


aqueles programas não eram os correctos para as situações com que se 
deparavam no dia-a-dia e com aquele tipo de populações. Para além da 
educação, tinham um programa de desenvolvimento sanitário e 
cultural. Formavam pequenas associações cooperativas, com o intuito 
de incrementarem a agricultura organizada, fonte primordial da riqueza 
daquelas populações. 

Tiveram alguns problemas de adaptação missionária, pois não 
tinham estruturas que lhes garantissem uma sã adaptação à nova 
realidade que encontravam quando chegavam. Na adaptação individual 
de cada missionário à realidade moçambicana tiveram essencialmente 
três tipos de problemas: 

I.°— Desequilíbrio mental e psicológico, nos momentos em que se 
pretendia harmonizar o mundo ocidental (que levavam dentro de si) 
com o mundo africano que encontravam; 

2.° — Sintetizar e racionalizar tudo o que era africano; 
3.° — Excessivo indigenismo, caindo por vezes num excessivo 

paternalismo, levando a um certo imobilismo. 

Estes missionários caracterizaram-se por uma atitude extremamente 
voluntariosa e generosa, isto nos missionários mais novos compensava 
a evidente falta de experiência para contornarem o complexo quadro 
ultramarino português. 

Havia principalmente um espírito de grupo fortíssimo, que ainda 
hoje pode ser observado. Este espírito de grupo deu-lhe uma força 
única, trazendo problemas complexos às autoridades ditatoriais 
portuguesas. 

MUCUMBURA E WIRIYAMU 

A 16 de Dezembro de 1972, soldados portugueses helitrans-
portados, após um bombardeamento das povoações de Wiriyamu e 
Juwau, invadiram-nas e, dentro dessas povoações, saquearam-nas. 
Posteriormente, mataram todos os habitantes. Neste momento e 
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passados todos estes anos, analisada a documentação da época e 
ouvidos em entrevista várias pessoas que na data estavam naquela zona 
de Moçambique, podem tecer-se conclusões impensáveis na altura. O 
massacre existiu efectivamente. Contudo, a culpa moral não pode ser 
imputada directamente aos militares. Durante as actividades naquela 
aldeia, ouvia-se permanentemente uma voz a gritar «Phani wense!»: 
«Matai-os a todos», «Que não fique nenhum». Quem gritava era o 
agente da PIDE/DGS, Chico Kachavi. 

Um oficial presente testemunha ter sugerido clemência. No entanto, 
o agente da PIDE tinha instruções para dar àqueles militares e que 
seriam cumpridas na íntegra. Outros militares tentaram dissuadir a via 
que estava em curso chegando, todavia, a ser ameaçados pelo «Chico». 
A determinada altura, o agente da PIDE vê-se obrigado a dizer «São 
ordens do nosso chefe, matar a todos...» 

È sabido que o papel de alguns agentes da PIDE junto de alguns 
grupos de militares em acções no Norte de Moçambique era objec-
tivamente de comando, mesmo que isto pareça um contra-senso. 
Efectivamente, era assim que as coisas funcionavam no início dos anos 
setenta. O poder da PIDE/DGS, junto do militares, tinha aumentado 
exponencialmente. 

Foram estes acontecimentos que os Padres de Burgos denunciaram 
através de vários relatórios e através dos seus testemunhos pessoais, 
situação que era intolerável para a PIDE e para o Governo português. 

Foram, no entanto, dois os Padres de Burgos que protagonizaram 
esta denúncia, tratou-se do padre Alfonso Valverde e do padre Martin 
Hernández. 

