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L I S T A D E A B R E V I AT U R A S

BART — Batalhão de Artilharia.
CART — Companhia de Artilharia.
CCS — Companhia de Comandos e Serviços.
GACA — O Grupo de Artilharia Contra Aeronaves 2, em Torres Novas, foi a unidade
mobilizadora do Batalhão de Artilharia 3835.
GE — Os Grupos Especiais eram forças paramilitares de segunda linha constituídas por
africanos. Recrutados e treinados pelo Exército, actuavam em estreita colaboração
com as forças portuguesas.
IAO — A Instrução de Aperfeiçoamento Operacional era a última etapa da preparação
das tropas antes da partida para África.
IN — Inimigo. Termo utilizado na História da Unidade bart 3835, consultada no Arquivo
Histórico Militar.
MFA — Movimento das Forças Armadas.
MPLA — Movimento Popular de Libertação de Angola.
NT — Nossas tropas. Termo utilizado na História da Unidade bart 3835, consultada no
Arquivo Histórico Militar.
PAIGC — Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde
PIDE/DGS — Polícia Internacional e de Defesa do Estado/ Direcção‑Geral de Segurança.
UNITA — União Nacional para a Independência Total de Angola.
UPA/FNLA — União das Populações de Angola/ Frente Nacional da Libertação de Angola.
ZML — Zona Militar Leste.
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(…) I see
there are really no liars or lies after all,
And that nothing fails its perfect return, and that what are called lies are
perfect returns,
And that each thing exactly represents itself, and what has preceded it,
And that the truth includes all, and is compact, just as much as space
is compact,
And that there is no flaw or vacuum in the amount of the truth — but
that all is truth without exception (…)
Walt Whitman
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Meio‑dia de um sábado de Junho de 2011. Num restaurante de Almeirim,
junta‑se uma pequena multidão. São várias dezenas de homens e mulheres de meia‑idade, alguns jovens e crianças. O ambiente é de alegria,
entre a simpatia cerimoniosa das mulheres e a familiaridade barulhenta dos homens. As mulheres trocam fotografias dos netos, apresentam
os filhos, perguntam pelas novidades. Os homens juntam‑se em grupos
animados, riem e distribuem palmadas nas costas. Quem olhe de fora
não consegue compreender a inusitada concentração de pessoas muito
diferentes entre si. Algumas vão de roupas domingueiras, outras passeiam por ali tão informais como noutro dia qualquer. Pela abundância
da comida, poderia ser um baptizado. Mas é uma reunião de antigos
combatentes da guerra colonial. Na parede, um cartaz revela que ali se
realiza o convívio anual da Companhia de Artilharia 3313 do Batalhão de
Artilharia 3835. Pela décima primeira vez desde o regresso de Angola em
1973, os homens que fizeram parte da cart 3313 juntam‑se e revêem‑se
durante uma tarde à volta da mesa.
De entre a multidão que se movimenta à volta dos aperitivos, sobressaem algumas figuras. Firmino Alves, um homem grande, de voz alta e
gargalhada fácil, destaca‑se de imediato. Antigo furriel miliciano da Companhia 3313, o contabilista do Porto é o guardião dos contactos dos camaradas e o organizador da camioneta alugada que todos os anos recolhe os
antigos militares que vivem no Norte. Neste dia de Junho em Almeirim,
Firmino divide a organização do convívio com Manuel Russo, professor
aposentado, que foi em tempos furriel miliciano da companhia. Russo caminha entre os convidados e os empregados de mesa certificando‑se de
17
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que nada falta, e encaminha as pessoas para as seis mesas compridas onde
se sentarão ao almoço. Ao fundo da sala, junto do cartaz comemorativo,
está Licínio Macedo. Todos os anos, o antigo soldado de transmissões traz
um novo cartaz, concebido nas semanas que antecedem a reunião anual.
De boina na cabeça e passo decidido, vai chamando camaradas para que
vejam a sua obra. Enquanto alguns conversam à volta do cartaz, outros
abrem alas para um homem de canadianas e expressão triste que avança
entre abraços e olhares de admiração. É Fernando Sota, o cabo atirador
que todos recordam como herói, o corajoso resistente a ataques nocturnos. No meio de rostos anónimos, surge uma figura pública: António Lobo
Antunes acerca‑se do grupo e é envolvido na teia de cumprimentos efusivos. Também ele embarcou no Vera Cruz em Janeiro de 1971, como alferes
médico miliciano do Batalhão de Artilharia 3835.
Seguindo as ordens dos organizadores, a multidão encaminha‑se para
as mesas. Como não há lugares marcados, os movimentos desenrolam‑se
numa dança de cadeiras que vai desenhando uma geografia variável.
Há quem guarde assento para as mulheres e filhos ao seu lado. Há grupos de mulheres que se tornaram amigas ao longo dos anos e se juntam
entre si, libertando os maridos para um almoço entre camaradas. Há
quem organize as proximidades nas mesas por pelotão, por especialidade ou por posto.
Numa das mesas, o tema da conversa é Mussuma, um destacamento
no Leste de Angola junto à fronteira com a Zâmbia. Dois antigos furriéis
lembram a informalidade de um destacamento longínquo, sem as chefias
militares a vigiarem o rigor das fardas. Recordam a construção de um sistema rudimentar de valas e de abrigos antiataque, dos postos elevados de
vigia e de artilharia pesada. Lembram episódios de passeios pelas ilhotas
das chanas em busca da fruta fresca que iria melhorar o rancho militar.
Mas recordam também os ataques sofridos neste aquartelamento isolado
e a reacção que todos consideram heróica do cabo Fernando Sota: sozinho na metralhadora, varreu o exterior do quartel.
A propósito dos ataques nocturnos a Mussuma, instala‑se a discussão.
