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Beira acolhe amanhã primeiro lançamento do livro
“Mateus Pinho Gwenjere: Um Padre Revolucionário”
- O Padre Mateus Pinho Gwenjere será, sem dúvida, lembrado como um dos líderes políticos e
religiosos mais influentes em Moçambique que, antes da independência, surgiu e ousou
desafiar tanto o regime colonial português como a direcção da FRELIMO com vista a garantir
ao povo moçambicano os seus direitos à liberdade e à justiça. Ele lutou pela causa do povo
moçambicano até ao seu último suspiro, conforme prometeu que faria. Ele é um mártir
Muito foi escrito sobre o padre Mateus Gwenjere. No entanto, a versão oficial da FRELIMO
sempre prevaleceu. O seu papel é condenado por historiadores e até mesmo por académicos e
intelectuais. Tantas foram as energias dedicadas a neutralizá-lo, que a verdadeira face deste Padre
permanece desconhecida. Cada vez que o seu nome é mencionado, é sempre no contexto das
acusações da FRELIMO de que ele foi racista; um agente da PIDE (Polícia Internacional e de
Defesa do Estado); e responsável pela crise de 1968 no Instituto Moçambicano em Dar-esSalaam. Nenhuma dessas acusações é verdadeira, como ficou demonstrado no livro “Mateus
Pinho Gwenjere: Um Padre Revolucionário” que, através de provas, refuta tais acusações

- Tendo conhecido o Padre Mateus Pinho Gwenjere e tendo estado envolvido na luta pela
independência, senti-me com o dever de consciência de explicar a outra face dos
acontencimentos nos conflitos que tiveram lugar durante a crise de 1968 na FRELIMO para
que o povo moçambicano tenha uma visao clara do que aconteceu no passado, evitando que
os mesmos conflitos se repitam no futuro – Lawe Laweki (João Baotista Truzão), autor do
livro em uma grande entrevista concedida ao O Autarca, a ser publicada em duas edições, na
qual revela também que o Segundo Congresso da FRELIMO que estava agendado para 1965,
só viria a ser realizado em Julho de 1968 por insistência do Padre Mateus Pinho Gwenjere
Beira (O Autarca) – A cidade
da Beira acolhe amanhã, terça-feira (13
AGOSTO19) o primeiro lançamento
em Moçambique do livro “Mateus Pinho Gwenjere: Um Padre Revolucionário”. Trata-se de momento de lançamento da há muito esperada Biografia
do Padre Mateus Pinho Gwenjere. O
livro de autoria de Lawe Laweki, mais
conhecido por João Baptista Truzão,
foi inicialmente publicado em inglês e
contém 388 páginas. O autor concedeu
uma grande entrevista ao O Autarca a
ser publicada em duas edições (de hoje
e de amanhã), que sugerimos ao caro
leitor vale a pena acompanhar a sua reprodução na íntegra. Importa, porém,
antes da transcrição da entrevista situar
o estimado leitor sobre a biografia Lawe Laweki, disponível na parte intro-

dutória do livro:

Lawe Laweki, mais conhecido por João
Baptista Truzão, autor do livro “Mateus
Pinho Gwenjere: Um Padre Revolucionário”

“Depois dos seus primeiros estudos no Seminário de Zóbuè, em Moçambique; no Instituto Moçambicano
na Tanzânia; na Escola Secundária de
St. Teresa’s Boys School em Nairobi;
bem como na Shimo-la-Tewa High School em Mombaça, no Quénia; Lawe
Laweki, mais conhecido por João Baptista Truzão, foi para a Índia, onde se
graduou em Economia pela Universidade de Poona, em 1977.
Ao regressar da Índia, ensinou
brevemente na escola secundária da
Central School em Nairobi, tendo depois trabalhado para a BBC Monitoring
Service em Nairobi, no Quénia. Em
1983, partiu para Mbabane, Suazilândia (Eswatini), onde trabalhou para a
Embaixada Americana de 1983 a 1998.
É mestre em Estudos de Desenvolvi-
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mento pela University of South Africa
(UNISA). Regressou ao seu país natal,
Moçambique, em 1999. Em Moçambique, escreveu vários artigos económicos e políticos que apareceram nos jornais Zambeze e Canal de Moçambique,
bem como no blogue Moçambique para Todos”.
Apresentamos, a seguir, a
grande entrevista, na forma Pergunta –
Resposta:
O Autarca: Para quando, efectivamente, está previsto (marcado) o lançamento do livro “Mateus
Pinho Gwenjere: Um Padre Revolucionário” nas cidades da Beira e Maputo?
Lawe Laweki: O livro “Mateus Pinho Gwenjere: Um Padre Revolucionário” será lançado na Beira,
em 13 de Agosto, e depois em Maputo
em 29 de Agosto. Existe igualmente a
previsão de lançar o livro em Quelimane, na Província da Zambezia, embora
a data não esteja confirmada.
O livro retrata a história da
vida, pensamentos, bem como actividades sociais e políticas do Padre Mateus Pinho Gwenjere que se juntou ao
movimento de libertação, FRELIMO,
na Tanzânia em 1967. Confrontado
com a realidade no movimento, em
pouco tempo colidiu com a direcção da
FRELIMO. Logo após a independência
em 1975, foi sequestrado de Nairobi,
no Quénia, onde vivia exilado, e sumariamente executado pelo governo da
FRELIMO. Desde que a sua vida esteve interligada com a Igreja Católica e a
luta pela independência nacional, o livro trata igualmente desses dois assuntos.
O Autarca: Quais são as
principais abordagens do livro?
Lawe Laweki: O livro foi escrito em inglês e traduzido para português. Numa visão geral, a edição portuguesa do livro destaca, na secção I,

