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A FICÇÃO DE LOBO ANTUNES E A GUERRA COLONIAL1

Toda a invenção é memória. (...) Quem nos arranja os materiais é a memória.
As tais coisas de que a gente não fala e aparecem nos livros, de maneiras desviadas.
António Lobo Antunes, Expresso (2010)

INTRODUÇÃO
Fui uma das pessoas contactadas pelo coronel Alberto Ribeiro Soares para
colaborar no sentido de recolocar a verdade objectiva sobre algumas afirmações
polémicas que o escritor António Lobo Antunes inscreve nas suas memórias enquanto
médico militar na guerra colonial em Angola. Estão em causa situações, ocorrências ou
factos reportados ou ficcionados em obras literárias da sua autoria e reproduzidos
amiúde em intervenções públicas. Entre as obras em causa refira-se designadamente
Os Cus de Judas, Cartas de Guerra e Até que as Pedras se tornem mais Leves que a
Água, esta a última publicada. O romance Memória de Elefante, com que o escritor
inaugura a sua produção romanesca, não entra no lote da nossa apreciação porque só
indirectamente aflora a temática da guerra colonial (um médico psiquiatra que não se
readapta à vida civil depois de regressar da guerra colonial), e, portanto, não dando
propriamente azo aos pontos de polémica que nos interessa aqui analisar.
Se é verdade que nas obras de ficção assiste ao escritor a liberdade de interpretar e
recriar a realidade (caso do primeiro e último romances citados, versando a temática
da guerra colonial), o mesmo já não se poderá dizer das Cartas de Guerra (compilação
da correspondência epistolar com a esposa), uma vez que estas traduzem – ou deviam
traduzir – um testemunho o mais fiel possível sobre factos e acontecimentos que se
passavam à sua volta relacionados com as suas vivências pessoais e a actividade militar
da unidade onde exerceu as suas funções clínicas.
Em uma entrevista ao Diário de Notícias há alguns anos, afirmava Lobo Antunes:
"Não sou historiador, os meus livros são romances, e tudo o que escrevo passa pela
verdade da ficção. Qualquer outra interpretação é abusiva. Começo a ficar cansado
de constantes invasões à minha vida privada e das más interpretações do que
escrevo ou digo".
O que será “verdade da ficção”, expressão que contém em si mesma uma
antinomia? A verdade é o que é, ou o que se supõe ser mercê da observação de factos
e acontecimentos, devendo reflectir uma visão o mais objectiva possível da realidade,
ao passo que a ficção é pura recriação do real, produto da imaginação, distinguindo-se
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liminarmente da narrativa histórica e biográfica ou outra de intuito científico. Mas o
problema é que a narrativa literária do Lobo Antunes sobre a sua experiência de
guerra se propõe um cunho autobiográfico e se baseia em factos observáveis e sujeitos
a confirmação por testemunhos contemporâneos ou registos oficiais que são
contributo para a historicidade. Desta forma, era inevitável o contraditório, porque o
autor se confronta com uma memória colectiva ainda bem viva, correndo o risco de
ser desmentido ou incompreendido quando mistura a interpretação artística da
realidade com efusões exuberantes do seu mundo interior, excedendo-se na
frequência e na dimensão da metáfora, da hipérbole e da metonímia. Mais ainda se a
imaginação lhe desfoca a noção da escala e lhe subverte o sentido da realidade para a
subordinar ao viés da sua narrativa, não hesitando mesmo em recorrer à invenção
pura e simples e à mentira mais descabelada que enxovalha o nome de pessoas e
instituições. Mas talvez Lobo Antunes se sinta absolvido do pecadilho destes deslizes e
violações, no entendimento de que a denúncia dos malefícios da guerra colonial e do
regime político que a sustentava justifica todos os recursos do poder criativo e da
estilística.
E é aqui que entra a polémica. Nas suas entrevistas à imprensa, quem ouve o
escritor fica muitas vezes sem perceber bem o que separa a ficção da realidade,
porque ele próprio não faz questão de as diferenciar, pelo contrário, parece utilizar
esse expediente como uma estratégia da sua comunicação. Por exemplo, quando diz
que a “costureirinha” trabalhava constantemente à volta do quartel, percebe-se que
quer referir-se ao som das metralhadoras que, em sua memória reelaborada,
atacavam as instalações militares, mas quem sabe se, por simples reminiscência, não
estará a evocar a velha máquina de costura com que o soba do aldeamento do Chiúme
costurava ou remendava peças de roupa, facto a que tantas vezes se refere como um
bizarro paradoxo daquela precária situação.
Confrontar a literatura e algumas afirmações públicas de Lobo Antunes com a
realidade é o desafio que me proponho, sem qualquer pretensiosismo. Apenas
munido: do conhecimento que tenho da zona do Leste de Angola onde o escritor
serviu como médico militar; da leitura dos seus livros sobre ou em que aflora a
temática da guerra colonial; de elementos fornecidos pelo coronel Alberto Ribeiro
Soares; de testemunhos de dois ex-oficiais milicianos contemporâneos do médico na
mesma experiência militar (ex-capitão Álvaro da Conceição Rodrigues Cavaleiro e exalferes José Valente de Castro Vidal); e do visionamento (através do youtube) que fiz
de algumas intervenções públicas do escritor. Digamos que será uma tentativa de
revisitar o “Lugar da História” e compreender ao mesmo tempo o “Lugar do
Romance”.
“Cuidado com o que você finge ser, pois você é o que finge ser.”
Kurt Vonnegut Jr.
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ESBOÇO DO TRAJECTO MILITAR DO ESCRITOR NA GUERRA COLONIAL

É importante recuperar o trajecto da vida militar do médico para enquadrar
convenientemente as vivências e experiências que constituem o reportório das suas
memórias e a base da sua produção literária.
António Lobo Antunes cumpriu o serviço militar como alferes médico, em Angola,
integrado no BArt 3835, mobilizado pelo GACA 2 (Torres Novas), no período de Jan71 a
Mar73. Este BArt teve o seu comando em Gago Coutinho, Leste de Angola, Distrito do
Moxico, onde rendeu o BCac 2886 e foi mais tarde rendido pelo BCac 3862. Um ano
depois da permanência no subsector de Gago Coutinho, o Batalhão foi transferido para
o subsector de Malange, onde rendeu o BArt 2896 e foi mais tarde rendido pelo BArt
3861.

Vista aérea do quartel de Gago Coutinho, em 1973. Foto do ex-combatente António Carvalho, da CArt
3314

O BArt 3835 teve comandante o TCor Joaquim Saldanha Hernandez Palhoto
(nascido em 1919) e 2º Comandante o MajArt Luís Eduardo da Costa Rombert (nascido
em 1926), até ser promovido a TCor em 13/10/1972, desconhecendo-se quem o terá
substituído. Ambos já falecidos.
O Oficial de Operações foi o MajArt Afonso de Carvalho Gonçalves, nascido em
1926, e já falecido por não constar da Lista de Oficiais de 2017.
A CCS/BArt foi comandada pelo CapSGE Abílio Amorim de Campos (nascido em
1916), já falecido. Não terminou a comissão no exercício daquele comando por ter sido
promovido a major em 25/01/1972. O CapSGE Manuel Martins Alves (nascido em
1916, e já falecido) serviu também no BArt 3835, desconhecendo-se se,
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primeiramente, na função de Chefe de Secretaria, e mais tarde substituindo o
comandante da CCS.
Os comandantes das companhias de Artilharia (CArt) foram:
− CArt 3312, CapMil Luís Lopes Plácido;
− CArt 3313, CapArt José Magalhães Fernandes Basto (reformado em major,
nascido em 1926 e actualmente com 92 anos, constando ainda da Lista de Oficiais de
2017). Por ter sido promovido a major em 04-10-1972, foi nessa data substituído no
comando da companhia pelo CapMil Francisco Pereira de Almeida Lopes.
− CArt 3314, CapArt Ernesto Melo Antunes (já falecido), até ser promovido a major
(01/03/1972), data em que foi substituído (rendição individual) pelo CapMil Álvaro da
Conceição Rodrigues Cavaleiro. Este, terminando a comissão antes do BArt, foi
substituído (interinamente) na fase final da comissão pelo AlfMil José Valente de
Castro Vidal, que não foi, para o efeito, graduado em capitão.

Aspectos da rua principal da Vila de Gago Coutinho. Fotos obtidas na net.
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Em Gago Coutinho, ficou o Comando e a CCS do BArt e a CArt 3313, além de
subunidades menores, como um Pelotão de Morteiros (de reforço) e o PAD (pelotão
de apoio directo, área da manutenção auto). Em Ninda, ficou a CArt 3314, sob o
comando de Melo Antunes, e no Chiúme, a CArt 3312.

Foto constante do livro Cartas de Guerra e que descreve: da direita para a esquerda, alferes Santa
Bárbara, comandante do Pelotão de Sapadores, alferes médico Graça, capitão Basto, comandante da
CArt 3313, TCor Palhoto, comandante do Batalhão, alferes médico Lobo Antunes, o capelão, padre
Honório. À frente, uma petiza encontrada no mato por uma companhia de Cavalaria a que deram o
nome de Paulinha.

Foto constante do livro Cartas de Guerra e que descreve: da direita para a esquerda, alferes Fonseca,
piloto de helicópteros, Lobo Antunes e alferes médico Graça. Ao fundo, a pista.
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O Batalhão teve 3 médicos, que rodaram entre a sede, Gago Coutinho, e as
companhias aquarteladas em Ninda e no Chiúme. O alferes médico Lobo Antunes ficou
colocado na sede, em Gago Coutinho, em finais de Janeiro de 1971 (data da chegada),
mas em 24 de Abril é transferido para Ninda, onde permanece até 28 de Maio. Refirase, no entanto, que durante a sua estada em Cago Coutinho deslocava-se de avião
Dornier DO 27 ou helicóptero semanalmente para Ninda, a fim de prestar assistência
médica à companhia local, dado que, conforme deduzi, o terceiro médico só mais
tarde terá chegado ao Batalhão, praticamente pouco antes da transferência de Lobo
Antunes para Ninda. Pela descrição física que dele faz o escritor, depreende-se que era
um médico mais velho. Trata-o por “gnomo”, entre outros mimos, o que denuncia um
trato pouco cordial entre ambos, que o próprio Lobo Antunes não tem pejo de referir
algumas vezes nas suas cartas para a mulher (Cartas de Guerra).

Foto que mostra um aspecto do interior do aquartelamento, junto ao Posto de Socorros. Foto do excombatente Vítor Venido.

Lobo Antunes é colocado no Chiúme entre 30-05-71 e 01-08-71, retornando nesta
última data à sede, em Gago Coutinho, onde se mantém até 03-11-71, para ser de
novo transferido para o Chiúme e onde permanecerá até 05-01-72. Assim, no Leste de
Angola o seu tempo de serviço reparte-se pelos seguintes lugares do subsector do seu
Batalhão: Gago Coutinho – 6 meses, interpoladamente; Ninda – 1 mês e 6 dias,
contínuos; Chiúme − 4 meses, interpoladamente.
A partir do início de Janeiro de 1972, o BArt roda para a Baixa do Cassange, ficando
o Comando e a CCS e a CArt 3314 em Malange, a CArt 3312 em Forte República, e a
CArt 3313 em Marimba. Lobo Antunes fica colocado até ao fim da comissão nesta CArt,
em Marimba, onde a sua primeira carta para a mulher é datada de 15-1-72.
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Ninda, com o quartel ao fundo. Foto obtida na net.

