 1975. Na sequência dessa Cimeira, uma vez que numerosos
governos africanos se recusavam a cruzar os braços perante a conspiração contra Cabinda,
uma fragrante violação do direito internacional, Portugal decidiu revogar unilateralmente o
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Acordo em questão; por outras palavras, resolveu pô-lo fora de uso. A revogação foi feita
através do Decreto-Lei Nº 458-A/75 de 22 de agosto de 1975. Do ponto de vista do direito
internacional público e das ciências políticas, o Acordo de Alvor é o único instrumento no qual
Angola fundamentaria a legalidade da sua ocupação beligerante de Cabinda. O facto de ter
sido anulado por Portugal, faz dele um instrumento totalmente incapaz de prestar subsídio a
quantos conspiraram contra a integridade territorial e a soberania nacional Cabindas. O caso
de Cabinda não teria figurado na agenda da Cimeira da OUA acima referenciada, se nele o dito
“princípio da intangibilidade das fronteiras coloniais” tivesse alguma aplicabilidade. O outro
parâmetro a levar em consideração é o facto de Angola ter ascendido à independência em 11
de novembro de 1975. Trata-se aqui de um facto importantíssimo, visto que a Constituição de
Portugal de 1933, na qual Cabinda é um país africano com fronteiras próprias, só deixou de
vigorar em 1976. Com a sua ascensão à independência em novembro de 1975, Angola deixou
de ser uma província ultramarina de Portugal metropolitano, ao passo que Cabinda continuou
a ser um “território ultramarino português” [protectorado] na Constituição de Portugal que
só veio a cair em desuso em 1976.

Acabou de surgir uma nova casta de estudiosos portugueses que, imbuídos do espírito mercantilista e desprovidos das mais nobres virtudes da natureza humana, agora se esforçam não
somente por trivializar e deslegitimar o Tratado de Simulambuco com argumentos próprios
de indivíduos em quem a religião não conseguiu enobrecer a alma, nem tão pouco promover
elevados padrões éticos e morais, mas também por dar pergaminhos de nobreza ao comportamento dos senhores da “descolonização exemplar” que, como todos sabem, foi inspirado pelo
desejo de espoliar, escravizar e reduzir a cinzas nações inteiras racialmente classificadas como
“inferiores” ou “sub-humanas”. Os estudiosos dessa nova casta insinuam que o Tratado de
Simulambuco foi assinado por cidadãos portugueses desprovidos de legitimidade, porquanto
agiram sem mandato emitido pelo então Rei de Portugal, Dom Luís I (da Casa de Bragança),
apelidado “o Popular”.

À nova casta de intelectuais portugueses desejosos de salvaguardar os negócios obscuros e
criminosos ocasionados pelos senhores da “descolonização exemplar”, particularmente em
Cabinda, fazemos saber que Sua Alteza Real, O Senhor Dom Duarte Pio, Duque de Bragança,
é uma Enciclopédia ambulante, um monarca afável e dono de muita paciência, se quiserem
saber um pouco mais sobre a história das relações entre Cabinda e Portugal. Escusado será
dizer que o Tratado de Simulambuco recebeu devida atenção e foi ratificado na Conferência
de Berlim de 1885. A Acta Final dessa Conferência, reproduzida na obra de Ruth Weiss, Afrika
den Europäern!: Von der Berliner Kongo-Konferenz 1884 ins Afrika der neuen Kolonisation, isto
é, “África para os Europeus: Da Conferência de Berlim de 1884 sobre o Congo até à África da
Nova Colonização”, p. 221, afirma, citamos: “Bismarck proclama o fim da conferência. O Congo
— a principal razão para a realização da conferência — está dividido em três regiões: Kabinda
permanece sob domínio português, a Bacia do Congo está dividida no que mais tarde se
tornou Congo-Brazzaville (actual República Popular do Congo) e o Estado Livre de Leopold II
(actual Zaire)”. N.B.: Nossa tradução.
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É Obrigação de Portugal pôr fim ao Genocídio em Cabinda

A Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua Resolução 1514 (XV) de 14 de dezembro de
1960, a respeito do direito dos povos à autodeterminação e independência, está plenamente
convencida de que a existência continuada do colonialismo, em quaisquer que sejam as suas
formas e manifestações, entrava o desenvolvimento da cooperação económica internacional,
obstrui o desenvolvimento social, cultural e económico dos povos dependentes e milita contra
o ideal de paz universal das Nações Unidas. Além disso, na sua Resolução 1803 (XVII) de 14 de
dezembro de 1962, a Assembleia Geral declara que “o direito dos povos e nações à soberania
permanente sobre as suas riquezas e recursos naturais, enquanto componente essencial do
direito à autodeterminação, deve ser exercido no interesse do respectivo desenvolvimento
nacional e do bem-estar da população do Estado em causa.