as origens do Padre Mateus Gwenjere.
O autor dá a conhecer as forças que
moldaram a vida de Mateus Gwenjere
ao longo do Vale do Rio Zambeze,
proporcionando uma visão clara da sua
árvore genealógica, do início da sua vida e da sua educação missionária. Esta
parte centra-se igualmente na sua vida
educacional e cristã no Seminário Menor de São João de Brito de Zóbuè, na
Província de Tete, e no Seminário Maior de Namaacha, no sul de Moçambique.
Na secção II, o autor aborda o
pensamento religioso do Padre Mateus
Gwenjere, em particular o seu conceito
de uma Igreja Católica dividida em
Moçambique durante o período colonial português. Concorrendo com o Padre Gwenjere sobre a existência de
uma Igreja Católica dividida em Moçambique está o conhecido escritor
português Luís Salgado de Matos. De
acordo com o Padre Gwenjere, a Igreja
Católica em Moçambique estava dividida: A Igreja Católica “Salazarista”,
liderada pelo Cardeal-Arcebispo Teodósio Clemente de Gouveia da Arquidiocese de Lourenço Marques e o seu
sucessor Dom Custódio Alvim Pereira,
defendia os interesses do regime colonial português, enquanto que a Igreja
Católica (“Profética”), liderada pelo
Bispo da Beira, Dom Sebastião Soares
de Resende, e, depois dele, pelo Bispo
de Nampula Dom Manuel Vieira Pinto,
defendia os direitos do povo moçambicano à autodeterminação.
Na secção III, o autor detalha
as actividades do Padre Mateus Gwenjere durante os três anos que esteve como sacerdote na Missão Católica de
Nossa Senhora de Fátima de Murraça:
as suas actividades em defesa dos direitos das pessoas, da sua cultura e da
sua língua; a mobilização de africanos
para desobediência civil, nomeadamente a exortação de pessoas a recusarem-se a cultivar o algodão e a serem
removidas à força das suas terras de o-

