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Esta foi a história que há muito gostaria de ter contado, o li-
vro que gostaria de escrever, numa pequena homenagem a 
todos e a tantos que daquela fizeram parte: os que ficaram, 
os que partiram e não voltaram, os que voltaram e trouxeram 
consigo a marca de uma guerra, que faz parte da nossa His-
tória, e que haveria de ter importância decisiva na profunda 
alteração da Sociedade Portuguesa e de Portugal.

Um agradecimento muito profundo à minha filha Andreia, 
pois foi ela que me incentivou a contar esta história, a escre-
ver este livro. Por todo o seu apoio, o meu muito obrigado. 
Quero também agradecer à professora Eneida, por ter acredi-
tado no meu trabalho e por toda a disponibilidade em rever 
a primeira versão.



PREÂMBULO

Foi com profunda emoção que li estas linhas e abri a janela das 
tuas memórias, na senda da narrativa de uma história de guerra. 
Percorri um passado delicado, visualizei imagens e recriei epi-
sódios que estiveram durante anos guardados dentro de ti, num 
lugar que talvez a tua própria alma desconhecesse… Ler este livro 
representa navegar num oceano demasiado perigoso, de turbu-
lentas ondas de sensações e, apesar de serem as tuas memórias 
e a tua perspetiva enquanto Comando, acredito convictamente 
que serão memórias e histórias partilhadas por muitos outros 
homens que, tal como tu, um dia também o foram…

Este não é um livro sobre frustrações ou depressões de um 
homem que andou na guerra e que fez disso uma tortura para 
a vida. Não! Senti que é um relato fiel de uma realidade vivida, 
com bons e maus momentos, como todas as realidades que 
vivemos… 

Por muito que “viajemos” nas errâncias da vida, o passado 
não nos abandona… A comprová-lo de forma particularmente 
enfática está a expressão que, de acordo com o teu testemunho, 
muitas vezes foi proferida por vós: “Comando um dia, Comando 
toda a vida!” 

Andreia Sofia
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Para poder falar do Comando que fui, terei que contar o 
caminho que percorri até lá chegar, porque as escolhas que 
fazemos e os caminhos por que optamos são sempre um pro-
cesso contínuo e explicativo das escolhas seguintes… 

Pela suprema vontade do meu pai e da minha mãe, nasci 
a 22 de Maio de 1948. O meu pai era um homem de grande 
habilidade e de uma alegria imensa. Eu diria mesmo que en-
carava a vida como uma festa contínua. A minha mãe, uma 
mulher séria, austera. 

O meu pai negociava em madeira e era dono de um arma-
zém de lenha e carvão, as energias da época. Tudo corria com 
certa normalidade, até que, por volta dos meus três anos de 
idade, um tio do meu pai, que estava a viver no Brasil, o convi-
dou a ir para lá, por ser, naquela altura, um destino de grandes 
oportunidades. E o meu pai, influenciado pelo seu tio, mara-
vilhado com as histórias que ele lhe contava, resolveu partir, 
para grande desgosto da minha mãe, que não conseguiu 
evitar o adeus. E o meu pai lá foi… Não levou muito tempo até 
desertar de junto do tio e esquecer tudo o que deixou para 
trás: mulher e três filhos, completamente sozinhos algures em 
Portugal, um pequeno país do outro lado do Oceano…
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Foi então que a minha mãe (ah, que Mulher!) pôs os pés 
ao caminho e estrada fora, juntamente com os três filhos, teve 
que lutar e trabalhar arduamente para os conseguir educar, 
alimentar, vestir e tudo o mais que as crianças necessitam de 
uma mãe e de um pai. 

Na fase dos meus seis anos (decorria o ano de mil novecen-
tos e cinquenta e quatro), não era fácil entrar na escola primá-
ria com essa idade. Foi aí que começou a minha participação 
na sociedade. Foi necessário a minha mãe ultrapassar vários 
obstáculos para que tal fosse possível, mas essa tarefa, que 
na época não foi pequena, veio a tornar-se, a curto prazo, in-
glória: apenas usufruí desse privilégio durante quatro meses, 
visto que nessa altura contraí, juntamente com o meu irmão, 
um problema de pele na cabeça, ao qual davam o nome de 
“tinha”. Isso levou a que fôssemos internados no hospital Jo-
aquim Urbano (o famoso “goelas de pau”), onde estivemos 
durante onze meses. Assim, lá se foi o primeiro ano. 

