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Dedicatória e agradecimentos
Este Livro, que pretende transmitir aos leitores os meus sentimentos e
análise da vida que vivi, mostra, pelo seu conteúdo, quão difícil é seleccionar
pessoas a quem dedicá-lo. Dedico-o, portanto, a todos aqueles com quem
convivi, brinquei, estudei, trabalhei, lutei e venci. Dedico-o também aos
anónimos com quem me cruzei nos caminhos que percorri. Alguns destes
proporcionaram-me momentos de felicidade quando me permitiram deleitar
os meus olhos nas suas belas danças ou canções em espectáculos de
assistência gratuita. Não enumerarei as tão variadas actividades, desde as
económicas às socio-culturais, que esses anónimos me deram azo de
presenciar. Não foram sempre momentos alegres, porque até a brigas assisti e
até cadáveres de sexo mutilado vi, de pessoas anónimas, mortas por
assassinos anónimos. Tudo, o bom e o mau, o triste e o alegre, o belo e o feio,
enfim, todos os contrastes da vida de todos os que me rodeavam foram construindo a minha personalidade.
Porém, não posso esconder que a minha emoção sobe aos seus níveis
mais vibrantes quando penso no incomensurável contributo dos meus pais no
forjar do homem de verdade que eu sou, abraçado a outras pessoas, sem a
vida dos quais eu não saberia existir. São os meus pais, que ao orientarem os
meus primeiros passos, implantaram os pilares mais fortes para a construção
desta personalidade que me tornou uma figura moçambicana de renome
nacional e internacional, amado, honrado e prestigiado por uma grande
maioria de observadores.
Quero, pois, render homenagem ao meu falecido pai, que nos deixou a
23 de Maio de 1994, sem ter podido ouvir este meu OBRIGADO PAI e à
minha mãe que ainda vive com os seus quase 95 anos (a completar no dia 9
de Dezembro de 2010), que me ajudou através das conversas que teve
comigo, antes e durante os anos em que escrevia folhas dispersas, que fui
reunindo para produzir este primeiro volume. Espero ainda poder entregar-lhe
um exemplar desta obra que também é dela.
Não falo neste volume da minha esposa e dos meus filhos, porque ele
não cobre o período da formação e da vida desta parte da minha família. Mas
quero que os leitores saibam quanta gratidão devo à minha adorada esposa,
Marcelina, pelo seu encorajamento para eu concluir e publicar esta obra.
Também aos meus filhos, que embora no princípio parecessem alheios ao
trabalho que eu estava a fazer, foram

ganhando interesse e desejo de me ver levar a sério a escrita deste livro, para
que eles pudessem beneficiar dele, já que eu não tinha tempo para lhes contar
de viva voz o que aqui escrevi e o que ainda estou a escrever. Eles
perguntavam-me sempre: «pai, quando vais terminar esse teu livro?»
Interpelavam-me quando me viam mexer nos papéis, blocos de notas e pastas,
à procura de onde retomar o fio da conversa. Perguntavam-me, por vezes,
com muita ansiedade, e, por outras, com um pouco de descrença na
possibilidade de o livro vir a ser uma realidade. É com grande tristeza que o
meu filho mais velho, o saudoso Nyimpini, deixou-nos, sem ter lido nem
sequer uma linha daquilo que escrevi para ele e os seus irmãos, além de todas
as outras pessoas que compõem a sociedade moçambicana.
Agradeço o apoio dos meus irmãos e do meu primo Fidalgo,
particularmente do mano José Luís. Deveras, o mano Zé e eu refe-ríamo-nos a
este livro como «O NOSSO LIVRO». Eu não poderia ter sido tão preciso na
narração de certos factos sem a ajuda deles.
As primeiras páginas do livro dei-as a ler ao meu amigo Mário da Graça
Machungo, que me encorajou a prosseguir a escrita naquele meu português da
rua, porque, segundo ele, era o que era necessário para dar maior naturalidade
à conversa com o leitor. Não podia esquecer-me de tão valioso conselho,
mesmo se as longas pausas na elaboração de um trecho ao outro me tivessem
feito descarrilar do estilo. Estou feliz porque o Mário aceitou, prontamente,
escrever o prefácio, com a mesma entusiástica motivação que o levou a apoiar
a minha ousadia de escrever.
O meu amigo e companheiro quase permanente no tempo e nos lugares
desta minha longa viagem de vida, Pascoal Mocumbi, que igualmente teve
uma breve ocasião de espreitar algumas das primeiras passagens, identificouse tão bem com a obra que embora esta fosse ainda apenas um embrião, ele a
tomou também como «O NOSSO LIVRO». Já quando eu estava no fim e na
fase dos acabamentos, ele insistia: «então, sócio, quando é que concluis o
livro? Quero iniciar a minha parte depois da tua». Seria de facto uma grande
satisfação sentir-me como contribuinte da sua inspiração para escrever um
livro, mesmo se de abordagem diferente ou matéria diversa. Ao Pascoal
agradeço também pelo apoio que me deu na busca de alguns dados e em
recordações, particularmente no que se refere à maior precisão na colocação
de determinados acontecimentos nos espaços e tempos apropriados.

O Albino Magaia, fez a revisão de muitos capítulos deste volume que
ainda não estava concluído. Ele, que era um escritor e professor de português,
não fez rodeios para me mostrar o seu entusiasmo e a sua disponibilidade
para apoiar aquilo que ele classificava como um bom trabalho. Foi a sua
maneira de me incitar a perseverar e a escrever sem complexos.
A dado momento tivemos de parar, quando ele descobriu uma falta de
ligação de uma parte, porque ainda não estava organizado em capítulos, do
que tinha escrito com outras partes que poderiam dar sequência à leitura, de
forma a concluir a ideia que eu queria transmitir. Isto resultou do facto de eu
ter concebido o trabalho como o de ir escrevendo notas para serem
compiladas mais tarde. Foi nessa altura que decidi olhar para a questão de dar
uma certa sequência à narração do que começara sem um plano concebido.
