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A África em nós

Numa guerra de libertação, o povo colonizado deve
ganhar, mas deve fazê-lo sem barbárie [...]
O povo subdesenvolvido deve provar, pela força do
seu combate, a sua capacidade de se constituir em
nação e, em simultâneo, pela pureza dos seus gestos
e até no mínimo detalhe, que é o mais transparente
e aquele que tem o maior autodomínio.
[...] Mas tudo isso é bem difícil.

Frantz  Fanon, S o c i o l o g i e  d ’ u n e  r é v o l u t i o n

Não sei já ao certo o ano, mas seria, penso, na segunda metade da
década de 70. Na retrosaria perto de casa, o dono da loja ouvia, com genuí na
empatia, uma senhora que atendia ao balcão. Avisou-me, com o olhar, que
não devia interromper – mas teria bastado a urgência na voz dela, a reve-
lar uma necessidade de contar que o retroseiro tinha sentido muito para
lá da simpatia obrigatória para com qualquer cliente. Falava de Moçambi-
que, onde vivera e que tivera de abandonar – talvez no «24/20» que recor-
dam ainda tantos dos que então dali vieram, 24 horas para abandonar o
território, 20 quilos de bagagem –, do que ali tivera e que perdera. Mas
ao ouvi-la percebia-se que perdera mais, muito mais, do que bem-estar
económico, mordomias, bens materiais. Perdera uma parte de si mesma.
A sua identidade.
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Moçambique doía-lhe como doem, dizem, os membros dos amputa-
dos: lá onde já não estão. Doía-lhe, até quase lhe falhar a voz, tudo o que
Moçambique representava. Doíam-lhe a fl ora tropical, o calor húmido, as
cores do pôr do Sol, o espaço. 

Sobretudo o espaço. Porque aquela mulher seca, pequenina, não cabia
no rectângulo estreito que (com as ilhas adjacentes) era agora o seu país.
Para a geração a que ela pertencia, mas também para a minha e para todas
as que tinham sido educadas na propaganda de um Portugal «do Minho
a Timor» – e mesmo para aqueles que, e era o meu caso, a contestavam –
o D de descolonização signifi cava também a perda de um espaço onde a
vista se perdia e o encerramento numa cela estreita, cinzenta, onde falta-
vam as cores, os cheiros, os sabores, os sons, os animais e as plantas que
guardavam na memória.

Ou, como escreve uma das entrevistadas de Sarah Adamopoulos, Mada-
lena Lourenço, «O vosso mundo não tem espaço. Aqui não cabe o ver-
dadeiro tamanho de um embondeiro». A mesma Madalena que se sente
«demasiado africana para ser completamente portuguesa», que sabe que é
de dois lugares, e ao mesmo tempo não é de nenhum – e se voltar à terra
onde nasceu será, também ali, «uma imigrante».

Volto à senhora que deixei na retrosaria: tudo me separava das suas
palavras, a noção de que a independência era não só inevitável mas justa,
que nenhuma descolonização poderia ser exemplar quando Salazar recu-
sara aos dirigentes dos movimentos de libertação o pedido de diálogo que,
feito antes da luta armada começar, poderia ter tornado tudo diferente,
a visão dos negros (que eu chamava assim na esteira de Césaire e Sen-
ghor, mas a que ela chamava «pretos»), a opinião sobre a bondade da pre-
sença portuguesa em África. Mas a perda do espaço, dos sons, das cores,
dos cheiros – o da terra molhada pela chuva, o da trovoada, o das man-
gas amadurecendo nas árvores –, essa podia senti-la como ela, mesmo se
a minha tivera lugar muito, muito antes, quando tinha apenas 11 anos e a
mudança de emprego do meu pai me trouxera defi nitivamente para Por-
tugal, e depois de novo quando, começada a luta de libertação, compre-
endera que, sendo as coisas como eram, difi cilmente teria lugar naquele
que sentia como o meu país, onde nascera «branca de segunda», «portu-
guesa de segunda» e, por muito que não quisesse, «angolana de segunda».
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Em 1975, à chegada a Portugal, Pedro Caria recebeu esse epíteto de
«português de segunda» como «uma maneira de nos fazerem sentir que
estávamos a mais, que não havia lugar para nós». Mas a distinção entre
os portugueses nascidos em Portugal e aqueles que, descendendo desses
portugueses, tinham nascido nas colónias, era muito anterior, como o pró-
prio reconhece: «A minha própria mãe dizia que nós, os fi lhos dela, nas-
cidos em Angola, éramos portugueses de segunda, porque os de primeira
eram os que estavam cá.»

Os homens e mulheres que a descolonização trouxe ou fez regressar
a Portugal no pós-25 de Abril, que tantas vezes negam que nas colónias
onde viviam existisse discriminação racial – como se bastasse a oportuna
abolição para nunca ter existido o Estatuto do Indigenato –, que talvez até
então nunca se tivessem sentido «de segunda», sofreram essa discrimina-
ção à sua chegada a Portugal, expressa numa palavra que os feria tanto
mais quanto muitos de entre eles não podiam «retornar» a um lugar onde
jamais tinham estado: «retornados». 

«Em Portugal fomos recebidos com hostilidade por parte de muitas
pessoas que nunca tinham saído daqui», recorda Aida Viegas. «Geraram-
-se situações muito desagradáveis.»

«Em Angola podia haver aquele ambiente um bocado tenso entre os 
brancos e os pretos, mas foi quando cheguei a Portugal que descobri o
verdadeiro racismo. Os portugueses receberam-nos muito mal, e durante
muito tempo fomos maltratados e apelidados de ladrões de pretos», desa-
bafa Ataíde Diniz.

Vinda de Moçambique, Alzira Melo recorda como, no novo emprego,
a chefe a apresentou aos restantes colegas, dizendo: «A Alzira vem traba-
lhar connosco, mas eu não concordo, porque ela é retornada.»