Aldeamento de Ninda. Foto obtida na net.

Um aspecto do quartel do Chiúme. Foto obtida na net.
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A DIEGESE E O DISCURSO LITERÁRIOS DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES.
CONFRONTO DA SUA NARRATIVA COM ASPECTOS DA REALIDADE
CONHECIDA OU CONFIRMADA

Relatos e referências ao ambiente e acções militares
O escritor comete exageros, distorções e recorre mesmo a mentira nos
testemunhos que transmite sobre a sua experiência pessoal na guerra colonial.
Em Cartas de Guerra (página 56) afirma em carta de 16-02-71 para a mulher, ainda
a meio mês apenas de presença em Gago Coutinho: “Ontem à noite houve mais um
ataque a Gabo Coutinho: fomos acordados ao som de umas rajadas mas nem me
levantei: começa a tornar-se apenas um hábito incómodo, o deles, e já nem lhes ligo
importância”.
Ora, estando há duas semanas apenas em Gago Coutinho, é-se levado a concluir,
pelas suas palavras, que Gago Coutinho foi frequentemente atacado nesse espaço de
tempo. Mas o ex-alferes miliciano José Valente de Castro Vidal afirmou-me,
peremptoriamente, que Gago Coutinho nunca foi atacado durante o tempo em que lá
esteve o seu batalhão. Eu, que conheci o lugar e as circunstâncias, considero que seria
uma empresa tão inútil como temerária para o inimigo (pouco dado a grandes riscos),
quer pelas forças existentes no quartel local quer pelas Flechas e Milícias que viviam
na vila. Ainda por cima, havendo na povoação uma delegação da DGS (Chefe de
Brigada), que possuía uma boa rede de informações e não teria dificuldade em saber
antecipadamente da preparação de um ataque desse tipo.
Mas logo a seguir àquele registo acrescenta: “De qualquer modo vou vingar-me
porque sexta ou sábado serei largado de helicóptero perto de um acampamento.
Esta zona está infestada de terroristas…”
Esta última observação vem na sequência do que relatou atrás na mesma carta,
para a mulher: “ É esta a última carta que te escrevo por estes dias, uma vez que saio
amanhã para a tal operação de que já te falei e devo andar pela mata cerca de uma
semana. Era preciso um médico e eu ofereci-me como voluntário, não por bravata
nem por estupidez mas porque necessito de me vencer a mim próprio e de afastar os
restos de medo que ainda me perseguem. Não há nada de heróico nisto mas
simplesmente trata-se da última etapa para ganhar o meu próprio respeito. Sei que
compreendes isto e que me perdoas. E depois o risco é mínimo porque os tipos nunca
acertam….”
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Ora, isto é de duvidosa veracidade e parece mais um acto de exibicionismo perante
a mulher, destinatária da carta. De resto, na sua correspondência refere a frequência
com que sai de helicóptero ou mesmo de viatura para prestar assistência a vítimas de
minas nas picadas. O ex-alferes Castro Vidal, assim como o ex-capitão Rodrigues
Cavaleiro, não confirmam essas situações, adiantando que, por regra, os médicos não
saíam para fora do arame farpado para esse tipo de acções. Os feridos eram evacuados
para Gago Coutinho, onde eram tratados, sendo encaminhados para o Luso nas
situações que o justificavam. E não seria preciso que o ex-alferes o dissesse, pois
sabemos que, por princípio, os médicos não saíam da segurança dos aquartelamentos.
De facto, não era sensato arriscar gratuitamente a vida dos preciosos recursos
humanos que eram os médicos, e nem havia necessidade disso. Por outro lado,
espanta-me que ele confessasse ocorrências deste género à esposa, como bastas e
insistentes vezes o faz na sua correspondência (Cartas de Guerra), preocupando-a com
os perigos que poderia correr, ainda mais estando ela grávida (vinha a caminho a
primeira filha). Em todo o caso, não estou a par de toda a informação para poder
desmentir cabalmente o escritor, e confesso que até me desconforta colocar
semelhante dúvida. Os superiores hierárquicos do Lobo Antunes é que poderiam
atestar a veracidade deste acontecimento, mas infelizmente já não estão vivos.
Porém, admirar-me-ia que o Comando do Batalhão expusesse o médico em acções
desta natureza, fora dos aquartelamentos, a avaliar pela minha experiência militar. Na
guerra que travámos em África, as únicas e poucas excepções poderão ter acontecido
em operações de grande envergadura em que um elevado escalão de comando se
instalava temporariamente numa região fora dos aquartelamentos. Estou a lembrarme da Operação Marabunta, em Angola, ou da Operação Nó Górdio, em Moçambique.
Sim, a uma certa dimensão de forças concentradas era natural que se instalasse no
mato um Posto de Socorros devidamente provido e justificando a presença de um ou
mais médicos militares. Não estive em qualquer dessas citadas operações e não
possuo um conhecimento objectivo, mas o que era regra não se coadunava com a
integração directa de oficiais médicos em operações militares no terreno. Mas, se eu
estiver equivocado, o Lobo Antunes poderá ter sido uma rara excepção, que, no
entanto, não é confirmada pelos dois ex-oficiais milicianos ouvidos.
O escritor transmite a ideia de que aconteceram constantes ataques de morteirada
a Ninda durante o tempo em que lá esteve colocado (1 mês e 6 dias). Conforme
explicou o ex-alferes Castro Vidal, que pertenceu à CArt localizada em Ninda, as
morteiradas aconteciam, de facto, cerca de uma vez em cada mês, mas quase nunca
caíam dentro do perímetro do aquartelamento. Ataque verdadeiro, estreitando o
contacto e utilizando armas ligeiras e rockets, aconteceu uma única vez (Setembro de
1971), e foi para assinalar o aniversário de Agostinho Neto. Mas Lobo Antunes estava a
essa data colocado em Gago Coutinho, tanto que no dia seguinte ao ataque foi
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enviado de Dornier DO 27 a Ninda para uma eventual necessidade de apoio médico,
mas sem que o ataque tenha provocado feridos.
Todo este intróito serve para abordar a afirmação mais retumbante do escritor: a
de que o seu Batalhão sofreu 150 baixas em combate, conforme lhe ouvi numa
entrevista ao canal televisivo brasileiro (sobre cultura) ENTRELINHAS − link
http://tvcultura.com.br/videos/28789_entrelinhas-lobo-antunes.html. Parece que esta
afirmação é reiterada em outras intervenções públicas, a avaliar pelo impacto que
causou entre os ex-combatentes da guerra colonial. Para mim, esta afirmação é o
corolário lógico de toda uma hiperbolização discursiva à volta da sua experiência
pessoal e da actividade do seu batalhão, bem patente na obra ficcional e vezes sem
conta verbalizado nas suas intervenções públicas. Na verdade, a frequência e a forma
com que Lobo Antunes relata as ocorrências resultantes do contacto com o inimigo
(minas e emboscadas) parecem não ter outro fim senão fundamentar aquele elevado
número de baixas. E contudo o seu batalhão sofreu apenas 3 mortes em combate,
conforme informação prestada pelo coronel Ribeiro Soares e confirmada pelo exalferes Castro Vidal e pelo ex-capitão Rodrigues Cavaleiro. Eis o registo real e
discriminado das baixas sofridas em combate pelo Batalhão: 1º Cabo atirador
Fernando Pires Martins (CArt 3313), falecido a 27-07-71, em emboscada na picada
Ninda – Gago Coutinho; soldado condutor auto-rodas António José de Açarias Cacito
(CArt 3314), falecido a 25-08-71, em emboscada na região de Ninda; 1º Cabo Atirador
António de Sousa Machado (CArt 3314), falecido em 19-12-71, em emboscada na
picada Ninda – Gago Coutinho. Além destas baixas, houve duas mortes por acidente de
viação ocorrido entre as povoações se Sunginge e Belo Horizonte (Malange), a saber:
1º cabo mecânico auto-rodas António David Lopes Pereira e soldado atirador Joaquim
Braçal das Neves. O 1º cabo foi evacuado para o Hospital Militar de Luanda e só
morreria 4 dias depois.
O curioso é que desde o início, logo à chegada a Gago Coutinho, Lobo Antunes
procura transmitir à esposa − Cartas de Guerra (página 29) – um quadro pouco
animador, como se estivesse a urdir mentalmente os parâmetros da sua futura
narrativa: “Isto é o fim do mundo: pântanos e areia. A pior zona de guerra de Angola:
126 baixas no batalhão que rendemos, embora apenas com 2 mortos, mas com
amputações várias. Minas por todo o lado”.
É certo que quando emprega o termo “baixas”, poderia admitir-se uma alusão ao
número total de militares que, mortos ou incapacitados (feridos graves e mesmo
ligeiros), foram subtraídos ao efectivo do batalhão. Já quando, nas suas Cartas de
Guerra se refere ao batalhão anterior, diz que ele sofreu 126 baixas, número que os
ex-oficiais milicianos contemporâneos de Lobo Antunes rejeitam e de cuja veracidade
duvidam porque, a ter acontecido, seria um cartão-de-visita bem negro para os
“maçaricos” que chegavam ao sector. Sabe-se que esse batalhão só teve 2 mortes.
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Mesmo admitindo que o Lobo Antunes chegou ao empoladíssimo número de 150
baixas sofridas pelo seu batalhão por incluir nele todas as situações de incapacidade
(permanente e temporária), nenhuma estatística confere semelhante disparidade e
desproporção: 3 mortes em combate e 2 por acidente, portanto um somatório de 5,
corresponderem a um total de 150 baixas, sendo as restantes 145 constituídas por
feridos. Aliás, conforme testemunho do ex-alferes contemporâneo do médico militar,
e confirmado pelo ex-capitão Rodrigues Cavaleiro, o número total de feridos foi
reduzido, sendo que o mais grave foi da sua companhia e resultou do accionamento de
uma mina. Quando falo em termos estatísticos, estou a referir-me às tabelas de cálculo
(previsão) de baixas em uso nos manuais de Técnica de Estado-Maior, cujos valores
variam com o grau de intensidade do conflito e com o tipo de operação. Em
circunstância alguma prevêem a inscrição de apenas 3 mortes em combate num total
de 150 “baixas” causadas por acção inimiga.
Quando me lembro de que o BArt 1864 (subsector de Gago Coutinho, 1965/ 1967),
incluindo as subunidades que estiveram sob o seu comando ou controlo temporário,
sofreu um total de 18 mortos, número que me foi confirmado, com base nos seus
arquivos pessoais, pelo coronel Baptista da Silva, que ao tempo, capitão, comandou a
CArt 1453, pergunto que cenário de guerra não ficcionaria Lobo Antunes perante este
resultado bem mais gravoso? Portanto, é lícito concluir que só pode ser produto de
alucinação o que o escritor narra na sua literatura e afirma publicamente,
descredibilizando-se.
Numa intervenção pública, que tive ocasião de voltar a visionar recentemente, link
https://www.youtube.com/watch?v=nlAGUDT5W4Q, Lobo Antunes faz referências ao
“seu Comandante de companhia” o então capitão Ernesto Melo Antunes (CArt 3314),
de quem, aliás, se tornaria amigo para toda a vida, partilhando diálogos sobre
literatura e outros temas culturais. No entanto, só esteve na companhia do futuro
“capitão de Abril” o período de 1 mês e 6 dias. Os médicos estavam mais vinculados ao
Comando do Batalhão, que os utilizava conforme as necessidades e em regime
rotativo. Lobo Antunes esteve muito mais tempo na companhia do Chiúme (CArt 3312)
e na sede do batalhão, em Gago Coutinho, do que sob o comando de Melo Antunes.
Nessa intervenção pública afirmou que o capitão Melo Antunes “foi o oficial mais
corajoso que viu debaixo de fogo”. Estranha afirmação porque o médico nunca esteve
debaixo de fogo e julgo saber que em circunstância alguma terá visto o capitão em
semelhante situação. E o ex-alferes Castro Vidal, subordinado de Melo Antunes, não se
recorda de este ter estado literalmente debaixo de fogo a não ser nas circunstâncias
em que o aquartelamento foi alvejado (falhando o alvo) esporadicamente por
morteiradas. Na única vez em que houve um verdadeiro ataque ao aquartelamento
(próximo e com armas de tiro tenso, incluindo rockets), o comandante de companhia
estava de férias e o médico em Gago Coutinho. Foi em Setembro de 1971, e o ataque
destinou-se a comemorar o aniversário de Agostinho Neto, como atrás foi dito.
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No seu último livro − Até que as Pedras se tornem mais leves que a Água – o tema
abordado é o da Perturbação de Stress Pós-Traumático (PTSD) e a personagem central,
e um dos narradores, é um ex-alferes miliciano de uma companhia operacional. Em
todo o enredo, este é constantemente assaltado por uma terrífica recordação: “um
major, oficial de operações do batalhão, mete uma indígena grávida, prisioneira de
guerra, numa arrecadação, encosta-a a uma parede, abre a braguilha, tira o pénis e
viola-a; o alferes presencia a cena odiosa e interpela o major; este responde-lhe: vá-se
foder, nosso alferes”. Admite-se que esta cena se preste unicamente aos propósitos da
narrativa e à caracterização da perturbação que o ex-combatente sente afligir-lhe. Mas
é tão inusitado como imprudente e irresponsável utilizar um major para esta cena. A
inverosimilhança é tamanha quando se sabe que nos nossos batalhões em África a
hierarquia superior era constituída pelo tenente-coronel comandante, pelo major 2º
comandante e, eventualmente, por um outro major, como oficial de operações, se esta
função não fosse exercida por um capitão antigo, como noutros casos sucedia. Ora, a
irresponsabilidade do escritor é tão culposa como a sua inadvertência, porque no caso
do seu batalhão o oficial de operações era um major e a pessoa é fácil de identificar,
tem nome, história de vida e família. Mesmo admitindo que o escritor recorreu a uma
simples construção abstracta, o leitor desprevenido ou precipitado é desde logo
inclinado a questionar-se se foi ou não por acaso que utilizou a figura de um major
para cena tão sórdida como indigna. Um major do nosso exército é homem de idade já
madura, com formação moral compatível com a sua patente e condição de oficial
superior, portador de sólida experiência, casado e pai de filhos.
Ainda se poderia conceder que situações tão reles desta natureza eventualmente
possam ter acontecido com homens boçais, despidos de alma, sem a mínima formação
moral e militar, mas apenas em circunstâncias excepcionais, fora dos aquartelamentos
e ausentes de qualquer enquadramento e liderança próxima. Sabemos, no entanto,
que essas situações seriam pouco prováveis e eu não tenho memória de algo
semelhante ter acontecido por onde andei. Jamais imagináveis com oficiais e
sargentos, mormente os do quadro permanente, quanto mais com oficiais superiores.
Na altura em que eu analisava este episódio do livro, tive o cuidado de telefonar para o
ex-alferes Castro Vidal para lhe perguntar se algo do género aconteceu no seu
batalhão. Respondeu que não se recorda e nunca ouviu sequer qualquer rumor sobre
semelhante episódio, que, se tivesse acontecido, teria transpirado para todo o lado.
Mais adiantou que os oficiais do quadro permanente do seu batalhão, o mesmo do
Lobo Antunes, eram pessoas dignas e bem formadas, militares exigentes e rigorosos e
curando sempre de dar o melhor exemplo aos subordinados. O único caso de tentativa
de mau trato a prisioneiro (um soldado tentou apagar o seu cigarro nas pernas de um
elemento capturado) de que houve conhecimento, foi imediatamente reprimido no
próprio local. O ex-capitão Rodrigues Cavaleiro corrobora o mesmo testemunho do exalferes.
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Só pode ser uma perversa e descabida invenção do escritor, mas invenção de uma
gravidade tremenda que em momento algum questionou antes de deixar correr a
pena do seu delírio. O cidadão que lê semelhante cena no livro não precisa de
condenar a guerra colonial, porque o opróbrio e o asco ofuscam-lhe o olhar sobre tudo
o resto. Não é por acaso que um crítico do romance em causa comenta este episódio
interiorizando e passando a ideia de que “os comandantes”, sublinho os comandantes,
violavam mulheres na guerra em África sem quaisquer pruridos de consciência
“porque a regra mais importante da guerra é a de ser proibido evocar a consciência”.
É claro que o crítico, doutorando do Programa em Teoria da Literatura da Universidade
de Lisboa, conforme pude pesquisar, pode ser especialista em Literatura, mas em tudo
o resto deve sofrer de embotamento mental e atroz ignorância.
Na mesma intervenção em que o escritor evocou a memória do prestigioso Ernesto
Melo Antunes, link https://www.youtube.com/watch?v=nlAGUDT5W4Q, o escritor
contou um episódio de não menor sordidez e mais uma vez incorrendo em pura e
gratuita invenção. Um pelotão da Companhia de Melo Antunes, em Ninda, onde
supostamente estaria o médico à data do acontecimento, sofreu uma emboscada e do
quartel saiu uma força de socorro. Quando chegaram ao local da emboscada,
encontraram o oficial comandante do pelotão escondido debaixo de uma viatura
pesada e borrado de medo. E explicou que a palavra “borrado” não era retórica
porque o oficial em causa se “borrou” mesmo e completamente, e que o tiveram de
tirar do seu esconderijo a pontapé. Fiquei estupefacto ao ouvir isto porque nunca
ouvira falar de situações desta natureza ocorridas com graduados, mormente com a
classe dos alferes milicianos, que muitos consideram ter sido um elemento
fundamental das estruturas das unidades combatentes em África. Tive o cuidado de
perguntar ao ex-alferes Castro Vidal se na sua companhia aconteceu semelhante
episódio. Respondeu que não se recorda que tal tenha acontecido na sua companhia
ou em outra qualquer. No entanto, admite que o Lobo Antunes possa ter-se baseado
na figura do subalterno da companhia que era o menos capacitado para a sua função,
mas que, se tivesse acontecido o que ele afirma, os superiores hierárquicos teriam
procedido em conformidade com os regulamentos.
Estas derivas da imaginação do escritor, eufemismo para não as rotular de
autênticas e reles invenções, são tão incompreensíveis e inaceitáveis como estas
declarações produzidas numa entrevista 2: “Eu tinha talento para matar e para morrer.
No meu batalhão éramos seiscentos militares e tivemos cento e cinquenta baixas. Era
uma violência indescritível para meninos de vinte e um, vinte e dois ou vinte e três anos
que matavam e depois choravam pela gente que morrera. Eu estava numa zona onde
havia muitos combates e para poder mudar para uma região mais calma tinha de
acumular pontos. Uma arma apreendida ao inimigo valia uns pontos, um prisioneiro ou
2