Paulo Câmara, furriel de operações especiais, conta que um dos ataques se
deveu a uma questão de mulheres. Com a ausência de civis no aldeamento,
18
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alguns militares liderados pelo alferes que comandava o pelotão fizeram
uma incursão pela Zâmbia, de onde trouxeram mulheres. Jorge Santos, furriel miliciano que também esteve destacado em Mussuma, afirmou não recordar nada disso e nunca ter ouvido tal coisa. Chamaram camaradas para
que ouvissem a história. Ninguém se lembrava. Sozinho com a sua versão,
Paulo Câmara não desarmou. Afirmou Câmara que o ataque nocturno que
sofreram foi consequência da viagem proibida que fizeram à Zâmbia. Por
denúncia da pide (então já dgs), foi instaurado um processo militar de
averiguações, que levou o comandante da Companhia de Artilharia 3313 a
deslocar‑se ao aquartelamento para proceder a um inquérito. Todos desmentiram as acusações da pide/dgs. E foi assim que, segundo Câmara, o
episódio da viagem à Zâmbia em busca de mulheres desapareceu do mapa
da memória militar. A discussão em torno de Mussuma (aconteceu ou não
aconteceu?) foi interrompida pelo ritual dos convívios anuais. Dela sobrou
a suspeita de que o passado é tão diverso quanto as pessoas que o recordam.
De microfone em punho, Firmino Alves dá início aos rituais que enchem os almoços da companhia. O agradecimento pela presença de todos
é seguido pelo minuto de silêncio por aqueles já que partiram. Dezenas
de pessoas de pé sem que um som se oiça, até que uma salva de palmas
quebra o silêncio pesado na sala. A comoção dissolve‑se na rápida continuação da liturgia dos almoços. É agora necessário que se decida onde
e quando terá lugar o convívio do próximo ano. Sem qualquer oposição,
fica marcado para daí a um ano em Coimbra. Valdemar Mendes, furriel
do primeiro pelotão, será o responsável pela escolha do restaurante e da
ementa e pelo envio das dezenas de convites pelo correio.
Com este aspecto prático resolvido, Alves convoca António Lobo Antunes para que suba ao palco e diga algumas palavras. A primeira frase do
«doutor» lembra aquilo que todos sabem: em Janeiro desse ano tinham
passado 40 anos sobre a data de embarque para Luanda. À evocação da
juventude gasta na guerra e da perda de homens segue-se a promessa de
que nenhum deles morrerá enquanto o último dos camaradas estiver vivo
para o lembrar. O tom grave do discurso é suavizado pela homenagem
ao cabo Sota, o herói por todos reconhecido, a quem é dada uma salva
de palmas em pé por toda a sala. O discurso termina com a afirmação
19

Regresso.indd 19

28/10/15 12:39

r e g r e s s o s q ua s e p e r f e i t o s

do laço que os une: a camaradagem. Como um segredo bem guardado, a
camaradagem só pode ser compreendida por quem passou pela guerra:
«Uma pessoa tem irmãos de sangue, nós somos irmãos de alma». A salva de
palmas final resgatou todos os presentes da evocação grave, trazendo‑os
de volta à sala e à festa que prometia durar.
Como todos os anos, há um bolo com o brasão de armas da Companhia de Artilharia 3313. Como sempre, são chamados dois alferes para o
cortarem juntos. À volta, uma pequena multidão e muitas máquinas fotográficas. Entre as fatias de bolo e a taça de espumante, quase se poderia
pensar tratar‑se de uma festa de casamento. Ouvem‑se piadas sobre os
«noivos». Às gargalhadas, sobrepõe‑se o brinde por todos, os que estão e
os que não podem estar, e os votos para que este encontro se repita por
muitos anos.
De um momento para o outro, o espaço é convertido em salão de
baile. Um artista contratado sobe ao palco e de sintetizador em punho
lança canções dançáveis. Alguns casais inauguram a pista, muitos aplaudem de fora. As mulheres são as maiores entusiastas. O som alto leva a
um êxodo de homens para a porta do restaurante. A ausência destes não
faz parar o baile. Duplas de mulheres dançam agarradas, cantam alto as
canções que conhecem. É a festa que se instala.
Na rua, estão os que fumam. Ou simplesmente os que abandonam a
sala que se rendeu ao ambiente de baile. Lá fora, longe das mulheres e dos
filhos, os homens falam das suas vidas, dos empregos, do tempo que passa.
Falam de quem não está, de camaradas que já morreram ou que são ainda
procurados na tentativa de juntar toda a companhia. Mas há também círculos de homens que lembram histórias de Angola. No centro de um deles
está João Marques, antigo cabo condutor da cart 3313 e um dos mais vistosos narradores do que foi. Os olhos azuis e a voz rouca transfiguram
‑se em imitações que, pela reacção do seu público, são pouco menos que
perfeitas. Os tiques do comandante do batalhão, as reprimendas e fúrias
do capitão da companhia («ah meu coirão!»), tudo é encenado por este lisboeta que a vida transformou em inspector da polícia judiciária. O tom
geral é de boa disposição. Aqui entram apenas as «coisas que merecem
ser lembradas». As histórias menos felizes, os acidentes, as mortes e os
20
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feridos são afastados para o recato de diálogos menos públicos. O repertório, ensaiado em todos os convívios anuais da cart 3313, inclui episódios
que ganharam a solidez de um facto por força da repetição a várias vozes.
Este património é actualizado em cada encontro de camaradas. Há pormenores que são acrescentados e pequenas variações que nascem do confronto de versões distintas. À distância de 40 anos, os tempos da guerra
são feitos de uma colecção de episódios que apenas alguns viveram mas
que todos tomam como seus.
Lá dentro, o baile termina quando chega o lanche. Em poucos minutos, duas mesas de doces e salgados são cercadas por dezenas de pessoas.