rigem; o recrutamento e o envio à
Tanzânia de jovens moçambicanos para se juntarem ao movimento de libertação da FRELIMO; a sua perseguição
pela PIDE; bem como a sua fuga de
Moçambique para a Tanzânia para se
juntar ao movimento.
Na secção IV, retrata as actividades do Padre Gwenjere no movimento da FRELIMO: o seu testemunho na
Assembleia Geral das Nações Unidas
em Nova Iorque em Novembro de
1967, em que denunciou as injustiças e
a opressão do regime colonial português; a sua luta pela realização de reformas na FRELIMO assim como a
sua colisão com a direcção da FRELIMO após ser confrontado com a realidade dentro do movimento. O Segundo
Congresso da FRELIMO que estava agendado para 1965, só viria a ser realizado em Julho de 1968 por insistência
do Padre Gwenjere. Esta secção retrata
ainda as suas actividades fora do movimento da FRELIMO; o seu sequestro
de Nairobi, Quénia; e a sua execução
pelo governo da FRELIMO.
Na secção V, o autor chama a
atenção para a tradição de conflitos internos dentro do movimento da FRELIMO, argumentando que tais conflitos eram predominantemente regionais,
embora exacerbados por lutas pelo poder político. A elite política moçambicana foi a força motriz por trás da exacerbação destes conflitos, usando-os
como alavancas para mobilizar apoios
na busca do poder.
No fim, o autor apela para o
sarar de feridas e para uma genuína reconciliação entre a família moçambicana. Já passa quase meio século desde
que o Padre Mateus Pinho Gwenjere e
muitos outros líderes nacionalistas, incluindo o Reverendo Uria Simango,
Paulo Gumane, Adelino Gwambe, Lázaro Nkavandame, Casal Ribeiro, e
Dra. Joana Simeão, foram mortos pelo
governo da FRELIMO, sem que os
seus familiares e o povo moçambicano
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saibam onde se encontram os seus restos mortais.
O Autarca: Qual é a principal motivação e pretensão do autor
na abordagem do tema?
Lawe Laweki: Tendo conhecido o Padre Mateus Pinho Gwenjere e
tendo estado envolvido na luta pela independência, senti-me com o dever de
consciência de explicar a outra face
dos acontencimentos nos conflitos que
tiveram lugar durante a crise de 1968
na FRELIMO para que o povo moçambicano tenha uma visão clara do que aconteceu no passado, evitando que os
mesmos conflitos se repitam no futuro.
Muito foi escrito sobre o padre
Mateus Gwenjere. No entanto, a versão
oficial da FRELIMO sempre prevaleceu. O seu papel é condenado por historiadores e até mesmo por académicos
e intelectuais. Tantas foram as energias
dedicadas a neutralizá-lo, que a verdadeira face deste Padre permanece desconhecida. Cada vez que o seu nome é
mencionado, é sempre no contexto das
acusações da FRELIMO de que ele foi
racista; um agente da PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado); e
responsável pela crise de 1968 no Instituto Moçambicano em Dar es Salaam, Tanzânia. Nenhuma dessas acusações é verdadeira, como ficou demonstrado no livro “Mateus Pinho
Gwenjere: Um Padre Revolucionário” que, através de provas, refuta tais
acusações contra ele.
Conheci o Padre Mateus Pinho
Gwenjere em Setembro de 1964, quando estudava no Seminário de Zóbuè
em Moçambique. Os nossos caminhos
voltariam a cruzar-se uns quatro anos
mais tarde no Instituto Moçambicano
em Dar-es-Salaam, Tanzânia, onde eu
era estudante em 1968. O Padre Gwenjere chegou à capital Tanzaniana em

Setembro de 1967, tendo fugido do
centro de Moçambique por causa das
suas actividades “anti-portuguesas”.
Eu cheguei àquela cidade no início de
1968 para prosseguir estudos no Instituto Moçambicano, após um período
de treino militar no Campo de Treino
Militar da FRELIMO em Nachingwea,
no sul da Tanzânia. Em Nachingwea,
eu pertencia à “Segunda Companhia
Especial de Mbeya”, um grande grupo
de seminaristas que fugiram do Seminário Menor de Zóbuè em 1967 para se
juntarem à FRELIMO, em protesto pela expulsão dos “Missionários da África” que lá ensinavam.
Três anos depois, os nossos
destinos cruzar-se-iam novamente em
Nairobi, no Quénia. No final de 1969,
eu fugi do Campo de Refugiados de
Rutamba na região de Lindi, no sudeste da Tanzânia, onde os estudantes do
Instituto Moçambicano haviam sido
banidos quando a direcção da FRELIMO encerrou o Instituto Moçambicano
e expulsou os estudantes rebeldes do
movimento. Em 1972, ao saber que a
di-recção da FRELIMO queria eliminá-lo fisicamente, o Padre Gwenjere
também decidiu deixar Tabora para o
Quénia, porto seguro de tantos moçambicanos que no exílio se viam forçados
a fugir, não do inimigo comum, o regime colonialial, mas dos outros combatentes pela liberdade.
Em Nairobi, no Quénia, morávamos no mesmo bairro, Riruta-Satelite, em Kawangware, nos arredores da
capital queniana, onde todos os domingos eu assistia à missa que ele celebrava na igreja católica local. Foi enquanto vivia em Riruta-Satelite no Quénia
que o Padre Gwenjere foi sequestrado
pelos agentes do governo da FRELIMO, em 10 de Outubro de 1975, e sumariamente executado.
O Autarca: Qual é o entendi-