A obra dos senhores da “descolonização exemplar”, que consiste em negar ao Povo e Nação
Cabinda não somente o direito à autodeterminação, isto é, de reaver a sua soberania política,
mas também o direito à soberania permanente sobre as suas riquezas e recursos naturais, é
uma conspiração premeditada contra a própria existência dos Cabindas como Povo e Nação.
Pugnar contra a existência de uma comunidade nacional, é levar a cabo um crime classificado
como um acto de genocídio. Portugal não tem como escapar da responsabilidade por esse
crime, e daqui decorre a obrigação do Governo português — com o subsídio dos “Portugueses
de Bem”, da União Europeia e das Nações Unidas — pôr definitivamente fim a esse genocídio
sem mais delongas.

Na Resolução 2144 (XXI) adoptada pela Assembleia Geral a 26 de outubro de 1966, as Nações
Unidas reafirmam sem equívocos a singularidade do estatuto jurídico de Cabinda, isto é, não
o assimilam ao de Angola. Antes desta resolução, a Assembleia Geral adoptou as Resoluções
1807 (XVII), 1808 (XVII) e 1809 (XVII) no dia 14 de dezembro de 1962, e 1810 (XVII) em 17 de
dezembro de 1962. Por sua parte, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, por meio da
sua Resolução 180 (1963) de 31 de julho de 1963 [S/5380], exortou Portugal a proceder ao
reconhecimento imediato do direito dos povos dos Territórios sob a sua administração à autodeterminação e independência, e, na sequência disso, a concessão imediata da independência
a todos os Territórios sob a sua administração de acordo com as aspirações dos respectivos
povos. Por conseguinte, Cabinda é um Território-Não-Autónomo ao qual a Declaração onusina
sobre a Concessão de Independência aos Países e Povos Coloniais se aplica. Em vista disso, a
ocupação de Cabinda por Angola é uma violação flagrante do direito internacional, porquanto
é desprovida de legalidade e legitimidade. A fim de pôr termo ao genocídio em progresso em
Cabinda, Portugal é chamado a fazer todos os possíveis, em aplicação do artigo 35 da Carta
das Nações Unidas, para que estas últimas incluam o território de Cabinda na sua lista oficial
dos restantes Territórios-Não-Autónomos. http://bitly.ws/fdPe
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Portugal é membro de pleno direito da União Europeia (UE). Como tal, a sua política africana
é um forte indício da visão política glogal da Comissão Europeia. É do conhecimento público
que a continuação do imperialismo e colonialismo ocidental em Cabinda, por intermédio de
Angola, é caracterizada por uma situação insustentável, i.e. por crimes de genocídio e outros
crimes contra a Humanidade. Visto que se trata de uma obra da autoria dos senhores da “descolonização exemplar”, que, como todos sabem, agiram em nome do Governo e do Povo de
Portugal, o esforço do Estado português no sentido de continuar a endossar a colonização de
Cabinda, por procuração, reflecte necessariamente a postura política da UE, assim como os
valores éticos que norteiam a relação desta última com seus parceiros em África. Daí ser do
interesse de Portugal e da UE que se envidem todos os esforços possíveis para que o processo
de descolonização de Cabinda, que sofreu ruptura em 1974/75, seja finalmente levada a uma
conclusão bem-sucedida. É tanto mais do interesse de ambos resolver o problema de Cabinda,
uma vez que se espera que a UE seja mais justa, isto é, mais digna de confiança, numa altura
em que a sua projecção internacional lavanta cada vez mais suspeitas.

Segundo o Prof. Nicolas Agbohou, o autor de Le Franc CFA et l'Euro Contre l'Afrique, isto é, “O
Franco CFA e o Euro contra a África”, a UE aprovou o sistema económico-financeiro francês
de inspiração nazista, que no rescaldo da Segunda Guerra Mundial foi tornado obrigatório nas
“ex-colónias” africanas da França pelo General de Gaulle. Devido a este sistema criminoso herdado de Hitler, a França furta enormes quantidades de matérias primas dos países africanos
em questão, as quais são avaliadas em cerca de 440 mil milhões de Euros por ano. É uma triste
realidade, pois tem um impacto devastor nas economias africanas; e é um facto humilhante,
porquanto a União Africana depende da UE e dos EUA para o financiamento de cerca de 70%
do seu orçamento anual, que não vai além de 800 milhões de Euros. http://bitly.ws/fhqw

Por seu lado, a Fundação Dr. Rath Health, na sua obra intitulada The Nazi Roots of the ‘Brussels
EU’: What You Always Wanted to Know about the ‘Brussels EU’—But No One Dared to Tell You,
isto é, “As Raízes Nazis da ‘UE de Bruxelas’: O que sempre quis saber sobre a 'UE de Bruxelas'
— Mas ninguém ousou dizer-lhe”, afirma o seguinte, citação: “A União Europeia é controlada
por interesses corporativos cujo principal objectivo é conquistar o mundo usando força política, económica e - se necessário - militar. Para este fim, estão a destruir sistematicamente o
sistema democrático legal em todas as regiões do mundo, incluindo África, e estão a substituílo pela lei ditatorial nazi-fascista”.