Foi ali que conheci muitas crianças, vindas de vários pon-
tos do país, com o mesmo problema, que na época foi uma 
verdadeira epidemia. Este episódio permitiu-me ainda o 
privilégio de ter conhecido e privado todas as quartas-feiras, 
quando visitava os seus rapazes, com esse Monstro do Hu-
manismo que foi o Padre Américo, porque, na verdade, ele 
visitava-nos a todos, e por todos distribuía não só as gulosei-
mas, como também o sorriso, a palavra amiga, o afecto, numa 
verdadeira lição de partilha, que sem dúvida deixou marca. 
Um sentimento que se foi desenvolvendo e quando, uns anos 
mais tarde, me encontrei num palco de guerra, apesar de 
considerar a guerra a maior miséria humana, prefeirio olhar 
o outro lado, esse mesmo, o da partilha! É que esse horrendo 
palco talvez seja o único onde tudo é partilhado: os medos, o 
sorriso, a dificuldade, o afecto, a angústia, a solidão e até o di-
nheiro. Os intervenientes de um teatro de guerra percebem, 
essencialmente, que o que é verdadeiramente importante é 
um grande sentido colectivo de solidariedade.                        

Ultrapassado o problema de saúde, regressei à escola e 
matriculei-me também na catequese. A minha integração 
nesses dois mundos deu-se com grande normalidade. Eu 
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era uma criança alegre, que gostava imenso de participar nas 
brincadeiras com os outros. Jogávamos à bola, ao pião, ao 
pilha, ao salvar, à esferinha, fazíamos corridas, enfim… todas 
aquelas brincadeiras da idade e da época. 

Para permanecer nos estudos, o meu núcleo familiar teve 
que se unir e se tornar ainda mais solidário no ultrapassar das 
dificuldades. E foi assim que, aos sete anos de idade, passei 
a levantar-me todos os dias às cinco e meia da manhã para ir 
com a minha mãe, ajudá-la numa distribuição de pão que ela 
fazia antes de ir para a sua actividade de cozinheira, e antes 
de eu ir para a escola. Mais tarde, nas férias grandes, da tercei-
ra para a quarta classe, fui trabalhar como grumo na Grande 
Pensão Particular, em Espinho, que era na época um atracti-
vo destino turístico. Nessa altura, comecei a ter consciência 
da importância do dinheiro na nossa vida e experimentei a 
sensação de independência, pois a minha mãe ia todas as 
quinzenas receber o que era o meu ordenado. Tinha muitas 
gratificações, com as quais eu ficava; todos os dias partilhava-
-as com a minha mãe, e, com isso, não só participava nas 
dificuldades, como desenvolvia inconscientemente o tal 
sentimento de partilha.

Durante quatro anos, aprendi a ler, a fazer contas, aprendi a 
saber estar nas aulas, enfim, aprendi a estar em comunidade. 
Aprendi quem foram os reis de Portugal e as suas histórias. Os 
rios, onde nasciam, por onde passavam e onde desaguavam. 
Os principais países, as respectivas capitais, de onde provinha 
a sua principal riqueza. Aprendi tudo aquilo que tínhamos de 
saber para fazer a quarta classe! Concluí essa fase da minha 
escolaridade e a comunhão solene aos dez anos. Fazia tam-
bém parte da mocidade portuguesa e da cruzada, sendo esta 
uma instituição ligada à igreja, o que nos permitia participar 
em eventos religiosos. Mas do que eu gostava mesmo era 
da “mocidade”. Aos domingos, no final da missa das nove, 
corria logo em direcção às instalações, que ficavam próximo 
da igreja (eram na Rua Dezasseis, onde agora funciona um 
ginásio), vestia de imediato a farda e só a despia ao fim do dia. 
Participávamos em vários eventos e convivíamos bastante. 
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Foi lá que aprendi a jogar às damas e ping-pong. Cheguei a 
chefe de quinas! A mocidade portuguesa era uma instituição 
que o regime muito acarinhava, por ser uma grande via de 
condução da juventude a um espírito nacionalista – o que se 
revelava pelo uso de uma farda, por uma saudação de carác-
ter militar próxima da saudação nazi (regime do qual ninguém 
ouvia falar na época) e por alguns comportamentos ritualiza-
dos. E, nesse sentido, pode-se dizer que funcionava muito 
bem; no entanto, os jovens que frequentavam a mocidade 
portuguesa não tinham verdadeira consciência das intenções 
subjacentes à sua participação nesses mesmos rituais. O que 
os atraía eram as actividades desportivas e culturais, assim 
como o espírito de grupo.