mento do autor em relação a personagem do livro?
Lawe Laweki: O Padre Mateus Pinho Gwenjere será, sem dúvida,
lembrado como um dos líderes políticos e religiosos mais influentes em
Moçambique que, antes da independência, surgiu e ousou desafiar tanto o
regime colonial português como a direcção da FRELIMO com vista a garantir ao povo moçambicano os seus
direitos à liberdade e à justiça. Ele lutou pela causa do povo moçambicano
até ao seu último suspiro, conforme
prometeu que faria. Ele é um mártir.
O Padre Gwenjere é originário
do conceito de uma Igreja Católica dividida em Moçambique durante o período colonial português. Ele disse à
sua audiência nas Nações Unidas que
havia em Moçambique a Igreja Católica "Salazarista", liderada pelo CardealArcebispo Teodósio Clemente de Gouveia da Arquidiocese de Lourenço
Marques e o seu sucessor Dom Custódio Alvim Pereira, vinculado ao Regime; e a Igreja Católica “Profética”, liderada pelo Bispo da Beira, Dom Sebastião Soares de Resende, e, depois
dele, pelo Bispo de Nampula Dom Manuel Vieira Pinto, que defendia os direitos do povo moçambicano à autodeterminação.
“A Igreja não pode ter apenas
preocupações místicas. Deve também
preocupar-se com as questões sociais
… Os missionários portugueses estão
a prejudicar o Cristianismo ao não
cumprirem a missão que lhes foi confiada pela Igreja”, disse o Padre nas
Nações Unidas.
O Padre Gwenjere estava envolvido na luta pela independência assim que foi ordenado ao sacerdócio,
defendendo os direitos das pessoas, a
sua cultura e a sua língua; mobilizando
pessoas para a desobediência civil; e-

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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xortando as pessoas a se recusarem a
cultivar o algodão e a serem removidas
à força das suas terras de origem; e enviando jovens moçambicanos para a
Tanzânia para se juntarem à FRELIMO.
Sobre o recrutamento de jovens para se juntarem à FRELIMO, o
Padre Fernando Pérez Prieto, que trabalhou na Missão de Murraça durante
muitos anos, escreveu o seguinte no
seu testemunho no livro sobre Padre
Mateus Pinho Gwenjere:
“Conheci o Padre Gwenjere
pela primeira vez na Missão de Amatongas no Distrito de Gondola em
1966 ... Quando o encontrei novamente no Seminário de Zóbuè, ele pediu um aparelho de rádio de onda
curta para entrar em contacto com as
suas ligações no Malawi e Moçambique desde qualquer ponto do "mato".
Ele recebia mensagens como, por exemplo: "recebida almadía com os
cinco cabritos para a boda de (fulano)", a significar que “os cinco jovens que ele enviou para a FRELIMO
chegaram ao seu destino”.
É de notar que nas suas notas
autobiográficas datadas de Novembro
de 1972, o Padre Gwenjere escreveu
que, durante a sua permanência como
sacerdote na Missão de Murraça, mobilizou e enviou muitas pessoas para a
Tanzânia para se juntarem à FRELIMO. Segundo ele, para realizar essa tarefa, usou o seu próprio dinheiro para
as despesas de viagem dessas pessoas.
Referiu igualmente que comprou uma
máquina de escrever por 900 escudos,
tendo-a depois doado à FRELIMO em
Blantyre, Malawi. A PIDE confirmou a
entrega desta máquina. Um relatório da
PIDE de 2 de Novembro de 1966, revelou que dois indivíduos, nomeadamente José João e Domingos Alberto,
chegaram a Bangwe, Blantyre, carregando uma máquina de escrever que

Padre Mateus Gwenjere com o seu aparelho de rádio nas montanhas de Zóbuè, sempre em contacto com
os seus colaboradores da FRELIMO no Malawi e Moçambique.Fonte: © 2019 Dr.Josef Pampalk

foi entregue à um oficial da FRELIMO
conhecido por Chico Lourenço.
O seu testemunho na Quarta
Comissão da ONU em 1967 foi arrrasador pelas acusações que nela são feitas. Para além de revelar a existência
de uma Igreja Católica dividida em
Moçambique, denunciou as injustiças e
a opressão do regime colonial português. O seu testemunho nas Nações Unidas recebeu destaque na imprensa internacional, tendo influenciado, em
grande medida, as decisões futuras da
ONU. O depoimento foi seguido por
várias mensagens de indignação, condenação e raiva, particularmente dos
delegados africanos, deixando o Governo Português muito desconfortável.
Numa informação dirigida ao “Governador Geral de Moçambique” em Janeiro de 1968, o director do “Gabinete
dos Negócios Políticos do Ministério
do Ultramar” escreveu o seguinte:
“Segundo informação recebida neste gabinete, tal depoimento (do
Padre Gwenjere nas Nações Unidas)
impressionou grande número de dele-