Em Maio de 1971, o padre Alfonso Valverde escrevia a seguinte 
carta ao seu amigo Alberto: 

«Estoy solo en Mucumbura desde hace más de una semana Martin y 
la Madre fueron a Tete para intentar solucionar talvez "los últimos 
problemas de Mucumbura". Desde que saliste los hechos han 
transcurrido de esta forma: en los primeros dias de este mes, los 
hombres dei Frelimo mataron ai nuevo régulo Guse, aquel 
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que tú siempre invitavas a Coca-Cola, el padre António que está en 
nuesto internato. Lo mataron por motivos parecidos o idênticos a los 
que tuvieron para matar Buxo. El mismo dia pusieron una mina más 
allá de la frontera, poço antes de llegar ai rio Mucumbura, donde 
murieron três ingleses y unos cuantos feridos. Imagina como están los 
rodesianos. En seguida mandaron tropas para aydar al ejército 
português. No sabemos lo que se pasó con esa tropa rodesiana. Hay 
rumores de que los da Frelimo mataron bastantes rodesianos, por 
querer acercarse a sus bases. Pêro lo más terrible han sido lás 
represálias de la tropa portuguesa. Tendrías que estar aqui para creerlo. 
Hemos sufrido como no puedes imaginar. Han matado a 24 labradores 
mazezulos y tawaras, con la misma sangre fria con que se mata un 
cabrito o a una gallina. Solo por consideralos cómplices o porque 
daban harina a los dei Frelimo. Martin y yo nos hemos pasado una 
semana enterrando 
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muertos. El primero fue Aroni, padre de Paula Aroni, que está en 
Agonia y tú conoces. Llevaba ya dos dias muerto dentro de la choza, 
cerrada con candado, porque toda la gente de Xagwa había huído. Lo 
enterrámos três dias después de muerto; imagina el odor, estaba en 
plena descomposición: le habian pegado muchíssimo y ai final de 
dieron três tiros en la cabeza... Horrible! Sus três mujeres habian 
huído. Motivo para matarle: tenía un sobrino en el Frelimo. Después 
de confesarlo lo mataron. El Trindade ha sido, junto con el alférez 
Corado, quien ha dirigido todas estas matanzas. Si después de lo que 
eles he dicho ai Trindade y ai capitán todavia no me echan de aqui, es 
porque hay un mínimo de sentido de justicia en sus jefes más altos... 

Desde la Misión hasta Mandwe ya no tenemos a nadie. Huyron 
absolutamente todas lás personas de Xangura, Zambeze, Muteresi, 
Mhanda... El mismo Masar empieza a despoblarse. Dos dias después 
de lo Aroni, enterrámos cuatro muertos en el António. Fueron matados 
en la tienda dei Sr. Gabriel. Uno tenía todo el cráneo fuera; outro, 
todos los intestinos ai aire libré, comido por lás moscas... 

Ya te ire contando más cosas. Queremos esperar hasta Agosto, 
antes de cerrar esto: tal vez la gente vuelva.» 

Esta carta torna óbvio o ambiente que este dois Padres de Burgos 
tinham que enfrentar no seu dia-a-dia. Como a partir de determinada 
altura não conseguiram manter o «silêncio», quer através das homilias, 
quer através de cartas a amigos, como esta que citámos na íntegra, quer 
através de relatórios para o seu superior--geral em Espanha, quer para a 
Conferência Episcopal de Moçambique, as autoridades portuguesas 
viram-se «obrigadas» a tomar medidas, principalmente a PIDE. 

E o caso agudiza-se ao limite quando Alfonso Valverde tenta sair de 
Moçambique na posse de um relatório pormenorizado sobre os 
massacres, com depoimentos de testemunhas. Aqui a PIDE não falhou 
e procedeu à detenção dos dois padres, em 31 de Dezembro de 1971, 
levando-os para a prisão na Machava — Lourenço Marques. 
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Isto porque Valverde decide redigir um documento em tom de apelo 
público a que deu o título «Mucumbura 1971 e os Direitos do Homem 
reconhecidos por Portugal na ONU». Documentos em que, de forma 
muito objectiva e muito directa, relatava pormenorizadamente nomes, 
datas e locais exactos dos acontecimentos e da intervenção da 
Companhia de Comandos n.° 28. Este documento foi assinado pelos 
dois padres e três freiras de Mucumbura. 

