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Excelentíssimo Sr. Ministro, 

 
A gloriosa e por nós tão felicitada proclamação da independência do Sudão do Sul no passado 
dia 9 de Julho do ano em curso é, após a da Eritreia em 24 de Maio de 1993, mais uma prova de 
que o direito dos povos à autodeterminação e independência não é um direito exclusivo de 
povos africanos subjugados por potências europeias, mas também de povos africanos, como o 
de Cabinda, reduzidos à sujeição por outras potências africanas. Por conseguinte, pedimos 
rspeitosamente a V. Exª. o subido favor de considerar o que segue: 
 
 
 
1. Fundamentos Históricos e Jurídicos das Exigências Cabindas a Portugal 

 
À luz das prescrições do Tratado de protectorado internacional entre Cabinda e Portugal 
assinado a 1 de Fevereiro de 1885 em Simulambuco (Cabinda), 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"; em vista da ratificação do Tratado de Simulambuco (Luso-Cabinda) 
na Conferência de Berlim que teve lugar de 15 de Novembro de 1884 a 26 de Fevereiro de 1885 
em Reichskanzlerpalais (Wilhelmstraße 77 / Berlin), 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; à luz da Constituição1 da 
República Portuguesa em vigor desde 1933 até 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.; à luz da 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, reconhecendo o direito de povos 
oprimidos à autodeterminação como um direito inalienável; à luz do Artigo 1º do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966; em vista da audição do líder Cabinda 
(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; à luz das Resoluções 1807 (XVII), 1808 (XVII) e 1809 (XVII), 
adoptadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 14 de Dezembro de 1962, que são a 
resposta das Nações Unidas ao reclamante Cabinda, isto é, Sua Excelência Sr. Luís Ranque 
Franque; à luz da lista da OUA dos países Africanos feita desde a fundação daquela 
organização em 1963, na qual Cabinda ocupa o 39º lugar, com Angola no 35º; à luz da presença 
e reclamações legítimas do leal e respeitado líder Cabinda (S.E. Sr. Luís Ranque Franque) na 
XIIª Cimeira ordinária dos Chefes de Estado e Governos da OUA, que teve lugar em Kampala 
(Uganda) de 28 de Julho a 1 de Agosto de 1975; e, por fim, em vista da ilegalidade e 
                                                
1 Em Dezembro de 1965, o Ministro Português dos Negócios Estrangeiros entregou cópia da Constituição da República 
Portuguesa ao Exmo Sr. Amos J. Peaslee, cuja obra intitulada "Constituições de Nações" prova ser a primeira compilação das 
Constituições dos Estados do mundo colocada à disposição das Nações Unidas, segundo a introdução à primira edição da 
referida compilação por Dr. Ivan Kerno, então Assistente do Secretário Geral das Nações Unidas encarregado do 
Departamento Jurídico.   
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ilegitimidade do Poder angolano sobre Cabinda, ilegalidade e ilegitimidade oriundas da 
aplausível ab-rogação por Portugal dos Acordos de Alvor de 15 de Janeiro de 1975 através do 
Decreto-lei nº 458-A/75 de 22 de Agosto de 1975; as hodiernas exigências Cabindas ao Estado  
Português assumem-se como juridicamente fundadas. 
 
 
 
2. Estatuto Político de Cabinda Consoante o Direito Internacional 

 
De harmonia com o Direito internacional, antes e depois do estabelecimento de um 
protectorado completo, o Estado protegido, no nosso caso Cabinda, é Estado no Direito 
internacional e sujeito a essa ordem jurídica. Assim, segundo ainda o Direito internacional, a 
ocupação beligerante1 de Cabinda por Angola, uma situação em que o Estado Cabinda se 
encontra invadido e submetido à dominação militar estrangeira ("angolana"), assim como a 
obstinação do Estado Angolano em atribuir a sua nacionalidade aos nativos do território 
ocupado (Cabinda) são internacionalmente actos ilícitos contra o Estado Cabinda e, por 
conseguinte, contra a paz internacional. Por estabelecer que um Estado não deixa de existir 
como uma entidade jurídica mesmo se a totalidade de seu território estiver ocupado pelo 
inimigo, o Direito internacional está a confirmar que o Estado Cabinda não deixa de existir 
como entidade jurídica apesar do seu território estar sob ocupação militar inimiga, isto é, 
"angolana".  
 