gações na 4.ª Comissão… Indignado
com o testemunho, George ColerideTaylor, da Serra Leoa, disse: ‘Temos
ouvido descrições horripilantes que
nos fazem gelar o sangue nas veias,
das atrocidades dos portugueses, do
terror escandaloso que podia ser literalmente descrito como a violentação
da África por Portugal”.
Na Assembleia Geral da ONU
em Nova Iorque, o Padre Gwenjere atendeu às expectativas do Presidente Eduardo Mondlane. O presidente da
FRELIMO ficou satisfeito com o seu
testemunho, uma vez que reiterava a
sua crença na eficácia da diplomacia
para resolver o problema da independência de Moçambique.
Contudo, o Padre Gwenjere,
que tinha grandes expectativas sobre o
movimento de libertação da FRELIMO, foi confrontado com a realidade
logo após a sua chegada à Tanzânia. O
padre, que não conhecia a história dos
conflitos internos e das lutas pelo poder na FRELIMO, aderiu ao movimento numa altura em que esta se encon-
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Prisioneiros políticos mortos foram combatentes genuinos da
liberdade que merecem respeito e amor do povo moçambicano
- Quando os líderes políticos deixam de ouvir a voz do povo, a tendência é de um líder
carismático surgir para ajudar a resolver as dificuldades existentes. Tal como aconteceu com o
aparecimento do Padre Gwenjere antes da independência, para intervir em nome do povo
moçambicano, os excessos do governo da FRELIMO após a independência, incluindo a sua
recusa em se reconciliar com o grupo Simango–Nkavandame-Gwenjere, levaram
subsequentemente à emergência de outros líderes carismáticos, nomeadamente André
Matsangaíssa e Afonso Dhlakama, que, sob a égide da RENAMO, ousaram desafiar o governo
marxista da FRELIMO, procurando pôr fim ao sofrimento do povo moçambicano
- Muitos países africanos, incluindo a Serra Leoa, Libéria, Gana e Ruanda estiveram envolvidos
em processos de reconciliação. No caso de Moçambique, desde a independência, nunca houve um
verdadeiro esforço da parte do governo da FRELIMO para estabelecer uma reconciliação genuína
- O Padre Michael Lapsley foi recebido em audiência pelo Papa Francisco em Roma no dia 15 de
Junho de 2019. Na ocasião, o sacerdote entregou ao Santo Padre um livro sobre a vida e a obra do
Padre Mateus Pinho Gwenjere escrito por Lawe Laweki. O Padre Lapsley também entregou ao
Papa Francisco duas mensagens do autor, que apelam ao Santo Padre para encorajar o governo da
FRELIMO, durante a sua visita a Moçambique, a seguir o caminho de sarar as feridas e de
enveredar por uma reconciliação genuína. E o autor entregou a edição portuguesa do mesmo livro
ao Presidente da República de Moçambique, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, incluíndo uma
carta que igualmente apela para o sarar de feridas no seio da família Moçambicana
- Trechos da parte final da grande entrevista que Lawe Laweki, autor do livro “Mateus Pinho
Gwenjere: Um Padre Revolucionário”, concedeu ao O Autarca a propósito do primeiro
lançamento oficial da obra em Moçambique, evento a ter lugar esta tarde, na cidade da Beira
Beira (O Autarca) – Tal como anunciamos na Edição de ontem,
segunda-feira (12AGOSTO19), a cidade da Beira acolhe na tarde desta terçafeira (13AGOSTO19) o primeiro lançamento em Moçambique do livro
“Mateus Pinho Gwenjere: Um Padre
Revolucionário”, de autoria de Lawe
Laweki, e na presente Edição publicamos a parte conclusiva da grande entrevista que o autor concedeu ao O Autarca, obedecendo a mesma forma:
Pergunta – Resposta:
O Autarca: Quanto tempo
levou a elaboração do livro?
Lawe Laweki: O livro começou como um projecto de três (3) pessoas em 2009. Cada um de nós deveria
escrever um determinado número de

capítulos. Quando vi que os meus colegas não estavam a avançar, acabei escrevendo sozinho todo o livro.
O Autarca: À quem dedica o
livro?