Inserta no livro Uma Longa Viagem com António Lobo Antunes, compilação de entrevistas do escritor,
publicado em 2009 por João Céu e Silva, jornalista do DN. No final de 2009.
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um inimigo morto outros tantos pontos. E para podermos mudar, fazíamos de tudo,
matar crianças, mulheres, homens. Tudo contava, e como quando estavam mortos
valiam mais pontos, então não fazíamos prisioneiros”. Face a estas palavras de Lobo
Antunes, começaram, em 2009, a circular em blogues de ex-combatentes mensagens
condenatórias, apodando-o de "bandalho" e "atrasado mental". Inclusivamente, a Liga
dos Combatentes reagiu tempestivamente e um grupo de oficiais na reserva e na
reforma pediram ao Chefe de Estado-Maior do Exército que tomasse uma posição em
defesa da honra da Instituição Militar, mas que não se concretizou. Considero estas
palavras a expressão mais perfeita do desatino do escritor, reveladoras de uma total
ausência de sentido de responsabilidade e de senso crítico. Melhor do que ninguém
deverá ele saber que o comportamento esquizofrénico tem muito a ver com o
despegamento da realidade.

Outras referências
O que se segue não tem o mesmo grau de importância das situações anteriormente
referenciadas, mas talvez explique a propensão do escritor para criar ou imaginar
cenários condizentes com as tonalidades sugeridas pelo seu imaginário pessimista ou
negativista.
Nota-se nas suas Cartas de Guerra e em Os Cus de Judas que o ambiente físico e o
clima exerciam um efeito deprimente no estado de espírito do então alferes médico e
futuro escritor. Na sua narrativa, caracteriza a região onde estava como “um mundo de
areia e pântanos”. Exagera e carrega no tom para dar a ideia de um ambiente de triste
monotonia a agravar o isolamento que se associa àquilo que vulgarmente era
designado por “terras do fim do mundo”. A geografia caracteriza o distrito do Moxico
como “um hinterland que se enquadra no vasto planalto africano, de relevo
homogéneo, na sua generalidade”. A região não se pode definir como um mundo de
areia. Existe cobertura vegetal constituída por mata de densidade variável, com savana
e “anhara” de onde em onde, estas sobretudo nas regiões mais a sul. Se não houvesse
certa densidade vegetal (árvores de médio porte e arbustos) em grandes extensões
territoriais, não teria sido possível ao inimigo ocultar-se e mascarar as suas posições
para montar emboscadas. O que ele designa como pântano, creio que
metaforicamente, são as chanas (margens alargadas dos leitos dos rios), que ficavam
inundadas no tempo das chuvas. Mas a verdade é que, extinguindo-se a cobertura
vegetal, o terreno revela-se predominantemente arenoso. Daí as picadas terem
normalmente os rodados em areia pura e os aldeamentos (casos do Ninda, Chiúme,
Luvoei, Mussuma, etc.) terem assento em terreno arenoso, por ter sido eliminada a
respectiva cobertura vegetal no respectivo recinto. Mas quem lê as descrições do
escritor é levado a imaginar um ambiente físico semelhante ao deserto de Moçâmedes
ou da Namíbia. Do mesmo modo, as suas referências às condições climatéricas da
região não podem passar sem um reparo. Nas Cartas de Guerra e mesmo nos
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romances já citados, fala de temperaturas muito altas e insuportáveis, assim como
relâmpagos e trovoadas constantes ribombando sobre os estacionamentos das tropas.
Andei quase 2 anos na região e a minha memória é de um clima ameno, com
temperaturas bem suportáveis na época das chuvas e mais frias no tempo do cacimbo.
A pluviosidade era também moderada. Aliás, atente-se no seguinte registo oficial: “O
Clima é tropical de altitude, com uma temperatura média anual de 21°C (uma máxima
de 35°C e uma mínima de 2,7°C) e 1.145 mm de precipitação anual, distribuída
essencialmente de Dezembro a Março.”