Firmino Alves percorre a sala avisando que a partida do autocarro para o
Porto está para breve. Recolhem‑se bolos e salgados das mesas para compor o farnel da viagem. É por esta altura que Licínio Macedo guarda o
cartaz que, em letras grandes, garante: «Somos quem fomos». Esta frase,
da autoria do antigo alferes médico miliciano, foi gravada numa placa comemorativa colocada em 2006 no quartel de Torres Novas, local onde o
batalhão foi formado. «Somos quem fomos» é desde então repetida vezes
sem conta nos almoços anuais, como um mantra que une as experiências
individuais de cada um daqueles antigos militares. Apesar da distância
que separa as suas vidas, o passado comum em Angola constitui o motivo
para que embarquem uma vez por ano na viagem que os levará para horas
de recordação e comemoração de um tempo que todos partilharam. Afirmando a continuidade entre o passado e o presente, «Somos quem fomos»
resume o propósito das reuniões anuais da Companhia: garantir que os 26
meses passados em Angola não serão esquecidos. O regime que suportava
a guerra colonial caiu, Angola já não é nossa, os anos transformaram rapazes em homens de meia‑idade. Mas a memória do que foram sobrevive
ainda, na partilha de recordações que pertencem a todos.

1.
Em Janeiro de 1971, alguns meses antes de eu nascer, o meu pai foi para
Angola como alferes médico miliciano. A minha mãe e eu aterrámos em
21
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Luanda em Março de 1972. Pouco tempo depois, estávamos em Marimba,
na sede da companhia em que o meu pai cumpria o segundo ano da comissão de serviço. No ano seguinte, regressámos a Lisboa e a companhia
foi desmobilizada. De África nada lembro, embora sempre tenha ouvido
histórias desse tempo: a partida do meu pai para Angola com a minha mãe
grávida no cais, a angústia da distância, a aventura da minha mãe a chegar
ao mato com uma filha pequena, os soldados para quem um bebé foi o alegre regresso à normalidade perdida com a guerra, os brinquedos de corda
que assustavam os negros. Para lá das histórias, cresci rodeada de objectos
trazidos de Angola (fotografias, esculturas, uma colecção de aerogramas
numa caixa de madeira), provas materiais da existência desse passado que
eu apenas podia imaginar. Mas há mais. O meu pai tornou‑se escritor e uma
boa parte da sua obra é habitada pelos anos da guerra.
Faço, por isso, parte da geração da pós‑memória, uma geração de guardiães de memórias emprestadas, criadas a partir da representação, projecção e criação em torno dos testemunhos de quem os precedeu no tempo.
Desenvolvido por Marianne Hirsch no contexto dos estudos do holocausto, o conceito de pós‑memória refere‑se à construção narrativa de um
passado alheio, traumático e irrecuperavelmente perdido, que é tornado
familiar e íntimo através das histórias ouvidas em casa1. Numa investigação recente sobre a pós‑memória da guerra colonial, Margarida Calafate
Ribeiro chamou à geração a que pertenço os «filhos da guerra», herdeiros
de uma «ferida marcante» sobre a qual constroem uma «narrativa a partir de
fragmentos das narrativas familiares, compostos por discursos, fotografias,
mapas, cartas, aerogramas (…) e outros objectos do domínio privado, que
constituem uma espécie de ‘naturezas‑mortas’ da Guerra Colonial»2.
Foi a memória emprestada da guerra (esse passado que de alguma forma
também é o meu, mas do qual não me lembro) que criou a vontade de ir
para além daquilo que conhecia (as histórias, as fotografias, pedaços soltos de um tempo perdido no tempo). O primeiro passo do diálogo possível
com a memória alheia foi dado em 2005, no momento em que a minha irmã
e eu começámos a trabalhar na edição das cartas enviadas de Angola à nossa
mãe. Cinco anos depois da sua morte, tinha chegado o tempo de cumprir
a vontade, tantas vezes repetida, de as publicar. Em Novembro de 2005,
22
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o livro foi lançado. Os antigos militares da companhia foram convidados
e, por iniciativa da editora, houve uma camioneta que transportou os que
viviam no Norte do país. Mais de três década após o embarque para Angola,
uma multidão de camaradas reencontrou‑se no sítio de onde tinha partido
para a guerra (ver capítulo VI). Depois desse dia, comecei a ir aos almoços da companhia. O primeiro de que me lembro foi em 2006. Dezenas de
pessoas abraçaram‑se às portas do quartel de Torres Novas aonde, décadas
antes, tinham chegado com a certeza do embarque para Angola. Lá dentro, numa cerimónia quase solene, foi colocada na parada do quartel uma
lápide com a inscrição «Somos quem fomos cart 3313 1970 T. Novas 2006».
O meu pai, médico do batalhão e autor da frase, fez um discurso. Nestes almoços, e ainda antes da investigação, conversei com muitas pessoas. Eu era
a criança pequena que tinham conhecido em Angola. Alguns contavam que
tinham fotografias tiradas comigo em Marimba. Outros falavam de Angola
como se eu me lembrasse das paisagens e das histórias.
À curiosidade pessoal sobre a guerra somou‑se o interesse académico
sobre este pedaço da história do país e sobre as muitas formas pelas quais se
inscreve nas vidas e memórias dos indivíduos que dele fizeram parte. Dois
anos depois de me ter estreado nos almoços da cart 3313, comecei a trabalhar na investigação que se prolongaria pelos anos seguintes. Interessava
‑me compreender como é recordada e contada uma guerra que não teve
vencedores nem vencidos, uma guerra tornada anacrónica pela queda do
regime e pela descolonização. Interessava‑me perceber de que forma os
mundos privados dos homens que a combateram se cruzam com o mundo
público da guerra e da história que dela se conta.
Este livro resulta, no essencial, da tese de doutoramento em Antropologia que defendi em 2015. O meu objectivo era construir uma etnografia
da memória da guerra colonial que articulasse as diversas escalas em que a
memória vive: as memórias pessoais, as narrativas que circulam na esfera
pública e a representação oficial do conflito. Em vez de estudar esta guerra na sua imensa complexidade (os 13 anos em três teatros de operações,
os processos políticos que a rodearam, os milhares de homens recrutados para a combater), a etnografia que construí propunha outro olhar, um
olhar que reduzia a observação e a análise a uma pequena parte do todo: a
23
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Companhia de Artilharia 3313, uma das três companhias operacionais do
Batalhão de Artilharia 3835.