Quase quatro décadas depois, essa hostilidade ainda vem algumas
vezes à tona, como pude comprovar recentemente, quando uma portu-
guesa de jus soli, sabendo-me natural de Angola, me acusou dos mui-
tos males que atribuía aos «retornados». Sabia que eu viera muito antes,
em 58, mas nem isso a impediu de verter sobre mim o ódio que sen-
tia pelos que voltaram em massa nos anos 70 e que, dizia, não apenas
tinham vindo «roubar o emprego» aos que se tinham mantido fi rmes
e fi éis no solo pátrio, mas tinham trazido para este «a licenciosidade
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e a droga», ao mesmo tempo que exibiam uma imensa arrogância pelo
alegado atraso da população residente.

Exactamente aquilo de que se lembra Isabel Corrêa de Pinho: «Claro
que a razão principal para nos terem recebido tão mal foi pensarem que
vínhamos roubar-lhes os postos de trabalho [...] Fomos mal aceites e olha-
dos com muita desconfi ança, nomeadamente por causa da liamba [...] Outra
coisa de que não gostavam muito era das nossas roupas, que consideravam
indecentes, demasiado garridas ou demasiado informais.»

Quanto ao atraso da população da então «Metrópole», Emília Pereira
recorda que a aldeia para onde foi viver, terra da avó, «vivia, ainda nessa
altura, na Idade Média». Pedro Caria sentiu que tinha vindo «para um país
de brutos, onde as mulheres, sempre vestidas de preto, tinham bigode e
cheiravam ao fumo das lareiras». Valter Hugo Mãe considera que se sen-
tia ainda «o lastro da ditadura», «porque nem a democracia se ensina num 
dia, nem num dia o fascismo se apaga das convicções das pessoas».

Nem o fascismo nem uma memória edulcorada do colonialismo, a
fi cção de uma colonização «português-suave», com ressonâncias da Ceia
dos Cardeais, Júlio Dantas revisto por Gilberto Freyre: «Como é diferente 
o colonialismo em Portugal! [...] O colonialismo simplicidade, o colonia-
lismo delicadeza... Ai, como sabe colonizar a gente portuguesa!»

Assim, em muitos destes testemunhos permanece ainda a versão de
um «colonialismo pacífi co», de uma relação quase idílica entre coloniza-
dores e colonizados, que o mero recordar da violência da repressão em
Batepá, em 53, Viqueque e Pidjiquiti, em 59, Mueda e Baixa do Cassange,
em 61, bastaria para desmentir.

Não admira, assim, verifi car a que ponto foi para quase todos, mesmo
para aqueles que mais consciência tinham da injustiça do sistema colo-
nial, uma surpresa chocante a violência que acompanhou a descoloniza-
ção – a mesma surpresa com que tinham recebido, em Março de 1961, o
levantamento da UPA. Margarida Rua recorda que esses ataques «nos dei-
xaram a todos muito admirados e demonstraram haver outras mãos por
detrás a manobrar aquilo. [...] Porque os africanos que conhecíamos eram
demasiado pacífi cos para estarem à frente daqueles massacres». Aida Vie-
gas refere também «forças vindas do exterior» que instigariam a revolta
negra pós-25 de Abril: «As manifestações nas ruas começaram a surgir
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e a assustar-nos, porque havia nelas guerrilheiros, vindos do mato, muito
agressivos, alguns nem seriam angolanos, mercenários, sim.»

Como se toda a violência dos séculos de colonialismo pudesse ter sido
imediatamente esquecida e transformada numa tranquila passagem de tes-
temunho, permitindo aos até então privilegiados manter os seus privilégios.

Essa visão justifi ca a que enforma o discurso de todos, as culpas lan-
çadas aos poderes saídos do 25 de Abril e normalmente personalizadas em
Mário Soares e Almeida Santos. Como se descolonizar ou não fosse ape-
nas uma questão da vontade do país colonizador. Como se não houvesse,
em todas as então colónias, mesmo naquelas onde ainda não se manifes-
tara em acções armadas, um desejo de independência.

Talvez porque também em relação à independência funcionasse essa
recusa em ver no Outro um igual, em reconhecer nele os sinais de uma
humanidade comum, levando a que os mesmos que celebravam a memó-
ria de Aljubarrota e do 1.º de Dezembro de 1640 não admitissem que tam-
bém os povos colonizados desejassem a independência.

Daí também a insistência no «abandono» a que Portugal votou as
populações: «Angola foi vergonhosamente abandonada pelos portugue-
ses. Devíamos ter fi cado lá, a trabalhar e a prepará-los para serem inde-
pendentes. Devíamos ter feito um período de transição, de passagem do
testemunho, em que sendo eles os soberanos pudessem ter contado con-
nosco como colaboradores», diz Valdemar Raposo. E querendo criticar a
«descolonização» a que ironicamente acrescenta o «exemplar», condena, 
de facto, a fi cção dos quinhentos anos de colonização portuguesa, teori-
camente movida pelo desejo de civilizar.

A revolta perante o que perderam – e por vezes foi também, dolo-
rosamente, o sonho de uma Angola onde todos, brancos, negros, mesti-
ços, pudessem ser livres e iguais – e, sobretudo, perante a discriminação
sentida em Portugal, tem, no entanto, o efeito de os libertar de qualquer
culpa. Culpa que outra dessas então crianças que perguntam a si próprias
«Quem era eu antes de chegar a Portugal?», Isabela Figueiredo, tão bem
descreve no seu Caderno de Memórias Coloniais:

«Um desterrado como eu é também uma estátua de culpa. E a culpa, a
culpa, a culpa que deixamos crescer e enrolar-se por dentro de nós como
uma trepadeira incolor, ata-nos ao silêncio, à solidão, ao insolúvel desterro.»
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E vem a invocação do fi lme amador rodado em Angola pela fi lha de
um dos entrevistados, em que os amigos deixados em Caluquembe falam
para a câmara para, em umbundo, expressarem as suas saudades: «Nós
temos muitas saudades vossas.»