Convenci-me de que já podia chamar a este trabalho um livro, com o título
«Vidas, Lugares e Tempos».
É também com muita mágoa que fiquei sem os préstimos do Albino
Magaia, justamente nos momentos que mais precisava dele para a revisão
final, porque partiu deste mundo o nosso mabalane l de YO MABALANE,
grito da penitenciária de ka Mabalane, de todos, incluindo os que lá não
estavam, que consentiram a dor no corpo, com alegria na alma pela esperança
na vitória da luta que travavam contra o colonialismo. Em ka Mabalane ele
fazia parte dos 75 prisioneiros políticos, vidas com quem, embora em lugar
distante, me sentia ligado porque Mondlane me incumbira da tarefa de obter a
lista dos seus nomes através dos trabalhos de inteligência que eu já relizava
em 1965. Este volume não trata deste tempo. Dele falarei no próximo ou nos
próximos volumes.
Os textos sobre os quais o Albino trabalhou tinham sido transcritos dos
meus manuscritos em máquina dactilográfica eléctrica pela minha secretária,
Arminda Valentina Mafuiana, que se voluntariara a dactilografá-los nas horas
livres, embora estas lhe fossem escassas. Ela também conta muito entre os
que me acalentaram, pelos comentários que ia fazendo, a confiança de eu
poder produzir um livro. Sem ela estar aqui neste momento em que escrevo
esta frase, oiço-a dizer: «sinceramente, Camarada Presidente, aaah, Camarada
Presidente, agradecer o quê?! Dactilografei com prazer. Francamente,
Camarada Presidente...! ». Por isso, a ela só tenho a dizer: «finalmente, aqui
está o livro».
1 Mabalane em xitxangani significa escritor, ou escrivão.

O Magnífico Reitor da Universidade Politécnica de Moçambique, o Dr.
Lourenço do Rosário, compreendeu que a minha falta de tempo, as minhas
frequentes e sucessivas viagens não me deixavam concluir a obra que eu dizia
sempre faltar pouco e propôs-me que eu trabalhasse com o apoio de alguém
que ele poderia sugerir-me. Aceitei a oferta. E a Rosania, sua colaboradora
mais próxima, que acompanhava a nossa conversa apoiando
entusiasticamente a proposta do seu chefe, acrescentou com aquele seu
sotaque brasileiro: «e eu mesma podia dar a minha colaboração». O Reitor
concluiu. «Pois, a Rosania estará sempre disponível para trabalhar consigo. É
importante que o livro saia o mais depressa possível. Estamos todos à
espera». E eu retorqui: «mas creio que o livro que escrevi não é o que todos
esperam.» Mas isto não o desencorajou e afiançou que de qualquer jeito ele
estava confiante de que seria um bom livro.
Obrigado, Camarada Lourenço, por me teres dispensado a tua já
superatarefada colaboradora para me ajudar a levar este trabalho a bom termo.
A Rosania da Silva apareceu-me como o contínuo acelerador que me
faltava para alcançar a velocidade necessária para chegar à meta neste dia 09
de Outubro, em que eu leio esta sms a que diz o seguinte: «prezado Presidente
Chissano, acabo de receber o prefácio. Vou enviá-lo para o seu e-mail. Já
combinei com o Editor a assinatura do contrato para a terça-feira. Depois
combinarei consigo a hora. Bom descanso.» A sms havia entrado no meu
celular às 23 horas, 04 minutos e 47 segundos. Tínhamo-nos separado havia
menos de três horas, depois de termos percorrido o texto para vermos se eu
concordava ou não com as propostas feitas pelos revisores e depois de termos
inserido as legendas apropriadas nas fotografias ilustrativas e fixado o plano
para as tarefas seguintes. Só nos faltava o Prefácio e, é claro, esta minha nota
de agradecimentos e dedicatória para a entrega do trabalho à Editora.
Este é um dos muitos exemplos do valor, interesse e eficácia que teve a
colaboração da Rosania.
Foram várias as observações dela. Mas a melhor foi aquela que me deu a
confiança de que a obra seria lida com gosto por muitos. Ela disse-me: «mas o
Senhor Presidente escreve bem e quem pega neste seu livro não tem vontade
de parar de ler».
Não saberei como agradecer à Rosania pelo apoio técnico que me
prestou. Juntos organizámos o livro em capítulos, juntos descobrimos as
passagens ou palavras que poderiam criar dúvidas aos leitores

e tratamos de encontrar melhores apresentações. Fomos juntos tirar, ou
melhor, orientar o fotógrafo a tirar fotos, tanto em Maputo como em Gaza.
O André Leite, que eu pensava ser um amador, revelou-se fotógrafo de
mão-cheia, com uma paixão pela sua arte e uma atenção tão aguçada ao
pormenor que era capaz de contar através das imagens, tão bem como eu, as
histórias que eu lhe contava oralmente. Fica aqui registado o meu apreço, não
apenas pelas belas fotos que ele tirou, de lugares históricos da minha vida na
Avenida de Angola e na Mafalala em Maputo e em Malehice, mas também
pela amizade que me estendeu durante os dois dias em que estivemos juntos.
A Rosania e eu seleccionámos de entre as fotos que tirámos e as que já
existiam, as que convinha inserir no livro.
A Rosania empenhou-se na busca da Editora mais conveniente.
Apresentou-me algumas propostas. Seleccionei a que me pareceu mais
adequada, a Texto Editores, a quem agradeço desde já pelo rápido
acolhimento e pelo interesse demonstrado em publicar o meu, «nosso livro».
Finalmente, não poderia ter concluído esta obra se não tivesse
encontrado prontamente revisores com o mesmo interesse, entrega, empenho
e amizade demonstrados pelo saudoso Albino Magaia.
Não foi difícil. Valeu apenas um telefonema ao meu amigo Jorge Matine
para ele aceitar prontamente o meu pedido. E no fervor da emoção, pediu-me
autorização para trabalhar com o amigo Augusto de Carvalho. Foi uma
proposta que acolhi com júbilo, porquanto esta era a alternativa que tinha
escolhido, caso o Jorge estivesse indisponível. Não há melhor palavra do que
obrigado.