Em vista da ab-rogação por Portugal dos Acordos Luso-Angolanos (Alvor) de 15 de Janeiro de 
1975 por nós tão aplaudida, o poder angolano sobre Cabinda é absolutamnete desprovido de 
legalidade e legitimidade. Com efeito, o princípio da legalidade é um princípio fundamental 
que estabelece que o Estado deve se submeter ao império da lei. Nessa óptica, o princípio da 
legalidade é a expressão maior do Estado Democrático de Direito e a garantia vital de que a 
sociedade não está presa às vontades particulares, pessoais, daquele que governa. Em ciência 
política, legitimidade é o conceito com o qual se julga a capacidade de um determinado poder 
para conseguir obediência sem necessidade de recorrer à coacção, que supõe a ameaça da 
força, de tal forma que um Estado é legítimo se existe um consenso perfeito entre os membros 
da comunidade política para aceitar a autoridade vigente. Por outras palavras, legitimidade 
política é a aceitação popular de uma lei vigente ou regime como uma autoridade. Torna-se 
assim evidente que, por usurpar e profanar a soberania política Cabinda sem a mínima 
consideração pela sua soberania jurídica inerente, o Estado angolano em Cabinda é carecido de 
legalidade visto que não se submeteu ao império da lei. Torna-se também patente que, por 
continuar a recorrer à violência (intimidações, subornos, sequestros, estupros, assaltos militares 
ou armados aos campos de refugiados Cabindas nos países visinhos, execuções extrajudiciais, 
etc.) para conseguir a obediência Cabinda, o Estado angolano em Cabinda prova ser falto de 
legitimidade política pois não tem e jamais terá a aceitação popular Cabinda indispensável. 
 
                                                
1 O direito internacional prevê um certo número de regras que se aplicam quando um exército desenvolve actividades fora do 
território do seu Estado em razão de hostilidades. Segundo o artigo 42 de Convenção de Haia de 1907, um território é 
considerado ocupado desde que se encontre de facto sob a autoridade de exército inimigo. 
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Pelo facto dos Acordos Luso-Angolanos (Alvor) terem sido ab-rogados por Portugal em 
Agosto de 1975, a aquisição por Angola do território de Cabinda é nada mais, nada menos do 
que uma aquisicão por mera conquista militar, isto é, pela força. Porém, segundo o Direito 
internacional, mera força não acompanhada de uma forma de aquisição legalmente 
reconhecida não pode conferir título jurídico sobre um território. Os princípios gerais do 
Direito, que se assumem como alicerces do ordenamento jurídico, sustentam que o título 
jurídico sobre um território não pode emanar de um mal, isto é, de uma injustiça. Assim, 
relativamente a Cabinda, a pretensão do Estado angolano a um título territorial resultante de 
um acto ilegal (conquista pela força) não tem a mínima validade. De acordo com as práticas 
internacionais, o princípio da efectividade no exercício do poder só confere um título válido a 
um acto ilícito, e.g. conquista de um território pela força das armas, quando, depois de um 
tempo razoável, o acto ilícito em questão não é efectivamente contestado. Ao invés, depois de 
36 anos de ocupação militar de Cabinda por Angola, essa ocupação (acto ilícito) continua a ser 
efectivamente contestado por nós Cabindas. Em última análise, por estar ciente de que só o 
povo de Cabinda, isto é, os seus legítimos representantes, pode outorgar-lhe o tão chorado 
título jurídico sobre o território de Cabinda, o Governo mercenário-colonialista, corrupto e 
antidemocrático angolano tem desesperadamente feito tudo a fim de conseguir a legitimação 
do seu poder colonial sobre Cabinda através de negociações nado-mortas com sujeitos 
Cabindas subornados de antemão. 
 
 
 

Excelentíssimo Sr. Ministro, 

 
A fim de esgotarem os conflitos violentos e intermitentes entre as potências imperialistas 
europeias que do XVIIº ao XIXº século vinham competindo para conquistar Cabinda, mas 
também a fim de refrear as ameaças francesas1 que ainda pesavam sobre o "Congo Português" 
(Cabinda) após a invasão e perca definitiva da região de Ponta-Negra em 1883, os cautelosos 
soberanos Cabindas resolveram firmar com Portugal um tratado de protectorado internacional, 
isto é, o notável Tratado de Simulambuco. Ao esgotar os conflitos acima mencionados e pôr 
um dique às ameaças francesas, o Tratado de Simulambuco é um instrumento jurídico-político 
que restaurou a paz internacional naquela região africana e fê-la durar de 1885 a 1975, aquando 
da invasão e ocupação de Cabinda pela coalizão angolano-sovieto-cubana.  
 