O PROCESSO JUDICIAL 

Os dois padres ficaram detidos na Prisão da Machava em Lourenço 
Marques, até ao limite do tempo previsto para a medida de «prisão 
preventiva», ou seja, seis meses, após os quais foi formalizada culpa e 
remetida para o I ° Tribunal Militar Territorial de Moçambique com o 
número de Processo 5879. Após formada culpa, mantiveram-se em 
prisão aguardando que o julgamento se realizasse, facto que nunca 
chegou a acontecer. 

Durante este tempo de prisão, sofreram privações de todo o tipo, 
físicas e psicológicas, foram submetidos a tortura por parte de agentes 
da PIDE/DGS, chegaram a estar em prisão solitária tendo só uma hora 
por dia fora da cela, chegando a estar proibidos de receber visitas. 

Do libelo acusatório transparece o receio da justiça em relação a 
estes padres, havendo a necessidade de os colocar numa situação de 
«lesa-pátria» a fim de, eventualmente, serem condenados e servirem de 
exemplo para tantos outros. 

Na acusação é inicialmente feita uma referência explícita ao facto 
de estes homens receberem apoio financeiro do Estado português e por 
tal terem deveres expressos para com o Governo português, 
principalmente o dever de «portugalizarem os seus fiéis». 

São acusados de criticarem acerrimamente a actividade gover-
namental em relação à população africana e preconizarem a liber- 
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tacão dos locais em termos «socioeconómicos», educando estes padres 
de forma diferente daquilo que o Estado português preconizava. 

Na dita acusação, longa, os Padres de Burgos são acusados de se 
encontrarem com os guerrilheiros no mato, o que era óbvio que poderia 
acontecer, visto os padres não conseguirem identificar de forma 
explícita quem era da Frelimo e quem não era da Frelimo. Em 
entrevista, o padre Valverde e o padre Hernández dizem-nos que eles 
ajudariam no mato quem necessitasse, independentemente de serem ou 
não serem da Frelimo, de serem ou não serem portugueses, de serem ou 
não serem militares ou civis. Ajudar quem necessitasse era o seu lema, 
e é provável que nesta filosofia humanista tivessem ajudado elementos 
da Frelimo, não enquanto elementos identificados da Frelimo, mas sim 
enquanto seres humanos que necessitavam de ajuda. 

Na acusação é reconhecido que houve operações militares na zona 
de Mucumbura e que, como em qualquer teatro de guerra, houve 
mortes. E, por certo, também tinha havido mortes por parte da Frelimo, 
mas os padres são acusados de criticarem acerrimamente estas 
operações e insurgirem-se contra os militares e elementos da PIDE 
nesses locais. Alegando a acusação que estes padres relataram os 
acontecimentos de forma falsa e grosseira deformando os verdadeiros 
acontecimentos. 

Tendo como principal objectivo, segundo a acusação, os padres 
Valverde e Hernández provocar embaraços à política militar e de 
ordenamento portuguesas, sendo isto porque consideravam legítimas as 
aspirações da Frelimo à independência. 

Por outro lado, os documentos e relatórios elaborados pelos padres e 
postos em circulação, deram publicidade à versão dos padres, pondo 
em causa o bom nome e prestígio de Portugal no estrangeiro, dando 
argumentos às potências hostis à política ultramarina portuguesa. 

A acusação vai mais longe e acusa o padre Valverde León de 
utilizar as homilias como propaganda das suas ideias. E criticando, nas 
homilias, principalmente a partir de 7 de Novembro 
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de 1971, a acção das tropas portuguesas no Norte de Moçambique, 
atribuindo às tropas e à PIDE práticas de graves ofensas aos direitos 
humanos, nas operações militares desenroladas naquelas áreas. 

A acusação também é explícita em relação ao que a preocupava, 
acusa directamente os réus de com a sua atitude contrária ao Acordo 
Missionário prepararem as populações para uma adesão aos princípios 
da independência em Moçambique. 