Como agradecer a todas estas vidas que demonstraram o seu afecto por
mim e a sua vontade e alegria em apoiar-me?
Espero que o sucesso que este livro vier a ter será a minha melhor forma
de gratidão, sobretudo se ele lograr ajudar-nos a valorizar as conquistas do
nosso povo que hoje gozamos, pela transmissão do conhecimento mais perto
do chão, do que foram os tempos passados. Para já, fica a minha amizade,
como parte indispensável do meu apreço.
A minha amada Marcelina digo: «Aqui está a primeira parte do nosso
livro».
Maputo, 09 de Outubro de 2010
Joaquim Alberto Chissano

Issilamo quando esta conversa teve lugar. Ela estava a acompanhar-me
quando, vindo do Núcleo, eu ia a caminho da Mafalala.
Vim a conhecer a Eulália Maximiano já em Lisboa durante uma tarde
dançante no Clube dos Marítimos em Lisboa. Eu era «um rapaz bonito, bem
apresentado, um bom cavalheiro» foi a impressão com que ela ficou no
primeiro encontro com o futuro cunhado. Perguntei-me naquele momento
quando dançava com ela, que pensará ela quando souber o que eu fiz para
salvar algum dinheiro do que o seu pai ia perder por causa dela?
Ser estudante liceal, nem mesmo quando se andava no Liceu Salazar, a
escola «mais grande» de Moçambique não era passaporte suficiente para o
acesso do negro ao respeito dos brancos, sobretudo quando este decidia
continuar a viver como negro e a manter o essencial da vida dos indígenas, a
sua vida mais natural. O racismo não terminava com a aceitação de pretos em
escolas de brancos. Manifestava-se sempre pelas piadas dos professores na
escola, pelas piadas dos colegas, pela falta de naturalidade no relacionamento
que os professores e colegas brancos bons se esforçavam por ter com os
negros. Ás vezes estes tinham de fugir de tal relacionamento quando estivessem perante outros brancos com o medo da «crítica social». Mesmo os
inocentes, os que realmente se sentiam iguais a nós e tentavam brincar
connosco sem se lembrarem das diferenças de cor era-lhes chamada a
atenção, eram-lhes puxadas as orelhas. O camarada José Luís Cabaço lembrame muito bem desta realidade. Foi ele que em 1989 informa-me o que lhe
acontecera havia mais de 36 anos. «Levei uma sova da minha tia por ter dado
uma boleia na minha bicicleta a um pretinho. E esse pretinho era o camarada
Chissano. O senhores!». E o pai de José Luís Cabaço, que hoje conheço, não é
uma má pessoa. Não é um racista. Naquela altura também não devia ser um
racista. Porque o seria a tia do José Luís? Era arrastada certamente pela crítica
social. Não podia ser acusada de deixar o sobrinho habituar mal ao preto.
Estes nunca deviam ser deixados entrar nos bolsos da gente.
Eu nem me lembrava que Cabaço me levara na sua burra. Só me
lembrava de um menino branco, mais ou menos bem nutrido, que jogava
basquetebol e andebol nos campos do Liceu. E, de facto, andava de bicicleta e
cumprimentava-me. Depois de ele ter falado desta vez
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é que a minha memória flui para os anos passados. Vejo-me de facto sentado
no tubo do quadro da bicicleta que o amigo branco pedalava.
As crianças, nessas alturas, esquecem-se da cor ou não reparam mesmo
na cor uma da outra. O que nunca tinha sabido é da sova que ele levou. Nem
me apercebera de que ele nunca mais me carregou no seu velocípede. Ele não
era obrigado a fazê-lo e eu nunca me atrevera a pedir boleia em bicicleta de
branco. Quando receava chegar atrasado à escola, corria. Ao chegar, enquanto
eles estacionavam as suas bicicletas que enchiam todo o recinto debaixo da
cantina do Liceu e outros fechavam as portas dos carros dos seus pais e outros
ainda apagavam os motores das suas Scooters, ou Lambretas, eu apressavame a lavar na casa de banho o suor que me jorrava da cabeça, escorrendo pela
face abaixo, antes que tocasse a sirene para entrarmos nas salas de aulas.
Podia ter tido uma bicicleta se o meu pai não tivesse sido muito
cauteloso, quando me mandou escolher uma prenda por ocasião da minha
passagem do 2.° ciclo. «Bicicleta?! É perigoso. Em Lourenço Marques há
muitos carros» e sugeriu-me uma vaca que ele podia deixar procriar,
produzindo mais bois, mais vacas para mim. Era a forma de preparar o meu
futuro. Era melhor do que uma conta a prazo num banco.
Ele tinha acabado de obter uma pequena concessão de terreno lá nas
dunas, próximo da praia de Xai-Xai onde o senhor José Gaveta, chaufeur das
Oliveiras, tinha também o seu gado.
Infelizmente, com a «deportação» do meu pai para o norte, tudo ficou
perdido.
A dureza dos choques raciais e do desprezo a que o negro era votado
atinge a minha consciência quando frequento o quarto ano do Liceu 19541956. Tinha cerca de 16 anos de idade.
A idade e a colonização também me abriram mais os olhos. O meu
cérebro já exigia uma interpretação mais séria do mundo que me rodeava.
Não aceitava todos os abusos como naturais. Sentia-me com direito à
dignidade. Todo o preto tinha direito à dignidade. Este sentimento não era na
época só meu. Era de muitos, era nosso. Como poderei eu transmitir este
aspecto da nossa vida naqueles tempos se os episódios são infinitos? Tenho
de me contentar em contar algumas ilustrações, uns pequenos incidentes reais
que parecem contos.