Após o 25 de Abril de 1974, esta instituição foi extinta por 
ser considerada afecta ao regime deposto, mas, de facto, o 
que para mim ficou da mocidade portuguesa foi o convívio e 
as actividades lúdicas que desenvolvíamos.

Naquele tempo, quem não seguia os estudos podia iniciar 
a sua actividade laboral ainda em criança. Foi o que fiz, por 
necessidade. Comecei, então, a trabalhar, com 10 anos de 
idade, na tabacaria Sporting, que era um depósito de tabaco 
e de venda de artigos de marroquinaria, bijutaria, óculos, etc. 
Segui o trabalho, mantendo-me sempre ligado às actividades 
referidas.  

Nesse tempo, a igreja paroquial de Espinho, a fim de reunir 
dinheiro para custear as obras da paróquia, promovia uma 
importante festa anual. Pessoas de várias zonas da vila (sim, 
porque Espinho nesse tempo era uma vila), assim como das 
aldeias próximas, organizavam ranchos, em que eu sempre 
participei, e era muito divertido. Tínhamos ensaio todos os 
dias à noite e era uma forma agradável de convívio entre ra-
pazes e raparigas. Quando chegava o dia da festa, todos os 
ranchos procuravam dar o seu melhor, e todos os elementos 
levavam um cestinho de prendas para ser leiloado no final da 
festa. As pessoas juntavam-se no adro da igreja, do lado sul, e 
um senhor que tinha muito jeito e era muito engraçado fazia 
o leilão. Isto repetiu-se ao longo de alguns anos. 

Por volta de mil novecentos e sessenta e quatro, tinha eu 
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dezasseis anos, ingressei também no grupo coral, que se res-
ponsabilizava pelos cânticos da missa das nove, assim como 
animava algumas festas, como casamentos, e havia um bom 
convívio nos ensaios. Organizávamos ainda as nossas pró-
prias festas e passeios. Foi uma época muito agradável. Era 
também o tempo das desfolhadas e eu, sempre que podia, 
não perdia uma. Eram momentos de grande divertimento e 
todos queriam que lhes saísse um milho-rei, uma espiga toda 
vermelha, que permitia à pessoa que a encontrasse entregá-la 
à pessoa que escolhesse e dar-lhe um beijo. No último dia de 
cada desfolhada havia festa; o dono da propriedade oferecia 
um beberete e a seguir havia baile. Estas eram reuniões real-
mente bastante divertidas. 

Trabalhei na tabacaria até aos doze anos, altura em que a 
minha mãe decidiu que eu devia aprender uma arte. Não po-
dia ir estudar, porque continuava a ser necessário que todos 
contribuíssemos para as despesas. Fui então para relojoeiro, 
actividade considerada, na altura, como uma “boa arte”. Co-
mecei por ser aprendiz da arte de relojoaria, um processo 
que leva, naturalmente, o seu tempo. Comecei por aprender 
a arranjar despertadores, relógios de mesinha de cabeceira, 
e só depois os relógios de pulso, a chamada “relojoaria fina”. 
Entretanto mudei de relojoaria e fui para a fábrica de relógios 
“Soumar”, instalada na Rua Dezanove. Aí, fabricava-se vários 
tipos de relógios, incluindo os que, nas farmácias, faziam 
publicidade aos comprimidos “Melhoral”, os relógios usados 
pelos estabelecimentos para acender e apagar as luzes, assim 
como os famosos comprovadores, os relógios que marcam a 
partida e chegada dos pombos. Na Soumar, fui chefe de sec-
ção, e todos os relógios, na parte final, passavam pela minha 
mão. 

Claro que, a par da actividade profissional, aprendemos 
imensas coisas com os amigos. Nos anos sessenta, a vida 
corria mais calma do que hoje, reuníamo-nos no café depois 
do trabalho e conversávamos sobre tudo, e isso funcionava 
como escola de aprendizagem. Foi nos anos sessenta, antes 
de ir para a tropa, que se deu a revolução musical, com o 
aparecimento dos Beatlles, o que provocou na época grande 
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agitação social! Muita coisa começava a mudar ao nível das 
mentalidades e a vida em sociedade começava como que a 
ganhar mais movimento.