Além da proximidade que me unia à cart 3313 — e que garantia um
acesso facilitado às pessoas, às suas histórias e ao seu passado —, houve
um motivo de natureza metodológica que ditou a delimitação da pesquisa.
Porquê uma companhia e não um batalhão? Porque uma companhia, ao
contrário de um batalhão — cujas centenas de elementos se dispersam
por diferentes áreas da zona de acção atribuída — constitui uma temporária e circunstancial aproximação às comunidades tradicionalmente
estudadas pelos antropólogos. Por obra da conscrição que durante anos
recrutou mancebos para a defesa da nação pluricontinental, milhares de
homens abandonaram as suas vidas civis e integraram unidades dos vários
ramos das Forças Armadas. As comissões de serviço no então «ultramar»
juntaram pessoas muito diferentes entre si numa estreita organização
militar que os tornou parte do um mesmo todo orgânico. Todos os que
fizeram parte desta companhia, composta por 120 homens comandados
por um capitão, se conhecem e reconhecem como pares. As especialidades, a organização dos pelotões e a distribuição no terreno criam laços de
proximidade e de dependência mútua que impedem a dissolução dos seus
elementos no anonimato. Os homens de uma companhia partilham a experiência de guerra, povoada pelas mesmas personagens, acontecimentos
e paisagens. Décadas mais tarde, o sentimento de pertença e o passado
comum congregam dezenas de camaradas no encontro de comemoração
anual. A escolha de uma companhia tornou‑se, por isso, a opção metodológica natural perante o objectivo de reduzir a escala de observação
e análise a um contexto pretérito que todos os sujeitos reconhecessem
como seu.
Este livro não pretende reconstruir a história da comissão de serviço
da Companhia de Artilharia 3313, nem tão‑pouco fornecer um retrato fiel
e verdadeiro de um tempo que já não existe. As ideias de verdade ou de
facto estão ausentes destas páginas. Subjacente a esta investigação está a
constatação de que o desaparecimento do passado condena o seu conhecimento à construção de suposições impossíveis de provar.
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O passado desapareceu: a sua equivalência com o que agora se vê, se recorda ou se lê não pode ser provada. Nenhuma afirmação sobre o passado
pode ser confirmada pela análise dos supostos factos. Porque o conhecimento ocorre apenas na epistemologia do presente, como C. I. Lewis
escreveu, «não se pode esperar qualquer verificação teórica suficiente de
um facto passado»3.

O que me interessa não é o que aconteceu, mas sim de que forma se
recorda e se esquece aquilo que aconteceu. Aquilo que se recorda e se
esquece não é estanque e imutável. A memória resulta de um processo
complexo de negociação das condições da sua possibilidade. O tempo
é, aqui, um factor fundamental. Tivesse esta investigação sido feita no
ano seguinte à desmobilização da cart 3313 ou dez anos depois do 25 de
Abril, os resultados seriam certamente outros. No primeiro caso, ainda
não se tinha dado a queda do regime e a desagregação da «nação pluricontinental»; no segundo, o silêncio em torno da guerra e do colonialismo português tornara a sua revisitação um incómodo difícil de gerir.
Quarenta anos após a revolução que depôs o Estado Novo, o colonialismo tardio e a guerra alcançaram um estatuto mnemónico singular:
chegou o tempo da explosão de «passados recompostos» feitos a partir
dos «presentes imperfeitos»4.
A etnografia da memória de guerra que aqui se apresenta parte, precisamente, deste contexto de evocação narrativa generalizada do passado
colonial português e da guerra que o defendeu. Os rapazes que em tempos foram militares da Companhia de Artilharia 3313 são agora homens de
60 anos que se reúnem num encontro anual de comemoração do passado.
A maneira como olham para trás e contam a história da sua guerra contém muito mais do que o relato dos acontecimentos que perduraram na
memória. Quando falam da guerra que viveram, falam de muitas coisas.
Falam dos acontecimentos que encheram o tempo da guerra contra um
inimigo invisível: operações e ataques, medo e camaradagem, colunas e
emboscadas, coragem e cobardia. Falam da descoberta de um país que se
dizia grande e pluricontinental: o cosmopolitismo de Luanda, a paisagem
imensa de Angola, os africanos e os seus hábitos tão diferentes, a pobreza
25
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dos negros, a prosperidade dos colonos brancos. Falam de um país que já
não é aquele em nome do qual foram chamados ao serviço militar obrigatório: o 25 de Abril e a descolonização que estilhaçou a grande nação
espalhada pelo mundo e que os obrigou a interrogar o sentido (pessoal
mas também nacional) de uma guerra inútil.

2.
A memória é um terreno fértil nas ciências sociais. Ao longo do último
século, muito se tem pensado, escrito e investigado sobre a faculdade
humana de recordar. O fundador do olhar contemporâneo das ciências
sociais sobre a memória é Maurice Halbwachs, sociólogo francês que em
1925 resgatou a memória do domínio da subjectividade individual com o
seu livro Les Cadres Sociaux de la Mémoire. Contrariando as discussões da
época, Halbwachs defendeu que o passado não é guardado numa localização do cérebro nem num reduto do espírito a que apenas o sujeito tem
acesso. A construção de uma imagem do passado é mediada pelo recurso
à linguagem e ao «sistema de convenções sociais»14. A memória é o resultado de solicitações exteriores ao indivíduo, decorrentes das relações que
este estabelece com os outros no contexto de grupos sociais diversos. Nas
suas palavras, «se recordo, é porque os outros me incitam a recordar, porque a sua memória vem em auxílio da minha, porque a minha memória
se apoia na deles»15. Longe de ser um fenómeno «puramente interior», a
memória é um fenómeno colectivo. O passado é constantemente reconstruído a partir do presente através dos quadros sociais da memória, pelos
quais se recompõe uma «imagem do passado que esteja de acordo com o
pensamento dominante da sociedade em cada época»16.