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Costumávamos, eu e os meus irmãos, juntos ou alternadamente, ir
mimoveni ya Liveru, a terminal das carreiras dos Oliveiras na baixa, no
cruzamento entre as Avenidas Diogo Cão e Álvaro de Castro. Aos sábados e
às terças-feiras íamos entregar a um dos «chaufeurs» ou ajudantes amigos um
cesto de pães e açúcar, às vezes leite «Cruz Azul» ou macarrão, enfim
qualquer produto da cidade que pudéssemos adquirir para levarem para a
mamã e os irmãozinhos em Maleísse (é assim que escrevíamos Malehice
naqueles anos). As Quartas e Sextas-feiras íamos esperar por cartas e
encomendas que vinham de lá para nós. A minha mãe mandava-nos um dia
uma gaiola ou cangarra de galinhas, feita de varas e cordas de fibra de
téondzo {tamboeira ou messassa)} outro dia, um saco de mandioca ou
psiguema (mandioca seca) outro dia ainda, um saquinho de arroz em casca ou
pilado, e assim por diante, manga, massala, ananases, mafurra, mapfilwa,
feijão cafreal (nyemba), batata-doce, amendoim, feijão jugu, etc. O meu pai
mandaria uma carta num envelope com algum dinheiro para as propinas,
material escolar, açúcar, carne e outros produtos que a velha não produzia lá
em Gaza. As carreiras partiam de Lourenço Marques às oito horas da manhã
aos Sábados e Terças. Chegavam do Chibuto às 17 ou mais tarde, às Quartas e
Sextas. Nestes dias, enquanto esperávamos, íamos à cervejaria Coimbra, ao pé
da Associação Maometana, passar o tempo conversando com dois serventes
de mesa nossos conterrâneos. Eram eles o saudoso Paulino Sitoe que veio a
ser membro dirigente do grupo dinamizador da FRELIMO em Maputo, no
Bairro da Maxaquene ou de Mavalane, depois da proclamação da
Independência. O outro era o Alfredo Muxhlanga ou Muhlanga (o que alguns
escreveriam e pronunciariam Muchanga). Eles compravam-nos laranjada ou
limonada natural que bebíamos cá fora, longe das mesas dos fregueses. Preto,
mesmo quando anda no Liceu, Escola Comercial ou Industrial, não se senta
nas mesas dos bares ou cervejarias de brancos. Quando aceitam servi-lo, bebe
em pé, lá atrás, fora das vistas dos fregueses.
Os serventes davam-nos também um bolinho de vez em quando. Eles
tinham algum dinheiro. Aliás naquele tempo o servente de mesa de cervejaria,
restaurante, ou café, tinha algum dinheiro. O seu salário era baixo, mas
ganhava muito das gorjetas dos fregueses, sobretudo quando estes eram
«bifes» (africaners ou ingleses) que
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vinham da África do Sul. Poupavam algum do dinheiro que ganhavam
porque levavam algumas sobras de comida para as suas casas. Não tinham
que despender por todas as refeições.
Ao chegarem, víamos os machimbombos descer da Avenida Luciano
Cordeiro (actual Avenida Albert Luthuli) depois de dobrarem a esquina da
Pinheiro Chagas (actual Eduardo Mondlane) junto ao dispensário Santa
Filomena. Começávamos a marchar para a terminal.
Aliás, os nossos amigos serventes pediam dispensa e iam connosco ver
se vinha para eles qualquer encomenda ou uma carta.
Naquele dia, que em vez do meu irmão fui eu às carreiras com a minha
tia, não cheguei à Cervejaria Coimbra. Ficámos na terminal a conversar com
outros conterrâneos e familiares. Tomávamos ali conhecimento da saúde de
cada pessoa das nossas respectivas famílias, das desgraças e das alegrias de
cada um. Rungulissava um, rungulissava outro, as notícias passavam em
cadeia de uma família para a outra. Os que viajassem no dia seguinte levariam
as notícias para bem longe. Kurungulissa é a forma de saudação que
compreende uma narração do estado de saúde das pessoas que se
cumprimentavam e dos seus familiares e amigos ou outras pessoas e dos
acontecimentos importantes mais recentes que se achasse de interesse relatar.
Por exemplo, um acidente acontecido perto da casa do vizinho ou presenciado
algures no percurso de uma viagem. Depois seguia-se a conversa que
retomava a narração dos acontecimentos mais antigos que o interlocutor revelasse desconhecer ou conhecer mal. Estes tipos de saudações eram os nossos
jornais, estas eram os nossos telefones.
O machimbombo estacionou. As cartas foram-me entregues pelo
«chaufeur». Abri-as e confirmei que vinham duas encomendas na bagageira
por cima do machimbombo. O ajudante já lá estava e lia as chapas de papelão
ou de madeira das encomendas, uma por uma. «César Ussivane» e o
representante deste que ia esperar pela encomenda respondia «pronto»,
recebia a carga que descia pelas escadas atrás do autocarro, quando era
pesada, ou lateralmente, quando não havia o perigo de partir os vidros ou
riscar a tinta do carro. E o ajudante continuava. «Francisco Lumbela»...
«Pronto»... Fulano de tal «Macaringue» ia chamando em voz alta enquanto cá
em baixo outros liam um a um os subscritos das cartas que o ajudante ou o
«chaufeur» tinha entregue num molho amarrado com fio ou com corda de
tsondzo ou sisal. Tais eram os nossos serviços postais, os nossos correios.
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Enquanto isso, movia-se entre a multidão um polícia branco com o seu
uniforme de caqui bem-posto, ajeitando de vez em quando o seu boné e
volteando o seu cassetete no ar para melhor dar nas vistas. Rondava de um
lado para outro os seus olhos como que à procura de alguém bem definido. O
sipaio seguia-o, atento às suas bruscas mudanças de direcção. Que azar o
nosso! O polícia e o sipaio chegaram perto de minha tia. Eu estava a ler a
carta e não os via. Eles não sabiam que eu estava com a minha tia. Não me
ligaram113. O polícia dirigiu-se a ela abusivamente: mamana maningue
xonguíle heim. Estendia ao mesmo tempo a mão em direcção ao peito da
minha tia. Vi este gesto porque a voz dele tinha despertado a minha atenção.
A velha defendeu-se com o braço e não deixou que ele lhe apalpasse as
mamas e exclamou em Xironga «ahh, afinal que mal fiz eu! ?»