Um aspecto da mata do Leste de Angola, vendo-se vegetação densa a marginar a picada. Foto
obtida na net.

Num texto publicado no jornal Expresso, de 03/09/2016, o escritor afirma a dado
passo: “Ainda hoje acordo sobressaltado à procura da minha G3. Porquê? Porque
sem a G3 não éramos nada. … Nas cartas para a família eram só maravilhas!” …
Queria resguardar-se do desgosto de ter perdido dois companheiros a dois dias de
terminar a comissão”. Este desabafo é de teor semelhante ao descrito na página 14.
Quem lê ou ouve Lobo Antunes fica com a ideia de que ele era um operacional e não
um médico. Por mais esforço de memória que faça, não me lembro de ver uma arma
nas mãos dos médicos militares das unidades em que servi em Angola e em
Moçambique, registo que pode ser partilhado pela maioria dos militares profissionais.
E é estranho porque ele só esteve cerca de 1 ano em zona de combate, pois o resto da
comissão passou-a em região pacificada, e parte dela com a esposa e a filha. Quando
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diz que “nas cartas para a família eram só maravilhas”, está em contradição com o
que nelas contava.
Lobo Antunes fala de pilotos franceses em Gago Coutinho a operar meios heli. Na
página 54 da Cartas de Guerra relata, referindo-se a uma operação: “Trata-se de uma
coisa bastante grande, envolvendo tropas helitransportadas, em que colaboram
aviadores franceses (!) Chegam hoje (17) nos seus pássaros gigantes, e não sei de onde
estes franceses vêm e não sei por que colaboram nisto”. Claro que o próprio estranha,
mas não se entende como ficou sem saber a explicação. Pilotos de helicópteros sulafricanos houve, sim, mas não há memória de países da Europa Ocidental terem
colaborado com Portugal na guerra colonial, ainda por cima assim às claras. A não ser
que fossem pilotos mercenários, mas não era muito comum ver mercenários nesse
tipo de missão, porque isso implica bases e infra-estruturas de apoio permanentes,
que teriam de ser as mesmas das forças portuguesas.
Com frequência, diz que os Dornier DO 27 faziam acrobacias para assustar os
ocupantes, incluindo nisso a sua pessoa. É exagero, a não ser alguma manobra de
sobrevoo a uma região, como era mais propício nos RVIS (reconhecimento visual), e
neste caso a manobra seria por absoluta necessidade. De facto, não estou a ver que
necessidade teriam os pilotos de executar manobras acrobáticas com uma Dornier DO
27, cuja missão mais comum era a execução de RVIS e transporte de elementos do
Comando das unidades, a também evacuações, como terá sido o caso sempre que o
Lobo Antunes se deslocou de Gago Coutinho para o Ninda ou mesmo para o Chiúme.
Esse tipo de manobra mais acrobática era mais susceptível de ocorrer com os aviões
de combate T 6.

O alferes médico Lobo Antunes a bordo de uma Dornier DO 27, com outro alferes. Foto colhida na net e
constante do livro Cartas de Guerra.
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Pela narrativa do Lobo Antunes, fica-se com a impressão de que as Dornier DO 27 e
os Nord Atlas andavam sistematicamente com avarias que impossibilitavam a sua
utilização. Penso que também aqui haverá exagero nas suas palavras.

Dornier DO 27. Foto obtida na net.

T6, caça-bombardeiro ligeiro, monomotor. Foto obtida na net.

Avião de transporte Nord Atlas. Foto obtida na net.
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Diz: “os Flechas mataram um chinês de barbicha, de que vi o cadáver” (página 56
de Cartas de Guerra). O ex-alferes Castro Vidal nunca ouviu falar disso, o que, a ter
acontecido, teria sido objecto de comentário, pelo menos entre os oficiais. Claro que
sabemos que a China apoiava o MPLA e poderia justificar-se a presença de militares
chineses em apoio técnico ou doutrinário. Mas, por razões óbvias e fáceis de deduzir,
seria pouco provável que se expusessem a situações que fizessem perigar as suas vidas
dando azo à captura dos seus corpos pelas forças militares portuguesas. Aconteceu,
como é do conhecimento público, com cubanos na Guiné, mas não tenho memória de
situações semelhantes ocorridas em Angola ou Moçambique.

Lobo Antunes e elementos GE em Marimba. Foto colhida na net e consta do livro Cartas de Guerra.

Nós não inventamos nada. Quando estamos a fazer um livro estamos a falar de nós
mesmos. É você que está no livro, através daquelas vozes. Ou melhor, é apenas uma
voz.
António Lobo Antunes, Tabu/Sol (2008).
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OBSERVAÇÕES SOBRE O UNIVERSO LITERÁRIO ANTUNIANO. AS SUAS
INOVAÇÕES ESTILÍSTICAS E A FICÇÃO SOBRE A GUERRA COLONIAL

“A grande literatura é apenas uma linguagem carregada de
sentido até ao mais elevado grau possível.”
Ezra Pound

Os especialistas já estudaram sobejamente a literatura antuniana e sobre ela
existem as mais diferentes análises e opiniões. O que me propus ao escrever estes
apontamentos é principalmente confrontar com a realidade concreta da guerra
colonial a ficção que sobre ela construiu Lobo Antunes nas suas produções literárias.
No entanto, ser-me-ão permitidos outros ângulos de abordagem, mas sempre em
convergência com o objectivo em vista.
Desde muito jovem, Lobo Antunes sentia uma apetência natural para a escrita e
sabe-se que alinhavou esboços de romances que acabou por destruir, um dos quais
seria objecto de frequente troca de impressões com a esposa na sua correspondência
epistolar. Mas sou levado a crer que sem a experiência militar vivida em África talvez a
sua carreira literária não tivesse encontrado a mesma efusão de alma, os mesmos
trâmites para a sua posterior afirmação e confirmação. Terá ela funcionado como um
interruptor que acendeu a luz do mundo onírico que o futuro escritor vinha
tacteando? Sim, a sua passagem pela guerra colonial parece ter-lhe fornecido o
ambiente adequado, de tensão psicológica e de ruptura emocional, para expandir um
imaginário de que já tinha contornos mas não a densidade necessária para a eclosão
desejada. Introduziu-lhe novos temas e até lhe inoculou uma consciência social e
política de que já teria certamente uns vislumbres mas não a certeza e a solidez.

Imagem de aerogramas escritos pelo alferes médico de Lobo Antunes, constante do livro Cartas de
Guerra.
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Com os aerogramas e cartas que quase ininterruptamente escrevia à esposa, foi
intuindo os alicerces e as estruturas do que mais tarde seria o romance Os Cus de
Judas. Neste romance, saído em 1979, Lobo Antunes é o narrador e ao mesmo tempo
a personagem principal. Como li Os Cus de Judas antes de Cartas de Guerra, não foi
com surpresa que viria a verificar que estas consubstanciam praticamente o material
diegético do romance, e desde logo ficou claro que a narrativa é um libelo contra a
guerra colonial e se propõe, por inerência, dois objectivos: uma catarse e um
testemunho para futura historicidade.
Estreou-se com Memória de Elefante, publicado no mesmo ano e logo antes de Os
Cus de Judas, e, com estes dois primeiros romances, o autor introduz um novo estilo
literário3. Rompe com os elementos estruturantes do neo-realismo, mediante uma
forma de narrativa que desarticula o romance enquanto género coeso, utilizando a
dispersão discursiva tanto no plano temporal como espacial. Direi que não é
propriamente o estilo do José Saramago, porque este mantém mais ou menos
incólume a ordem cronológica e a coerência narrativa, apenas inovando na introdução
de longos períodos e no modelo original de pontuação. No entanto, a leitura dos dois
primeiros romances do Lobo Antunes não oferece grande dificuldade porque a
linguagem é ainda fluente e utiliza a metáfora barroca que embeleza o discurso e o
torna atraente. Por alguma razão, tiveram grande êxito e assinalaram a entrada de
Lobo Antunes no mundo literário e no mercado editorial.
As produções seguintes é que iriam enveredar por um estilo cada vez mais difícil e
impenetrável. Por isso é que mais dificuldade me ofereceu a leitura do último romance
– Até que as Pedras se tornem mais leves que a Água, em que o autor retoma a
temática da guerra colonial, mas doravante para se focalizar na problemática da
Perturbação de Stress Pós-Traumática (PTSD) entre os ex-combatentes da guerra
colonial, como aliás o fizera em Memória de Elefante de forma indirecta. A dificuldade
de leitura, variável com a apetência ou a receptividade do leitor, resulta de o autor,
aliás já iniciado em romances anteriores, ter evoluído da metáfora clássica para uma
narrativa de um género mais substantivado, secundarizando a adjectivação, mas densa
de personificações, metonímias e subtilezas de linguagem. Há uma inovação na
organização dos diálogos, com uso frequente de curtos parágrafos inseridos entre
parênteses, com a constante e confusa alteração dos narradores, com a mistura e/ou
sobreposição dos tempos e dos espaços narrativos, e ainda com aliteração dos
predicados (verbos) e outros elementos da proposição. Logo no início, a aparência é de
simplicidade na narrativa, mas é puro engano, pois a história evolui e revoluteia como
o fumo soprado pelo vento, avançando e recuando, subindo e descendo, alternando e
3

Ana Paula Arnaut, professora de Literatura Portuguesa Contemporânea, estudiosa da obra de Lobo
Antunes, afirma a seu respeito: "A evolução literária constrói-se a partir de autores que provocam
reacções de choque, que inovam. Lobo Antunes subverte o romance dito tradicional e, nesse sentido, é
inevitável".

