
João Carlos Sarabando, autor de «As hienas também choram», em entrevista...

“As guerras são um negócio”

No tempo em que Portugal afirmava ao mundo um orgulho solitário nas possessões 

ultramarinas, contrariando o impulso internacional, um punhado de meninos construiu a 

sua história no mato de Moçambique. «As hienas também choram» canta um hino a 

esses soldados desconhecidos. 

Carla Teixeira (texto)/Carlos Machado (foto)

Um milhão e meio de mobilizados, nove mil mortos, 30 mil feridos graves e 140 mil com danos 

psicológicos graves ou mesmo irreversíveis. Houve mutilados na explosão de minas, vítimas de 

disparo de metralhadoras... Tudo o que pode acontecer numa guerra aconteceu na Guerra 

Colonial. E houve também os que regressaram a casa em caixões, e os que nunca regressaram...

Mas o caixão normalmente regressava. Sem ninguém lá dentro.

Diante desse cenário trágico, que experimentou no mato de Moçambique, que sentido faz escrever 

um livro que recorda esses anos e esse sofrimento?

O livro foi escrito precisamente por isso. Porque nesse universo andou um soldado 

desconhecido, que representa milhares e milhares de portugueses esquecidos, ou que 

são lembrados quase como um incómodo. Como sempre tive um certo fascínio por 

contar histórias de pessoas sem história, este livro vai ao encontro dessa quase missão. 

Por outro lado, a forma como tenho visto abordado esse passado recente da nossa 

história, numa visão fria, numérica e estatística da guerra, que todas as guerras têm, não 

me agrada. E como participei nela, entre 1972 e 1974 – altura interessante, porque 

apanhei o 25 de Abril –, reparei que, apesar de tudo, nessa guerra, como nas outras, 

houve os que ganharam muitos galões. Os soldados de pé descalço, a carne para canhão, 

essa nunca aparece. A história é sempre contada numa base estatística ou, em 

alternativa, de fora para dentro. Este livro tenta inverter esse universo, e contar a 

história de dentro para fora. É uma colectânea de histórias em que as personagens são 



todas protagonistas. Toda a linguagem crua e afrontosa que aparece no livro, que tem o 

estilo de um guião de cinema, sem grandes reflexões do narrador, é um abrir da alma 

desses homens, e tenta retratar uma parte da nossa história que teve momentos de 

grande miséria, mas também de grande dignidade. É um rasgar de baionetas, no reunir 

dessa história que encontramos em filmes e relatos desse tempo. Por outro lado, o nosso 

grupo teve a felicidade de viver momentos interessantes. Se a nossa estadia em 

Moçambique tivesse tido lugar uns anos antes não teria tido metade da riqueza que teve. 

Foi numa altura em que iam daqui metade brancos, e lá se juntava ao exército outra 

metade de pretos – e não há que ter medo das palavras (este livro é dedicado a um 

soldado preto que foi morto acidentalmente pelo seu melhor amigo, que era branco) – e 

toda a conflitualidade que surgiu, por passarmos 24 horas por dia com alguém de outra 

cor – porque íamos para lá cheios de preconceitos, e chegámos à conclusão que todos 

somos racistas, embora haja muitos graus de racismo –, enriqueceu a nossa experiência. 

Apanhámos uma conjuntura política complicada na metrópole, éramos uma companhia 

da tropa-macaca, que era aquela tropa que estava aquartelada num certo sítio, que não 

tinha protagonismo, e que ficava sempre em pavor quando ouvia um helicóptero, 

porque sabia que vinham os “amarelos” (oficiais) chatear ou havia mortos ou feridos 

que era preciso evacuar. O helicóptero era sempre um fantasma...

Mas falou em sorte. É possível ter sorte quando se está numa guerra?