 Quando completei os catorze anos, e por vontade da 
minha mãe, matriculei-me na escola Comercial e Industrial 
de Espinho, no curso de comércio. Mas na realidade essa era 
uma vontade da minha mãe, não uma vontade minha. Essa 
grande mulher era uma pessoa rigorosa (na verdade, tinha 
que o ser, perante a dificuldade de criar três filhos sozinha) 
e não nos permitia grande liberdade. Foi então que, passado 
o entusiasmo inicial do regresso aos estudos, a escola passou 
a ser o meu passaporte para a liberdade, pois era o pretexto 
ideal para poder sair à noite. Eu achava que o importante era 
a minha profissão e… os estudos ficavam sempre para segun-
do plano. Claro que este meu passaporte caducou, quando 
a minha mãe se apercebeu do que se estava a passar. Ime-
diatamente colocou um ponto final nessa minha viagem pela 
escola secundária. Segui então a minha profissão. Gostava 
muito de ler e gostava muito de desporto. Curiosamente, 
anos se passaram, muita coisa em mim mudou, mas essas 
paixões permaneceram inalteráveis. Nos dias de hoje, conti-
nuo a gostar muito de ler e o desporto, mais precisamente o 
culturismo, é uma paixão que acompanha toda a minha vida, 
praticando-o a um ritmo quase diário. Na altura, gostava dessa 
modalidade, mesmo sem saber muito bem o que era. Penso 
que esse gosto nasceu por influência dos filmes do Hércules, 
que na época estavam muito em voga. Assim, no dia em que 
fiz dezassete anos, entrei para um ginásio, o único que havia 
nesse tempo em Espinho. Lembro-me que foi o dia mais feliz 
da vida que vivera até ali. E essa actividade foi mantida até 
aos dias de hoje. Já lá vão quarenta e sete anos! Posso então 
dizer que, em relação à minha infância, não guardo nenhuma 
mágoa ou trauma, pois vivi até à fase da tropa com grande 
disponibilidade e alegria, numa verdadeira escola de vida. A 
minha mãe teve uma existência que não foi fácil, mas amou 
os seus filhos e eu ficar-lhe-ei eternamente grato pelo seu 
amor e por tudo quanto nos ensinou.

Vivia-se num ambiente “politicamente correcto”, quando 
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chegou o meu tempo da tropa. Os anos sessenta foram uma 
época em que o mundo experimentava uma fase de novo ro-
mantismo. Todos os dias assistíamos, por exemplo, ao surgi-
mento de grandes talentos no mundo da música. No mundo 
intelectual, vivia-se uma fase de grande inquietação, na inces-
sante procura de novos ideais. Mas em Portugal, um governo 
velho e cansado procurava manter a todo o custo um povo 
analfabeto e politicamente demasiado inculto. O objectivo 
deste regime era claro: manter o total controlo sobre uma 
população reprimida. E faziam-no bastante bem, através da 
temida polícia do regime, a Pide! Uma polícia autoritária que 
controlava tudo e toda a gente… 

Foram poucas as tentativas, por parte da sociedade, no 
sentido de abanar esta polícia controladora, mas recordo, em 
especial, uma dessas raras ocorrências: estávamos a nove de 
Janeiro de mil novecentos e sessenta e um, quando o barco 
“Santa Maria”, que era na altura uma “bandeira de Portugal”, 
partia de Lisboa, com rumo à América Central; faria, a vinte 
de Janeiro, escala no porto de La Guaira. E foi nesse porto 
que embarcou um grupo de vinte homens pertencentes à 
Dril – Direcção Revolucionária Ibérica de Libertação -, um or-
ganismo de oposição aos regimes totalitários de Franco e de 
Salazar, cujo líder, Henrique Galvão, se encontrava exilado na 
Venezuela desde mil novecentos e cinquenta e nove. Assim, 
juntamente com três homens, embarcou no Santa Maria um 
dia depois, no porto venezuelano de Curaçau. O objetivo era 
desviar o barco até Luanda e, a partir daí, tentar derrubar o 
regime. Este foi um rude golpe no sistema, que rapidamente 
tentou pôr cobro àquela situação; mesmo assim, ainda durou 
vinte e três dias. Foram necessárias muitas negociações entre 
os considerados “rebeldes” e o governo brasileiro para que, 
a dois de Fevereiro, o barco entrasse, após o desvio da rota 
desejada pelos revolucionários, no porto de Recife, onde 
obtiveram asilo político. Assim, o Santa Maria regressou a 
Portugal, tendo cá chegado a dezasseis de Fevereiro. 