No Dundo, onde nasci e nasceu também o primeiro fi lho de Val-
demar Raposo, um dos entrevistados que refere essas «saudades dos
portugueses», reformados angolanos da antiga Diamang perguntaram
também para a minha câmara porque não voltam para lá os reformados
portugueses da companhia, para, juntos, desenvolverem a região. Mas
ao fazê-lo não esqueceram o trabalho compelido, o passe para circular,
os castigos corporais, a discriminação racial. Sabem é que, agora, já não
seria assim. «É que», como resumiu o soba Gilberto Munana, «agora já
somos pessoas.»

D I A N A  A N D R I N G A



As razões 
deste livro

1

Deixo desde já uma advertência: nunca estive na África de língua por-
tuguesa nem tenho ligações familiares aos antigos territórios portugueses
ultramarinos. Portuguesa de origens europeias dispersas (nomeadamente
gregas), conheci os chamados retornados quando tinha dez ou onze anos
e a minha mãe via com preconceituosos maus olhos que frequentasse as
casas deles – onde, por detrás de portas que se diziam todas invariavelmente
blindadas (à prova de revoluções que ainda haveriam de vir), se guardava o
produto das pilhagens dos infames. O comunismo tomava então as formas
que o feroz anticomunismo da longa ditadura determinara: assim parece
acontecer com as resistências premiadas pelos desenlaces da História. 

E assim perdi a minha amiga retornada, vinda de Moçambique, creio,
que vivia, com efeito, numa casa de portas blindadas, onde havia móveis
feitos de madeiras que eu não conhecia e artefactos africanos que evo-
cavam mundos superlativamente enigmáticos para mim. Hoje sei que
as famílias como a dela constituíram uma minoria, dado que a maior
parte dos retornados (e refi ro-me aos que retornaram de facto, excluindo
os que chegaram pela primeira vez a Portugal) voltou ao ponto de par-
tida tão miserável como havia partido, e tendo por nova riqueza apenas a
experiência dessas viagens, e do contacto com os povos colonizados pelos
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portugueses – o que, no país português da época, constituía ainda assim
considerável património pessoal.

Interessada em compreender a sociedade portuguesa dos nossos dias,
a que pertenço, e de que, como escritora dela, participo, sou compelida
para as narrativas sobre o regime deposto em 25 de Abril de 1974 – nas
suas formas remanescentes, que silenciosamente se transmitem de gera-
ção em geração, determinando muito daquilo que somos hoje como povo.
Uma parte desse trabalho alimentou a minha escrita jornalística ao longo
dos vários anos em que abordei o país português de que somos herdeiros,
tendo colhido centenas de testemunhos orais, dispersos por reportagens
e entrevistas de chamada temática social (na gíria jornalística designados
por grandes temas de sociedade) e crónicas publicadas na imprensa. 

A fazê-lo, aprendi que a verdade é subjectiva ou, como escreveu Albert
Camus, «misteriosa, fugidia e jamais conquistada», múltipla de enten-
dimentos e formas, sendo na realidade aquilo que costuma designar-se
por verdade um conceito complexo e inexoravelmente refém dos ensejos 
inconscientes da construção da memória – o que torna os relatos plurais
arriscados desafi os de análise e compreensão para o narrador de factos
sobre os quais, do ponto de vista da claridade historiográfi ca, ainda não
assentou sufi ciente poeira.

2

Em 2010, fui convidada pelo jornalista Ricardo Rodrigues a assinar
para a revista Notícias Magazine (publicação com que colaborei de forma
regular entre 2006 e 2010) uma crónica de jornalismo literário subordi-
nada ao tema africano. «Histórias de África» era o nome da rubrica que
pretendia narrar diferentes experiências, antigas e recentes, acontecidas
em todas as partes do continente africano. Após algumas colaborações,
compreendi estar perante um «problema»: a maior parte das histórias
de África, que me chegavam através dos canais mais informais, reme-
tia, de forma esmagadora, para o desmantelamento do império colonial
português, sendo aquelas relacionadas com a guerra colonial natural-
mente recorrentes.
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Ao tentar pôr essas últimas de lado (por ter sido em 2011, cin-
quenta anos depois do seu início, o tema da guerra colonial profusa-
mente tratado pela imprensa), fiquei com um problema de dimensões
ainda maiores: o que prevalecia era a memória do regresso a Portugal
dos portugueses com o advento dos processos de independência, ou
da chegada dos seus descendentes. Todos os portugueses com histó-
rias de África para contar tinham, nalgum ponto, um regresso (ou uma
chegada) a Portugal que ficara por dizer, no lugar do esquecimento
para onde é amiúde remetida essa memória emotiva. Todos eles, os
próprios ou os seus ascendentes, tinham passado pelos antigos terri-
tórios que eram também Portugal. Ser de lá, ou ter alguém da família
que lá tivesse nascido e/ou vivido, ou até mesmo apenas por lá andado
durante alguns anos (coisa nunca simples, pela transformação pessoal
que a chamada experiência africana parece suscitar), eis o que des cobri
ter então acontecido à maioria.

Dei-me pela mesma ocasião conta (e embora o soubesse na teoria)
de que esse Portugal que habitaram, e que fazia parte daquele a que tam-
bém chamava o meu (o que ia «do Minho a Timor», como os mais velhos
bem sabem), tinha sido um país muito maior do que é hoje. E nesses ter-
ritórios que haviam feito parte dele, tinham nascido ou vivido muitos
portugueses – muitos mesmo. E todas as histórias da África portuguesa
me levavam, quase em exclusivo, a eles. De igual modo, outras tantas me
levavam à guerra colonial – facto natural, sendo o colonialismo a raiz de
ambas. Dir-se-ia que todos os portugueses tinham andado, ou tinham
alguém na família que andara nessas vidas. Regra geral, com obsoles-
cente alheamento de realidades que noutros lugares do mundo haviam há
sobejo tempo evoluído.