Apanhámos o 25 de Abril, e aí tivemos sorte. Porque apesar de os “xicos” (militares de 

carreira) serem um pouco maltratados, e no livro também são, tínhamos no comando do 

nosso batalhão um homem impecável, que tinha contactos com o Movimento das Forças 

Armadas, e que soube, como os guerrilheiros da FRELIMO souberam, que algo estava a 

esboçar-se. Era o Golpe das Caldas. E então tivemos a iniciativa de no mato fazermos 

um acordo de cessar-fogo com um grupo de guerrilheiros da zona. Foi uma espécie de 

pacto de não-agressão, que foi respeitado por ambas as partes. O Golpe das Caldas 

falhou, mas ambas as partes mantiveram o acordo. Esse pacto chegou ao conhecimento 

das altas esferas, o Comando em Tete, e a nossa companhia [1ª/BArt7220/72] esteve 

para ser processada... Nessa altura venho de raspão à metrópole, e estava aqui 

desenfiado (tínhamos direito a um mês de férias, mas normalmente vínhamos uns dias 

antes, com passaportes falsos. Era tudo muito bem estudado, para conseguirmos passar 

no aeroporto e na apresentação no quartel-general sem sermos descobertos). Passei o 25 

de Abril e o 1 de Maio no Porto, e regressei dias depois. Por outro lado, a nossa 

experiência foi enriquecedora, porque devido a esse contacto, já na fase pós-25 de Abril 



e da independência de Moçambique houve um reagrupar das forças da FRELIMO que 

estavam no mato, que eram enviadas para os grandes centros – Beira e Lourenço 

Marques –, e que na nossa zona foi feito no nosso quartel, por estarmos envolvidos 

nesse pacto. Foi extremamente enriquecedor. Conhecemos homens e mulheres 

maravilhosos, alguns que chegaram a ser ministros... Para os nossos soldados foi 

espantoso ver esses homens, que não bebiam uma cerveja ou não comiam num prato há 

seis ou sete anos. Não gosto de chamar a esta guerra colonial, porque isso pressupõe 

saber quem ganhou, quem perdeu, quantos morreram e quantos estropiados houve. Foi 

uma guerra de afectos. Caímos lá como meninos, à procura de homens, e foram esses 

meninos que ganharam essa guerra de afectos.

Daí a referência ao riso das hienas, no título do livro?

O título surgiu de uma noitada de conversa com um régulo, em que ele falou de como 

era a sua terra antes da guerra, de como as hienas antes riam e agora choravam e de 

como esperava que voltassem a rir. Há muitas referências à ambiência e ao universo 

com que esses meninos foram confrontados, para voltarem da guerra como homens, no 

sentido de voltarem mais enriquecidos por dentro. E foi essa guerra de afectos que eles 

venceram.

A propósito de afectos... Combater em Moçambique, num país que não era o seu, embora fizesse 

parte do Portugal da altura, abriu espaço ao surgimento de afecto pela terra e pela sua gente?

Fiquei muito mais fascinado pela nação do que pelo país. Portugal era um país de 

muitas nações, e todo esse imaginário, de tradições e conceitos, foi enriquecedor. Há um 

episódio curioso que retrata isto: numa noite foi-nos dito que tínhamos de acampar num 

cemitério. Aliás, só soubemos que era um cemitério quando já estávamos aquartelados. 

Numa zona muito seca, de repente vimos um conjunto de mangueiras (árvores de 

mangas), muito frescas, e não houve que enganar: ficámos ali. Notámos que os 

africanos começaram a “encolher-se” e disseram ao alferes que na metrópole não fariam 

tal coisa. Durante a noite vimos uma espécie de múmias penduradas nas árvores, e uma 

enorme cobra passou por cima do alferes que deu a ordem. Os locais viram isso como 

um aviso. Esse conflito mostrou-nos um país e um universo diferente. Mas estivemos 

acantonados 27 meses no mesmo sítio. Não fomos a Lourenço Marques ou Nampula, e 

passámos na Beira de raspão. Não podemos ter a ilusão de que conhecemos 

Moçambique. Não há dúvida de que se cria uma nostalgia pelo que se viveu lá, e 

também pelo sentido de camaradagem, porque quando duas pessoas se encontram em 



momentos de autêntica sobrevivência, essa camaradagem nunca mais desaparece. E o 

que todos queremos para Moçambique, para Angola e para a Guiné é que sejam criados 

mecanismos de paz e desenvolvimento...

Alguns psicólogos consideram que voltar ao palco da guerra ajuda a expiar memórias traumáticas. 

Este é o seu regresso a Moçambique? Precisou disso?

Não. Este livro não é uma catarse. Quem venceu a guerra dos afectos não precisa dela. 

