
Esta Guiné-Bissau que mudou a História de Portugal
Em 26 de Abril de 1974, o MFA da Guiné deu sinal de 
vida: representantes das principais forças militares 
apresentarem-se na Fortaleza de Amura e retiram 
poderes ao governador e comandante-chefe da Guiné, 
general Bethencourt Rodrigues. Foi uma atuação única, 
não ocorreu em nenhuma das outras colónias, a Guiné 
era indisfarçavelmente o calcanhar de Aquiles do 
desorientado regime de Marcello Caetano. 
Este livro teria que retomar os primórdios da luta 
armada (1963), porque a história da Guiné-Bissau é 
ininteligível se não se acompanhar passo a passo as 
grandes etapas da luta pela independência. Aqui se 
pretende registar um punhado de grandes eventos e 
de tortuosas vicissitudes que dão forma a esse país 
tão seriamente implicado no regresso da democracia 
a Portugal: a era de Luís Cabral, o fim do mito da 
unidade Guiné-Cabo Verde, o consulado despótico 
de Nino Vieira no termo de um conflito político-militar 
que ensombrou o país mas que revelou que a Guiné-
Bissau é uma nação capaz de pôr em fuga exércitos de 
estrangeiros. Porventura um Estado frágil mas dotado 
de um capital humano, de uma paisagem que nenhum 
combatente português esqueceu. Não há cooperante 
que não regresse cativado pela afabilidade do povo e 
pelo esplendor da atmosfera. Vê-se esta imagem e fica 
tudo dito.     
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Licenciado em História, foi alferes miliciano de infantaria 
na Guiné, de 1968 a 1970. Toda a sua vida profissional 
entre 1974 e 2012 esteve orientada para a política dos 
consumidores. É autor de mais de três dezenas de 
títulos relacionados com as temáticas da política dos 
consumidores. Foi professor do ensino superior; colaborou 
durante mais de duas décadas em emissões radiofónicas 
ligadas à defesa do consumidor e foi autor e apresentador 
de programas televisivos e
teve uma participação ativa no consumerismo europeu.

Colabora em blogues, revistas digitais, na imprensa 
diária e regional. 

Alguns dos seus últimos livros foram dedicados à 
Guiné: “Diário da Guiné – Na Terra dos Soncó”, “Diário 
da Guiné – O Tigre Vadio”, “Mulher Grande”, “A Viagem 
do Tangomau”,“Adeus, até ao meu regresso”, um 
levantamento da literatura sobre e de combatentes 
na Guiné, e “Da Guiné Portuguesa à Guiné-Bissau: Um 
Roteiro” escrito de colaboração com Francisco Henriques 
da Silva.

Continua a investigar na área da política dos 
consumidores, e publicou em 2015 “De Freguês a 
Consumidor, 70 Anos da Sociedade de Consumo e a 
História da Defesa do Consumidor em Portugal”, na Nexo 
Literário. Ao nível da sua participação cívica e associativa, 
mantém-se ligado à problemática dos direitos dos doentes 
e da literacia em saúde, domínio onde já escreveu algumas 
obras orientadas para o diálogo dos utentes de saúde com 
os respetivos profissionais. Prevê a publicação “Doente 
mas previdente”, sob tais matérias, em 2016. Ainda em 
2015, publicou na Âncora Editora “O Fedelho Exuberante”, 
uma crónica familiar centrada sobretudo na década de 
1950, é a história de uma criança que vê nascer a Avenida 
de Roma e similares, e testemunha o nascimento da 
sociedade de consumo em Portugal.
Na sequência de “História(s) da Guiné Portuguesa” temos 
agora as “História(s) da Guiné-Bissau”. Mas é possível que 
a saga continue, há páginas fulgentes da história e da 
literatura da Guiné, do passado ao presente, que merecem 
ser conhecidas por todas as gerações. A ver vamos.
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HISTÓRIA(S)
DA GUINÉ-
-BISSAU

DA LUTA DE
LIBERTAÇÃO
AOS NOSSOS
DIAS

GUINÉ-BISSAU, POVO MAIS ESPERANÇADO E AFÁVEL NÃO HÁ
Aqui se contam histórias que excedem 
meio século. Um engenheiro especializa-
do em erosão de solos pôs em movimen-
to uma luta pela independência, juntou 
numa só pessoa o construtor de uma 
nacionalidade, um hábil diplomata, um 
exímio cabo-de-guerra, um ideólogo de 
pensamento singular, tudo somado deu 
um líder revolucionário que surpreen-
deu Che Guevara e que Nelson Mandela 
admirava profundamente. São também 
histórias de uma República que devorou 
muitos filhos da revolução, uma nação 

que continua a ter extrema dificuldade 
em reconhecer-se no Estado. A nação é 
surpreendente, aquele mesclado de etnias 
revê-se na bandeira e no solo pátrio, 
expulsou invasores e nunca abandona 
a esperança de que depois das últimas 
eleições os políticos escolhidos vão 
alevantar o Estado. Um povo sedento de 
justiça aguarda dias melhores. São estas 
algumas dessas histórias que aqui se 
contam por alguém que nunca quebrou o 
feitiço guineense. Porque nunca o preço 
do amor pela Guiné é ou será excessivo.      H
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