Nesse dia, o regime, afrontado com este ato de rebeldia, 
convocou a comunidade para transformar esta tentativa de 
golpe no orgulho da Nação! Foi um dia de grande glória para 
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o regime, memorável pelos grandiosos discursos carregados 
de um falso mas convincente patriotismo, a partir do qual a 
frase usada por Salazar, “Orgulhosamente sós”, se tornou um 
marco da história, atravessando gerações. 

Paralelamente a estes acontecimentos, graves problemas 
se desenvolviam em Luanda e, em Março desse ano, desenca-
deou-se a guerra no norte de Angola. E este foi, sem dúvida, o 
mais rude golpe dado no império salazarista. Um império que 
nunca soube lidar com a questão das províncias ultramarinas 
e, mais uma vez, enclausurando-se no “orgulhosamente sós”, 
apelou ao inocente patriotismo da Nação e começou a trei-
nar jovens militares para “partirem já e em força para Angola”. 

Assim, em Abril de 1961, começaram a partir os primeiros 
de muitos jovens… E este foi o momento da nossa História 
que manchou de sangue toda uma geração. Uma Geração 
que viveu uma juventude com a guerra colonial no horizon-
te… Todos os projectos, os pessoais e os profissionais batiam 
nesse muro, que demorava, no mínimo, três longos anos a 
transpor. Era um muro de incertezas e enfrentá-lo acarretava 
custos elevados. Sofrimentos partilhados por pais que não 
voltariam a ver os filhos, por jovens esposas que perdiam os 
maridos ou por filhos que jamais conheceriam os pais… Para 
o outro lado do muro iam os que partiam e do lado de cá 
ficavam os que viam partir… Em ambos os lados passou-se a 
viver com a morte na alma. 

Aquando destes acontecimentos, eu tinha treze anos e 
estava então a aprender a arte de relojoaria. Como disse ante-
riormente, tinha uma grande paixão pela leitura e, para além 
dos livros de aventura que tanto gostava de ler, lia também 
o Comércio do Porto ou o Primeiro de Janeiro. Acompanhava, 
assim, todos estes acontecimentos e, vítima da propaganda 
feita pelo regime - “Querem roubar Portugal” - desenvolvia 
de modo ingénuo um inocente espírito patriota. E tal como 
eu, muitos outros adolescentes cresceram e desenvolveram 
esse espírito pretensamente patriótico… 

Passaram-se três anos e começámos a ter um contacto 
mais próximo com todas as questões políticas vividas na épo-
ca. Um dia, um amigo veio ter comigo e disse-me que o irmão 
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do Manel, um amigo comum, chegara de Angola e que o pai 
iria dar uma grande festa, com direito a baile. Entusiasmados 
com o bailarico, combinámos ir todos à festa do Fernando, o 
irmão do Manel. E assim foi: o pai do Manel alugou um grande 
salão e fez uma animada festa. Recordo a alegria estampada 
nos rostos daqueles pais… Pais que sentiam, sem dúvida, a 
felicidade plena, pela sobrevivência de um filho que teme-
ram perder. Fizeram um discurso tão carregado de emoção 
e de sentidas palavras, que emocionaram também todos os 
presentes… Mas a verdade é que todos olhavam Fernando 
com admiração; era o rei da festa e um herói para a nação! 
Era o rapaz com que todas as raparigas queriam dançar e eu, 
olhando para ele, vi-o como um homem liberto… Liberto do 
dever patriótico! Não dei, como é natural, relevância espe-
cial ao facto de ele ter deixado para trás toda uma juventude 
carregada de sonhos, uma juventude que foi bruscamente 
interrompida por uma guerra, para a qual ele não estava de 
todo preparado… Eram invisíveis as dificuldades pelas quais 
ele passou e as marcas que nele ficaram, mas a verdade é 
que a imagem de uma guerra ficou cravada na memória para 
sempre… 

E festas como esta foram surgindo por toda a parte, mas 
essa espécie de moda foi-se desvanecendo, pois a outra re-
alidade – a dura realidade de dores profundas de pais que 
perdiam os filhos, irmãos que perdiam irmãos –, aquela como 
que espada pendente que tanto nos oprimia, começavam a 
reflectir-se de forma cruel, nos olhos e nas almas do Portu-
gal de então! Erro clamoroso de um regime que continuava 
cegamente a apostar em perpetuar esta guerra e a encharcar 
a mente de uma juventude politicamente inculta com uma 
feroz propaganda de patriotismo. 

