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Angola: Oficial português lança obra "O Capitão
do Quadrado"
Luanda - Uma obra intitulada "O Capitão do Quadrado", que retrata a história militar de Portugal,
Angola e Guiné Bissau, foi lançada nesta terça-feira, em Luanda, pelo tenente-general Alípio
Tomé Pinto, do Exército português.

A obra, com 413 páginas, exigiu do autor uma "visitação" da história recente de Portugal e dos
povos que a estiveram ligados aos portugueses, particularmente a dos angolanos.

Segundo o autor, pretende-se com o trabalho contribuir para a "desocultação", relativamente a
significativos momentos da história política esquecida pela inscrição hidrográfica emanada das
academias de História.

A cerimónia de lançamento decorreu no Museu de História Militar, e foi presidida pelo general
Francisco Lopes Higino Carneiro.

Contou ainda com a presença de oficiais dos ramos das Forças Armadas Angolanas (FAA).

Alípio Tomé Pinto teve uma intensa vida militar. Da escola do Exército, onde ingressou em 1953,
aí licenciando-se em Ciências Militares, às funções exercidas em Angola no decurso do processo
de Paz (1991-1992), quando foi chamado a chefiar a missão militar portuguesa que integrou a
Comissão Conjunta para a formação das FAA.

Foi também um dos responsáveis militares pela organização da intervenção de reposição da
legalidade democrática, ocorrida em Portugal em Novembro de 1975.
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