Mais de 80 anos após a publicação deste livro, muito do que Halbwachs propõe ainda é actual. A rejeição da concepção da memória como
faculdade individual suscita uma unanimidade impressionante. Daniel L.
Schacter, investigador que trabalha sobre os aspectos biológicos e psicológicos da memória, recorre a 1984 de George Orwell, para ilustrar a dimensão social do que recordamos:
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Sociedades totalitárias como a que foi imaginada por George Orwell desapareceram com o colapso dos regimes comunistas da Europa de Leste.
Mas há forças que se assemelham ao Ministério da Verdade e que continuam a operar nas mentes individuais: as nossas memórias do passado
são muitas vezes reescritas para poderem corresponder às nossas ideias e
necessidades presentes17.

A semelhança entre as formulações de Halbwachs e de Schacter é surpreendente. Um sociólogo e um psicólogo separados por mais de sete
décadas convergem na afirmação de uma dupla dependência: não só a
memória individual depende de forças que a transcendem, como a imagem do passado depende de uma reconstrução feita a partir do presente.
Entretanto, o mundo mudou muito e, com ele, a academia também. Nos
anos que decorreram entre a morte de Halbwachs e o ressurgimento da
memória nas ciências sociais, abriu‑se espaço para uma revisitação crítica
desta obra*.
Não cabem aqui os inúmeros debates que, desde a década de 80, têm
povoado a academia em torno da dimensão social da faculdade de recordar**. Importa, nestas páginas, enunciar as questões que guiaram a pesquisa que precedeu a publicação deste livro. Em primeiro lugar, a memória
implica dimensões discursivas e não discursivas e é quase infinita, uma
* Uma das principais dificuldades com a formulação de Halbwachs deriva da utilização
«de um vocabulário durkheimiano caracterizado pelo emprego, com o epíteto colectivo,
de termos pedidos de empréstimo à psicologia individual.» (Connerton 1993 [1989]: 46).
O regresso das ciências sociais à memória colectiva implicou o abandono do olhar reificador que atribuía à memória uma existência exterior aos sujeitos e grupos sociais e lhe
concedia um papel fundamental na construção de coesão e equilíbrio. O ressurgimento da
memória foi, por isso, marcado pela multiplicação de termos alternativos que vieram substituir o termo «colectivo», procurando ultrapassar as dificuldades encontradas na formulação original: memória social, popular ou pública são apenas alguns dos exemplos possíveis,
que reflectem a busca de termos capazes de traduzir a constante negociação e reformulação
que se opera na dimensão social da memória. Ver, a este propósito, Bodnar 1994, Fentress e
Wickham 1992, Ollick e Robbins 1998, Popular Memory Group 1982, Sobral 2006.
** A edição da tese de doutoramento implicou o abandono de algumas discussões teóricas que têm ocupado a academia em torno daquilo a que já chamaram o «boom da memória» (Winter 2007). Para a revisão de algumas questões centrais, ver Ashplant et al 2006,
Klein 2000, Olick 2008 e 2009, Olick e Robbins 1998, Radstone 2008, Rosenfeld 2009.
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vez que toda a consciência é mediada por ela. «O mundo do inteligível,
definido em termos de experiência temporal, é um corpo organizado de
expectativas baseadas na recordação»18. A memória está em todo o lado:
na mecânica dos pequenos gestos do quotidiano, na maneira como recordamos o que aconteceu, na forma como traduzimos em palavras os
fragmentos de que é feito o passado, nos rituais privados e públicos de
celebração do que foi, nos objectos e lugares que são investidos de significados que transcendem a sua existência material.
Em segundo lugar, a reconstrução do passado a partir do presente implica que se reconheça que a distância que separa estes dois momentos do
tempo não é apenas feita dos anos que decorreram entre um e outro, mas
também, e sobretudo, das muitas formas como este último transforma a
representação do primeiro. A memória não está, por isso, isenta de uma
dimensão de intencionalidade, visível nos «actos de preservar e transmitir determinados objectos e narrativas — e de esquecer outros»19. Esta
intencionalidade manifesta‑se sempre que está em causa a revisitação do
passado, desde a narrativização dos percursos biográficos até à criação
das grandes narrativas nacionais. A «ilusão biográfica» sobre a qual Pierre Bourdieu escreveu, baseia‑se no «postulado do sentido da existência
contada» e torna qualquer narrador «ideólogo da sua própria vida», seleccionando acontecimentos a partir de uma amálgama desordenada de
factos20. A mesma dimensão de intencionalidade está presente, por exemplo, na ideia muito influente de «invenção da tradição», proposta por Eric
Hobsbawm e Terence Ranger. A presumível antiguidade de instituições,
rituais e práticas sociais é de facto o resultado de uma criação artificial.
A afirmação da continuidade entre um passado longínquo e o presente é
feita através de um «processo de formalização e ritualização», pelo qual as
novas circunstâncias são revestidas da aparência de configurações antigas21. Em qualquer uma destas dimensões, narrativas pessoais ou públicas,
o passado existe enquanto produto do olhar retrospectivo de agentes —
colectivos ou individuais — que a cada momento lhe conferem inteligibilidade através de um processo de negociação da representação do que
aconteceu. A maneira como o passado é contado não é fixa e definitiva;
ela está sujeita a uma contínua reformulação.
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No caso da memória de guerra, a dimensão pública da recordação
ocupa um lugar central. É em nome das nações que as guerras são habitualmente combatidas. É a lealdade nacional que convoca todos aqueles
que a ela são chamados. É aqui que se joga a possibilidade da recordação
ou do esquecimento, da celebração ou do silenciamento públicos. É aqui
que se definem os contornos da memória pública, «um sistema de crenças
e ideias» que resulta do debate político alargado sobre os temas fundamentais da existência de uma sociedade: «a sua organização, estrutura de
poder e o sentido do seu passado e presente»22. A negociação que produz
a memória pública opõe os valores do formalismo dogmático da cultura
oficial — a nação como uma entidade intemporal — e a dimensão subjectiva e pessoal da cultura vernácula — a nação tal como é conhecida e
vivida pelos seus cidadãos23.