No final da acusação explicitam-se os crimes: 

— Para o réu Alfonso Valverde León: um crime de instigação a 
crime contra a segurança do Estado, cumplicidade em crime de traição 
à pátria, um crime de divulgação ou tentativa de divulgação de 
afirmações falsas e grosseiramente deformadas; 

— Para o réu Martin Hernández Robles: um crime de apologia de 
crime contra a segurança do Estado, cumplicidade em crime de traição 
à pátria, um crime de divulgação de afirmações falsas ou 
grosseiramente deformadas. 
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Durante este processo há um acontecimento transversal que irá 
mudar o rumo dos acontecimentos em relação a estes dois padres. 

Em consequência de acusação similar, mas num contexto diferente 
por se tratar de padres portugueses, os padres Teles Sampaio e 
Fernando Mendes, da paróquia do Macúti, tinham sido presos e 
levados ao mesmo tribunal militar. Como da acusação contra estes 
padres também constava a acusação de numa homilia terem denun-
ciado os massacres a que os Padres de Burgos também aludiram. Pelo 
facto de os Padres de Burgos terem presenciado os acontecimentos in 
loco, por terem visto as vítimas e terem mesmo enterrado essas vítimas, 
são chamados pela defesa a deporem em tribunal, a fim de 
consubstanciarem a veracidade dos depoimentos dos padres Teles 
Sampaio e Fernando Mendes. Estes últimos acusados de terem 
criticado e relatado massacres que nunca tinham ocorrido, segundo a 
acusação. 

Ao deporem em tribunal, os Padres de Burgos fizeram-no de forma 
tão lúcida e verídica, indicando pormenores, nomes, datas, locais, 
acontecimentos e testemunhas, tão exactos, que deixaram a acusação 
numa situação de total descrédito. Notando-se mesmo uma 
consternação total por parte do colectivo de juízes. Algo que não era 
esperado pela acusação, este depoimento dos Padres de Burgos no 
processo dos «Padres do Macúti» provoca um volte-face no próprio 
processo dos «Padres do Macúti». Mas, de forma directa, vai 
desencadear um conjunto de reacções de recuo em relação ao processo 
judicial dos próprios Padres de Burgos. 

Isto porque transpareceram para a opinião pública os depoimentos 
prestados em tribunal pelos ditos padres e a forma como foram 
apresentados, tornando-se difícil contestar a veracidade daqueles 
relatos. Para além disto ter passado para a opinião pública portuguesa, o 
mais problemático foi o facto de ter chegado à opinião pública 
internacional e mesmo ao Vaticano. Recordo què nem toda a gente 
tinha tido, previamente, acesso aos relatórios do padre Valverde. Os 
próprios juízes que presidiam ao julgamento dos Padres do Macúti 
ficaram totalmente surpreendidos com os rela- 
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tos dos Padres de Burgos e foi unanimemente assumido que se estava 
na presença de algo muito complexo e criminalmente reprovável. 

As autoridades portuguesas e o próprio Governo começaram a temer 
o que aconteceria se levassem para a frente o julgamento dos Padres de 
Burgos. Se o seu depoimento, no caso dos Padres do Macúti, tinha tido 
o impacto que teve, o que seria de esperar dos depoimento públicos em 
processo próprio?! Era óbvio que a defesa iria explorar ao pormenor a 
descrição minuciosa dos massacres. Chamo a atenção para o facto de 
que os advogados de defesa, no Caso dos «Padres do Macúti», serem 
os mesmos que iriam defender os Padres de Burgos (Dr. Carlos Adrião 
Rodrigues e Dr. António Pereira Leite, Dr. João Afonso Santos e Dr. 
WiUiem Pott). Tinham, portanto, um conhecimento e uma preparação 
prévia de como cruzarem e manobrarem estes depoimentos. 

Se o julgamento se realizasse, a imprensa estrangeira estaria em 
peso a observar o julgamento para transcrever pormenorizadamente os 
relatos dos réus, e isso iria colocar o Governo português numa situação 
internacional insustentável. Marcelo Caetano fez tudo para evitar isso. 