É sensato e oportuno que Portugal e a UE deixem de apoiar a ocupação colonial de Cabinda,
pois continuar a fazê-lo é um suicídio político garantido, num futuro não muito distante. Por
outas palavras, é destruir significantemente a sua própria reputação internacional; continuar
a fazê-lo, é fazer da UE uma entidade apostada em levar a cabo uma autêntica cruzada contra
o ideal de paz universal das Nações Unidas, e apostada em envidar todos os esforços possíveis
para que a ideia de supremacia branca subsista.
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É Obrigação de Portugal pôr fim ao Genocídio em Cabinda

A fim de cumprir cabalmente as suas obrigações morais e jurídicas para com o Povo e Nação
Cabinda, ou melhor, para que respeite e faça respeitar Cabinda como entidade política com
direito à autodeterminação e independência, e assim pôr definitivamente fim ao genocídio
em andamento no Território-Não-Autónomo de Cabinda, Portugal precisa de ter a coragem
necessária para abordar esta difícil questão com os EUA, sem esquecer os restantes membros
permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O regime de Angola, que desde
1975 é utilizado como substituto do regime colonial português, continua a ser um parceiro comercial importante para a UE no continente africano, assim como para os cinco Estados com
“Poder de Veto” nas Nações Unidas. Estes parceiros de Angola são necessariamente parte do
problema e, como é de esperar, parte da solução.

A “Chevron Corporation”, empresa petrolífera norte-americana, está envolvida na exploração
e produção do petróleo e gás de Cabinda por intermédio da sua subsidiária integral, que não
é outra senão a “Cabinda Gulf Oil Company Ltd. (CABGOC)”. Foi a convite do regime de Salazar
que a Chevron entrou pela primeira vez neste país africano nos meados dos anos 1950. Uma
vez que a Chevron reconhece que é da sua responsabilidade respeitar os direitos humanos e
desempenhar um papel positivo nos países onde opera, já é tempo de Portugal dar a conhecer
à Chevron e à Administração Biden os méritos da independência de Cabinda. Escusado será
dizer que em 1955 o então Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Dr. Paulo Cunha,
deu a conhecer à Administração Eisenhower os méritos do controlo contínuo exercido pelas
potências da Europa Ocidental sobre o continente africano. http://bitly.ws/fnn3

É internacionalmente aceite, e a Chevron é igualmente da opinião, de que a responsabilidade
primordial pela protecção dos direitos humanos recai sobre os governos. Mas o certo é que
nenhum governo pode velar com eficácia e eficiência os direitos humanos, enquanto ao povo
relacionado é negado o direito tanto à autodeterminação e à independência como à soberania
permanente sobre as suas riquezas e recursos naturais. Já que Cabinda é um Território-NãoAutónomo, à luz do direito internacional, e sabendo que o Governo angolano jamais aceitará
como um dever sagrado a obrigação de promover ao máximo o bem-estar dos indígenas de
Cabinda, tal como recomendado no Artigo 73º da Carta das Nações Unidas, é lógico que a responsabilidade final pela proteção dos direitos humanos em Cabinda caiba exclusivamente ao
Governo de Cabinda. Uma vez que os direitos humanos são importantes para a Chevron e para
a Administração Biden, espera-se que ambos juntem forças com Portugal, a breve trecho, e
facilitem de bom grado a conclusão do processo de descolonização de Cabinda. Como todos
sabem, o colonialismo é uma guerra racial e um conjunto de acções terroristas cujo objectivo
é fazer triunfar a ideia de supremacia branca. Porém, no seu discurso inaugural, o presidente
Biden prometeu confrontar corajosamente e derrotar definitivamente a supremacia branca.
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No exercício das suas obrigações decorrentes do Tratado de Protectorado Internacional LusoCabinda, tcc Tratado de Simulambuco, Portugal, como Estado e Nação, é chamado a dar a conhecer aos Presidentes Vladimir Putin (Rússia), Xi Jinping (China), Emmanuel Macron (França);
Cyril Ramaphosa (África do Sul), Felix Tshisekedi (República Democrática do Congo), assim como ao Primeiro Ministro Boris Johnson (Inglaterra) e à Chanceler Angela Merkel (Alemanha)
os méritos da restauração da soberania política do Povo e Nação Cabinda. Vale a pena lembrar
que foi a convite dos senhores da “descolonização exemplar” que Soviéticos e Cubanos entraram pela primeira vez, em 1974, no protectorado português chamado Cabinda.