Esta dicotomia parece adequar‑se à análise das narrativas pessoais e
públicas sobre a guerra colonial no Estado Novo e no Portugal contemporâneo. Durante 48 anos a expressividade da cultura vernácula foi limitada
pela natureza autoritária do regime e pela conformidade imposta pelo seu
aparelho ideológico. A retórica nacional, inculcada pelo sistema educativo
e reforçada pelos inúmeros braços da propaganda, afirmava a antiguidade
de um país de matriz católica e natureza rural, espalhado pelo mundo na
sua vocação evangelizadora e de integração ecuménica de culturas. Todas
as versões que não se conformassem aos princípios orientadores da narrativa pública dominante diluir‑se‑iam sob os apertados mecanismos de
vigilância ideológica. A revolução e as profundas transformações que mudaram o país abriram espaço para a emergência de interesses vernáculos.
De uma forma inédita, várias vozes surgiram na esfera pública, oferecendo outros olhares sobre o passado que vieram apresentar novas formulações para velhas questões.
A aparente adequação desta dicotomia não deve, no entanto, impedir
o aprofundamento da problematização dos limites entre a cultura oficial
e a cultura vernácula através da análise da sua ressonância nas memórias
dos sujeitos. Como refere Alon Cofino, uma e outra não são categorias
impermeáveis e mutuamente exclusivas. A cultura oficial não é só o reflexo impessoal do formalismo dogmático, assim como a cultura vernácula
29
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não é apenas a expressão da esfera íntima e afectiva. O desafio, segundo
Cofino, reside na interrogação da forma como a nação se tornou numa
memória vernácula: de que forma se tornou uma «propriedade mental
quotidiana, uma memória tão íntima e autêntica quanto o passado local,
étnico e familiar»24.
Trabalhando as memórias pessoais de um grupo de antigos combatentes, este livro irá procurar desocultar as ambiguidades e contradições das
narrativas que combinam elementos oficiais e vernáculos provenientes
de temporalidades diversas. Para isso, procurar‑se‑á compreender de que
forma os sujeitos seleccionam e conjugam os acontecimentos que são
lembrados ou esquecidos, através da ideia de composição (composure) proposta por Alistair Thomson:
«Composição» é o termo convenientemente ambíguo que descreve o processo de produção de memória. Por um lado, compomos ou construímos
memórias utilizando as linguagens públicas e os significados da nossa cultura. Por outro lado, compomos memórias que nos ajudam a sentir relativamente confortáveis com as nossas vidas e identidades, que nos dêem
um sentido de compostura (composure). Na prática, os dois processos são
inseparáveis (…)25

E é precisamente aqui que se situa um dos maiores desafios no confronto
da representação pública do passado e das memórias pessoais. Mais do
que apenas reconhecer que os discursos culturais contemporâneos são
utilizados na construção destas narrativas, é essencial analisar quais os discursos seleccionados e os motivos que subjazem às escolhas que os actores
fazem. Só assim, devolvendo ao sujeito a criatividade, se poderá perceber
o verdadeiro alcance da ideia de que «existe um self consciente capaz de
reflectir sobre a experiência e criticar os discursos públicos e privados ou
os imaginários culturais»26. A ênfase na dimensão subjectiva das memórias
assenta no reconhecimento de que esta é uma terra muito vasta, onde coexistem territórios habitados por «imaginários culturais» e outras extensões
povoadas apenas pela amálgama desordenada e irremediavelmente individual da memória pessoal.
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No vidro da frente do autocarro que sai do Porto às primeiras horas da
manhã, um pequeno cartaz explica quem ali viaja. Ao lado do brasão
de armas, pode ler‑se «Convívio Anual Os Príncipes do António Lobo
Antunes». A história desta frase é contada por Firmino Alves. No final
do lançamento de um livro de Lobo Antunes no Porto, o apresentador
disse à audiência que, durante a guerra, o escritor viveu rodeado de homens humildes. O «doutor», conta Alves, contrariou a afirmação: «Não
são homens humildes; são príncipes.» O episódio, presenciado pelo antigo furriel da Companhia de Artilharia 3313, é contado uma e outra
vez com orgulho. O reconhecimento público da nobreza de carácter
resgatou todos estes homens do anonimato. Aqueles que fizeram parte
da cart 3313 são «os príncipes» com quem o escritor viveu durante 26
meses. As paisagens, personagens e histórias que partilharam em Angola não são apenas suas: são de todos aqueles que, através dos livros
e das crónicas de Lobo Antunes, puderam conhecer a guerra das picadas arenosas do Leste e a guerra da espera na imensidão na Baixa de
Cassange. Importa, por isso, compreender de que forma estes antigos
militares se relacionam com a obra literária do médico do bart 3835, de
que modo as suas palavras, histórias e imagens concedem ordem e sentido a uma experiência cuja nitidez tende a perder‑se com a passagem
do tempo.
Os livros de Lobo Antunes são indissociáveis do que ele representa
para os seus companheiros da cart 3313. Lobo Antunes não era um militar como os restantes. Com outros dois médicos, integrava o Estado
‑Maior do Batalhão de Artilharia 3835, composto pelos comandos e por
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oficiais subalternos de especialidades diversas*. Estes três homens não
eram identificados pelo posto militar: Lobo Antunes e os seus dois colegas eram os «doutores», e não os «alferes». Durante o primeiro ano da
comissão, os médicos rodaram entre a sede do batalhão, em Gago Coutinho, e os destacamentos das companhias operacionais nas chanas do
Leste (Sessa, Mussuma, Chiúme e Ninda). Os seus dias eram passados
entre o apoio médico ao pessoal militar e as consultas à população civil.