Um outro aspecto emergiu: todos eles tinham ficado marcados por
essas vivências, e, falando dos que estavam nesses lugares do Portu-
gal além -mar em 1974, pela sua súbita interrupção. A maioria recor-
dava com mágoa o momento em que os vinte-e-cinquistas entregaram
esses lugares que eram a sua terra (lugares que amavam, mesmo tendo
participado do sistema que gerara e durante longo tempo mantivera
sociedades injustas) aos seus novos soberanos. Entregas que, segundo
a maioria, teriam descurado não só os seus interesses (em momento
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algum considerados, acusam) como a sua segurança, permitindo que
fossem de lá caçados, se preciso fosse à catanada, durante um período
que, para a maioria, ficará para sempre marcado como um dos mais
negros da história recente do país – mal-grado as narrativas que os
contradizem, sustentando ter a descolonização portuguesa consti tuído
um paradigmático caso de sucesso. 

3

O desmantelamento do velho Império gerou um dos maiores movi-
mentos populacionais de repatriamento de europeus desde o pós-guerra
e, apesar das grandes dificuldades experimentadas pelos governantes
portugueses na gestão daquelas conjunturas pós-coloniais, foi possível
resgatar com integridade física a maioria dos que consideraram não
haver outra hipótese senão voltar para Portugal ou procurar exílio na
antiga metrópole. Porém, chegados a um país em plena transforma-
ção, ideologicamente adverso ao que representavam, a sua chegada a
Portugal não foi um mar de rosas, nem nada que se pareça. Fica, aliás,
registado neste livro a que ponto o acolhimento lhes foi agreste, no Por-
tugal do PREC e anos subsequentes, tendo a maioria tido de enfrentar,
na claridade ofuscante da libertação que sucedeu ao regime repressor,
o preconceito e a ignorância dos que lhes fizeram sentir quão indese-
jados eram.

Ainda assim, a análise que alguns fazem dos factos então ocorridos
revela em que medida o complexo superidentitário legado pelo longo
regime de Salazar afectou tantas gerações – sendo especialmente forte
nalguns dos mais velhos e levando-os a abstrair-se das conhecidas razões
geopolíticas que determinaram o fi m daquele colonialismo. Quando refe-
rem com ironia a «descolonização exemplar» então ocorrida (adjecti-
vação atribuída a Mário Soares, um dos responsáveis políticos por ela,
a quem não perdoam o fracasso dos acordos entre Portugal e os movi-
mentos independentistas no momento de lhes entregar os territórios),
não é da retirada colonial que falam (por muito que lhes tenha custado,
sobretudo aos mais velhos, tornados gente no paradigma colonial), mas
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da forma urgente como o país se desvinculou das antigas colónias e as
abandonou à sua sorte – e aos longos e conturbados processos demo-
cratizadores de sociedades impreparadas para os cumprirem sem guer-
ras internas e interferências externas.

Uma urgência que não acautelou os interesses de muitos dos seus
cidadãos cujos modos de vida dependiam de África, acusam, perdedores
de uma causa inexoravelmente fracassada pela aliança ideológica entre
os militares portugueses que arriaram a bandeira portuguesa naqueles
territórios e os independentistas que içaram as suas. Às dores do fra-
casso de uma negociação (que alguns afi rmaram ter defendido naquele
momento) tornada impossível pelo curso dos acontecimentos, acrescen-
taram-se o caos, o terror e o abandono que sucedeu à repentina desau-
torização do Estado português no momento da descolonização. Nesses
dias em que foram largados às feras anti-imperialistas, muitos temeram 
pelas suas vidas. Ficam nestas páginas narradas algumas dessas dra-
máticas histórias pessoais, que revelam o abandono muito concreto a
que foram votados tantos portugueses fi xados naqueles territórios no
momento da descolonização.

Um abandono que, apesar de decorrente da grande instabilidade polí-
tica e social então dominante e da impossibilidade para a conter, a maio-
ria ainda hoje não concebe. Alguém, de entre os que acederam dar o seu
testemunho para este livro, lembrou que também o nosso mundo actual,
aparentemente resolvido em matéria de soberanias sobre o território (ape-
sar do programa federativo euro-comunitário e das recentes redefi nições
no Leste europeu), poderia estar afi nal ainda à mercê de imponderáveis
movimentos de (re)apropriação por hipotéticos herdeiros de antigos povos
aqui estabelecidos noutros tempos. Deveríamos, assim, porventura fi car
de sobreaviso quanto à nossa posse sobre as terras a que hoje chamamos
Portugal – podendo os últimos a quem elas foram conquistadas reclamá-
-las em qualquer momento...

E a ideia de que tudo pode acontecer e de que tudo pode mudar de
mãos é, claro, fruto das situações extremas vividas pelos refugiados no
momento em que, quinhentos anos mais tarde, a pátria portuguesa se via
obrigada a si mesma, voltando a ser a «nesga de terra debruada de mar»
de Miguel Torga. 
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Independentemente de questões ideológicas (posição difícil, como se
verá pela leitura do que fi ca agora publicado), a realidade do refúgio sobre-
pôs-se à do retorno, e com ela várias outras, à cabeça, pela sua dimensão
política e social, a do exílio – a do desterro perpétuo para os mais velhos,
já nascidos nesses lugares distantes, e refi ro-me aos descendentes dos colo-
nos oitocentistas. 

Pessoas que, embora nascidas nos territórios que eram também Portu-
gal, não eram bem portuguesas, sendo as suas vivências muito diversas das
nossas, apesar da língua que unia (e une ainda) os habitantes desse enorme
país que ia «do Minho a Timor». E esses refugiados chegaram na maior
parte dos casos (à semelhança dos que retornavam de facto, embora tam-
bém eles refugiados, aqui aportados na sequência do êxodo motivado pelo
terror) com uma mão atrás e outra à frente, e o peito cheio de indignação.

E assim fi caram desde a fuga, quase sempre atribulada, e da chegada,
quase sempre marcada por grandes afl ições e ainda maiores barreiras sociais.
Eles de quem, tomando a parte pelo todo, se dizia terem tido tanto, ou até
mesmo tudo (e por isso mesmo lhes chamavam os tinhas, que com mal-
dade declinavam logo para tinhosos), agora, e desde então, tinham apenas
a memória da indignação a latejar-lhes dentro da cabeça.