Ambos os Estados, russo e chinês, são instados a assumir responsabilidades acrescidas no caso de Cabinda, pelo facto de serem não somente membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mas também membros notáveis do Comité Especial das Nações Unidas para a
Descolonização, tcc C-24, que é o órgão das Nações Unidas inteiramente dedicado à questão
da descolonização, com o objetivo de monitorar a implementação da Resolução 1514 (XV),
relativa à Declaração sobre a Concessão da Independência aos Países e Povos Coloniais. Muito
recentemente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, fez a afirmação seguinte: “Pequim está preparada para proteger a ordem mundial fundada no direito internacional,
juntamente com Moscovo”. “A China está empenhada em promover o sistema internacional
estabelecido pela ONU, velar pela ordem mundial baseada no direito internacional, e respeitar
os valores universais como a paz, o desenvolvimento, a justiça, a democracia, a igualdade e a
liberdade”, acrescentou o diplomata chinês do mais alto nível. http://bitly.ws/fkJD

É, pois, de suma importância que a Rússia e a China tenham em consideração o facto de o conflito sangrento entre Cabinda e Angola ser um problema político-jurídico da competência das
Nações Unidas, pois trata-se de um desacordo da natureza referida no artigo 34º da Carta das
Nações Unidas. Neste contexto, nunca é demais lembrar que, de acordo com a Carta da ONU,
os membros das Nações Unidas atribuíram ao Conselho de Segurança a responsabilidade primária pela manutenção da paz e da segurança internacionais e concordaram em acatar as decisões do Conselho de Segurança, tornando-as obrigatórias para os Estados Membros. É oportuno lembrar a todos os Estados Membros da ONU, particularmente às nações protagonistas
da Conferência Ásia-África de 1955, que a Resolução 2105 (XX) adoptada pela AGNU a 20 de
dezembro de 1965 reconhece a legitimidade da luta dos povos sob domínio colonial para exercerem o seu direito legítimo à autodeterminação e independência e convida todos os Estados
a prestarem assistência material e moral aos movimentos de libertação nacional, e.g. o MNC,
nos Territórios coloniais.

Uma vez que o direito internacional é antes de mais uma prerrogativa dos Estados nacionais,
é da responsabilidade de Portugal, em conformidade com o disposto no Artigo 35º da Carta
das Nações Unidas, chamar a atenção da Assembleia Geral e/ou do Conselho de Segurança
das Nações Unidas para a proposta feita pelo Movimento Nacional Cabinda. A dita proposta
não é senão a forma adequada e pacífica de concluir o processo de descolonização de Cabinda,
e ela foi devidamente apresentada ao Governo angolano. A proposta implica um período de
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transição acordado (negociado) de cinco a dez anos no máximo, no decurso do qual se prevê
a transferência gradual, ordenada e pacífica do poder, da administração colonial angolana,
para o Povo e Nação soberana de Cabinda. O poder deve ser devidamente transferido, sob a
égide das Nações Unidas, aos verdadeiros detentores do título legal e inalienável do território
de Cabinda, isto é, às instituições políticas livremente eleitas e representativas do Povo de
Cabinda, em conformidade com a Resolução 1514 (XV) e a Resolução 180 (1963) do Conselho
de Segurança da ONU, de 31 de Julho de 1963 [S/5380]. O período de tempo sugerido destinase à formação do povo de Cabinda, ou seja, à aquisição das competências indispensáveis para
a auto-governação, antes da data acordada para a proclamação formal da independência de
Cabinda; e para o estabelecimento, no território de Cabinda, das instituições administrativas
e infra-estruturas económicas mais vitais. A transferência gradual do poder sob a égide das
Nações Unidas é o melhor procedimento para a realização harmoniosa e bem sucedida dos
objectivos e princípios consagrados nas ferramentas do direito internacional. Espera-se que o
período de transição sugerido gere um ambiente favorável para uma melhor compreensão
mútua, uma reconciliação honesta de ambas as partes, e uma subsequente cooperação vantajosa para ambas as partes, da qual se espera que todas as partes interessadas beneficiem em
grande medida.

“A justiça reparadora é essencial para a reconciliação e a criação de sociedades baseadas na
equidade, igualdade e respeito.”
― S.E.Sr. António Guterres, Secretário Geral das Nações Unidas

Atenciosamente,

Bartolomeu Capita (Autor)
Presidência Conjunta, Movimento Nacional Cabinda
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Hoje, em todo o mundo, cada vez mais pessoas acreditam que a injustiça é nosso inimigo comum. Por
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conseguinte, mais e mais pessoas estão fazendo causa comum com o povo oprimido de Cabinda.