Em 16 de Novembro de 1973 é decretada uma amnistia, que 
permitiu aos Padres de Burgos voltar para Espanha sem serem jul-
gados. Esta amnistia foi feita linear e propositadamente para os Padres 
de Burgos, se não vejamos o seu conteúdo: «São amnistiados os 
cidadãos estrangeiros cujos crimes de carácter político incluam 
tentativa, por meio violento, de separar do seu conjunto parcelas do 
território português. Não são abrangidos os crimes para cuja prática 
tenha sido utilizado qualquer tipo de armamento, desde as armas 
tradicionais propriamente ditas, às bombas e explosivos. Incluem-se 
também cidadãos estrangeiros beneficiados pela amnistia, aqueles que 
tenham divulgado quer dentro quer fora de Portugal textos ou 
documentos cuja definição possa também ser considerada como 
atentatória da segurança interior e exterior do Estado.» 

Ora, não podem existir dúvidas de que esta amnistia se destina e foi 
«fabricada» com o objectivo exclusivo de libertar os Padres 
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de Burgos e lhes permitir que regressassem a Espanha, evitando a todo 
custo a realização de um julgamento público. Foi uma forma 
inequívoca de o Governo português dar razão aos Padres de Burgos e, 
indirectamente, reconhecer que aquilo que eles relatavam tinha, de 
facto, acontecido. 

DEPOIMENTO DO PADRE ALFONSO VALVERDE LEÓN 

Por se tratar do principal acusado, e pelo facto de na altura os 
tribunais militares no Ultramar não procederem ao registo escrito dos 
depoimentos em tribunal, consegui através de apontamentos deste 
padre e de um outro padre do mesmo instituto uma reprodução daquilo 
que foi o interrogatório e respectivo depoimento durante a principal 
fase de instrução. Reprodução apoiada nos apontamentos manuscritos 
do advogado, que na altura acompanhou o dito depoimento e em que 
foi extraindo manualmente as perguntas e as respostas. Este documento 
não existe como original no processo aqui relatado e que, 
posteriormente, iria ser utilizado durante a principal sessão de tribunal. 
Este depoimento é, em si, um documento histórico de alto relevo e 
permite uma análise histórica rigorosa da forma de pensar e agir das 
duas partes em análise nesta investigação, a Igreja e o Estado Novo 
por- 

A     47 
tugues. 

Através deste depoimento podem extrair-se, facilmente, os pres-
supostos que ambas as partes têm para sustentar os seus discursos, bem 
como as posições filosóficas e políticas que os sustentam. Por estes 
factos, ambas as partes as repetem sistematicamente durante todo o 
interrogatório. 

Por um lado, o inquiridor, representante do Estado português, tenta 
permanentemente indicar o padre como colaborador da Fre- 

47 Este depoimento, pela sua importância histórica, encontra-se em «Documentos 
Importantes». 
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limo e, ao mesmo tempo, colocá-lo numa posição de permanente 
infracção — aquilo que a Concordata e o Acordo Missionário prevêem 
como os limites para a actuação do clero católico. E os deveres que o 
padre tem para com o Estado português por, de certa maneira, o estar a 
servir, logo terá deveres específicos. 

Por outro lado, o padre do Instituto dos Padres de Burgos tentava, 
de forma permanente e sistemática, defender a tese de que 
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actuava em estrito acordo com as directrizes da Igreja Romana e em 
acordo com as recomendações do Vaticano, defendendo a tese que 
tanto assustava Caetano: a de que a Igreja tinha que, por princípio, 
defender todas as autodeterminações de povos oprimidos. O padre 
defende-se dizendo que os seus actos e palavras estão na linha da 
defesa dos Direitos Universais do Homem. Contudo, de forma sub-
reptícia, colocando-se como uma testemunha ocular dos massacres de 
Mucumbura e é este facto que vai assustar o Governo português 
porque, independentemente da actuação dos padres, eles foram 
testemunhas dos massacres. E isso pode trazer problemas muito 
complexos a Portugal, quer internamente, quer no plano internacional. 