Outros houve que vieram com maior tranquilidade, ou seja, que esca-
param aos grandes êxodos e confrontos armados, limitando-se a voltar
àquele que havia sido o seu ponto de partida – apesar da grande saudade
que guardaram dessa outra vida, integrados em sociedades de horizontes
mais largos, mal-grado o colonialismo, a contradição que estraga os retra-
tos mais simplistas. Assim aconteceu com as elites de Adidos do Quadro da
Função Pública, cujo planeamento do regresso foi nalguns casos tornado
possível pelas vias privilegiadas de quem pôde prever. Ou seja, os que vol-
taram a tempo de resgatar as suas vidas para recomeçá-las em Portugal.

Tudo isto considerado, sabendo que para a maior parte o regresso não
decorreu de uma imposição objectiva – a prová-lo está a minoria (aqui
também representada) que escolheu fi car (ou regressar logo que possível),
por desejo de ajudar a construir esses novos países. E no entanto, tam-
bém esses, ou a sua maioria, acabariam por voltar, reféns das guerras que
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nunca mais acabavam e dos racismos e terrorismos radicalíssimos que
transformavam a vida numa terrível incerteza – e os bárbaros assassi natos
em 1977 dos estimados em mais de 20 000 portugueses em Angola são
a prova disso mesmo, apesar do espesso véu de silêncio que ainda cobre
esses acontecimentos.

5

Fiz-me sua (de todos deles) confi dente, e ouvi-os amorosamente, tanto
quanto possível sem peias ideológicas a estorvar o entendimento e a com-
preensão daquilo por que haviam passado. Pesasse embora a minha inex-
periência colonial, quis-me uma confi dente descomprometida – alguém
que, sem uma história de África para contrapor às suas, se achou liberta
de interesses pessoais e estorvos sentimentais e se sentou algures entre
1974 e 1976 a vê-los chegar aos portos e aeroportos de Portugal, querendo
saber como tinha sido: África, os de lá, as formas do colonialismo por-
tuguês, o paternalismo do velho Estado imperial, o fi m de tudo aquilo,
o momento em que se fechou a porta, a fuga para safar a vida, a chegada,
os confrontos com os de cá, os primeiros tempos da integração, os ressarci-
mentos patrimoniais que nunca se fi zeram, e as saudades daquilo que não
passam. Uma confi dente que ouviu as suas histórias e aceitou que assu-
missem posições por vezes controversas, incómodas do ponto de vista do
próprio colonialismo e de como o viam – ou não viam, tendo o espelho
que proporcionei a alguns levado a que, já depois de terem lido as trans-
crições dos seus testemunhos orais, desistido de participar, incapazes,
quiçá, de se enfrentarem a si próprios e a tudo o que fi cou por reorgani-
zar mentalmente (no sentido de um novo compromisso com os tempos)
após o fi m do colonialismo. 

Mas nem só aos antigos colonos quis estender esse espelho, tendo-o
também feito aos portugueses continentais, nunca saídos de Portugal
e que receberam os retornados e refugiados cheios de acusações, naquele
momento em que se viram livres, tanto para serem intransigentemente
comunistas como para maltratarem quem não quisesse sê-lo, rotulando-
-os de fascista, imperialista ou, mais prosaicamente, reaccionário – que,
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dependendo deles, não passariam. E também aos povos nesse momento
descolonizados estendi o mesmo espelho, aos que, renegando uma longa
história de convívio com os portugueses, se viram quanto a eles livres para
matarem tantos brancos então desaparecidos – impedindo que muitos mais
permanecessem nos territórios que então mudavam de mãos, impossibi-
litando a construção em conjunto de Angola ou Moçambique tornados
Estados independentes de Portugal.

E nesse espelho vi-nos a todos – os preconceituosos agressivos, os
descolonizados, os retornados e os exilados da grande Pátria desapare-
cida nesse momento. Vi-nos a todos: os fi lhos eternamente adolescentes
do velho pai autoritário que ainda hoje nos faz carregar a saca das culpas a
que os julgamentos que não se fi zeram dos crimes do Estado Novo incons-
cientemente nos obrigam; e os outros fi lhos, os nossos irmãos, os do Por-
tugal simbólico, o da língua que inexoravelmente nos une e unirá, nessas
partes do mundo distantes por onde andou o nosso velho pai. 

Por fi m, uma palavra relativa a outro grupo que não poderia fi car
esquecido, apesar dos testemunhos aqui publicados serem de pessoas
na sua grande maioria regressadas logo depois do 25 de Abril, entre
1974 e 1976. Refi ro-me aos estimados em mais de 200 000 que voltaram
mais tarde dos países para onde fugiram e se exilaram com o advento
das independências – a África do Sul, e o Brasil, sobretudo. Pessoas que
tentaram a sorte nesses países onde foram acolhidos, mas que acaba-
ram por regressar, em muitos casos reencontrando em Portugal desti-
nos de miséria – muitos a trabalhar hoje de forma precária no comércio
ou a conduzir táxis, numa idade em que a reconstrução das suas vidas
é uma comprovada impossibilidade.

Apesar de ciente de constituir o conjunto de testemunhos aqui reuni-
dos uma pequeníssima parte de um todo, tentei que fosse tão representa-
tivo quanto possível da heterogeneidade dos seus subgrupos discursivos.
Interessaram-me, também, dois aspectos habitualmente arredados das
preo cupações de quem tem estudado o tema colonial: a questão das iden-
tidades pós-coloniais e aquilo que Eduardo Lourenço designa por «colo-
nialismo orgânico» (o historiador René Pélissier chama-lhe «síndrome de
planisfério»), constitutivo da identidade portuguesa. Uma doença, certa-
mente, padecimento de português cujo entendimento sobre a dimensão
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concreta do seu país parece sempre regido (e toldado) por essa índole, que
sei ser também a minha, e apesar dos espelhos que a escrita me proporciona.

