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**
“Sem que este ponto seja esclarecido não se poderá compreender
a enormidade do crime que foi a “Exemplar Descolonização”.
**
“A tarefa é árdua e todos os esforços não são demais. Daí esta nova
contribuição de quem não é um escritor, mas um moçambicano de
coração que viveu o drama, que activamente tentou resistir, que
presenciou inolvidáveis factos e que por tal, sente este dever a cumprir,
para não deixar cair no esquecimento o exemplo heróico daquele tão
mesclado e descomplexado Povo”.
**
“...Qualquer destas correntes, é uma injustiça sem paralelo que a
História contradiz e que o Ultramar exige que se rectifique”.
**
“Esse Império imenso, não se construiu nem se manteve baseado
no número de soldados que não havia para tanto, mas na adesão do
gentio, a tal ponto que quando necessário, de zagaia em punho, este
defendia o seu direito de também ser português”.
**
“O do Imperador do Monomotapa que ao dividir o seu vasto
Império pelos seus três filhos, lhes pediu que se mantivessem fieis a
El-Rei de Portugal”;
**
“O Ultramar directa ou indirectamente, era para milhões de
portugueses no continente europeu, “a galinha dos ovos de ouro”.
**
“... e mais uma vez o Ultramar não faltou aos seus compromissos
e respondeu presente à chamada da mãe Pátria, que desnaturadamente,
um dia o viria a renegar”.
**
O Ultramar foi na realidade o fulcro dessas duas revoluções, mas
por razões opostas.
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- A semente responsável pelas Crises
- A “Exemplar Descolonização”
- A importância do 5 de Outubro
- A herança de Salazar
- O papel do 25 de Abril
- As verdadeiras causas do
7 de Setembro em Moçambique
**
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