A REACÇÃO DA IGREJA CATÓLICA 

Inicialmente, o bispo de Tete recusa confirmar publicamente a 
existência do relatório dos Padres de Burgos sobre os incidentes, mas 
paralelamente estes confirmam publicamente que o bispo tinha 
conhecimento daqueles documentos. Isto deixou o bispo numa situação 
muito difícil. O relatório que o bispo não queria publicamente 
reconhecer que estava em sua posse, efectivamente já tinha sido há 
algum tempo entregue pelos Padres de Burgos. O bispo de Tete havia 
já discutido esse relatório com os seus padres e também tinha sido 
discutido e apresentado na Conferência Episcopal de Moçambique. 
Conferência na qual o bispo de Tete informa todos os presentes que já 
tinha feito diligências para se inteirar do que tinha sucedido, afirmando 
que inclusive já tinha falado com as autoridades. 

Mas o facto de a imprensa estrangeira ter tão rapidamente, para a 
época, divulgado os acontecimentos, bem como o facto de o Governo 
português se ter apressado a desmentir esses factos, deixaram o bispo 
de Tete numa situação complexa. Caso o bispo de Tete confirmasse 
publicamente que tinha o relatório e que os dados contidos no 
documento eram fiáveis e verídicos, isso implicaria de 
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imediato um ataque directo ao Governo português. Pelo menos, assim 
seria entendido por Lisboa. Inicialmente, tomou uma posição muito 
ambígua, não confirmava nem desmentia a existência do dito relatório. 

Em Setembro desse ano, os bispos de Moçambique criticaram 
publicamente os massacres e nessa altura soube-se que o bispo de Tete 
(na altura) tinha tido conhecimento oficial dos massacres. Excepção 
para o arcebispo de Lourenço Marques, que defendia acerrimamente, e 
de forma cega, as posições do Governo português. De entre os bispos 
destacou-se D. Manuel Vieira Pinto, bispo de Nampula, pelo apoio 
expresso aos Padres de Burgos e Padres do Macúti, na sua defesa 
judicial, bem como pelas críticas às posições do Governo português. D. 
Vieira Pinto, após a morte de D. Sebastião Soares de Resende, tornou-
se a figura da Igreja que mais simbolizou a oposição ao Governo em 
Moçambique. E é ele que diz ao padre Afonso Costa para sair de 
Moçambique e vir para a Europa e: «Fale, denuncie, diga ao mundo o 
que se está a passar aqui!!!» 

Contudo, é importante salientar que na generalidade, e com 
excepção de D. Manuel Vieira Pinto, as posições públicas dos bispos 
de Moçambique não causaram transtornos complicados ao Governo 
português. Os principais motivos que estavam na origem desta 
actuação dos bispos era o facto de serem pagos directamente pelo 
Governo português recebendo do mesmo variadíssimas regalias. No 
entanto, transparece que estes homens eram, de um modo geral, 
bastante humanos e por vezes generosos, mas encontravam-se numa 
situação complexa. Não se pode esquecer que a sua nomeação 
dependia obrigatoriamente do aval directo do Governo português (isto 
era uma) consequência directa da Concordata e do Acordo Missionário 
que tinha sido assinado em 1940. Naquele tinha ficado estabelecido 
que, a troco de apoio financeiro considerável, e de posições sociais 
privilegiadas, bem como da possibilidade de chamarem missionários 
do estrangeiro para Moçambique, a Igreja Católica teria que ceder em 
alguns aspectos a sua liberdade de actuação e acção, tendendo com o 
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tempo a confundir-se a actuação da Igreja com as directrizes 
colonizadoras portuguesas, salvo raras e importantes excepções. 

REPERCUSSÕES INTERNACIONAIS 

No dia 10 de Julho de 1973, o jornal diário londrino The Times 
publicou em primeira página um artigo de fundo do sacerdote católico 
e com grande prestígio em Inglaterra, Adrian Hastings. 