Lawe Laweki, mais conhecido por João
Baptista Truzão, autor do livro “Mateus
Pinho Gwenjere: Um Padre Revolucionário”

Lawe Laweki: Dedico o livro
à memória do Padre Charles Pollet; aos
Missionários da África (“Os Padres
Brancos”); e aos membros do Conselho de Anciãos (Baraza-la-Wazee) em
Dar-es-Salaam, na Tanzânia. Sem eles,
este livro não existiria.
No final de 1969, quase todos
os alunos do Instituto Moçambicano,
que haviam sido desterrados no Campo
de Refugiados de Rutamba, haviam fugido de lá para Nairóbi, no Quénia.
Muitos desses estudantes, incluindo este autor, conseguiram deixar o Campo
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de Refugiados de Rutamba depois de
obterem dinheiro do Padre Charles
Pollet para viajarem para Nairobi no
Quénia. Era suficiente para um estudante escrever uma carta para ele a pedir dinheiro. Ele enviava o dinheiro
sem perguntar se o estudante pertencia
à sua Missão de Murraça.
Alguns dos estudantes, incluindo este autor, conseguiram obter
bolsas de estudo no Quénia por recomendação do Padre Pollet. Quando este autor chegou em Nairobi, ele continuou a se comunicar com esse Padre,
às vezes apenas para perguntar sobre o
seu estado de saúde. O Padre sempre
respondia alegremente e, muitas vezes,
inesperadamente colocava dinheiro
dentro do envelope.
Em sua carta a um acadêmico,
em 15 de Fevereiro de 1997, o Padre
Pollet escreveu que, desde a sua infância, ele sempre quis servir os negros
em África. Segundo ele, viveu três anos no Ruanda, 21 anos em Moçambique e 30 anos na Tanzânia. Dos três lugares, ele gostou mais de trabalhar para
o povo do Centro de Moçambique. Eles eram, para ele, "os mais simpáticos".
Continuando, o Padre acusou,
na sua carta, a direcção da FRELIMO
de ter morto o seu "filho", Padre Mateus Gwenjere, e de ter escrito ao Governo queniano para o prender ao ter ido visitar "os seus moçambicanos" em
Nairóbi.
Os “Padres Brancos” começaram a chegar a Moçambique em meados da década de 1940, a convite do
Bispo da Beira, Dom Sebastião Soares
de Resende. Os Missionários da África

Padre Pollet visitando aldeias durante estação
chuvosa em 1963. Visto a atravessar uma área
pantanosa, carregando a sua cama de acampamento
e altar portátil. Fonte: © 2019 Dr. Josef Pampalk

(os “Padres Brancos”) foram os missionários católicos mais conhecidos e
mais estimados na região centro de
Moçambique, particularmente na região do povo Sena. A educação e a
consciência política conquistadas pelos
nativos podem ser principalmente atribuídas a eles. Falando sobre a retirada
dos “Padres Brancos” de Moçambique
em entrevista a um jornal português, o
arcebispo de Lourenço Marques, Dom
Custódio Alvim Pereira, acusou-os de
“tornar o ensino cristão e a adoração a
Deus acessíveis ao povo Sena” na sua
língua em vez da língua nacional, Português. Continuando, ele disse:
“Durante muito tempo, os
“Padres Brancos” interessaram-se
por Antropologia e Sociologia. De lá,
eles entraram na política... Deste modo, incutiram nas mentes dos negros
as ideias de independência. Para

