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Alguns políticos de Mo-
çambique têm preferências 
inusitadas no que à escolha 
de símbolos tange. Os mais 
influntes no partido Freli-
mo, que governa a chamada 
Pérola do Índico desde que 
se tornou independente há 
mais de 41 anos são fasci-
nados por armas, levando 
alguns analistas a consi-
derar que tal reflecte uma 
suposta natureza “belicis-
ta” da organização. Os da 
Renamo, organização que 
aparenta desconforto fora 
das matas, elegeu a perdiz 
como seu brasão, fazendo 
com que neste se encontre 
argumento para a alegada 
“selvajaria” desta organi-
zação.
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Alguns políticos de Moçam-
bique têm preferências inu-
sitadas no que à escolha de 
símbolos tange. Os mais in-
fluntes no partido Frelimo, 
que governa a chamada Péro-
la do Índico desde que se tor-
nou independente há mais 
de 41 anos são fascinados 
por armas, levando alguns 
analistas a considerar que tal 
reflecte uma suposta nature-
za “belicista” da organização. 
Os da Renamo, organização 
que aparenta desconforto 
fora das matas, elegeu a per-
diz como seu brasão, fazendo 
com que neste se encontre 
argumento para a alegada 
“selvajaria” desta organiza-
ção.
Uns dizem que jamais Mo-
çambique estará em paz 
efectiva e permanente 
enquanto permanecer a 
espingarda de assalto de 
fabrico soviético AK-47 (Ka-
lachinkov) como símbolo 
nacional, tese reforçada com 
a de que enquanto a bandei-
ra da Renamo possuir per-
diz não teremos a liderança 
deste partido fora das matas 
porque a natureza daquela 
ave é de preferir suicídio, 
mesmo com todas as “mor-

Até crianças olhavam estupefactas para nós” como que se indagando “que 
bandeira. Porquê uma arma como símbolo de um povo ou país?”, contou Ana Chemo

domias”, mas estando fora 
do seu  habitat (a selva).
Que o digam alguns mo-
çambicanos que, em finais 
de Setembro, estiveram em 
Torino, Itália, no âmbito da 
Feira do Terra Madre Salone 
del Gusto. 
Um aparentemente ino-
cente e ingénuo  empunhar 
da bandeira tornou-se um 
exercício penoso como o de 
carregar a cruz na via sacra. 
O caso não era para menos. 
É que na noite de �� de Se- que na noite de �� de Se-
tembro, em Torino, na Itália, 
a delegacao moçambicana 
saiu completamente enver-
gonhada de um desfile, por 
exibir uma bandeira nacio-
nal, com uma AKM como um 
dos seus  símbolos.
O desfile  consistiu numa 
caminhada de cerca de dois 
quilómetros,  em quatro ho-
ras, e o escopo principal da 
Feira do Terra Madre Salone 
del Gusto, que decorreu por 
quatro dias, era reforçar a 
luta pela defesa da terra e da 
biodiversidade no mundo.
Participaram na referida pas-
seata cerca de sete mil de-
legados em representacao 
de 147 países de todos os 
continentes e Moçambique 

se destacou por ter sido o 
único país cujos delegados 
empunhavam uma bandeira 
com um brasão bélico, o que 
despertou a curiosidade e 
até alguma chacota de mui-
tos dos presentes.
Américo Mavale, o moçam-çam-am-
bicano que tinha a missão 
de brandir bem alto o mas-
tro disse ao Correio da ma-
nhã em Torino que até certo 
momento não aguentou com 
“os olhares estupefactos 
centenas de pessoas”.
“Senti-me muito mal”, con-
fessou, acrescentando que o 
evento estava virado para a 
promoção da produção agrí-ção da produção agrí- produção agrí-ção agrí- agrí-í-
cola sustentável e que “a 
arma não encaixava, de for-
ma alguma, no processo”.
“Até crianças olhavam es-
tupefactas para nós” como 
que se indagando “que ban-
deira. Porquê uma arma 
como símbolo de um povo 
ou país?”, contou Ana Che-
mo, membro da delegação 
moçambicano, respirando 
um ar de alívio depois de 
passar por uma situação em-ção em- em-
baraçosa em que qualquer 
explicaç�o n�o era sufi cien��o n�o era sufi cien�o n�o era sufi cien��o era sufi cien�o era suficien-
te para abafar as críticas de 
quem ousou interpelar os 

lementos da comitiva mo-
çambicana.
Enquanto uns se limitavam a 
apontar escandalizadas para 
a bandeira de Moçambique, 
uns se aproximavam para al-
guns dos integrantes da cara-
vana moçambicana na passe-
ata para saber das motivações 
para o uso da arma como re-
presentação do meus emble-
mático símbolo de um país.
A Feira da Terra Madre Salone 
del Gusto decorreu rodeada 
de um impressionante apa-
rato de segurança, incluindo 
agentes das mais variadas 
especialidades da polícia.
Sintomaticamente, todos 
integrantes do aparato se-
curitário não evidenciavam 
porte de armamento, mesma 
se sabendo que dissimula-
damente podiam estar ar-
mados, sendo, desta forma, 
Moçambique, através da sua 
bandeira nacional, que de 
forma espampanante exibia 
uma arma: no minimo, es-
candaloso.
“É vergonhoso”, dizia Amé-
rico Mavale, apelando à 
classe política moçambicana 
para rever esta situação.
Os manifestantes empunha-
vam dísticos com diversos slo-
gans, dentre os quais “Aman-
do a terra”, “Terra Madre: 
Bom, limpo e justo”, “Querer 
bem à terra”, “Eles são gigan-
tes, nós somos multidões”.
No fim da caminhada 
houve uma troca de pro-
dutos agrícolas entre os 
representantes dos diversos 
países participantes na feira 
de Torino, que foi a primeira 
capital da Itália.
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