Naturalmente há laços afectivos que nos unem a Moçambique. Estivemos num sítio que 

nos marcou, e é natural que sonhemos lá voltar, mas eu recuso o regresso dessa maneira. 

Da mesma forma que agradeço a Fátima ter voltado de lá inteiro, mas não tenho de ir 

rezar ao santuário. A consciência da guerra nasceu lá, não no mundo abstracto que 

levámos daqui. É natural que as pessoas que tiveram marcas na carne tenham tido uma 

relação dolorosa com Moçambique na altura, que hoje poderá ser de saudosismo. Mas 

os soldados que quero cantar não precisam expiar memórias. Podem olhar nos olhos do 

passado.

O livro é para os soldados que lá estiveram? É só para homens?

Não. O universo da guerra mexeu com milhares de homens e milhares de mulheres: 

mães, esposas, namoradas ou madrinhas de guerra. Há protagonistas em ambos os 

lados, cá e lá, e «As hienas também choram» deve ser entendido como um livro para 

esses combatentes. Por silêncio para os que ficaram, e por omissão para os que foram, 

estes combatentes têm sido ignorados pelo poder instituído. Neste livro nada se 

esconde. Um homem deixado à solta naquele ambiente, se lhe for dada guita 

transforma-se num animal. E no relacionamento com as mulheres (só havia mulheres e 

velhos nos aldeamentos), foi necessário criar regras para gerir esse aspecto. Nos 

casamentos celebrados com mulheres locais, os soldados tinham de pagar um dote, e 

quando a mulher era virgem o dote era mais elevado. Nós não tínhamos condições para 

o pagar de uma vez, e então instituiu-se o pagamento a prestações. Enquanto o 

casamento funcionava não havia problemas, mas quando dava para o torto – e dava 

normalmente –, os homens queriam deixar de pagar. E depois deixavam de visitar a 

mulher, e vinha o régulo com a família toda pôr-se à frente do aquartelamento... Uma 

das regras que criámos foi a de descontar todos os meses dos ordenados desses homens 

a parcela devida às suas mulheres.



Há especialistas da Lusofonia que consideram que o futuro de Portugal está em África e que o 

papel da Comunidade de Países de Língua Portuguesa se tem esvaziado de sentido, não 

cumprindo os desígnios da sua criação...

O problema da CPLP é comum a outras instituições: esbanjam recursos nas alcatifas dos 

gabinetes e ao serviço de pessoas que conhecem a realidade de forma teórica. Aquela 

gente não precisa de computadores. Se calhar precisa de lápis e papel, e de alguém no 

terreno. Não precisa de alguém num gabinete a milhares de quilómetros, preocupado em 

ultrapassar etapas de desenvolvimento. Muitas vezes esquece-se a infra-estrutura... E

dá-se passos maiores do que as pernas? Penso que sim, porque essas pessoas têm 

carência de coisas fundamentais. A CPLP tem a ver com a afirmação da civilização 

portuguesa, e para isso é preciso gente que se entregue à causa. Não é como os que vão 

para a Bósnia ou para o Kosovo, que vão ganhar centenas de contos e levam telefones 

com satélite para falarem todos os dias com a família. Esses soldados, aos olhos dos ex-

combatentes, são mercenários arregimentados. É uma saída profissional, comissões de 

seis meses que a nós, que andamos na guerra dos afectos, nos causa repulsa. O 

guerrilheiro sobrevive com uma malga de arroz, enquanto esses soldados vão 

carregados com as meias, a Coca-Cola e os maços de cigarros. E essas instituições 

começam sempre com uma estrutura pesada. É uma guerra perdida. Têm de usar a 

estratégia do guerrilheiro, e criar uma estrutura leve. E estarem mais concentrados nos 

riscos que correm do que em saber quando vão dar entrevistas...

As duas guerras...

Numa das suas últimas entrevistas o general Vasco Gonçalves disse que “a guerra colonial foi, 

para grande parte dos oficiais do Quadro Permanente, uma escola de educação política, 

consciencialização, percepção e conhecimento das relações económico-sociais que levaram à 

guerra que o governo fascista colonialista fazia aos movimentos de libertação”. Quer comentar?

