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RDP1: COMEÇAR DE NOVO
Eurico Garrido (Moçambique)

"O Cirurgião de Tete"
MOÇAMBIQUE | TETE | MEMÓRIAS
COLONIAIS E PÓS-COLONIAIS
Um programa da Rádio pública portuguesa (RDP1)
Se existe um aspecto da história recente de que os
brasileiros nem fazem idéia – é o da guerra colonial em
África (1961-1974) travada pelos portugueses contra os
africanos, e vice-versa – uns (os portugueses) na defesa de
posições de herança colonial de conquista, e outros (os
africanos), na luta pela independência de suas terras, da
ocupação estrangeira européia.
Ora nesse contexto chamou-nos a atenção o programa
da Rádio pública portuguesa – RDP antena 1 – em que um
médico português progressista, Dr. Eurico Garrido, relata o
que viveu ao servir na África oriental, colonial portuguesa,
Moçambique, na década de 1960/70.
Alguns relatos referem-se à guerra na região de Tete,
como o bombardeamento com napalm pela força área
portuguesa, que por engano atingiria uma companhia
militar portuguesa aguardando para regressar a Portugal,
em fim de missão, provocando cerca de 70% de baixas. Os
alvos seriam os guerrilheiros da Frelimo. Num outro relato
o médico fala do caso de um capitão do exército português
que praticava o tiro ao alvo numa criança africana
pendurada pela perna. Denunciado o caso foi arquivado
“por se enquadrar numa situação de guerra.”
O entrevistado Dr. E. Garrido fala ainda dos
acontecimentos da baixa da capital de Moçambique em
outubro 1974, protagonizada por comandos portugueses
contra os recém-chegados guerrilheiros da Frelimo, e o
esforço de médicos portugueses no tratamento dos feridos
que chegavam ao hospital central devido aos tiroteios pela
cidade. Interessante a descrição da reunião com o médico
“branco da Frelimo” (em finais de 1974) “desencorajando”
os médicos portugueses em ficarem após a independência.
(Apuramos poder tratar-se do médico Hélder Martins). No
entanto, melhor será mesmo ouvir a entrevista.
Na foto ao lado, o supermercado Socote de Tete. Havia
ainda o Christos Luscos, etc. O governador de Tete era o
coronel Armindo Martins Videira. [Fonte: Anuário do
Estado de Moçambique 51ª edição, 1972-1973].
Para situar a última época colonial de TETE, anexos na
última página e o link da entrevista áudio do supracitado
médico à RDP 1 de Lisboa, acessível na internet. (Prof.
Mapilene).

Dr. Eurico Garrido

Mapa colonial de Tete

«Nascido em Vila Nova de Gaia no ano de 1940,
Eurico Garrido concluiu a Licenciatura em Medicina
pela Universidade de Coimbra em 1964, tendo passado
como interno de Neurocirurgia no Centro Hospitalar de
Coimbra e entre os anos de 1966 e 1968 como médico
do Quadro Comum do Ultramar, em Moçambique.
Galardoado com o Título de Cirurgião pela Ordem
dos Médicos em 1970, Eurico Garrido foi, entre 1985 e
1987, director do Hospital Distrital do Barreiro, tendo
coordenado a transferência dos serviços para o Hospital
Novo, continuando a exercer a função de Director
Clínico do Hospital de Nossa Senhora do Rosário até
2003, ano em que cessa funções por aposentação.»

In «Rotary do Barreiro homenageia Eurico
Garrido “O Barreiro continua a ter um dos
bons hospitais do país e isso em parte devemos
ao Eurico Garrido.”» (Data Venia).
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«Eurico Garrido (Moçambique) - "O Cirurgião de
Tete" Primeira Emissão: 23 Jun 2013 | Segunda Emissão:
20-21 Outubro 2013 | Duração: 51m (Classificação:…) O
regresso a 1975/76. A chegada a Portugal em discurso
direto. Testemunhos de quem saiu das ex-colónias para...
"Começar de Novo"...

Produção e Realização de Iolanda Ferreira, com
comentários da historiadora Helena Matos e participação de
Inês Lopes Gonçalves, Madalena Balça e Manuela Silva
Reis.
Domingo às 13h08 | Reposição aos Sábados (23h).»
Áudio entrevista| http://www.rtp.pt/play/p1019/e121366/comecar-de-novo