23

confundindo a identidade dos narradores e colocando-os numa autêntica ubiquidade
espacial e temporal. Diria que em certa medida o estilo da escrita de Lobo Antunes
apresenta laivos do Surrealismo, sabendo-se como se sabe que esse movimento
artístico se caracteriza pela fusão da fantasia com a realidade, com o artista a ser
levado pelo impulso das suas emoções, desafiando a lógica e os cânones sociais,
rompendo com os padrões artísticos convencionais.
De facto, a leitura deste último romance, que pretende focalizar-se na temática da
PTSD ou das consequências psicológicas da guerra colonial na sociedade portuguesa,
não é empreendimento intelectual fácil e provoca no leitor um nítido sentimento de
desconforto. Ademais, não é fácil capturar o fio da meada em largos trechos da leitura,
e questiona-se mesmo se isso importa para o escritor mais que o impacto emocional
que procura produzir com o seu jogo de palavras. Não é por acaso que ele tem
afirmado em entrevistas que prefere dar a primazia à linguagem em detrimento do
objecto da narrativa. E é com a sua técnica inovadora que, conforme explica, liberta a
palavra e deixa que seja ela a construtora do possível fio da meada que desafia o leitor
a encontrar. Talvez por isso é que não o consegui ler de forma contínua até ao fim. É
que a dado passo fiz umas incursões pulando páginas adiante e fiquei com a sensação
de que a narrativa se repetia nos seus propósitos e não saía do mesmo lugar,
avançando e recuando para pairar na mesma sugestão de angústia e depressão
induzida no leitor, não já em função do trauma da guerra mas do próprio sentido da
existência que se deparava aos seus protagonistas, mormente o principal. No entanto,
qual insecto atraído para a luz, resolvi, após um breve interregno, concluir a leitura,
convencido de que não me deixaria esturricar pelo calor irradiado. E de facto saí
incólume, embora com a sensação de fustigado moral e psicologicamente. Se lesse
esta minha confissão, o autor diria: “ainda bem, a minha escrita não tem outra
finalidade porque ela é para mim um sofrimento”, conforme frequentemente afirma.
No entanto, a ficção não lhe outorga o direito a certo tipo de violações e
arbitrariedades. A não ser que a ficção lhe seja “o vazadouro onde deposita as coisas
que o perturbam”, como o é para José Rentes de Carvalho, conforme este confessa no
seu livro/diário Pó, Cinzas e Recordações. Ou então, porque entende que “a vida não é
bem o que se vive, mas o que se recorda e como se recorda para se poder contar”,
como afirmou Gabriel García Márquez. Ora, cada um recorda como quer ou lhe
convém. E é à conta disso que ponho as transgressões em que Lobo Antunes incorre,
consciente ou inconscientemente, na interpretação do real e na ordenação do seu
imaginário, quando ficciona sobre a guerra colonial, mesmo que o faça de forma
obsessiva e fanática, como se possuído por emanações fluídicas de que não se liberta.
Aliás, tentemos extrair sentido a estas palavras do escritor afirmadas na sua crónica
Coisas cá do rapaz: “No outro dia vi um documentário na televisão sobre a guerra em
África, com os militares a avançarem e a disparar, um ferido na picada, a sombra de
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um helicóptero sobre as árvores e, de repente, dei por mim a levantar-me do sofá com
ganas de correr para dentro do ecrã e juntar-me a eles: era ali que eu pertencia. Isto
sem crítica, sem pensar, automático, imediato, tive de desligar o aparelho para me
sentar outra vez e o que senti, ao desligá-lo, foi uma espécie de remorso, uma culpa de
os ter deixado sozinhos. Porquê, se foi uma guerra injusta, estúpida, cruel? Porquê, se
me fez sofrer tanto? (...). Pois é, talvez o escritor ignore que este é precisamente o
dilema do militar profissional, que faz a guerra se for obrigado pelos desígnios da
política nacional, mas que não se ufana da sua condição porque é quem mais sofre
com as agruras do conflito armado. De facto, o impulso confessado por Lobo Antunes
é o mesmo que perpassará qualquer militar profissional, só que este não age por
fanfarronice bacoca mas por instinto natural e por sentimento de pertença. A avaliar
por algumas das suas afirmações (“os meus homens”; “lançado de helicóptero em
acampamento inimigo”; “ainda hoje acordo sobressaltado à procura da minha G3”),
fica-se com a impressão de que algo em sua natureza mais recôndita se deleita com a
guerra, como se esta fosse o único e verdadeiro desafio para a superação dos seus
limites humanos, o que até conflitua com a denúncia que faz do fenómeno da guerra e
seus efeitos nefastos. Mas enquanto o militar profissional se cinge à objectividade
rigorosa do que viveu, não entra em prosaísmos delirantes, vira a página e procura
colocar uma pedra em cima das suas dolorosas experiências, o escritor utiliza as suas
memórias numa espécie de exaltação e apoteose que, passados quase 50 anos,
mantém como se fosse um ritual. Em entrevista ao Diário de Notícias em 12/11/2017,
a propósito do seu último livro, o entrevistador perguntou-lhe se “alguma vez matou
alguém na guerra”. Lobo Antunes respondeu: “Vamos passar para a pergunta
seguinte...”. A resposta é inconclusa mas, sabe-se lá porquê, deixa um subentendido.
Mas é óbvio que o nosso alferes médico não matou ninguém nem essa possibilidade se
lhe poderia alguma vez deparar. Nem a ele nem aos oficiais médicos dos batalhões que
combateram em África, cuja “arma” era salvar vidas humanas nos postos de socorros
das unidades. Ao responder naqueles termos, o escritor parece querer deixar no
espectador uma dúvida crucial sobre os extremos a que chegou na sua experiência
militar. Que tanto pode ter o significado de simples e gratuita bravata como de
personificação de um trauma psicológico, porém mais alimentado dentro de si do que
real.
É nestas alturas que Lobo Antunes exibe um ar sofrido, mortificado, angustiado,
como que a querer demonstrar que é um perfeito exemplo de PTSD4. Mas como tive
oportunidade de rever e atentar nas suas posturas mais comuns em várias aparições
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“Nestas quase quatro décadas a viver para o ofício da escrita, António Lobo Antunes passou de um jovem,
belo e promissor escritor a um homem envelhecido, descuidado com a sua imagem, como se aspirasse a
fundir-se com o grotesco das suas personagens”: Joana Emídio Marques, em artigo do Observador, em
21/02/2015.
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públicas, concluí que há nele algo de cultivado, de encenado, de artificial. Por que o
digo? É que interrompe aqui e acolá a sua postura ensaiada para deixar sair respostas
ou interjeições de um humor alarve e desconcertante, às vezes até com tiradas
raiando a vulgaridade. Ou quererá ele representar-se como um caso personificado
daquela perturbação, ele que não deve ter tido sequer necessidade de andar armado e
muito menos de disparar uma arma? Ou pretende apenas ser a projecção teatralizada
de uma suposta consciência colectiva, exorcizando-se na sua escrita incisiva e
perturbante e pretendendo fazer o mesmo ao leitor? Numa sua crónica posterior ao
lançamento do livro em apreço confessa: “não são romances o que faço, não conto
histórias, não pretendo entreter, nem ser divertido, nem ser interessante: só quero que
as pedras se tornem mais leves que a água”. Qual o significado desta alegoria? Que os
espíritos fiquem libertos de angústia para não naufragarem com o peso dos seus
pesadelos? Aceitemos que sim, mas ao mergulhar fundo nos seus abismos, longe de
sugerir uma resposta, o que o escritor parece propor ao leitor é o mesmo desvario de
que não se despoja, como se isso fosse um fim em si mesmo e não um sintoma.
Olhando para o que o escritor denuncia, acho abusivo concluir que a guerra
colonial deixou no seu rasto um enorme cortejo de casos de PTSD, mais significativo do
que os milhares de deficientes físicos. Querer demonstrar essa tese é especulação, é
demagogia, e, em casos comprovados, puro oportunismo de pessoas que, por
vicissitudes da sua vida pessoal e familiar, vieram a deparar-se com problemas
psicológicos e atribuem as responsabilidades à guerra colonial. Todavia, creio que
ainda não foi feito um verdadeiro estudo epidemiológico sobre a PTSD que demonstre
a sua especial prevalência entre os cerca de 800.000 homens que participaram na
guerra colonial de 1961 a 1974. Um estudo que cuide exclusivamente da perspectiva
científica e se expurgue de motivações políticas ou modismos académicos. Seria
curioso concluir que não há registo oficial de casos ocorridos entre os militares dos
quadros permanentes que cumpriram não uma mas várias comissões nos diferentes
teatros de operações, em Angola, em Moçambique e na Guiné. Direi que terão sido
mais perniciosos os efeitos sobre a sua saúde física. E serão pouco significativos os
casos evidenciados de PTSD entre as centenas de milhares de cidadãos que cumpriram
o serviço militar obrigatório em África durante o período da guerra colonial. Em muitas
situações pode tratar-se de distúrbios psicológicos ou desequilíbrios mentais préexistentes ao serviço militar, de predisposições genéticas que com a idade se
evidenciaram ou se agravaram. Que aconteceriam mesmo sem se ter passado pelas
fileiras, tanto mais que, nos casos em apreço, a suposta causa da PTSD provém de uma
única comissão.
A ser feito esse estudo, talvez não nos surpreendêssemos com a conclusão de que a
socialização dos jovens cidadãos enquanto militares terá superado, ou pelo menos
limitado, possíveis transtornos na sua estrutura psicológica com futuras repercussões
sociais. Aliás, basta comparar as taxas de criminalidade violenta, suicídio e outras
ocorrências entre o universo de veteranos da guerra colonial e o das gerações mais
actuais. Hoje, mata-se muitas vezes por qualquer pretexto fútil entre população na
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faixa etária entre 20 e os 50 anos, ao passo que não existe registo de que os homens
que dormiram 2 anos com a espingarda carregada ao lado tivessem enveredado por
um percurso de violência depois de desmobilizados. Poderá haver tendência para
comparar o nosso caso com o americano (Guerra do Vietname), mas é inapropriado. O
conflito militar nas colónias era da tipologia de “baixa intensidade” e consistia em
acções esporádicas e de reduzido ou médio grau de violência, nunca atingindo as
proporções daquele.
No entanto, apesar de não olhar a escrúpulos e limites de imaginação quando
constrói a sua ficção, Lobo Antunes é um virtuoso artista da palavra, com a mestria de
desnudar os antros em que a miséria humana se incumba, pretendendo mostrar que o
lado lunar é a extensão maioritária da natureza humana5. Dir-se-á que a criatividade
do escritor e a argúcia do psiquiatra lhe conferem uma capacidade de autognose fora
do comum que incorpora nas suas criações literárias. Na verdade, a sua escrita não é
bálsamo nem lenitivo, não é divertimento, é sofrimento puro e duro. O leitor tem de
preparar-se mentalmente antes de ler Lobo Antunes, porque não o esperam
momentos de prazer lúdico, mas um exercício intelectual duro e impiedoso. Depois de
ler os seus livros mais incidentes sobre a temática da guerra colonial, nomeadamente
o último, fiquei com a sensação de ter sucumbido retrospectivamente como soldado e
como ser, numa atmosfera sufocante e aniquiladora, o que graças aos deuses não me
aconteceu na minha própria experiência de vida real vivida.
Finalmente, poderia deixar aqui uma opinião definitiva sobre o filme Cartas de
Guerra, de Ivo Ferreira e Edgar Medina, baseado no livro do mesmo nome, se o tivesse
visto para lá dos primeiros 30 minutos. Não consegui ver mais do que isso porque,
desiludido, percebi que os realizadores caíram na armadilha capciosa do autor da obra.
Não apreenderam a realidade senão na estrita dimensão ficcional permitida pelo autor
da obra, além de se revelarem reféns da estafada teatralização a que nos habituámos
com o cinema doméstico. É como se lhes tivesse sido apresentada a realidade
decomposta em várias peças e tiveram a tarefa de a remontar. Mas enganaram-se na
montagem subvertendo a ordem e a natureza intrínseca de algumas peças, por não
conhecerem bem a sua essência verdadeira. Preocuparam-se mais com a encenação
de poses do que com a genuinidade do comportamento humano e com a
verosimilhança do ambiente de guerra. Com efeito, nota-se que algumas imagens e
situações procuram forçar o efeito poético em vez de oferecer uma honesta visão da
realidade em toda a sua inteireza. Tudo é artificial, forrado de plástico, pelo que o
filme nem de longe chega aos calcanhares de obras cinematográficas de forte impacto
emocional e mensagístico (denúncia da guerra, mostrando a sua bestialidade e
5