mim, não encontro no Evangelho
nenhum sermão sobre independência” .
Os Padres Roger Pille, Walther
van der Hout, e Charles Pollet estão registados nos arquivos da PIDE/DGS
como os três “Padres Brancos” que foram os principais responsáveis pelo recrutamento e envio de jovens para a
Tanzânia para ingressar na FRELIMO.
Em 1952, o Bispo da Beira,
Dom Sebastião Soares de Resende, escreveu o seguinte:
“Recebi um sacerdote chamado Pollet, o melhor dos “Padres Brancos” em Moçambique. Ele é zeloso,
activo, etc. Se eu tivesse uma dezena
de padres como ele, revolucionariam
a minha diocese em pouco tempo”.
Na Missão de Murraça, o Padre Charles Pollet passava a maior parte do seu tempo a visitar as famílias a
pé, de bicicleta ou de motorizada, chegando às zonas mais recondidas de Gumançanze, Zimba, Marra, Magagade,
Mulema, Mulambe, Nsona, Macualo,
Checha, Sombreiro, Chipende, Chipongoloa, Nharugué, e Camba. Ele tinha contactos directos com as famílias,
buscando conhecer os seus problemas,
o seu estado de saúde, assim como a
escolaridade e a educação de seus filhos.
Os membros do Conselho de
Anciãos (Baraza-la-Wazee) em Dar -esSalaam, na Tanzânia, forneceram
comida e abrigo a este autor e a muitos
outros estudantes do Instituto Moçambicano a caminho de Nairobi, no Quénia. Bastava mencionar o nome do Padre Gwenjere para ser bem recebido
pelos membros deste Conselho que tu-
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do faziam para dar refúgio, abrigo e
comida aos estudantes que fugiam do
Campo de Refugiados de Rutamba.
O Conselho de Anciãos (Baraza-la-Wazee), era o grupo que trabalhava com o Padre Gwenjere durante o
seu conflito com a direcçao da FRELIMO. Baraza-la-Wazee era anteriormente um órgão da FRELIMO. No entanto, mais tarde, o mesmo distanciouse da Direcção da FRELIMO devido à
falta de paridade no movimento e falta
de acordo sobre como a guerra deveria
ser travada, e como os combatentes da
liberdade da FRELIMO deveriam ser
tratados. No seu livro “Vidas, Lugares
e Tempos”, o ex-Presidente Joaquim
Chissano confirmou a existência de
problemas no movimento da FRELIMO devido à falta de paridade. Ele escreveu que, assim que chegou a Dar
-es-Salaam em Setembro de 1963, o
Presidente Mondlane levou-o para uma
reunião com o Conselho de Anciãos:
“A reunião (com o Conselho
de Anciãos) era sobre a necessidade
de admitir como funcionária da Sede
Provisória da FRELIMO uma jovem
maconde para que também houvesse
gente do Norte do país a trabalhar no
escritório. Tinha de se acabar com Ubaguzi, discriminação”.
No que se refere à forma como
a guerra deveria ser travada, enquanto
a liderança da FRELIMO defendia
uma "guerra prolongada", conforme o
discurso do fim-de-ano do Presidente
Mondlane, o Conselho de Anciãos acreditava numa guerra rápida, acusando as forças armadas da FRELIMO de
cobardia e recusa em combater o inimigo. Os membros do Conselho de
Anciãos também estavam contra os
maus-tratos dos combatentes da liberdade. Os membros do Conselho de Anciãos na Província de Cabo Delgado acusavam as Forças Populares de Libertação de Moçambique (FPLM) de matar militantes como entendessem.
O trabalho de mobilização

contra o Presidente Mondlane era realizado em duas frentes: Enquanto o Padre Gwenjere influenciava o grupo do
Conselho de Anciãos em Dar-es-Salaam, Lázaro Nkavandame, como Secretário Provincial da Província de Cabo
Delgado, exercia influência sobre o
grupo do Conselho de Anciãos (Baraza-la-Wazee) dentro da Província de
Cabo Delgado.
O Autarca: Quem abre o livro?
Lawe Laweki: O livro “Mateus Pinho Gwenjere: Um Padre Revolucionário” é aberto pelo Padre Michael Lapsley. No seu prefácio no livro, o Dr. Josef Pampalk que foi Missionário da África no centro de Moçambique durante muitos anos, explica
quem é o Padre Michael Lapsley. É
um sacerdote anglicano nascido na Nova
Zelândia, que chegou à África do Sul
em 1973, no auge da repressão do apartheid. Pelas injustiças que encontrou no
país, ele posicionou-se em defesa de alunos que eram detidos, torturados e
assassinados pelo regime do apartheid.
Por esta ousadia, ele foi expulso da África do Sul pelo regime do apartheid em
1976, tendo ido morar no Lesoto.
No Lesoto, tornou-se membro
do Congresso Nacional Africano
(ANC) assim como seu capelão no exílio nos 16 anos que se seguiram. Durante este período, viajou por todo o
mundo, mobilizando comunidades da fé
para apoiarem a luta de libertação e oporem-se ao regime do apartheid, que
abusava da fé cristã para justificar a opressão interna. Em 1982, após uma incursão policial na capital do Lesoto,
Maseru, na qual muitas pessoas foram
mortas, o Padre Lapsley mudou-se para o
Zimbabué onde, em 1990, três meses após a libertação de Nelson Mandela da
prisão, o Departamento de Cooperação
Civil, uma unidade secreta das forças de
segurança do apartheid, lhe enviou uma
carta-bomba escondida dentro de duas