Hoje, pelo facto evidente da ocupação belicosa de Cabinda por Angola estar a dar novo ardor 
às competições de outrora entre as potências europeias em busca de Cabinda e seus copiosos e 
tão cobiçados recursos naturais; pelo facto da ocupação ilegal de Cabinda por Angola conter 
em si os crimes mais graves que afectam a comunidade internacional no seu conjunto; pelo 
facto da Resolução 1514 (XV) de 14 de Dezembro de 1960, aprovada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas, ter declarado como legítima a luta pela libertação nacional e ter reconhecido o 
direito de povos oprimidos à autodeterminação como um direito inalienável; pelo facto da 
                                                
1 Segundo o jornal britânico "The Economist" do dia 18 de Outubro de 1884, a França ameaçava ocupar muito mais do Congo 
Português.  
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colonização de Cabinda por Angola impedir o desenvolvimento da cooperação económica 
internacional, dificultar o desenvolvimento social, cultural e econômico do povo dependente 
de Cabinda e agir contra o ideal de paz universal das Nações Unidas; pelo facto da galopante e 
cada vez mais chocante miséria em África, tão publicitada em países europeus e pela qual esses 
países não derramam senão lágrimas de crocodilo, resultar do cinismo e cobiça sem limites das 
grandes potências europeias que se exprimem através do patrocínio europeu a regimes cruéis e 
cleptocratas africanos, como o de Angola; pelo facto de Portugal não ser "Fille Aînée" da Igreja 
Católica para ter, no seio da Santa Sé e da Europa, a influência necessária para fazer valer os 
direitos da nação Cabinda à soberania, paz e prosperidade; e pelo facto de, apesar de tudo, 
Portugal, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América continuarem a ser os parceiros 
históricos e político-diplomáticos mais fidedignos dos Cabindas; pedimos-lhe com sincero 
respeito o subido favor de considerar de modo imparcial e, consequentemente, fazer valer as 
exigências legítimas Cabindas seguintes: 
 
 
 
1. Interpelação ao Secretário Geral e ao Conselho de Segurança das Nações Unidas 

 
Porquanto o conflito entre Cabinda e Angola, que dura há mais de três decénios, dá provas de 
ser um problema político-jurídico da competência das Nações Unidas; porquanto nós Cabindas 
aceitamos antecipadamente a obrigação da solução pacífica das controvérsias enunciada na 
Carta das Nações Unidas; porquanto as funções e atribuições das Nações Unidas consistem 
em: examinar situações controversas ou susceptíveis de provocar atritos internacionais, 
recomendar métodos para o acerto de tais controvérsias ou as condições para a sua solução, 
determinar a existência de ameaças à paz ou actos de agressão e recomendar as providências a 
tomar, empreender uma acção militar contra um agressor, manter a paz e segurança 
internacionais de acordo com os princípios das Nações Unidas, etc.; e porquanto Portugal 
comprometeu-se a fazer respeitar globalmente a soberania política de Cabinda; pedimos que 
Portugal contribua para a relevância e eficácia do Conselho de Segurança e se dedique à 
concretização dos objectivos fundamentais da Organização das Nações Unidas, e daquele 
órgão em particular, que são a manutenção da paz e da segurança internacionais, dirigindo 
uma interpelação ao Secretário Geral e ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para que 
ambos assumam finalmente as suas responsabilidades a respeito da ocupação beligerante de 
Cabinda por Angola, ocupação cujos crimes mais graves afectam a comunidade internacional 
no seu conjunto. 
 
 
 
2. Substituição do Exército Angolano em Cabinda por uma Coligação Luso-Americana 

 
Visto que, no tocante ao direito de Cabinda à autodeterminação e independência, o maior 
receio dos Angolanos é o de Cabinda, uma vez independente, correr o risco de ser absorvido 
por um dos dois únicos países contíguos, mais provavelmente pelo Congo-Brazzaville, isto é, o 
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ex-Congo francês; visto que Portugal e os Estados Unidos da América são os países que, apesar 
de tudo, mais fizeram para impedir a alienação absoluta do território de Cabinda em prol de 
Angola; uma vez que os interesses históricos, culturais e políticos de Portugal em Cabinda, 
assim como os interesses económicos dos Estados Unidos da América naquele território, fazem 
de Cabinda um país estratégico na geopolítica regional dos dois velhos membros da NATO; 
visto que a companhia petrolífera americana - Chevron - é reconhecida ter entrado legalmente 
em Cabinda, isto é, durante a vigência do regime de protectorado; uma vez que Portugal e os 
EUA são deliberadamente solicitados por nós Cabindas a desempenharem um papel de relevo 
na política externa de Cabinda que tenciona concorrer, com seus riquíssimos recursos naturais, 
para a promoção duma África menos repugnante devido à sua indigência crónica; uma vez 
que a situação dos Cabindas fora e dentro do território é mil vezes melhor durante o tempo em 
que a bandeira lusitana flutuou sobre Cabinda do que durante a vigência do regime colonial e 
infame de Angola; e uma vez que a presença militar de Angola em Cabinda não tem outro 
desígnio senão o de terrorizar e degradar a população local a fim de perpetuar o saque da sua 
riqueza natural; solicitamos a substituição o mais rápido possível do exército angolano em 
Cabinda por uma coligação Luso-Americana ao abrigo das Nações Unidas, pois parece-nos ser 
o escudo mais indicado para dirimir o temor compreensível dos Angolanos e para finalmente 
sossegar a nação Cabinda que vem sendo aterrorizada por Angola há mais de trinta anos.  
 