O filósofo Eduardo Lourenço, em alusão à obra ficcional de António Lobo Antunes sobre a guerra
colonial, considera-a “a verdadeira psicanálise visceral, não mítica, de Portugal ”.
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inutilidade) como O Caçador, de Michael Cimino, Platoon, de Oliver Stone, ou
Apocalypse Now, de Francis Coppola. Pudera, os rapazes realizadores não fazem ideia
do que foi a guerra colonial, ou do que é a guerra, e possivelmente nem terão
cumprido o serviço militar. Não sabem o que é a postura natural dum major, como
aquele que aparece no filme e cujo desempenho artístico poderia ser o do funcionário
do SPM (Serviço Postal Militar) de Gago Coutinho, civil graduado em posto militar.
Aliás, os realizadores estiveram em perfeita empatia literária com Lobo Antunes, que,
embora tenha passado por esse ambiente de guerra, trouxe dela uma imagem
demasiado reflectida para dentro de si e dos caprichos do seu imaginário. Mas esta é a
opinião de quem não viu o filme em toda a sua extensão.

Celso Filipe, entrevista Lobo Antunes (Jornal de Negócios), em sua casa e no mundo dos seus livros. Foto
obtida na net.

Conversa entre Eduardo Lourenço e António Lobo Antunes sobre o “país e o mundo português”, em
30/09/2017. Foto obtida na net.

Foto obtida na net.
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REACÇÕES DA CRÍTICA E OPINIÕES CASUÍSTICAS SOBRE O ESCRITOR E A
SUA OBRA

No fundo, escrever é um delírio, assim como algo que produzem os
esquizofrénicos, e a que se dá uma determinada ordenação, uma
sistematização.
António Lobo Antunes, Diário de Notícias (1981).

Para confirmar a nossa tese sobre a polémica suscitada pela obra de Lobo Antunes
acerca da guerra colonial, julgo de interesse transcrever algumas reacções e opiniões
críticas recolhidas.

Texto de opinião de António Borges de Carvalho, publicado em 03/09/16
no seu blogue Irritado e com o título “António Lobo Antunes e o
Expresso”
Num dos seus habituais e enganadores leads, parangona o “Expresso” acerca do
filme sobre as cartas de amor de António Lobo Antunes: “A guerra colonial que
Portugal tentou esquecer”. A seguir, que o escritor “nos devolve a memória da guerra
colonial”.
Não ponho em causa o direito do escritor de nos dar a sua imagem do que foi a sua
experiência em Angola, ainda menos o de a sentir e interpretar como muito bem
entender. Ainda por cima, António, que é um génio (nenhuma ironia no qualificativo),
produziu vasta e boa literatura sobre o assunto, escrita e publicada num tempo em que
o comum dos mortais ainda o compreendia. Li-a toda com emoção. Admiro-a, como
admiro e prezo o seu autor.
Acho muito bem que tenha escrito o que escreveu, que promova ou patrocine os
filmes que entender e faça mais o que lhe vier à cabeça. Não ponho em causa a
qualidade do filme, que ainda não vi nem sei se verei, mas que admito. Outrossim, não
me atreveria a pôr em causa o discutível aproveitamento de missivas íntimas para
exploração em fitas de cinema.
Posto isto, vamos às “bocas” do “Expresso”:
É mentira que Portugal tenha tentado esquecer as guerrilhas ou guerras de África.
Todos os dias aparecem publicações sobre o assunto, as mais delas fruto de mera
“correcção” política mascarada de história, raríssimas as com alguma qualidade ou
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amor à verdade. A questão não está esquecida nem abandonada por quem nela pensa,
ainda menos pelos que restam dos que a viveram.
Também é mentira que o filme “nos devolva a memória da guerra colonial”. O
filme, quando muito, dar-nos-á a memória que Lobo Antunes tem dela, coisa
respeitável, até admirável, mas pessoal, não colectiva.
Tenho, como todos os que por lá andaram, o direito de ter memórias diferentes, ou
antagónicas, das do escritor. E não se diga que assim é por ter andado pela ZIAC (zona
de intervenção do ar condicionado, como lhe chamava Vasco Gonçalves, comodamente
instalado em Luanda). Andei 27 meses pela ZIN (zona de intervenção Norte), e nunca
cheirei, bem pelo contrário, nada de parecido com ar condicionado. Não quer dizer que
disso me gabe, nem que tenha qualquer razão para me gabar. Facto é que, em
situação semelhante, a minha memória é outra que não a do escritor. O “Expresso”,
certamente com intenção politicamente correcta, como é habitual entre nós e
mormente no dito jornal, atreve-se a generalizar a “memória”, como se o facto de Lobo
Antunes ser um gigantesco escritor lhe conferisse, por interposto “Expresso”, o
monopólio dos sentimentos ou das opiniões dos outros. Coisa que Lobo Antunes não
reivindica, mas que o “Expresso”, mentindo, generaliza.

Um depoimento que questiona os limites da imaginação criativa de Lobo
Antunes
Na revista Visão, de 07/06/2017, a filha do escritor Dinis Machado, Rita Machado,
responde a António Lobo Antunes sobre a sua crónica publicada na mesma revista, nº
1263, de 18 de maio de 2017, com o título “Subsídios para a biografia de Dinis
Machado”. Este depoimento da filha de Dinis Machado só interessa ao tema que aqui
tratamos na medida em que pode explicar a propensão de Lobo Antunes para
extravasar os limites da sua imaginação nas suas criações ficcionistas. Segue o
depoimento da filha de Dinis Machado, que elucida sobre o caracter de Lobo Antunes:
“Quando li esta crónica pela primeira vez, fiquei perplexa. Passa a ideia que o meu
pai era um homem absurdo, inadequado e incongruente. Efectivamente tinha um lado
que não se encaixava no mundo nem nos padrões das organizações sociais, era uma
pessoa muito singular. Lembrei-me então do passado e da amizade profunda, que ele e
o António tiveram. Na minha adolescência, o que eu via do António em relação ao meu
pai, era admiração, orgulho. Frequentava a nossa casa e tinha fortes laços com os
meus pais. Dedicou-lhes a “Memória de Elefante”. É verdade que apoiou o meu pai
após morte da minha mãe e por isso lhe estou grata. Depois houve uma ruptura e o
meu pai sofreu com isso. Mas o estranho aqui é o conteúdo quase esquizofrénico desta
crónica. Histórias inacreditáveis, ridicularização de pessoas mortas. O meu pai, que não
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passava por um indigente na rua sem lhe dar esmola, não recusaria um cigarro a
ninguém. A minha bisavó tinha uma casa de prostitutas? Fiquei estupefacta. Pensei:
Confunde realidade com ficção. É surreal. Mas, ficção ou realidade, são afirmações
sobre a vida privada das pessoas que não se expõem nos media. São desprestigiantes e
infames. Logo a palavra subsídios cheira a esmola, migalhas. Que levava toda a gente
para casa? Não, o meu pai não era toda a gente, naquele tempo. Era um amigo muito
chegado. Há um misto de afecto condescendente com menosprezo. O António não tem
o direito, principalmente com a responsabilidade que o seu estatuto público lhe
confere, de dizer o que lhe apetece, ignorando as repercussões, precisamente porque
tem um impacto e credibilidade nas massas, acima do normal. Ridicularizar e caluniar a
memória do meu pai, com a agravante de ser numa altura em que estava fragilizado.
Ridicularizar o meu tio. Ridicularizar a memória do fadista Alfredo Marceneiro.
Caricaturar publicamente pessoas reais e já mortas, sem possibilidade de defesa, como
personagens de ficção, porque não é admissível cruzar elementos biográficos, factuais,
com a deriva ficcional que nos faz não saber onde estamos. Senti nele uma arrogância
narcisista de olhar os outros de cima. De querer contar a história de um pobre coitado
que ajudou em tempos, para gritar ao mundo a sua enorme grandiosidade humana e
colocar-se muitos degraus de valor acima dos outros. Eu, como filha de um homem
generoso, com um coração do tamanho do mundo, um talento genial, uma integridade
absoluta e ao mesmo tempo uma simplicidade desarmante, que recusou cargos para
subir na vida, recusou entrar nas máquinas dos lobbies das artes e da política, que
viveu sempre de escrever e que despertava a maior admiração em quem o conhecia
pela singularidade de uma personalidade rara e notável, não posso calar-me perante
isto. Mas estes atributos não constam destes “subsídios para a biografia”. O meu pai
tinha uma qualidade que eu considero a mais notável no mundo em que vivemos:
Nunca se vendeu. E isso, sim, eleva-o acima de muita gente.”