Posso entrever essa natureza no olhar dos passageiros (e o meu não
diverge) que atravessam o rio Tejo nos novos navios de dimensões bastante
maiores do que os antigos cacilheiros, transportando de uma assentada
centenas de pessoas e dezenas de automóveis, sobredimensionados para
as travessias fl uviais a que se destinam, e de onde se tem a visão do olhar
marítimo de todos os seus passageiros, nenhum deles alheado perante a
visão do rio que evoca todas navegações, o olhar invariavelmente sonha-
dor e extasiado perante a beleza de forte carga simbólica do rio que é já
um mar – o mar que perdemos mas que não nos morre, e para além do
qual há outras terras e oportunidades, onde decerto poderíamos erguer
ou reerguer as vidas de que em Portugal não nos vemos capazes.

Será, assim, sempre difícil o equilíbrio entre a lucidez histórica e os
destroços do Império que cada português, mesmo se impuro e envergo-
nhadamente, ainda hoje acarinha, cabisbaixo e absorto, enquanto cami-
nha ao longo da praia, olhando o mar que, na maior parte dos casos,
apenas conhece de ver lá ao longe, quando vai à praia no Verão. Mas o seu
olhar será sempre amoroso: o olhar do homem pessoano «com o sentido
marítimo» de quem vê «nos paquetes que entram de manhã na barra» as
«memórias de cais afastados e doutros momentos [...] da mesma huma-
nidade noutros pontos» (Álvaro de Campos).

6

O livro está dividido em três partes, a que correspondem outros tantos
grupos de testemunhos, reunidos de acordo com as diferentes experiên-
cias do retorno. A primeira institula-se Chegar e inclui os relatos de pes-r
soas que, na maior parte dos casos, nunca tinham vindo a Portugal antes
do 25 de Abril – ou seja, os descendentes dos colonos oitocentistas, a que
se acrescentou o testemunho de uma timorense, também ela chegada a
Portugal pela primeira vez na sua vida com o advento da invasão indo-
nésia daquele território. A segunda parte, Voltar, narra diferentes expe-
riências vividas pelos nascidos e criados em Portugal que, nalgum ponto



S A R A H  A DA M O P O U LO S
V O LTA R2 6

das suas vidas, emigraram para as antigas colónias em busca de uma vida
melhor, por vezes seguindo o exemplo de familiares que já o haviam feito.
Incluem-se também nesta parte o testemunho da mulher de um ofi cial de
Marinha (em representação desse vasto grupo que foi o das famílias dos
militares enviados para a África portuguesa durante o antigo regime e a
guerra colonial) e o da mulher de um português nascido em Angola (que
o casamento levou para aquele país). Finalmente, a terceira parte, Quem
era eu antes de chegar a Portugal?, aborda o caso dos fi lhos dos retorna-
dos, chegados a Portugal ainda crianças ou muito jovens e para quem o
retorno foi, em muitos casos, vivido com grande perplexidade – consti-
tuindo amiúde um momento traumático. O corte abrupto (e na altura
nunca bem explicado pelos adultos) com as realidades até então conheci-
das gerou neles problemas identitários que revelam a imensa zona de não
ditos que ainda cobre a memória da descolonização.

As diferentes partes do livro comunicam entre si através de ganchos
temáticos que anunciam o que se segue. Assim, o último testemunho da
primeira parte (Chegar), que aborda o caso de Timor, constitui uma ponte
para o primeiro testemunho da segunda parte (Voltar), em que brevemente 
se relata a história aventurosa de uma portuguesa nascida em Timor antes
ainda da invasão daquele território pelos japoneses durante a Segunda
Guerra Mundial. De igual modo entre as segunda e terceira partes, liga-
das pelo relato de um natural da Guiné, cujo regresso dos pais a Portugal
em 1975 não o desvinculou daquela que considerava ser a sua terra. Esta
busca de um lugar para si na nova África portuguesa independente anuncia
o tema das identidades pós-coloniais de que trata a terceira parte, Quem
era eu antes de chegar a Portugal?

Apesar da prevalência das histórias relacionadas com Angola (de onde
veio a esmagadora maioria dos retornados), o livro cobre a totalidade dos
antigos territórios colonizados pelos portugueses até 1974, começando
justamente por abordar o caso de Goa – a primeira colónia perdida, cuja
descolonização forçada anunciou desde cedo a obstinação cega do regime 
num confl ito colonial condenado ao fracasso.



I

Chegar

Senhora partem tam tristes
meus olhos por vós, meu bem,
que nunca tam tristes vistes
outros nenhuns por ninguém.

JOÃO ROIZ DE CASTEL -BRANCO
C a n c i o n e i r o  G e ra l  d e  G a r c i a  d e  R e s e n d e



Em 1969, aquando da visita de Marcelo Caetano aos principais
territórios africanos portugueses a pretexto de um pacote de
reajustes administrativos na gestão colonial, o regime desvalo-

rizou a luta dos movimentos de libertação, considerando -os «pequenos
grupos» sem importância, cuja acção não reflectia «a vontade da maio-
ria». No entanto, o contingente militar português em África aumen-
taria de «cerca de 60 000 homens em 1960 para mais de 200 000 no
princípio da década de 70»1, manutenção da máquina de guerra que
explica também que a duração do serviço militar obrigatório tivesse
sido aumentada, em 1967, para quatro anos. «No fim dos anos 60, as
forças armadas portuguesas, relativamente à sua população, só eram
excedidas pelas de Israel e pelas dos dois Vietnames. Em termos pro-
porcionais, o exército português era cinco vezes maior do que o dos
Estados Unidos, mesmo no pico da Guerra do Vietname, e três vezes
maior do que os da Grã -Bretanha e da Espanha.»2

Nas vésperas do 25 de Abril, estimaram -se em cerca de 110 000 os
«recrutas que não se haviam apresentado nos quartéis»3. Um crescente
clima de rejeição em participar na guerra, que era acompanhado por um
medo de lá vir a morrer por parte dos que partiam, provocou a partir do
fi nal dos anos 60, um enfraquecimento exponencial do espírito de luta. Não
havia outra hipótese que não fosse a retirada – assim pensou o dirigente
do MFA Ernesto de Melo Antunes, e assim pensou também o presidente da
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República em funções entre Setembro de 1974 e Junho de 1976, Francisco
da Costa Gomes, para quem outra solução «teria exigido um inequívoco
empenho político pelo menos desde o início dos anos 40» 4. 