A raiva fez-me ferver o sangue. Subiu-me o calor ao mesmo tempo que
se levantavam os cabelos. Mas não disse nada. Parei de ler a carta e coloqueime entre minha tia e ele, como se nada tivesse a ver e só estivesse à procura
de um melhor espaço para continuar a minha leitura.
«Eh mufana, recebeu carta heim? O que diz carta? Kokwana está boa?
Mandou o quê? Mandioca?»
Respondi: «O senhor não tem nada a ver com isso». E ele «Ah! Rapaz
esperto, heim?! 'E tua mãe?» perguntou apontando para a minha tia. E
respondo: «E, sim senhor». O polícia tentou outras abordagens para humilhar
a minha tia, mas em vão. Eu não deixava a minha tia responder nem ele
chegar-se a ela. O diálogo interrompe-se quando chamaram lá de cima do
autocarro: «Alda Muinga» e a minha tia respondeu: «Pronto». Fomos receber
a gaiola de galinhas e ficámos a aguardar outras encomendas. Furioso, o
polícia vem ter connosco e diz: «Galinha, heim! Documento, rapaz». Não
entendi o que o documento teria a ver com as galinhas, mas tirei prontamente
o meu bilhete de identidade de Estudante. Irritou-se mais o «chancudo»114.
«Estudante hein, isto não é nada, caderneta indígena, homem!» a minha tia já
se tinha apercebido do perigo e desde o primeiro minuto tinha mandado
alguém de táxi à casa buscar a sua caderneta indígena, que afinal acabou por
não ser exigida.
4

113 Não me ligaram = Não me deram importância.
114 Chancudo ou chancas = nome pejorativo que os rapazes pretos e brancos, davam aos polícias brancos.
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O sipaio interveio de súbito, berrando «Eh, mumpfana wa yeuéa há
Psô?! (Ó miúdo, não tens respeito, não é?!) Buissa a passe». O sipaio estava
vestido dos seus calções curtos de caqui verde, casaco do mesmo tecido, com
as pernas enroladas com uma espécie de ligaduras de cor castanhoesverdeada, escura e com cofió vermelho na cabeça. Não era daqueles que
usavam capacetes como o vovô Tonhi, um cabo da polícia que era sipaio
também e bebia mudois sempre lá na nossa casa.
O polícia branco amarrotou o meu cartão de Identidade e mandou
algemar-me. O sipaio deu-me uma bofetada para me amansar e algemou-me.
Empurrou-me para o seu patrão. Eu gritei: «Quero o meu cartão. O senhor vai
pagar o meu cartão. Custou-me dinheiro. Você vai pagar, vai ver quando
chegarmos ao seu chefe. Vamos». O já assanhado chancas sacou primeiro do
cassetete, deu-me umas tantas cacetadas na cabeça, nas costas, nos maxilares
e onde quer que calhou no meu corpo, sem eu poder defender-me. Que
cobardia! ... Eu não podia aceitar esta humilhação. Lancei todo o meu corpo
em direcção ao dele, ao mesmo tempo que gritava: «Vamos à esquadra seu
cobarde». Não continuei porque a bofetada do sipaio me fez recuar e quase
cair sobre a multidão atrás de mim.
O «chancudo» sacou nesse momento da pistola e apontou para mim
gritando: «Mato-te, seu negro». Nessa altura foram os conhecidos e familiares
que ali estavam que me agarraram, interpondo-se entre mim e o sipaio e
implorando a este: «É criança, perdoa lá!» Outros imploraram-me: «Não
refila, filho. Vão-te matar. Se entras na esquadra, não sais» eu teimei em voz
alta: «Não pode ser!» e a intuição fez soltar outras palavras de choque que
bateram bem forte na cabeça do polícia. «Eu não sou indígena, sou estudante
do quarto ano dos Liceus. Não tenho caderneta indígena. E o senhor não tem
direito de me bater. Eu vou à esquadra e o senhor vai ver». Não me
incomodava ser indígena, mas sabia que aquela linguagem colocaria o polícia
em situação difícil. Tentei correr em direcção à esquadra número um, na
baixa, que eu nem sabia onde ficava.
Os presentes não me iriam orientar porque não queriam que eu lá fosse.
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Como o polícia tivesse apanhado um susto mandou tirar-me as algemas,
devolveu-me o cartão, ao mesmo tempo que se afastava. Gritei: «Tirem o
número desse gajo». E ele, ao ouvir-me, retirou o seu número de
identificação que ostentava no casaco e escondeu-o no bolso. Fui dominado
pela minha tia que, em uníssono com outros velhos conformados com a
opressão, ali me imploravam para não fazer nada. O polícia iria negar tudo. E
quando menos iriam guardar-me na detenção por uns dias para depois me
pedirem desculpas e mandarem-me embora. «Não vais conseguir nada com
os brancos, filho!».
Desisti quando me lembrei de que dois dias mais tarde, na sexta-feira, eu
tinha de viajar para o Xai-Xai. Desistia, mas ia retomar o caso com o meu
pai. Certamente o Administrador de lá iria ajudar-me a protestar por respeito
ao meu pai, o seu Língua.
Ao chegarmos a casa, as partes do corpo agredidas começaram a doer. A
calmia dos nervos dava lugar à sensação de dor. A minha avó ferveu água e
massajou-me com pastos quentes. Valeu o que valeu, mas, cada vez menos,
conseguia falar e muito menos mastigar. Ambos os maxilares tinham
recebido cacetadas, chapadas e socos. O sangue do nariz tinha parado de sair
desde que lá na baixa os parentes me socorreram.
Em Xai-Xai, tive de compreender mais um conselho do meu pai. Não
valia a pena levar o caso avante. Não iriam fazer nada. Quando muito, haviam
de ralhar ou ameaçar o senhor guarda na nossa presença e quando acabasse a
farsa, tudo ficaria na mesma e nós ficaríamos marcados. De resto, nada devia
perturbar os meus estudos. Tínhamos de evitar qualquer pretexto que pudesse
convidar uma perseguição. A causa da raiva do polícia branco não foi
somente o fracasso de levar a minha tia a acompanhá-lo à cama. Foi também
a inveja de um negro que andava no Liceu Salazar.