Crítica literária de João Pedro Vala sobre o último romance de Lobo
Antunes
O jornal Observador publicou em 28/10/2017 a seguinte crítica de João Pedro Vala,
aluno de doutoramento do Programa em Teoria da Literatura da Universidade de
Lisboa. Este artigo focaliza-se especialmente no romance Até que as Pedras se tornem
mais leves que a Água:
António Lobo Antunes. Não é o que se escreve, é a forma como se escreve
A história do mais recente livro de Lobo Antunes, como qualquer história de
qualquer livro de Lobo Antunes, conta-se rápido: um alferes, casado, que serviu no
Ultramar, ao regressar da guerra, traz consigo uma criança órfã de quatro ou cinco
anos, que adopta e trata como se fosse um filho. Passados quarenta anos, o órfão e o
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combatente, acompanhados das suas respectivas esposas e da filha do veterano
nascida dois anos após o seu regresso, visitam a aldeia da família para assistir à
matança anual de um porco. Desde a primeira página sabemos que o órfão irá matar o
pai no momento em que este esfaquear o animal.
Esta simplicidade que encontramos nas narrativas de Lobo Antunes justifica-se pela
primazia dada pelo escritor à linguagem, que remete a história contada para um papel
necessariamente secundário. O que importa é como se diz e não o que se diz, os
romances funcionam à volta da narração e não propriamente do que é narrado. A
história evolui sempre em espiral, sendo cada progressão na história feita muito
lentamente e acompanhada de um regresso atrás.
Assim, a narrativa avança ao mesmo tempo que recua, em loop, e, à medida que as
páginas vão passando, inovações estilísticas vão sendo gradualmente introduzidas
(começa-se pela constante intromissão de cenas do passado no meio de
acontecimentos presentes, depois frases começam a ser interrompidas a meio, depois
suprimem-se os predicados das orações (“percebia-se que a minha mulher dores”
(p.90), até que, a meio do romance, as próprias palavras são suspensas a meio, para
que memórias passadas possam entrar mais abruptamente (“os pulsos, os tornozelos,
as pernas” (p.348)). Desta forma, Lobo Antunes consegue criar um efeito de constante
estranheza que não permite aos seus leitores sentirem-se confortáveis em narrativas já
de si tendencialmente desconfortáveis.
Ao longo do livro, várias personagens procuram justificar a adopção do órfão por
parte do alferes, uma adopção particularmente estranha quando percebemos que fora
o próprio alferes o responsável pela morte dos seus pais. É então sugerido que a
criança veio como souvenir de guerra, ou por remorsos, ou como uma prova de que o
alferes esteve mesmo lá e de que a guerra não foi uma ilusão, ou para que a criança
crescesse e o matasse, como vingança, ou finalmente, para que não se vingue nunca,
para que se submeta ao alferes e aceite tudo como uma consequência natural da
guerra.
Apesar da pertinência de todas as sugestões anteriores, são estas duas hipóteses
finais as que mais interesse parecem ter. Acreditar que o alferes traz de Angola uma
criança na esperança de que ela se submeta sempre a si e nunca o culpe pela morte
dos seus pais é tentar que aquilo que se fez na guerra não conte como uma acção e
seja visto apenas como o cumprimento de uma missão à qual simplesmente se
obedece, o que retira qualquer agência ou culpa ao comportamento dos tropas (“por
vontade que te recordes sempre do que fiz e não te vingues nunca, aceites, é a guerra
não é, e tínhamos ordens não é” (p. 217)).
Mata-se, queima-se, viola-se e mutila-se apenas para que se cumpram os
mandamentos de uma ordem superior, como aliás foi alegado por inúmeros membros
das SS após a Segunda Guerra. É exactamente esse o raciocínio que leva a que, quando
o alferes pergunta ao seu comandante se a consciência não lhe pesa pelas mulheres
que violou, este lhe responda apenas: “vá se foder, nosso alferes”. Porque a regra mais
importante da guerra é a de ser proibido evocar a consciência.
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No entanto, não se pode descartar também que esta estranha adopção tenha
acontecido precisamente para que o órfão africano se vingue um dia e o mate. Isso não
só é profetizado várias vezes por outros militares ao alferes, como parece ser a vontade
do próprio, que por duas vezes quase se suicida durante a guerra e que insistentemente
pergunta “És tu quem vai matar-me, não és?” (p.391). Sendo impossível parar este
constante retorno a África e às memórias da guerra, as pedras só se tornarão mais
leves do que a água quando a morte chegar, quando o carrossel for finalmente parado,
daí que o órfão descreva o parricídio como um gesto de amor.
Sendo certo que os romances de Lobo Antunes pressupõem, como foi acima
explicado, uma ideia de repetição, esta repetição parece ir, de inúmeras formas, longe
demais, uma vez que cada novo romance do escritor não parece acrescentar muito aos
anteriores. Lobo Antunes é um escritor virtuoso e sabe exactamente o que resulta e o
que não resulta, daí que os seus romances e as suas entrevistas muitas vezes pareçam
não passar de best-ofs de romances e entrevistas anteriores. As pedras nos rins da
mulher do alferes, tornadas mais leves que a água pela aproximação da morte, que são
afinal um cancro em estado terminal, recordam as pedras nos rins que a dona
Orquídea deseja várias vezes que fosse uma doença mais grave em A Ordem Natural
das Coisas, tal como as inúmeras vezes em que as personagens olham as coisas sem as
verem (“os olhos dela em mim sem me verem” (p.337); “cruzava-o sem o ver” (p.339);
“olhava através da mulher um feiticeiro a dançar” (p.357)) parece apenas uma
reciclagem de ideias antigas, se nos lembrarmos, por exemplo, da letra do “Tango do
Marido Infiel Que Fez Amor Numa Pensão do Beato”, em que o tal marido se queixa de
estar “cansado dessas mulheres/ que ouvem sem me escutar/ que me olham sem me
ver/ que me amam sem saber/ que me roçam sem me tocar”.
Mesmo dentro do romance, temos dificuldade em distinguir as personagens umas
das outras já que, apesar de em cada novo capítulo mudarmos de narrador, as
diferenças são sempre residuais, sendo indistinguíveis a voz e as memórias uns dos
outros, o que torna essa mudança de narrador sob todos os pontos de vista
desnecessária. Todas as personagens são melancólicas, todas têm uma sensibilidade
acima da média, todas são silenciosas e todas parecem ter vivido as mesmas coisas
exactamente da mesma maneira, sendo as frases que não lhes saem da cabeça quase
sempre as mesmas (apesar de nos ser dito várias vezes que nunca falavam das suas
vidas uns com os outros).
Os dois capítulos em que o narrador é a filha do alferes são, sob esse ponto de vista,
elucidativos, uma vez que não trazem uma nova luz a essa personagem misteriosa que
se recusa a pertencer à família, nem alteram minimamente o foco das memórias,
apesar de esta não ter estado, como é evidente, na Guerra do Ultramar, centro das
reminiscências de pai e filho. Assim, enquanto esperamos que as pedras, que um dia
ainda havemos de amar, se tornem mais leves que a água nesse sôbolo rio que vai até
à Babilónia e em cima do qual cavalos fazem sombra, não deixamos nunca de sentir
um inquietante sentimento de déjà-vu.
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Texto de António Graça Abreu
Ex-alferes miliciano, da CCac 4740, Guiné, 1973/74, publicou no blogue Luís Carlos &
Camaradas da Guiné, em 05/09/2010, um texto carregado de fina e corrosiva ironia
dirigido ao escritor Lobo Antunes, acerca da sua afirmação sobre as 150 baixas sofridas
pelo seu Batalhão, que se transcreve:
Carta aberta ao Camarada António Lobo Antunes
(Introdução do autor do texto)
Citando António Lobo Antunes, revista Visão, 2 de Setembro de 2010:
“Herdei alguma coisa dele (o pai): A solidão feroz, a capacidade de ser horrivelmente
desagradável para os outros, (…) a agressividade injusta.
Em entrevista à revista Visão, Maio de 2005:
António Lobo Antunes: Quando o Benfica jogava, púnhamos os altifalantes virados
para a mata, e assim não havia ataques.
Jornalista: Parava a guerra?
António Lobo Antunes: Parava a guerra. Até o MPLA era do Benfica…“
(Texto da carta)
Camarada António Lobo Antunes
Comecemos pois pela bola.
Nós lá em Cufar, no sul da Guiné, 73/74, era mais para o verde, a Companhia de
Caçadores 4740 até se denominava “Os Leões de Cufar.”
Quando o Sporting jogava, fazíamos quase o mesmo que vocês no leste de Angola,
voltámos os nossos rádios (éramos pobrezinhos, não dispúnhamos de altifalantes!...)
para a floresta e era certo, sabido e garantido que os guerrilheiros do PAIGC, todos
sportinguistas, não nos atacavam. Vinham até ao arame farpado e por ali se
quedavam, do outro lado, entusiasmados, embevecidos, felizes ouvindo os relatos do
Nuno Brás e do Artur Agostinho, e os golos do Yazalde.
Mas escrevo-te não por causa do futebol. Questões mais momentosas e
importantes têm trazido o teu nome para a ribalta sofrida dos ex-combatentes das
guerras de África.
Tu não sabes, − também como honestamente confessas, não vês televisão, não
ouves rádio, não lês jornais, não tens net, enfim vives numa torre de ébano voltada
para o lado opaco do quotidiano das gentes, tu não sabes, dizia eu, mas no último fim-
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de-semana de Agosto reuniram-se em Monte Real, Leiria, uns tantos ex-combatentes
do Ultramar, com o objectivo de tentar entender e explicar as estranhas, as nebulosas
afirmações do António Lobo Antunes sobre a sua guerra no leste de Angola, 1971/73.
Como deves recordar, o ano passado, em entrevista ao Céu e Silva, referiste as 150
baixas do teu batalhão e os pontos ganhos pelos teus soldados, conforme iam
abatendo inimigos para, infatigáveis matadores, conseguirem ser mudados para
regiões de Angola menos flageladas pela guerra. Não foi fácil para os ex-combatentes
chegarem a um consenso definitivo no que às tuas palavras diz respeito. Reunidos na
clareira de uma mata junto ao o pinhal de Leiria, gentilmente cedida pelos herdeiros do
Lúcio Tomé Feteira, os representantes dos ex-militares portugueses agrupados na
ACNMNVAPC (Associação dos Combatentes Nem Mortos, nem Vivos, antes pelo
Contrário) acabaram por concluir:
Primeiro:
150 baixas por batalhão não é uma boa média. Os nossos valentes e garbosos
soldados gostavam de ter tido mais baixas. O problema é que quase não as havia. O
Leste de Angola, como tu bem sabes, caro António, era o Cu de Judas, terras do fim do
mundo pouco povoadas, onde até os elefantes se esqueciam que possuíam uma
prodigiosa memória de elefante.
As mulheres do Leste de Angola não eram baixas, mas sim espigadotas, altas, secas
de carne, peitos pequenos e encolhidos. Uma baixa constituía uma raridade. Estas
baixas, sim, eram uma tentação para qualquer soldado, português, angolano, cidadão
do mundo. De nádegas redondas e brilhantes, de peitos alteados e firmes, romãs
suculentas cobertas de chocolate, estas baixas eram a perdição dos nossos excelentes
mocetões. Fiéis aos ensinamentos do vetusto Salazar, tipo “muitas raças, uma só
nação”, aquelas baixas portuguesas de Angola, pestanudas, roliças transformavam-se
com facilidade, aos olhos da nossa tropa, na tão desejada namorada, a companheira, a
vizinha, a menina branca que ficara lá longe, nostálgica, desamparada na aldeia
lusitana de Vila Meã, Bensafrim, Antuã ou Cernache do Bonjardim.
O batalhão do alferes miliciano médico António Lobo Antunes, lá por Angola, em
Gago Coutinho, no Chiúme, teve, segundo dados fornecidos por ti próprio, 150 baixas.
Foi o que pôde ser, o que se pôde arranjar, e o que os deuses e os sobas do Leste de
Angola concederam aos nossos excelsos mancebos. Que hoje morrem de saudades –
estamos todos mortos, falecidos, moribundos, semi-defuntos, etc., não é António? –
por aquelas deliciosas baixas angolanas, de olhos de mel e frenéticos rabinhos
empinados.
Segundo:
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Quanto à procelosa questão do sistema de acumulação dos pontos obtidos com a
mortandade feita sobre o In, a fim de se obterem transferências para zonas de paz, os
ex-militares das guerras de África reunidos na tal ACNMNVAPC (Associação dos
Combatentes Nem Mortos, nem Vivos, antes pelo Contrário, repito) tiveram grande
dificuldade em entender tão radicais pressupostos apresentados por ti, camarada
António Lobo Antunes.
Depois de muita deliberação, chegaram-se a conclusões. Assim:
Os soldados, nos ócios da guerra, jogavam à sueca. Por jogo ganho, marcava-se
uma bolinha preta na cruz de cada equipa. As cruzes iam-se enchendo de pontos
negros que, por brincadeira de mau gosto, os nossos homens, associavam a cabeças de
guerrilheiros. Como bem recordaste na entrevista ao jornal Expresso, a 28 de Agosto,
“ninguém desce vivo da cruz”, nem sequer numa suecada à antiga. Podes pois
imaginar a razia nas hostes inimigas que, jogando à sueca, provocávamos.
Mas há mais. Os soldados jogavam à sueca, os sargentos e oficiais jogavam mais à
batalha naval. Nesta última variante lúdica, como sabes, o objectivo era afundar
contratorpedeiros, submarinos, até porta-aviões. Também por brincadeira de mau
gosto, os homens do teu batalhão diziam que os navios iam carregados de velhos,
mulheres e crianças oriundas do Leste de Angola. Embarcavam em Luanda e depois,
mar alto com eles… Cada barco ao fundo, era um morticínio atroz.
A tropa portuguesa jogava a dinheiro. Marcavam-se pontos e fizeram-se boas
maquias, houve muito patacão arrecadado que os nossos militares, de férias, iam
patrioticamente gastar em zonas onde a guerra estava ausente, no Luso e até em
Luanda.
Está tudo explicado.
Saudações de camarada de armas, António Graça de Abreu, alferes miliciano de
infantaria, Comando de Agrupamento Operacional nº. 1, Guiné, 1972/1974.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tudo o que verti nestas páginas, resultado de pesquisas, leituras e contribuições
bibliográficas a que acedi, teve como principal objectivo apurar o que no discurso
ficcional de António Lobo Antunes se inscreve como pura e gratuita invenção e
intolerável embuste para alimentar a sua criação artística sobre a temática da guerra
colonial. Creio que não ficam dúvidas sobre a sua falta de escrúpulos em lidar com a
verdade. Porém, a importância das suas transgressões não seria valorizável se apenas
estivessem em causa situações anódinas, criadas ou caracterizadas para servir o viés
da narrativa. Não é o caso quando são geradoras de polémica por ferirem
demasiadamente a verdade e, principalmente, por mancharem a honorabilidade e a
reputação de pessoas que, vivas ou já desaparecidas, podem ser, por associação,
identificadas no discurso do escritor. Tal é indesculpável, mesmo que o autor pretenda
apenas emprestar uma tonalidade própria à composição da sua linguagem literária. E,
como se não bastasse, Lobo Antunes não cessa de reforçar as suas teses, carreandolhes até novos elementos cabalísticos, e com isso despertando a indignação e a
reprovação daqueles que combateram em África. Longe de ser reconhecido como voz
autorizada para falar da guerra colonial, parece hoje um escritor em certo declínio de
popularidade, circunstância que pode dever-se mais aos seus atropelos à verdade do
que ao desgaste natural do seu estilo literário.
Porém, é por muitos considerado um homem de letras genial e inovador, o mais
consagrado e o mais traduzido em língua estrangeira entre os nossos contemporâneos.
São inúmeros os galardões e prémios por si já alcançados dentro e fora das nossas
fronteiras, o que atesta a grandeza do seu estatuto como artista da palavra. No
entanto, é possível que internamente a crítica à sua arte não seja tão consensualmente
favorável como parece ser no estrangeiro. Em 2007, o crítico Pedro Mexia quebrava a
quase unanimidade que se instalou em torno do romancista, ao escrever: “o texto
antuniano é hoje uma melopeia cheia de repetições, parêntesis, devaneios, saltos
temporais, períodos que não acabam e elidem os verbos (…) Essa concepção da escrita
talvez explique o desgaste narrativo. António Lobo Antunes, sempre admirável nas
duas páginas de uma crónica, tem escrito romances desnecessariamente prolixos e
repetitivos.” Mas é compreensível que assim seja quando estão em causa escritores do
tempo em que vivemos, porque a contemporaneidade pode ser inibidora da distância
mental com que se deve olhar para um escritor e a sua obra, problema que se coloca a
dois níveis: por um lado, os juízos críticos podem não expurgar-se de pressupostos
ideológicos, políticos, psicológicos ou outros; por outro, os conteúdos da obra
produzida não passaram ainda pelo processo da historicidade.
Contudo, o prestígio de Lobo Antunes no estrangeiro não esmorece, ainda que o
crítico Riço Direitinho pense que se “ele enche salas noutros países é porque não têm
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que o ouvir dizer as mesmas coisas todos os anos”. De toda a maneira, é impossível
não relevar a opinião de Claudio Magris, um dos maiores pensadores da Europa
contemporânea, que dedicava a sua crónica no jornal Corriere della Sera, em 22 de
Janeiro de 2015, a António Lobo Antunes e chamava-lhe “um dos mais prodigiosos e
fascinantes mestres”, “um Minotauro da literatura”. Ou as palavras do crítico e
ensaísta de renome mundial George Steiner, para quem Lobo Antunes é que merecia o
Nobel, afirmando em 2011: "José Saramago não é o maior escritor português da
actualidade. Para mim, esse é, de longe, António Lobo Antunes. É um gigante. Ele é um
grande, e Portugal não lhe deu ainda o devido reconhecimento." Tive ocasião de ver,
em filme youtube, o seu encontro com George Steiner, realizado a convite e em casa
deste, em 2011. A conversa, em francês, foi livre e muito animada, sem moderador, e
durou 1 hora e 15 minutos, abordando uma vasta gama de temas culturais. Fiquei
rendido à cultura literária das duas personagens, surpreendendo-me, em particular, a
postura de Lobo Antunes, solta e natural, muito diferente do ar mortificado e bisonho
que costuma ostentar entre nós.
Talvez daqui a dezenas de anos não passem de uma nota de rodapé as aleivosas
transgressões que o escritor comete em matéria de rigor factual. Ninguém já estará
vivo para as denunciar, nem os militares profissionais nem os ex-combatentes da
guerra de África. Precisamente, os que, bem mais do que Lobo Antunes, sentiram no
corpo e na alma os seus efeitos gravosos, e que, por isso, se sentem com inteira razão
para denunciar as suas mentiras e estranhar o ar de contrição que o escritor ensaia
perante as câmaras quando evoca as suas memórias de guerra. Na parte que me cabe,
o meu sentimento para com ele é de simples condescendência, preferindo valorizar o
homem de letras. De resto, é bem possível que o futuro venha a consagrar unicamente
o mérito da sua arte, depois de confirmado que o seu estilo representou
efectivamente um novo paradigma literário e não um fenómeno transitório num dado
contexto sociocultural. O certo é que José Saramago foi o escolhido pela Academia
Sueca e Lobo Antunes ficou na fila de espera, onde ainda permanece. Mas oxalá venha
a conseguir o prestigioso galardão, para honra e glória das letras portuguesas. Aliás, o
Presidente da República afirmou em 06/02/2018, aquando da iniciativa presidencial
"Escritores no Palácio de Belém", que Lobo Antunes “é um génio”, e “um Nobel sem
precisar do Prémio Nobel”.
É natural que haja alguma dualidade na opinião que procurei delinear ao longo do
meu discurso. É o problema da dupla condição de ser-se militar e admirador dos que
fazem da literatura o seu destino, e às vezes uma cruz, como é o caso de António Lobo
Antunes. Mas procurei ser o mais rigoroso e isento possível na exposição do meu
pensamento, na argumentação e na busca dos seus fundamentos.
Tomar, Julho de 2018
Adriano Miranda Lima
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Nota: Algum erro ou incorrecção, em matéria de facto, detectados neste documento
podem ser comunicados ao autor através do e-mail limadri64@gmail.com ou telefone
962796796.