         Já aqui partilhei a minha imensa alegria quando, aos 
dezassete anos, me inscrevi num ginásio. Eu era, na altura, um 
rapaz saudável, mas muito franzino e, um dia, quando passa-
va na Rua Sessenta e Dois, em Espinho, a minha rua e a minha 
terra, reparei nas portas de uma casa antiga, que, em cada um 
dos quatro vidros tinha uma fotografia de um atleta diferente, 
colada pela parte de dentro. Os quatro exibiam um enorme 
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desenvolvimento muscular que relembrava o nosso Hércules! 
Ao cruzar-me com o meu amigo João, indaguei sobre a casa e 
as fotografias. Ele informou-me que era um ginásio que tinha 
aberto havia dois dias e que ponderava inscrever-se. Fiquei 
contente por encontrar alguém interessado na modalidade 
e combinei ir lá com ele, no sábado seguinte. E assim foi. 
Fomos, então, muito bem recebidos e passámos assim a fre-
quentar um ginásio e a praticar culturismo, desporto muito 
pouco divulgado na época. 

Não sei se a modalidade me fascinava por eu ser tão fran-
zino ou se era por ser um viciado nos filmes do Hércules… Eu, 
o João e, mais tarde, o seu irmão Américo éramos praticantes 
diários do ginásio e eu até passei a ter, já nessa época, deter-
minados cuidados alimentares. 

Naquela casa antiga, fomos desenvolvendo o físico e 
outras amizades. O ginásio tinha sido montado por quatro 
amigos que eram mais velhos e mais cultos que nós. Aliás, 
características de muitos outros frequentadores do ginásio. 
Assim, aquele era também um local de convívio e de apren-
dizagem. Às vezes, ao sábado à noite, faziam-se lá sessões de 
hipnotismo que duravam até tarde. Geravam-se animadas 
discussões, numa partilha de ideias e de consciências. E a 
política costumava ser o tema central das nossas conversas. 
Havia aqueles que tinham uma consciência política mais 
madura e que liam uns pequenos livros chamados de “leitura 
subversiva de bolso”, que iam passando de mão em mão. Eu 
nunca aceitei o empréstimo desses livros, porque me sentia 
orgulhosamente um verdadeiro patriota e porque tinha a 
noção de que, se fosse apanhado a ler Marx ou Engels, o meu 
destino seriam as masmorras da Pide. Definitivamente, não 
queria esse destino para mim… 

Recordo, com bastante nitidez, um dia em que descia a 
Rua Sessenta e Dois, por volta das oito e trinta da manhã, a 
caminho do meu trabalho. Reparei numa mulher de camisa 
de noite, aos gritos, e agarrada a outra senhora. Pareceu-me 
a mãe do meu amigo Zé. Aproximei-me e constatei que não 
me enganara. Ela, ao ver-me, agarrou-se a mim, num choro 
desesperado, e ainda me lembro das suas desesperadas pala-
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vras, envoltas em lágrimas sufocantes: “Oh, Carlitos! Aqueles 
malandros levaram o meu Zezinho!”. Eu senti-me completa-
mente aterrado! O Zé era meu amigo, quase de nascença. 
A mãe, a D. Aninhas, criara-o com enorme amor e ele tinha 
acabado de entrar, nesse ano, para a universidade. Perguntei 
àquela senhora que definhava em dor, à minha frente, como 
tinham levado o Zé, ao que ela me respondeu: “Aqueles 
ladrões da Pide bateram-me à porta às quatro da manhã. O 
meu Zezinho estava a dormir. Eles entraram pelo quarto den-
tro e levaram-no! Ladrões!”. São palavras que nunca esqueci, 
porque não consegui ficar indiferente à dor daquela mãe, 
que viu o filho ser-lhe roubado e nada pôde fazer… 

Disse-lhe que haveria com certeza algum engano, porque 
conhecia bem o Zé e sabia que ele era incapaz de fazer mal 
a alguém… Respondeu que ele não fazia mal a ninguém, mas 
que eu sabia que ele tinha as ideias dele, que era contra a 
guerra… “Ai, Carlitos, se ele fosse como tu, que não te metes 
em nada dessas coisas!...” E retorqui, afirmando que o Zé era 
muito inteligente e que todos gostaríamos que a guerra não 
existisse, mas existia e nada podíamos fazer… 

Juntamente com a outra senhora, convenci aquela mãe 
desesperada a entrar em casa e a tentar descansar, porque 
tudo iria correr bem! 