Embora não fossem geralmente chamados para a actividade operacional
(acções de combate, colunas, operações conjuntas), eram os médicos que
tratavam dos feridos e os acompanhavam nas evacuações para o hospital
do Luso. No segundo ano, a rotação dos médicos entre as várias unidades do Batalhão não existiu. Lobo Antunes passou os restantes 14 meses
em Marimba, sede da cart 3313. Foi durante este ano que a minha mãe e
eu aterrámos em Marimba, onde vivemos no meio de militares. A estadia
prolongada junto de uma mesma companhia criou, inevitavelmente, uma
relação de proximidade especial. Embora não pertencesse à companhia,
Lobo Antunes tornou‑se o mais próximo dos três médicos do batalhão.
Vários lembram o desleixo da farda que enfurecia os comandos, os jogos
de futebol com o médico à baliza, as campanhas de vacinação, os raspanetes que dava aos soldados por causa das doenças venéreas («O doutor
dizia ‘Se vos apanho a ir às meninas sem usarem este medicamento, sabeis
que levantais voo!’»).
Durante a comissão de serviço em Angola, António Lobo Antunes
destacava‑se das centenas de militares do batalhão em virtude da sua especialidade. Mas foi depois da desmobilização que alcançou uma dimensão maior do que história dos 26 meses em África faria supor. Seis anos
após o regresso a Portugal, foram publicados os seus dois primeiros livros:
Memória de Elefante e Os Cus de Judas. Décadas mais tarde, é impossível
saber em que momento e circunstâncias os antigos militares da cart 3313
souberam que o médico se tinha tornado escritor. Com a desmobilização,
* O Estado‑Maior do Batalhão era constituído pelo primeiro e segundo comandante
(um tenente‑coronel e um major, ambos do Quadro Permanente) e por sete oficiais subalternos: alferes milicianos de transmissões, reabastecimento e manutenção automóvel,
três alferes médicos e um alferes capelão.
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o contacto com os camaradas perdeu‑se. Dispersos pelo país, viveram a
estranheza do regresso à vida civil. O 25 de Abril fez cair o regime e inaugurou um tempo de profunda transformação do país. No final de 1975,
a «nação pluricontinental» pela qual tinham combatido desaparecera.
A ressaca destes acontecimentos foi vivida com contenção. No espaço
público celebravam‑se as mudanças que tinham deposto o Estado Novo
e enaltecia‑se o papel dos militares no processo de transformação. Do
colonialismo e da guerra, pelo contrário, pouco se ouvia falar — anacronismos incómodos no momento em que o país se reconstruía a partir dos
despojos do império e do caminho futuro para a Europa.
No meio deste estranho silêncio sobre a guerra e o fim do império,
Os Cus de Judas fez parte de um movimento literário que rompeu o vazio
historiográfico, social e político sobre os últimos anos do império11. Partindo de uma função individual de «exorcização de um trauma», esta
literatura abriu‑se a uma «função de reparação moral», através da «denúncia d[a] situação trágica, tão ambiguamente esclarecida, de alerta
contra o esquecimento, de absolvição dos sujeitos narradores e do país
face a si mesmos e face aos Outros, e de reflexão sobre a nossa identidade e o nosso lugar no mundo»12. Com a narrativização das experiências
africanas, a exposição das dolorosas marcas da guerra, a perplexidade
perante o destino de um país obrigado a inventar‑se outra vez, livros
como o de Lobo Antunes convocaram para o debate público um tema
que desaparecera do mapa.
Teria sido interessante resgatar as memórias que os antigos camaradas
de armas guardam do primeiro contacto com a obra do médico tornado escritor e da reverberação que ela teve na maneira como recordavam
os anos de Angola. Teria sido interessante, mas foi impossível. Quase 40
anos após a edição de Os Cus de Judas, esse momento dissolve‑se numa
nebulosa, sob o peso da dimensão pública que entretanto o escritor ganhou. Ao longo dos meses em que recolhi entrevistas por todo o país,
descobri relações muito diferentes com a obra de Lobo Antunes. Havia
quem tivesse os seus livros na estante, quem coleccionasse entrevistas
nos jornais, quem se irritasse ao recordar os desmentidos públicos feitos
por oficiais do Exército às passagens sobre a violência das tropas e a utili366
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zação do napalm em Angola em Os Cus de Judas. Mas houve também quem
confessasse nunca ter lido nenhum dos livros. Por falta de oportunidade
ou de hábitos de leitura*, para esses homens o contacto com a narrativa
literária do antigo médico do batalhão dá‑se sobretudo através dos almoços onde, através da voz de Firmino Alves, são lidos excertos para uma
plateia atenta às descrições de personagens e situações familiares.
Há um momento decisivo que todos recordam: o dia em que aceitaram o convite para o lançamento do livro das cartas de guerra de Lobo
Antunes. Uma camioneta fretada pela editora trouxe dezenas de antigos
militares do Norte do país. A cart 3313 regressava ao cais de onde partira
34 antes. Em 2005 Lobo Antunes ainda não se tinha estreado nos almoços anuais. Naquele fim de tarde de Novembro de 2005, a Gare Marítima
de Alcântara assistiu ao reencontro do escritor com os camaradas que
perdera de vista após a desmobilização. A sala estacou quando o escritor e os seus camaradas se abraçaram. Nesse momento, os militares da
cart 3313 transformaram‑se nos protagonistas de carne e osso do tempo
que os livros do escritor tinham fixado. Os discursos de apresentação
foram feitos por três alferes milicianos e um furriel enfermeiro. Cada
um, de forma diferente, evocou memórias do tempo em Angola: o isolamento, a camaradagem, o trabalho social do Exército junto das populações. Depois das palavras, vieram as imagens. Num grande ecrã, foi
projectado o filme de super 8 feito por um camarada entretanto desaparecido. O antigo furriel Firmino Alves pegou no microfone e, perante a
plateia que enchia a sala, fez uma visita guiada pelas imagens. Jogos de
futebol com o «doutor» à baliza, paisagens imensas de Marimba, os africanos das aldeias próximas.