Abreviaturas militares e acrónimos
AlfMil – Alferes Miliciano
BArt – Batalhão de Artilharia
BCac – Batalhão de Caçadores

CapMil – Capitão Miliciano
CArt – Companhia de Artilharia
CapArt – Capitão de Artilharia
CCac – Companhia de Caçadores
CCS – Companhia de Comando e Serviços
CCav – Companhia de Cavalaria
CapSGE – Capitão do Seviço Geral do Exército
Cor – Coronel
DGS – Direcção Geral de Segurança (ex-PIDE)
ECav – Esquadrão de Cavalaria
GACA 2 – Grupo de Artilharia contra Aeronaves nº 2
GE – Grupos Especiais
Heli – Helicóptero
MajArt – Major de Artilharia
PelMort – Pelotão de Morteiros
PTSD − Post-Traumatic Stress Disorder – Perturbação de Stress Pós-Traumático
RVIS – Reconhecimento Visual Aéreo
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Glossário
Anhara − Planície arenosa, de vegetação rasteira, geralmente marginando um rio.
Dornier DO 27 – Avião monomotor, asa alta, trem de aterragem convencional fixo com a
capacidade de transportar seis passageiros ou o equivalente em carga.
Flechas – Grupos armados formados em Angola durante a guerra colonial pela DGS.
Hinterland – Terra de trás.
Nord Atlas – avião de transporte usado antigamente pela Força Aérea.
T6 – Avião monomotor, de trem de aterragem convencional, retráctil, com roda de cauda,
destinado à instrução e ao treino de pilotos, e também utilizado em combate em diversos
cenários como a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia e, mais tarde, na guerra colonial
como caça-bombardeiro.
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Links sobre intervenções públicas de Lobo Antunes e outros:
https://www.youtube.com/watch?v=4krgSx7TXxM (Encontro/conversa com George Steiner)
https://www.youtube.com/watch?v=nlAGUDT5W4Q (FNAC, Apresentação do livro
Comissão de Lágrimas)
https://www.youtube.com/watch?v=iyLPdx1p338 (Conversa com Humberto Werneck)
https://www.youtube.com/watch?v=9AkPvnk4wiU (Entrevista em casa do escritor, SIC
Notícias)
https://www.youtube.com/watch?v=z0kzm7wHM08 (Entrevista por Mário Crespo na SIC
Notícias)
https://www.youtube.com/watch?v=SoQjt7uPN8g&t=1072s (Entrevista por António Sala,
Rádio Renascença)
https://www.youtube.com/watch?v=hwoZI_KwY48 (António Lobo Antunes - elogio do pintor
Júlio Pomar, doutoramento Honoris Causa Univ. Lisboa)
https://www.youtube.com/watch?v=cM5bSKc3Wuc&t=156s (Entrevista em casa do escritor
sobre o livro O Arquipélago da Insónia)
https://www.youtube.com/watch?v=oQXWRtJ6bdM (No Centro Cultural de Belém, elogio
de Maria Rueff)
https://www.youtube.com/watch?v=VEMezTJb6VE&t=457s (Entrevista/conversa com
Marisa Blanco)
https://www.youtube.com/watch?v=xW4b26pumxI&t=13s (Conversa com Eduardo
Lourenço)
https://www.youtube.com/watch?v=H7qw-fXZrFQ (Entrevista por Fátima Campos Ferreira
em casa do escritor, RTP, parte 1)
https://www.youtube.com/watch?v=flxpTVB_X0A (Entrevista por Fátima Campos Ferreira
em casa do escrito, RTP, parte 2)