 
 
3. Proclamação solene da Independência de Cabinda sob os Auspícios das Nações Unidas 

 
Considerando que o acesso de Cabinda à autodeterminação e independência é o único 
acontecimento político susceptível de restaurar a paz, promover uma democracia genuína e 
desencadear o tão chorado desenvolvimento integral na região respectiva; concluindo que a 
restituição a Cabinda da sua soberania política é a única maneira de pôr definitivamente termo 
ao esforço inoperante do Estado Angolano em busca da obediência Cabinda através da 
opressão; sabendo que a independência de Cabinda é a única realidade capaz de salvar Angola 
da condição de mercenário encarregue de terrorizar os Cabindas para viabilizar e perpetuar a 
extorsão, por poderosos membros das Nações Unidas, das riquezas naturais e culturais de 
Cabinda; concluindo que libertar Cabinda da ocupação militar angolana é a maneira mais 
apropriada para pôr termo às dificuldades tremendas do ACNUR1 em assegurar com 
vantagem os direitos e o bem-estar dos refugiados Cabindas sob seu mandato, em particular na 
Suíça (onde o líder do Movimento Nacional Cabinda está há muitos anos desprovido de "título 
de viagem", a fim de impedí-lo visitar os EUA, particularmente Nova York); notando que a 
política subtil de Angola que consiste em querer dissuadir os Cabindas da nossa luta legítima 
para a independência, insinuando que pelo facto de Angola fruir de um apoio incondicional de 
Israel nenhuma potência mundial podia contrariar "Luanda", é uma política susceptível de 
prejudicar a imagem internacional do Estado Hebreu a curto, médio e longo prazo; observando 
que a contínua indiferença das potências ocidentais relativamente à subjugação de Cabinda 
por uma tirania Cristã pode levar a concluir que a hostilidade ocidental às tiranias Islâmicas é 
                                                
1
 Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados.  
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uma autêntica cruzada; e assinalando que fazer triunfar a justa causa de Cabinda é a forma 
mais pomposa de honrarmos ao mesmo tempo os protagonistas de "Simulambuco", os filhos e 
filhas de Cabinda que deram seu sangue pela pátria, assim como os Pais fundadores da OUA; 
mui respeitosamente pedimos que Portugal envide esforços para que, nós Cabindas e o Estado 
Angolano, possamos finalmente assinar o inevitável Acordo em que o Estado Angolano 
aceitará de jure o direito inalienável do Povo de Cabinda à independência e em que, Cabindas 
e Angolanos, negociaremos o processo e o calendário do acesso de Cabinda à plena soberania, 
isto é, a gloriosa e bela data da proclamação solene da independência de Cabinda sob os 
auspícios de Portugal, dos Estados Unidos da América e das Nações Unidas. 
 
 
Com os nossos respeitosos cumprimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bartolomeu Capita (Sr.)  

Guia do Movimento Nacional Cabinda 
 
 
  
 
 
 
N.B.: Anexos: 
 
http://cabindas.files.wordpress.com/2009/05/2009-04-02-the-need-to-stop-angolas-war.pdf 
 
http://cabindas.files.wordpress.com/2009/05/2008-02-06-to-special-committee-on-decolonization.pdf 
 
http://cabindas.files.wordpress.com/2009/05/2008-12-02-request-for-change-to-the-president-of-portugal.pdf 
 
http://cabindastruggle.files.wordpress.com/2011/06/exhorting-rev-dr-tutu-to-intercede-with-us-first-lady-for-cabinda.pdf 
 
http://cabindastruggle.files.wordpress.com/2010/06/2010-06-21-chevrons-international-legal-and-moral-obligations-regarding-cabinda.pdf 
 
http://cabindacitizenship.files.wordpress.com/2011/02/2011-02-07-referring-angolas-crimes-to-the-chief-prosecutor-of-icc.pdf 

 
 
 
« O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer » - 
Albert Einstein 
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