Ali, naquela sala, assistiu‑se a uma dupla comemoração. Em primeiro
e mais evidente lugar, o lançamento do livro abriu um espaço público de
* Dos 31 entrevistados, 18 tinham à data da partida para Angola frequentado somente a
escola primária, e eram só nove os que tinham habilitações iguais ou superiores ao actual
9.º ano (do ensino liceal ou técnico). Dos 18 que tinham ficado pela escola primária, apenas dois retomaram os estudos após a desmobilização. José Correia e Artur Silva fizeram
‑no ao abrigo do Programa Novas Oportunidades: o primeiro completou o 6.º ano e o
segundo concluiu o 12.º ano.
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encontro do passado. Para todos aqueles que não viveram a guerra colonial, o momento oferecia um singular ângulo de observação, ao cruzar
o que dela restou (os homens que foram rapazes fardados em Angola e
as suas memórias) com o tempo africano fixado nas cartas, nas fotografias e no filme. Para os que viveram os 26 meses de comissão de serviço,
aquelas horas ofereceram uma gloriosa oportunidade de celebrar a negação do esquecimento. Com a publicação das cartas, todos os leitores
poderiam aceder ao mundo de experiência do quotidiano de guerra em
Angola. É precisamente neste sentido que as narrativas pessoais de guerra constituem o mais poderoso dos memoriais. É através das imagens em
si contidas, do tom e das histórias que contam, que emerge a «recordação
colectiva vicária», memória em segunda mão nascida do cruzamento de
muitas memórias de outros:
os relatos de guerra constroem colectivamente uma história que não é
contada em nenhuma narrativa individual, mas que retira substância da
soma de várias. Ao longo do tempo, dá‑se o processo de selecção pelo qual
um episódio é preservado e outro é rejeitado e esquecido (…). As histórias
e a maneira como são contadas convergem e moldam‑se mutuamente, até
que emerge uma história completa e coerente.13

A experiência de guerra, acedida através da voz pessoal do autor, permite
que o leitor participe por interposta pessoa num quotidiano desconhecido. O imediatismo das cartas enviadas da frente tornam‑nas a mais pura
versão da guerra, combinando o quotidiano anónimo e os acontecimentos excepcionais, o banal e o insólito, num registo que conserva intacta a estranheza da experiência de guerra. Narrativas como estas (cartas,
diários e memórias) constituem «actos de comemoração» que fixam as
vidas e memórias das pessoas que nela participaram. As vozes dos protagonistas da história e dos heróis, demasiado próximas do mundo de
emblemas da guerra, são preteridas a favor das narrativas pessoais dos homens comuns14. Longe do heroísmo e das afirmações solenes de lealdade
a causas, estas narrativas concedem voz a todos aqueles cujas existências
e experiências seriam dissolvidas no monumental relato dos aconteci368
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mentos históricos. Mais do que a existência de monumentos físicos que
celebram os combatentes — e que, com os anos, se transformarão em
objectos vazios, cujo sentido apenas pode ser compreendido através do
conhecimento da história —, a edição de narrativas pessoais fixa de um
modo inequívoco as experiências e memórias de quem combateu. Ao
mesmo tempo, estas narrativas subvertem o relato colectivo da história
militar. Embora nenhum dos seus autores tenha protagonizado momentos decisivos das guerras, ainda que enquanto indivíduos possam ter sido
irrelevantes para o curso dos acontecimentos, são as suas vozes que testemunham a irredutível singularidade da experiência pessoal da guerra.
E é aqui que a figura de Lobo Antunes adquire para os homens da
cart 3313 uma relevância única. Através dos seus romances, das crónicas
que foi publicando, das cartas de guerra, das entrevistas em que regressa
uma e outra vez ao passado angolano, o escritor tornou inapagável a guerra que com ele partilharam. Mas as palavras de Lobo Antunes são também importantes pela maneira como ajudam a conceder ordem e sentido
à amálgama de imagens que sobrou dos 26 meses em Angola. Mesmo para
os que nunca leram o que o médico escreveu, estas palavras reaparecem
todos os anos no encontro da companhia, através de leituras de excertos
escolhidos. Nestes momentos, surgem nítidas e intactas algumas personagens que todos conheceram (o comandante severo, o major mulherengo, os negros dos quimbos, o dono do café de Gago Coutinho), paisagens
descritas nos minúsculos detalhes da sua singularidade, banais ou invulgares episódios de um quotidiano feito de rotina, tensão e espera.
A voz do escritor, a sua pessoalíssima e literária versão dos acontecimentos, é incorporada na narrativa que os homens da cart 3313 vão construindo e repetindo nos almoços anuais. Às suas palavras é reconhecida a
capacidade de representação da experiência comum. Elas estão em todo
o lado: na identificação da camioneta que vem do Norte, no cartaz comemorativo que Licínio Macedo traz para a ocasião («Passámos muito
tempo a morrer juntos»), na lápide que foi descerrada no quartel de Torres
Novas («Somos quem fomos»). Mas estão também no discurso com que
Lobo Antunes é convidado a encerrar o ritual de partilha de histórias para
o qual todos foram chamados. No palco, o antigo médico fala dos grãos
369
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de felicidade no meio do horror e da precariedade da guerra, da alegria
que, de uma forma extraordinária, conseguia romper a miséria em que
viviam, da camaradagem que levava filas de voluntários a dar sangue; a
forma como os desaparecidos continuam vivos na memória daqueles que
lhes sobreviveram. Tal como os camaradas que partilharam histórias no
palco, o escritor escolhe celebrar com os presentes os instantes memoráveis que sobraram do tempo sombrio da guerra. Tudo o que é intolerável
(a violência, o medo, os mortos, os feridos) é cuidadosamente rodeado
por uma cerca de silêncio.
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