Estes eram episódios que aconteciam por toda a parte, 
eram muitas as famílias que eram desmembradas… Mas este 
caso, em particular, abalou-me profundamente, porque se 
tratava de um amigo de sempre… Eu conhecia o Zezinho, co-
nhecia os seus ideais e, principalmente, aquele ingénuo sen-
timento, que se pautava pela busca incessante de um mundo 
justo e democrático. 

Quando saí do trabalho, à hora de almoço, a conversa 
com todos os amigos que encontrava era sobre este caso 
aterrador. O Alexandre, um desses amigos com que me cru-
zei, disse-me, em tom quase justificativo, que o problema do 
Zezinho eram os livros comunistas que ele gostava de ler e 
que tinham sido encontrados muitos desses livros em casa 
dele. Para além da temível Pide, o regime tinha, naquela épo-
ca, diversos informadores que, ao mais pequeno sinal de que 
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alguém tinha um comportamento um pouco mais “desalinha-
do”, era imediatamente colocado sob vigilância. Era um re-
gime opressor, autoritário e inflexível. Principalmente com o 
confronto da guerra colonial, tudo servia para uma propagan-
da nacionalista, acusando estes comportamentos de jovens 
como o Zezinho de conspiração comunista e traição à Pátria! 
Claro que, para uma sociedade esmagadoramente inculta e 
politicamente insensível, estes acontecimentos perturbavam 
e funcionavam bem, no sentido de opressão. Todos vivíamos 
cegamente com amor à Nação! A guerra traduziu-se numa 
fatalidade nas nossas vidas! Ninguém escapava de ir à tropa. 

E… à medida que a guerra se foi desenvolvendo, o exército 
português foi-se dotando de melhores meios e de maior efi-
cácia na preparação militar, criando as tropas de elite.

Quando fiz dezoito anos e um ano de ginásio, já não era o 
mesmo menino franzino. Tinha conseguido desenvolver ra-
zoavelmente o meu físico e sentia-me muito mais confiante. 

Conversava muito com amigos mais velhos que andavam 
na tropa, e abordávamos muito a questão da guerra. E foi nu-
ma dessas muitas conversas, com um amigo pára-quedista, 
que senti despertar em mim o desejo de pertencer à tal elite 
militar. Eu tinha um grande sentimento patriótico e, como tal, 
se o meu país estava em guerra, sentia-me no dever de estar 
na primeira linha. Tinha tudo o que era necessário: fisicamen-
te, sentia-me absolutamente capaz e com coragem e tinha 
acabado de fazer dezoito anos, idade obrigatória para poder 
oferecer-me como voluntário. 

Deparou-se-me, no entanto, um enorme obstáculo, con-
tra o qual não consegui lutar: a minha mãe. Como todas as 
mães daquele tempo, com filhos em idade de tropa, vivia 
com a morte a rondar-lhe a alma. Sempre que mais um navio 
partia para o Ultramar, viviam-se momentos de dor profunda 
e, perante a angústia que vi nos olhos da minha mãe quando 
lhe comuniquei a minha intenção, não fui capaz de a levar 
adiante… Não tive coragem de a magoar daquela maneira e 
continuei a viver como os jovens daquela época. Trabalhava 
como relojoeiro, o que era considerado uma boa profissão 
e, depois do trabalho ia para o ginásio. Para mim, o ginásio 
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era a tal obrigação, quer para a prática desportiva, quer para 
o encontro social. E os fins-de-semana eram passados com 
amigos. Gostava de ir ao cinema ver os sucessos da época. 
Na altura, as salas de cinema quase sempre esgotavam, quan-
do apresentavam certos filmes, como os de Capa e Espada, 
com Alain Delon no papel de Zorro, o Robin dos Bosques, 
com Errol Flyn, ou com os filmes do Império Romano, com 
Charlton Heston. Estes eram filmes que garantiam lotação es-
gotada e garantiam os grandes momentos do fim-de-semana. 
Assim como o futebol ao domingo à tarde. Os “campos” 
enchiam, mesmo nas tardes de um rigoroso Inverno. Quan-
tas não foram as vezes que cheguei a casa completamente 
encharcado, mas ver o clube da nossa terra era obrigatório 
e, depois, alimentava as conversas de café durante a semana, 
com as velhas polémicas à volta da arbitragem. Há coisas que 
não mudam nunca, e quem perde, tenta sempre justificar a 
derrota, culpando terceiros. 

