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ASSUNTO ‘MURAL’: CARTA ABERTA ao SR. ARMANDO ARTUR (AA)

MINISTRO da CULTURA da REPÚBLICA de MOÇAMBIQUE
Excelência,
Permita-me esclarecer certos pontos e ao mesmo
tempo manifestar a minha indignação, obviamente, em
tom civilizado. Pois, em abono da verdade dever-seia acabar com brincadeiras e assumir-se mais
respeito para com um dos maiores Murais épicos do
Mundo de Alto
Valor
Cultural
Simbólico,
precisamente por se situar na Praça dos Heróis em
Maputo, Moçambique.
Por tal, não se trata em cima do joelho um
assunto tão sério como este, como até aqui o Sr.
Ministro da Cultura, Armando Artur (AA), tem tão mal
tratado o restauro do Mural desde o início. Aliás,
iniciando os trabalhos sem consulta prévia atempada
do autor. Um mínimo de consideração teria sido
adequado.

Aqui entre nós, Sr. Ministro AA, que ninguém nos
ouve, (só nos lêem), Vossa Excelência que também foi
autor literário, gostaria que reeditassem uma das suas
obras sem o seu conhecimento prévio? E após
começarem a estragar a sua obra na gráfica editorial, o
Sr. Ministro AA, como se fosse um bombeiro era
chamado em cima do joelho para reparar esse erro para
além da hora?
Quem seria responsável pelo erro e o atraso? Seria
o Sr. Ministro como autor, ou seria o responsável pela
reedição? É só substituirmos as situações. Pois, o Sr.
Ministro da Cultura, neste caso do Mural, é o
responsável pela reedição e atraso da obra de restauro
do Mural. O resto são fait divers e detalhes
‘ministeriais’ para justificar incompetências estruturais
e institucionais e inventar bodes expiatórios tardios.
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Todavia – o Sr. Ministro da Cultura AA parece não
ter a percepção aproximada da dimensão simbólica do
Mural gigante e do tempo para seu restauro: talvez
resida aí a razão da demora e de somente depois, em
cima da hora, em desespero de causa – tentar contactar
o autor para orientação ou não, do restauro do Mural,
mesmo à distância, segundo seu discurso ministerial
por ofício.
E a propósito de quê avançar com saguates de
3.000$ USD, com ou sem participação do autor no
restauro?
Aí sua Excelência Sr. Ministro da Cultura, Sr. AA,
levanta uma questão em que se poderá perguntar: afinal há máli; muzuruco; dinheiro para o Mural?
Ainda que irónico é revelador! Só que ao abrir esse
paradigma surgem outras questões que meditamos:

- 1. Será que o ‘alto valor simbólico’ do Mural, só
vale 3.000$ USD? Nesse contexto não se esqueceu de
nenhuns zeros, e já agora da conversão para EURO?
- 2. Como irá o Sr. Ministro justificar esse dinheiro
(gorjeta) que o autor do Mural negou receber?
- 3. Sobre a recusa do autor ao hotel sugerido pelo
Ministério da Cultura para hospedagem na primeira
viagem de uma semana – esquecendo-se do advogado
do autor, o Dr. Rafael Basílio, poderão existir outros
meios de os custos de alojamento serem patrocinados
pelo outro Hotel, sugerido pelo advogado e sito no
antigo local, sede, da povoação do inkosse Phulana
Mphumo no século XIX-XX.
O Ministério da Cultura tem canais para isso. Se não
tem, devia ter nem que fossem a nível interministerial.
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