Tive de me conformar. Comecei a entender melhor o que diziam o meu
pai e outros velhos. Para mudar a nossa vida de sofrimento, tínhamos de
conquistar o saber, ganhar a escola.
Estes professores negativos do tipo do Polícia Branco das carreiras dos
Oliveiras foram-se multiplicando na minha juventude. A lição que acabo de
narrar não foi a única. A primeira é aquela que já contei do furúnculo no 1.°
ano do Liceu. A segunda passa-se exactamente no 4.° ano do Liceu. Nesse
ano lectivo entrou para o Liceu o
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meu irmão Alberto. Foi o ano em que entrou uma leva razoável de pretos,
dentre os quais o Jorge Tembe, a Aurora Namboro, a Graça Celeste
Mucambe, o Filipe Nhacale e o Adolfo Manhiça. Eis que numa tarde, ao
entrarmos no pátio da escola, pelo portão do lado do Museu, um aluno do 2.°
ou 3.° ano manda baixar a cabeça ao meu irmão. «Abaixa caloiro». Era da
praxe. Avancei depressa e coloquei a minha mão no ombro do meu irmão e
declarei: «Está protegido». Era da praxe. Não podiam dar-lhe nenhuma
pancada nem rapar-lhe o cabelo como teriam o direito de o fazer, caso ele não
tivesse protector. Eu era de classe mais avançada. Tinha o direito de proteger
qualquer caloiro. Mas a vaidade branca sobrepôs-se às normas estudantis. O
menino branco olhou para o seu próprio corpo pesado, comparou-o com o
meu fuinha e malnutrido. A conclusão era lógica. Se eu tinha o direito de
proteger, não tinha a força para tal. E não tardou a agir. Um soco inesperado
rachou-me os lábios. «Protege lá, seu cão!», «Protege lá, seu negro!», Seguiuse um pontapé. Apesar de malnutrido e pequeno de tamanho, não deixei de
ripostar. Dei uns tantos socos de retribuição. O meu irmão também atirou-se.
Os branquinhos vieram em massa por cima de nós. Salvou-nos o
aparecimento de um carro de um professor que pôs todos em debandada. O
professor veio ter comigo e mandou-me ir depressa lavar-me, sem se importar
de saber o que se tinha passado. Para ele era apenas uma briga de miúdos, que
importava apenas separar. O pior é que eu já não sabia quem eram os outros.
Apesar de tudo, fiquei feliz porque o meu irmão não teve de dar o cabelo a
rapar em cruz.
Os meus estudos no quarto ano não me correram bem. Não consegui a
média necessária para transitar de classe. Repeti o ano e passei para o quinto.
É de notar que aqui também, como no 1.° ano, influiu o carácter dos
professores e a sua atitude em relação aos alunos mais fracos. Com o
professor Gonçalves na disciplina de desenho, por exemplo, tive notas de
«muito bom» que serviram para elevar a minha média.
No quinto ano, tenho como professor de Português o Senhor Francisco
Maria Martins, um comissário da Mocidade Portuguesa, a quem
alcunhávamos de Xico Lagartão, dada a sua altura exagerada para nós
miúdos. Decidiu numa das aulas realizar um concurso de recitação de poesia
entre os alunos da turma. Escolhi um dos poemas mais compridos e tido como
um dos mais difíceis de recitar. Decorei-o
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bem. Preparei-me para vencer. As tardes culturais do Núcleo ajuda-vam-me.
Nunca tinha assistido a um recital de poesias protagonizado por artistas ou
poetas, nem no cinema. O que eu sabia era o que ensaiávamos no Núcleo e o
que ouvia alguns das escolas da missão Maleísse recitar, quando se iam
despedir do senhor Cónego Boavida, depois de um bom almoço de Natal por
ele oferecido. Recitámos todos os que estávamos preparados. Seguiu-se a
votação e ganhei. Os meus colegas não me deixaram nenhum motivo de
queixa. Foram justos, apesar de serem brancos. Eu tinha recitado bem,
obedecendo do ritmo da poesia, vivendo o conteúdo, com gestos comedidos,
com o vigor de voz necessário. Não falhei nenhum verso ou palavra. Foi uma
boa apresentação.
O Xico Lagartão, o professor fascista (agora é que sei que era fascista), e
portanto racista, não gostou da votação e censurou. «Tudo bem. O Chissano
recitou bem. Recitou um poema difícil. Mas a pro-nún...cia senhores!...» Eu
tinha a pronúncia de negro, de indígena. Disto nunca me esqueci. Com o
andar dos tempos, saber que podia falar bem português e até recitar bem um
poema português com a minha própria pronúncia a que a minha mãe e o meu
pai me deram, tornou-se um motivo de orgulho. O orgulho misto cresceu-me
mais quando convivi com guineenses, cabo-verdianos, angolanos e sãotomenses de quem ouvi pronúncias bem diferentes. Melhor ainda,
envaideceu-me constatar que a minha pronúncia do português tornava as
expressões mais perceptíveis do que quando pronunciadas por muitos
portugueses do Minho ou da Madeira. Em Portugal, a pronúncia não é única,
não é uniforme. A do Brasil é totalmente outra.
A atitude do Xico Lagartão não foi senão de racismo. Os franceses não
ligam muito a esta coisa de pronúncia. Com a porta fechada podemos
adivinhar o país de origem de alguém que fala do outro lado dela. Podemos
dizer se é um árabe da Argélia a falar francês ou se é um senegalês ou outro
da África francesa negra. E estes até podem ser escritores doutorados em
letras. Porque ter complexos quoi\
O mesmo encontramos entre os negros colonizados pelos ingleses. Não
há complexo. O nigeriano, o ganês, o liberiano falam o seu inglês
diferentemente do falado por um tanzaniano ou um queniano. E todos diferem
dos britânicos. Os escoceses também diferem.