Referia -se Costa Gomes muito concretamente àquela outra solução pre-
conizada por António de Spínola no seu livro Portugal e o Futuro, publicado
em Fevereiro de 1974, em que defendeu uma solução política de transição do
imperialismo para uma comunidade lusófona de tipo federativo, mediante
uma regionalização do Governo em África. Um livro sobre o qual o derra-
deiro presidente da República antes do 25 de Abril, Américo Th omaz, que
não fora consultado aquando da publicação (o que teria resultado na sua
proibição), disse, já no exílio, dever ter -se intitulado Portugal Sem Futuro5.

De futuro inelutavelmente incerto fi cou a maioria dos chamados retorna-
dos, que, com o 25 de Abril de 1974, se viu na contingência de uma adaptação
a novas circunstâncias, o que, na época, muitos não se acharam capazes de
cabalmente interpretar – por terem estado demasiado tempo adormecidos
no marasmo da paz podre em que o regime, com superlativo paternalismo,
longamente os mantivera, fazendo deles aliados do velho paradigma colo-
nial. Nos derradeiros anos do antigo regime, nas suas Conversas em Família6,
Marcelo Caetano reiterava com sobranceria, dirigindo -se às vozes discor-
dantes cujos ecos se faziam cada vez mais ouvir: Portugal não precisava de
opositores de sofá, mas de gente capaz de trabalhar para o engrandecimento
do Portugal africano, «pretos, brancos ou mestiços, [...] vinculados à terra
e confi antes no futuro, [e que mesmo não tendo] encontrando nela riqueza,
mesmo assim lhe [tinham] amor, [...] [nela tendo criado] essas promisso-
ras cidades e regiões, [...] nas quais [rompia] triunfalmente a civilização [...]
[apesar de haver então] «cristãos com casos de consciência por causa do
Ultramar, preocupados com a salvação da suas almas»7. 

A DERROTA AMARGA EM GOA

Adaptar -se a novas circunstâncias foi também o que fez Alzira Melo,
chegada a Portugal em Junho de 1976, quando lhe pareceu que Moçam-
bique (então a ferro e fogo, vivendo dias de grande instabilidade política
e social) não seria o lugar ideal para criar a família que se preparava para
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construir com o marido – como ela natural de Moçambique, no seu caso
com origens madeirenses. Nascida em 1942, Alzira é fi lha de pais goeses8 – 
o pai (nascido em 1910) chegou a Moçambique com cerca de dezassete
anos, e a mãe (nascida em 1920) foi para lá levada muito pequena ainda,
aí vindo a conhecer e a casar -se, quando contava apenas dezasseis anos,
com o pai de Alzira. Desta união resultariam cinco fi lhos, tendo a família
fi xado residência na Beira, a segunda maior cidade de Moçambique, fun-
dada pelos portugueses em 18879, e o segundo maior porto do território,
depois de Maputo (ex -Lourenço Marques).

Alzira Melo e os seus ascendentes goeses representam nesta narra-
tiva uma parte simbólica importante do processo que conduziu à des-
colonização dos antigos territórios portugueses de além -mar. A Índia
fora, com efeito, a jóia da coroa, tendo sido Goa a capital do Estado por-
tuguês da Índia, parte histórica fundamental do império português no
Oriente desde 1510, que ali semeou o cristianismo de que Alzira Melo é
uma herdeira. De resto, ali permanece vário património arquitectónico
edifi cado pelos portugueses, para além de outras heranças culturais,
e mal-grado o declínio que as políticas intransigentes e hostis de Salazar

Marcelo Caetano nas suas Conversas em Família. Novembro de 1971
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e Caetano determinaram para a língua portuguesa desde a independência
de Goa, no fi nal de 1961, quando a língua ofi cial passou a ser a inglesa.

Com o advento da independência da Índia, concedida pela Coroa
Britânica em 1947, Goa passaria a ser um território disputado entre os
indianos (que desde logo o reclamaram) e os portugueses – que não se
dispuseram a abrir mão dele, apesar de censurados pelas Nações Uni-
das e condenados pelo Tribunal Internacional, que reconheceu o direito
soberano da Índia sobre o território. Mas apesar da rápida subida do
tom marcial e dos movimentos clandestinos da milícia anti portuguesa
(o denominado Exército de Goa Livre), a PIDE exerceu ali a sua habi-
tual acção repressora10, de resto seguindo o preconizado por Salazar, que, 
ainda nesse ano de 1947, afi rmaria ser Goa um território onde politica-
mente só havia cidadãos portugueses.

No entanto, desde 1945 que os movimentos anti portugueses orga-
nizavam comícios reivindicando a liberdade de expressão e de associa-
ção, declarando Goa como «parte integrante da “Mãe Índia”»11, tendo
em 1946 Mahatma Gandhi «promet[ido] o seu auxílio ao “movimento
de libertação” de Goa»12. Depois de vários anos de grandes tensões, no
fi nal de 1961 as tropas indianas invadiam e reconquistavam Goa, cum-
prindo o objectivo de reincorporá -la na Índia, o que viria a concretizar-
-se em 1962, com Damão e Diu, e apesar de Portugal só o ter reconhecido
depois do 25 de Abril.