Este artigo descrevia pormenorizadamente os problemas de 
Moçambique e da Igreja em Moçambique, mas principalmente des-
crevia os massacres na zona de Tete, testemunhados pelos Padres de 
Burgos. 

O padre Hastings tinha estado em Madrid para confirmar pes-
soalmente a credibilidade dos Padres de Burgos enquanto testemunhas 
de tais actos, visto ele ter consciência que o seu artigo, a ser publicado 
no The Times, teria implicações obrigatórias a nível internacional e 
mesmo de política externa da Inglaterra. 

O padre Hastings esclarece que só naquela altura teve acesso aos 
relatórios dos Padres de Burgos, e assim que verificou a credibilidade 
dos depoimentos em forma de relatório, tratou de os publicitar e 
publicar. Diz isto porque estava prevista, para breve, uma visita oficial 
de Marcelo Caetano a Inglaterra e este artigo iria colocar a opinião 
pública britânica contrária a esta visita. Facto que, naturalmente, 
causou imensos problemas ao Governo britânico. 

Contudo, os Padres de Burgos, de facto, entregaram o relatório ao 
padre Hastings, para que ele falasse dele em Inglaterra, neste incómodo 
momento diplomático, aproveitando este facto para que o impacto 
internacional fosse muito maior. 

O padre Hastings começa por esclarecer que se encontram presos 
em Moçambique dois padres do Instituto dos Padres de Burgos, desde 
1972, pelo simples facto de estes terem presenciado e denunciado. 
Referíndo-se em particular ao massacre de Wyriyamu, onde tinham 
sido mortas várias centenas de pessoas. Informa ainda que, 
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desde a denúncia, todas as missões da área tinham sido encerradas por 
ordem da Administração portuguesa. Posteriormente, faz uma 
transcrição integral do relatório do padre Alfonso Valverde. 

Após isto, o diário do Vaticano L'Obsservatore Romano publicou 
que a Santa Sé tinha pedido explicações a Portugal, e a Santa Sé tinha 
já há algum tempo vindo a receber informações de atropelos aos 
direitos do homem e assassínios em Moçambique. Não se tratando este 
de um caso isolado ou insólito, mas sim de uma repetida actuação, bem 
como de um comportamento habitual, tendo o artigo do padre Hastings 
tipificado um caso concreto. 

No mesmo tom e conteúdo, se pronuncia o Conselho Ecuménico 
das Igrejas. No seu órgão oficial publica, em primeira página, a notícia 
com o título «Graves Notícias do genocídio em Moçambique». A 
respeito das notícias vindas a público nestes dias em relação às 
matanças ocorridas em Moçambique na região de Tete, como foi 
anunciado pelo departamento de imprensa da Santa Sé, esta dirigiu-se 
às autoridades portuguesas para afirmar todo o seu desagrado contra 
estas formas de arbitrariedade e prepotência. 
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Também encarregou o seu representante em Portugal de recolher toda 
a informação e renovar a condenação de todo o tipo de violência. 

O primeiro-ministro sueco, Krister Wickman, solicitou às Nações 
Unidas que o Comité para os assuntos coloniais abrisse, de imediato, 
um inquérito para averiguar estes massacres em Moçambique. 

Na mesma altura, o secretário-geral da ONU, Kurt Waldheim, 
declarou ter recebido informações directas do padre Hastings sobre 
estes massacres. Afirmando: «Foi com profundo pesar que recebi estas 
informações por parte do padre Hastings. Durante os passados dez 
anos, numerosas resoluções foram adoptadas pela Assembleia-Geral e 
pelo Conselho de Segurança e pelo Comité Especial dos "24". As 
Nações Unidas solicitaram ao Governo Português que entre em 
negociações com o propósito de chegar a uma solução pacífica baseada 
na Carta das Nações Unidas e nas Resoluções da Assembleia Geral. 
Apelo encarecidamente ao Governo de Portugal para que siga este 
caminho.» 

O relatório dos Padres de Burgos e o artigo do padre Hastings 
tinham surtido efeito imediato a nível internacional. 
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