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Não diria que aprender a pronunciar-se bem uma língua como os donos
é mau. O que é mau é o que muitas vezes se nota entre os nossos assimilados,
adulterar a pronúncia da sua própria língua e do seu próprio nome africano
por aportuguesamento forçado ou não. O racismo em Moçambique, nos anos
quarenta e cinquenta, era, quanto a mim, pior que o Apartheid na África do
Sul. A lei dizia que não havia segregação. Portugal era uno e indivisível, era
inter-racial, etc. Mas tudo estava bem separado.
Bairros de caniço para preto, bairros indígenas chamados mesmo assim
desta maneira, «Bairro Indígena», caderneta indígena diferente do Bilhete de
Identidade de branco, escola primária para preto, acesso ao ensino secundário
dificultado para o preto e ingresso quase impossível ao Liceu até 1951.
Acesso a posições bem remuneradas no funcionalismo público, onde era
difícil encontrar um contínuo preto. O preto era servente. O branco era
contínuo. Um vestia farda branca e outro vestia farda de caqui. Um mandava
varrer e o outro varria ou limpava o chão e os vidros. Um mandava carregar e
o outro carregava qualquer fardo.
Quando os portugueses se defendiam, diziam que não havia racismo, o
que havia era diferenças de instrução. Eram diferenças económicas. Os pretos
é que eram preguiçosos.
Na África do Sul, Apartheid significava desenvolvimento separado. Mas
havia desenvolvimento. Não muito, mas havia. Havia Escolas primárias e
secundárias para pretos, universidades para pretos, clubes, cinemas e teatros
para pretos. Havia hospitais para negros. Havia negros iniciados em comércio.
Igrejas com pastores negros. O nível era inferior ao das instituições de
brancos, mas havia instituições que funcionavam e criaram os líderes negros
como Albert Luthuli, Cotana, J B Max, Goven Mbeki, Nelson Mandela,
Oliver Tambo, Walter Sisulo, Duma Nokwe, Bispo Desmond Tuto e outros
grandes líderes com alta formação académica.
Recordo-me de excursões que alunos e professores negros de escolas
secundárias de negros realizavam para Lourenço Marques onde passavam
uma semana ou duas de férias. Vinham todos os alunos com uniformes
escolares de meter inveja. Tocavam as suas flautas, as músicas negras da
África do Sul do momento, os Skokianes e os Jaivings. Exibiam a sua cultura
e falavam as suas línguas que eles aprendiam a escrever na escola, além do
inglês.
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Em Moçambique todos éramos iguais perante a Lei, mas havia tribunais
para uns e para outros, o administrador é que era o tribunal. Deportação para
são Tomé e Príncipe era só para indígena, trabalho forçado era feita só para
indígena.
Durante o tempo em que vivi no Xai-Xai, vi muita gente a trabalhar na
contribuição braçal ou gente do Xibalu a arranjar estradas, a puxar o
Ndhindhasi, (a grande roda de betão que compactava as estradas).
Todos eram negros. Os «contratados», homens de xibalu que eu via nas
plantações de cana-de-açúcar, no Xinavane eram todos negros. A distribuição
de semente de arroz e de algodão para a sua cultura forçada era feita só aos
indígenas. E o indígena tinha de apresentar e vender obrigatoriamente por
cada medida de semente distribuída umas tantas múltiplas medidas
predeterminadas de arroz ou algodão colhidas. Não importava considerar se
houve praga, seca ou chuva a mais. Se não apresentasse arroz suficiente, era
punido com palmatória para que confessasse onde teria escondido o resto para
a sua alimentação. A alimentação do indígena era secundária. Ele tinha de
vender primeiro do Instituto do Arroz e só tinha o direito de comer o
excedente comprovado. Mas também não podia recusar-se a cultivar arroz ou
algodão. Tinha de receber a semente. Um crédito forçado.
Apesar destas atitudes e ambiente desmoralizantes, no quinto ano os
estudos correram-me razoavelmente bem até aos exames. Tive as médias
requeridas para ir aos exames nas duas secções. Contudo, não pude passar na
secção de letras. Tive uma grande deficiência em Português, disciplina do
professor Chico Lagartão apesar da compaixão que ele declarou ter de mim
quando leu uma redacção minha, dessas que ele por vezes mandava escrever
com temas à nossa escolha. Decidi falar das dificuldades de um menino pobre
que andava na escola sem condições materiais, sem livros para ler, sem
alimentação adequada, sem condições de estudo em casa, etc, etc. Eu tinha na
mente todos os estudantes do NESAM. Mas o professor Francisco Maria
Martins ficou com o sentimento de que aquela era a expressão de alguém que
vivia na carne o que escrevia. Ficou tão comovido que falou muito do
conteúdo da redacção na turma e concluiu com uma decisão de criar uma
biblioteca da Mocidade Portuguesa no Liceu para que os alunos pobres
pudessem também ler e preconizou a ideia de lanches gratuitos para os
mesmos, à guisa do que se fazia na escola
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primária para os da caixa escolar, com o fim de tentar superar a baixa
qualidade da sua dieta.
Foi nessa ocasião que me convidaram a aprender a encadernação num
dos cursos voluntários que havia na escola e dos quais não tinha tido
conhecimento antes. Aprendi a encadernar livros, até com carneira.
Infelizmente não gozei muito destas novas facilidades porque não quis
repetir a secção de letras no Liceu Salazar.
A minha opção estava feita. Eu iria fazer Medicina. Para este curso, o
que importava era a secção de ciências. Não devia ficar um ano sem estudar
ciências sob o risco de ter dificuldades no sexto ano, caso me esquecesse das
matérias dos anos anteriores.