Não ponho em causa que os nossos oficiais de carreira tinham um conhecimento 

profundo da situação política, e os nossos expoentes máximos, como Norton de Matos 

ou Humberto Delgado, directa ou indirectamente levantaram essa questão. Como 

miliciano e como cidadão, posso corroborar essa afirmação, mas a Guerra Colonial, 

como todas as guerras, foi um negócio para esses oficiais. Claro que é importante que o 

negócio seja maquilhado com lacinhos de solidariedade e com a vontade de fomentar a 

paz, mas antes de mais aquilo é um grande negócio, para não dizer uma feira de 

vaidades. É sempre complicado generalizar, mas quando tive oportunidade de passar 



pela messe de oficiais da Beira, vi que os superiores do nosso exército viviam num 

mundo completamente diferente. Entre o hotel de cinco estrelas que era a messe de 

oficiais e o chão de terra batida onde o soldado que o livro retrata vivia... 

Eram duas guerras diferentes...

Eram duas galáxias diferentes! Não tem nada a ver. A guerra é um negócio para os 

oficiais, em tempo de guerra e em tempo de paz. A paz é o intervalo entre guerras, para 

preparar a guerra seguinte. Ou não haveria razão para os oficiais existirem. Defender as 

populações? Defender o regime? Defendemos a classe dominante, claramente...

Descobrir a camaradagem nos preconceitos desfeitos

“Vencemos uma guerra de afectos”

É um hino ao soldado desconhecido, aos combatentes sem história, e a um grupo de 

meninos que a Guerra Colonial tornou homens, na dureza das feridas abertas. «As 

hienas também choram» não visa ser uma catarse, porque fala de vencedores de uma 

“guerra de afectos”…

Carla Teixeira

Vestiram armaduras de pele, suor e cansaço. Munidos do elmo e do escudo que eram os seus próprios 

preconceitos, entraram meninos numa guerra que não escolheram, e que em muitos casos nem 

entendiam. Em Moçambique desafiaram a emancipação do Portugal ultramarino, num exército que 

misturava brancos e pretos, da metrópole e de uma terra colonizada que ansiava por liberdade, para 

cumprirem o «Orgulhosamente sós» com que Salazar se opunha à alienação das províncias africanas, 

tantas nações que compunham um só país, “pluricontinental e plurirracial”. No rescaldo da II Guerra 

Mundial, terminada em 1945, e da constituição da Organização das Nações Unidas, a conjuntura 

internacional era favorável à independência dos territórios coloniais, mas Portugal manteve uma posição 

intransigente na defesa das “províncias ultramarinas”, como lhes chamava o Presidente do Conselho. 

Uma atitude que acabaria por ditar a condenação internacional do nosso país, e que levou ao deflagrar de 

diversos conflitos armados de carácter independentista nas colónias – Angola em 1961, Moçambique e 

Guiné nos anos seguintes –, que aliado ao avolumar das dificuldades políticas internas apressou a crise 

do império português e a inevitável queda do regime autoritário. No Oriente a União Indiana pôs fim à 

soberania lusitana na Índia, invadindo Goa, Damão e Diu. Portugal viu-se obrigado a manter em África 

vários contingentes militares, o que acarretava despesas que absorviam grande parte dos recursos 

nacionais. O balanço da Guerra Colonial fala por si: um milhão e meio de homens mobilizados, nove mil 

mortos, 30 mil feridos com gravidade, e cerca de 140 mil que regressaram a casa com memórias 

traumáticas e danos psicológicos irreversíveis. Mutilados pela explosão de minas ou vítimas de disparos 

das metralhadoras, milhares de jovens na casa dos 20 anos regressaram à metrópole em caixões, 

enquanto outros foram enterrados nas próprias colónias, onde os seus corpos continuam abandonados 



em cemitérios em ruínas. Ao longo do seu desenvolvimento, a Guerra Colonial levou a um aumento 

progressivo da mobilização das forças armadas portuguesas nos três teatros de operações, na proporção 

do alargamento das frentes de combate que, no início da década de 1970, atingiram o seu limite crítico. 

Foi nessa altura, entre 1972 e 1974, que João Carlos Sarabando e os seus companheiros estiveram 

aquartelados na margem do rio Mazoe. E é desse tempo, dos “momentos de miséria e também dos de 

grande dignidade”, que fala o livro «As hienas também choram».
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