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Sobre o livro
O enfoque deste livro, como o próprio título sugere, é
uma tentativa, ensaiada pela primeira vez, de colocar em
perspectiva uma série de questões altamente controversas, e em grande parte desconhecidas, sobre um
passado ainda envolto em secretismo: o expansionismo
militar soviético na África Austral, mais propriamente em
Angola. Para tal, o autor acedeu a documentação dos
arquivos russos e entrevistou veteranos de guerra, bem
como altas personalidades da política soviética. O presente volume oferece, assim, uma ampla gama de matérias para todos quantos se interessam pela ingerência
soviética em Angola e até no Golfo da Guiné. Toda a sua
estrutura se ampara, do princípio ao fim, em fontes
russas, trazendo ao conhecimento dos leitores de língua
portuguesa um debate que, pouco a pouco, apesar do
difícil acesso às fontes, começa a despontar no firmamento das preocupações da intelligentsia russa e a dar
os primeiros frutos: o de saber até que ponto a intervenção em África, ditada por objectivos geopolíticos e
expansionistas, respondeu efectivamente aos interesses
globais do Estado russo e quais as causas do seu fracasso.
Sobre o autor

Destaques
«Nenhum livro foi tão longe no grau de sistematização e riqueza
de informações como este. Um trabalho soberbo.»
Carlos Pacheco

Edição e
Distribuição

José Manuel Milhazes Pinto nasceu a
2 de Outubro de 1958 na Póvoa de
Varzim. Em 1977, parte para a União
Soviética a fim de cursar História da
Rússia e assistir à “construção do
comunismo”, levando a cabo os seus
estudos na Universidade Estatal de
Moscovo. Formado em 1983, constituiu família e ficou a
residir na URSS. A 8 de Agosto de 1989, escreve a
primeira crónica para a TSF e, no ano seguinte, com o
lançamento do jornal Público, torna-se seu correspondente em Moscovo. Em 2002, começa também a
colaborar com a SIC. A longa permanência na União
Soviética e, depois, na Rússia, permitiu-lhe assistir e
participar num dos períodos mais conturbados do séc. XX:
a queda da “cortina de ferro” e a formação de novos
Estados no Leste da Europa. Mantém o blogue
www.darussia.blogspot.com, alojado no sítio electrónico
do jornal Público.
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