Sentia-se um despertar na juventude que o regime tentava 
conter, por todos os meios, permitindo tudo o que nos pu-
desse distrair, mas controlando tudo aquilo que considerasse 
conspiratório. Tudo o que a população lia tinha que passar 
pelo crivo do regime e, se a censura encontrasse matéria 
considerada subversiva, a leitura dessa matéria seria imedia-
tamente proibida.

 Alguns dos amigos do ginásio estavam a começar o perí-
odo de tropa e dois deles tinham ido para os Comandos! Foi 
então que comecei a ouvir falar dessa especialidade e, aquilo 
que se ouvia sobre o assunto, continha algo de aterrador! Um 
dia perguntei ao meu amigo Luís o que era isso de Comandos, 
ao que ele me respondeu com estas palavras: “Isto de Co-
mandos é coisa para Homens, não é para meninos de coro!”. 
Eu, por acaso, fazia parte do grupo coral, mas nunca acreditei 
que o Luís o tivesse dito para me ofender… Provavelmente, 
nem se lembrou disso. Ele era um tipo leal e um grande atleta! 
O Tó Zé, que também andava na tropa, mas não nos Coman-
dos, achava o Luís um grande aventureiro. Eu considerava os 
dois intelectualmente muito evoluídos. O Tó Zé tinha, por 
exemplo, uma grande admiração por Jean Paul Sartre, lia 



Segundo Zé Carlos – é assim que o autor destas tocantes 132 páginas 
gosta de ser tratado -, as memórias do Comando que foi durante dois 
anos estiveram, durante um largo período da sua vida, guardadas “a sete 
chaves” no mais recôndito da alma, à espera de um qualquer impulso que 
as fizesse vir a lume, através da escrita. 
Esse milagre aconteceu na sequência da primeira fase do seu envolvimento 
no processo de RVCC, quando lhe foi solicitada a execução da sua “história 
de vida”. Em boa hora a motivação foi despoletada, nasceu, cresceu e… 
resultou na obra em título. 
A sua filha Andreia, fascinada pelas primeiras páginas que o pai lhe deu 
a ler, quando entrou no mundo da escrita, incentivou-o a continuar a 
construção desta espécie de autobiografia… A aventura redundou numa 
profusão de páginas, cheias de passagens reveladoras de rara mestria ao 
nível do manuseio da palavra, da frase, do parágrafo, das estórias dentro 
da narrativa principal… 
Enquanto transporta o leitor para o mundo fascinante da vivência pura 
e dura da guerrilha no mato angolano, deixa fluir um sem-número de 
profundas reflexões que o foram assaltando, quase quotidianamente, em 
especial ao longo daqueles dois anos.
A sua forma tão lúcida de olhar um conflito tão insensato como o que 
envolveu, em regime obrigatório e durante treze longos anos, tantos jovens 
portugueses e as suas magoadas famílias – a magia e a força poética dos 
versos de Pessoa, em O menino de sua mãe, (“tão jovem, que jovem era…”) 
vêm-nos várias vezes à memória, particularmente quando o narrador de 
As Memórias de um Comando se refere aos inocentes “meninos” de mães 
africanas, transformados em corajosos e nobres guerrilheiros.
A bravura, a grandeza de alma, a forma de saber crescer todos os dias um 
pouco, de saber ser autêntico, solidário e sempre atento ao Camarada, 
assim como a profunda sensibilidade revelada por tantas das suas 
palavras, dão a este Comando – “tão jovem, que jovem era…” este menino 
que também era de sua mãe! – o direito mais do que adquirido de abanar 
as consciências de quem, ainda hoje, se arvora o direito de afirmar que a 
Guerra do Ultramar não foi mais do que uma história de ficção…
Mas, mais significativa ainda será, de certeza, a forma como tocará a 
alma de todos quantos o lerem, muito particularmente os que tiveram o 
privilégio de viver de forma intensa e construtiva os difíceis tempos em 
que se viram mergulhados no trágico lodaçal da Guerra. 

Uma formadora de Cultura, língua e comunicação 