Secretário Provincial de Cabo Delgado, Lázaro
Nkavandame. Fonte: © 2019 Centro de
Documentação e Formação Fotográfica. Maputo

revistas religiosas. Ele ficou gravemente
ferido na explosão, perdendo as duas
mãos e a visão do seu olho esquerdo.
O Padre Michael Lapsley foi
recebido em audiência pelo Papa Francisco em Roma no dia 15 de Junho de
2019. Na ocasião, o sacerdote entregou
ao Santo Padre um livro sobre a vida e
a obra do Padre Mateus Pinho Gwenjere escrito por Lawe Laweki. O Padre
Lapsley também entregou ao Papa
Francisco duas mensagens do autor,
que apelam ao Santo Padre para encorajar o governo da FRELIMO, durante
a sua visita a Moçambique, a seguir o
caminho de sarar as feridas e de enveredar por uma reconciliação genuína.
Por seu turno, Lawe Laweki entregou a
ediçao portuguesa do mesmo livro ao
Presidente da República de Moçambique, Sua Excelência Filipe Jacinto
Nyusi, incluíndo uma carta que igualmente apela para o sarar de feridas no
seio da família Moçambicana.
Tendo partilhado esta parte da
sua história, em que uma carta bomba
lhe explodiu as duas mãos, o Papa
Francisco ficou visivelmente comovido. O encontro entre os dois homens
de Deus foi descrito num comunicado
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Padre Michael Lapsley entregou ao Papa
Francisco uma cópia do livro sobre a vida e a obra
do Padre Mateus Pinho Gwenjere escrito por
Lawe Laweki; e ainda duas mensagens do autor
que apelam ao Santo Padre para encorajar o
governo da FRELIMO, durante a sua visita ao
país, a seguir o caminho de sarar as feridas e de
enveredar por uma reconciliação genuína

de imprensa como "uma experiência
bastante comovente". Foi visto como
um re-encontro entre dois irmãos que
não se viam há muito tempo. Depois
de um grande abraço, eles, em pouco
tempo, se deram bem: “O mesmo sentido de humor, a mesma linguagem, a
mesma capacidade auditiva, e as mesmas prioridades ”.
O Autarca: O livro sai sob a
chancela de que Editora e quantas
páginas tem o livro?

te autor chegou à conclusão de que tais
conflitos eram predominantemente regionais, embora tenham sido exacerbados pela luta pelo poder político. A
partir desses conflitos, este autor chegou a uma outra conclusão: quando os
líderes políticos deixam de ouvir a voz
do povo, a tendência é de um líder carismático surgir para ajudar a resolver
as dificuldades existentes.
Tal como aconteceu com o aparecimento do Padre Gwenjere antes
da independência, para intervir em nome do povo moçambicano, os excessos
do governo da FRELIMO após a independência, incluindo a sua recusa em
se reconciliar com o grupo Simango–
Nkavandame-Gwenjere, levaram subsequentemente à emergência de outros
líderes carismáticos, nomeadamente
André Matsangaíssa e Afonso Dhlakama, que, sob a égide da RENAMO, ousaram desafiar o governo marxista da
FRELIMO, procurando pôr fim ao sofrimento do povo moçambicano.
No fim, o autor apela para o
sarar de feridas e para uma genuína reconciliação entre a família moçambicana. Já passa quase meio século desde

que o Padre Mateus Gwenjere e muitos
outros líderes nacionalistas, incluindo
o Reverendo Uria Simango, Paulo Gumane, Adelino Gwambe, Lázaro Nkavandame, Casal Ribeiro, e Dra. Joana
Simeão, foram mortos pelo governo da
FRELIMO, sem que os seus familiares
e o povo moçambicano saibam onde se
encontram os seus restos mortais.
Muitos países africanos, incluindo a Serra Leoa, Libéria, Gana e
Ruanda, estiveram envolvidos em processos de reconciliação. No caso de
Moçambique, desde independência,
nunca houve um verdadeiro esforço da
parte do governo da FRELIMO para
estabelecer uma reconciliação genuína.
A África do Sul, um país vizinho, com a sua Comissão da Verdade
e Reconciliação (TRC), é vista como
um modelo para as sociedades que desejam viver em paz. Uma reconciliação
genuína em Moçambique começaria
com o reconhecimento pelo governo da
FRELIMO de que os prisioneiros políticos mortos foram combatentes genuinos da liberdade que merecem respeito
e amor do povo moçambicano.■ (Falume Chabane)

Lawe Laweki: Conforme escrevi anteriormente o livro-mãe "Mateus Pinho Gwenjere: A Revolutionary Priest” assim como a edição
portuguesa do livro “Mateus Pinho
Gwenjere: Um Padre Revolucionário”, incluíndo suas capas, foram produzidos por editores da “Reach Publishers” em Wandsbeck, África do Sul.
A edição portuguesa do livro contém
338 páginas.
O Autarca: Últimas considerações...
Lawe Laweki: Ao examinar a
história de conflitos na FRELIMO, es-
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