A obstinação de Salazar relativamente aos territórios portugueses na
Índia marcaria toda a guerra colonial – e muito particularmente os mili-
tares. Durante a vigência das guerras africanas, Goa permaneceu uma
pedra no sapato para os militares portugueses que haviam sido humi-
lhados no terreno por uma potência não  europeia, a que se juntara «a
tentativa de Salazar de fazer dos militares o bode expiatório da desonra
nacional»13 – «traição» que determinaria aspectos do jogo político entre
os homens do Movimento das Forças Armadas (MFA) e os generais da
Junta de Salvação Nacional (JSN) que emergiu com o golpe de Estado
em 25 de Abril de 1974. A descolonização do Estado português da Índia
inaugurou (embora com celeridade que não seria replicada) a longa e tei-
mosa campanha criminosa do regime, a que só o 25 de Abril poria cobro.
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Não deixará de ser irónico verifi car que, na Índia, de 18 para 19 de
Dezembro de 1961, Portugal perdeu em trinta e seis horas uma guerra que
ainda assim durara onze anos, ao longo dos quais decorreram negocia-
ções com vista a desfechos impossíveis entre Lisboa e Nova Deli. «Um dia
e meio foi quanto resistiram cerca de três mil militares portugueses colo-
cados em Goa, Damão e Diu, à invasão dos territórios por cerca de 50 000
soldados indianos. Mas, apesar da desproporção, Salazar enviara de Lisboa
para o governador da Índia [...], ordem para vencer ou morrer: Não pre-
vejo possibilidade de tréguas nem de prisioneiros portugueses, pois sinto
que apenas pode haver soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos»14,
escreveria o ditador ao governador de Goa em 14 de Dezembro de 1961.

Na Índia, por esses tristes dias de não menos tristes fi guras por parte
dos homens do regime, morreriam perto de setenta militares portugueses,
sendo feitos prisioneiros cerca de 3500 soldados aprisionados pela União
Indiana, de que Portugal se serviria «para criar um forte clima emocio-
nal, tanto no país como no estrangeiro. Como represália, mandará efec-
tuar prisões e despojar dos seus bens e haveres os cidadãos indianos em
Moçambique e mantém num [...] impasse todas as solicitações da Índia
com vista ao repatriamento dos militares presos»15. Ali acabariam por fi car
durante três meses (juntamente com os funcionários civis portugueses),
vindo o governo português a agir apenas quando a Índia anunciou a deci-
são de libertá -los, «para seguirem à custa própria para Lisboa» ou para 
onde quisessem.

Reforçando o já sufi cientemente espantoso comportamento de Sala-
zar e dos seus seguidores, nos primeiros meses de 1963, o Conselho de
Ministros punia os chefes militares que haviam dirigido as operações em
Goa, responsabilizando -os pela amarga derrota. Entrevistado por João
Paulo Guerra a propósito do tema, o então secretário de Estado da Aero-
náutica, o general Kaúlza de Arriaga, contou a anedota que revela com
hilariante verdade factual a impreparação dos portugueses para enfrentar
o exército indiano: tendo -lhe sido pedido o envio urgente para a Índia de
munições para as bazucas dos portugueses, o general preparou os aviões
que rapidamente partiram transportando pesados caixotes, que os milita-
res portugueses em Goa abririam, descobrindo conterem eles não muni-
ções, mas chouriços! 
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Apesar do mau prenúncio, a solução política para a questão colo-
nial não foi assunto e, depois de engolir em seco, o regime fechou -se
em copas. Em 1964, o Centro de Estudos Históricos Ultramarinos da
Junta de Investigações do Ultramar editava o Atlas Missionário Portu-
guês, levantamento cartográfi co da acção missionária dos portugueses
pelo mundo, cuja publicação, embora posterior à da independência da
Índia, exibiu um capítulo espantosamente denominado «Estado portu-
guês da Índia em cativeiro».

GOESES NO MOÇAMBIQUE COLONIAL 

A família de Alzira Melo conheceria as primeiras difi culdades quando
o seu pai, igualmente bancário, fi cou sem trabalho. Como resultado disso,
Alzira seria institucionalizada num colégio situado a sul da então Lou-
renço Marques, onde viria a concluir os estudos primários. Feito o exame
de admissão ao liceu, a pequena Alzira voltaria para a Beira, onde estuda-
ria num colégio frequentado pelas classes mais abastadas – sacrifício que
os seus pais deixariam de ter de assegurar no início dos anos 50, quando
em boa hora ali abriu o primeiro estabelecimento de ensino liceal público,
o Liceu Pêro de Anaia, que Alzira foi frequentar.

Aluna de distinção, com especial vocação para as matemáticas, Alzira
lembra -se de si sempre pronta para ajudar os outros nos seus estudos,
ou para incentivá -los a estudar. Foi a ser explicadora de matemática que
Alzira conseguiu convencer dois dos seus colegas a irem tirar o curso
de Economia. Mais tarde, no início dos anos 70, quando já trabalhava
num banco, Alzira acedeu, a pedido do próprio, em dar explicações em
casa a um servente, também funcionário. Até ao dia em que a mãe lhe
disse que tinha de parar de fazê -lo, pois o inspector da polícia, que era
amigo dos pais, tinha descoberto e imediatamente mandado a rapariga
parar com aquilo. Foi nesse momento que se apercebeu da existência da 
PIDE em Moçambique.

Um Moçambique cuja sociedade funcionava em modo social e cultu-
ralmente espartilhado – entre brancos e pretos, mas também entre aque-
les e os que vinham de outros lugares que não Portugal, caso dos membros
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da família de Alzira, originários de Goa. Uma sociedade «que funcionava
por comunidades – havia a comunidade chinesa (muito fechada), a comu-
nidade grega, a comunidade indiana, a comunidade goesa, etc. Na nossa
comunidade goesa na Beira, havia sempre festas, manifestações despor-
tivas, fazia -se muito aquela vida de clube. Mas as culturas não se mistura-
vam, os casamentos inter-raciais não eram bem -vistos, as pessoas casavam
com os da sua cultura – na comunidade goesa era também assim. O meu
marido não é goês, o que não agradou aos meus pais».

Depois de ter concluído o quinto ano do liceu, Alzira Melo prosse-
guiu os seus estudos no Instituto Comercial, onde veio a fazer o Curso de
Correspondente em Línguas. Porém, em 1964, decepcionada com o curso,
decide estudar Economia. Mas como o seu pai não tivesse meios fi nancei-
ros para assegurar em simultâneo a formação universitária de dois fi lhos,
Alzira viu -se na contingência de ter de começar a trabalhar – ingressando
nesse momento num banco em Lourenço Marques. Aí viria a conhecer
o marido, com quem casaria em Outubro de 1974. Não imaginava então
Alzira Melo que em 1976 viria para Portugal, para aqui fi car e conhecer
dias de grande afl ição e incerteza.
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