O meu pai aceitou que me fosse matricular no Instituto Portugal, onde
frequentei ao mesmo tempo o quinto ano de Letras e o sexto ano de Ciências,
alínea F. O Instituto pertencia a um tal senhor doutor Cabral e funcionava
onde é hoje a Universidade Pedagógica. Aqui encontrei a professora de
Ciências Naturais que tive no primeiro ano, a Irene Vaz que substituíra, então,
o meu primeiro professor nesta disciplina, o Dr. César Fontes, um médico
aliás, o nosso médico escolar. Prestou-me muita atenção e muito carinho
durante o sexto e o sétimo anos. O meu professor de desenho era um
engenheiro, o engenheiro Vicente, que decidiu ensinar-nos a desenhar duma
maneira prática e eficaz, muito fácil de entender, mas um tanto ou quanto fora
do programa. A sua esposa, nascida em Angola, que era a nossa professora de
Filosofia e de Organização Política do Estado, era como ele, uma liberal que
por vezes fazia comentários políticos em forma de crítica ao regime vigente.
Não fazia longas análises, mas disparava uma ou duas reflexões curtas como
estas de que me recordo:
«O Chissano, em quem votaria? Américo Tomás ou Humberto
Delegado?». Não tive de responder. Olhei para ela, encolhi os ombros
enquanto tentava organizar a minha resposta. Ela não esperou e rematou:
«Claro, em quê é que isso mudaria a sua vida, não é verdade? Tem muita
razão, sim senhor. A mudança de regime em Portugal não mudará nada nas
Colónias...». Ela própria decidia quando mudar de assunto para falar
propriamente da matéria da disciplina de Organização Política.
O professor de Matemática foi um outro Engenheiro chamado Moreira, a
quem demos a alcunha de «Pequenino» por causa da sua
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estatura. Gostei muito dele porque ensinou-me a raciocinar. Não ficava
satisfeito em ver os estudantes decorarem fórmulas sem saberem deduzi-las.
O método era o oposto do que me habituara nos anos anteriores.
Este professor convidou-me a estudar na sua casa na esquina da rua do
Instituto com a 24 de Julho, no primeiro andar onde ele dava explicações a
outros estudantes, incluindo os do Liceu Salazar. Não tive de pagar, eu
estudava sozinho e fazia perguntas quando encontrava dificuldades. Os
outros pagavam pelas explicações. Pedi que ele ajudasse o Mocumbi e ele
aceitou.
O professor de Física e Química foi o próprio Director da escola, o
Doutor Eurico da Fonseca, que foi igualmente dedicado aos seus alunos. O
ambiente no Instituto era muito agradável, havia amizade entre os alunos e
entre estes e os professores.
Na secção de letras do quinto ano tive o excelente professor de
Português que também era professor no Colégio Pedro Nunes, o Doutor
Adalberto de Azevedo. Não me recordo dos nomes dos professores de Inglês,
História e Francês. Só me recordo de que para esta última disciplina tivemos
uma senhora.
Os meus conhecimentos de Português melhoraram muito com este meu
novo professor. Tudo se tornava claro de tal forma que num concurso de
gramática na turma fiquei em primeiro lugar com 18 valores, seguido por um
colega que teve 16. Mas porque houve suspeita de alguns alunos terem
copiado uns dos outros, o que não era o caso dos dois primeiros classificados,
o concurso foi anulado. No segundo concurso ganhei o segundo prémio com
16 valores. O primeiro teve 17. Comecei a ganhar confiança em mim próprio.
No Núcleo comecei a dar explicações com maior confiança. Estes
resultados reflectiram-se no sucesso que tive nos exames que prestei no Liceu
Salazar como aluno externo.
Na prova escrita de Português ocupei a segunda posição na classificação
de todos os examinandos daquele ano, com 15 valores, tendo o primeiro tido
16 valores. Fui à prova oral e confirmei o que eu sabia para o grande espanto
do Doutor Francisco Maria Martins que calhou ser o meu examinador. Fezme perguntas sobre todas as matérias, os Lusíadas, a Antologia Portuguesa,
Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Júlio Dinis, etc. Respondi a tudo tão
correctamente que o examinador não pôde senão deixar escapar a expressão
do seu espanto.
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«O Chissano evoluiu tanto assim?! Como foi isso possível?» Porque não
queria complicar a situação respondi: «Não sei». Mas sabia.
Foi graças aos ensinamentos do Dr. Adalberto Azevedo que pude vir a
leccionar português no Instituto Moçambicano em 1964 e 1965. Com os
conhecimentos dados pelo Pequenino também pude dar melhor apoio aos
meus colegas no NESAM bem como mais tarde leccionar Matemática no
Instituto Moçambicano. Também leccionei Educação Física. Mas neste caso
não o teria feito só com a experiência transmitida no Liceu pelo professor
Prata Dias. Vali-me das noções teóricas que o Mocumbi me transmitiu do
curso que ele fazia com a Doutora Deolinda Martins (uma médica) que aliás
também se interessou em introduzir a prática de ginástica no centro
Associativo dos Negros, da mesma maneira que o tinha feito o Professor
Tadeu. Este chegou a levar a sua equipa para uma competição de ginástica
aplicada em Portugal, mas não foi a equipa do Centro em que participaram
alguns elementos do NESAM, como o Mariano Matsinhe. Esta equipa estava
pronta para a competição de ginástica aplicada. Mas o professor Tadeu
preferiu uma equipa militar chefiada pelo furriel Magudo, que ele treinou ao
mesmo tempo que a do Centro.
Um ano depois de eu entrar no Instituto Portugal, vieram matricular-se
alguns pretos. Eram eles o João Cuambe, que depois da independência eu
convidei a ocupar o posto de Director do Instituto Superior das Relações
Internacionais, que entretanto criámos sob a minha orientação quando era
Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jubileu Mulambo que convidei também
para o Ministério dos Negócios Estrangeiros para se ocupar da Administração
e Finanças, o João Jamisse Nhambiu que se encontra ainda nos Estados
Unidos da América depois de ter tentado restabelecer-se em Maputo sem sucesso. O outro foi o Tchaúque que infelizmente nunca mais encontrei sobre a
qual correu boato de que fora da PIDE. Todos os quatro pertenciam a Igrejas
Protestantes e viviam no Lar do Conselho Cristão de Covo, o mesmo «Covo
Lar» onde estivera internado Eduardo Mondlane nos anos quarenta.
O contacto com Mocumbi, cuja mãe era da Igreja Presbeteriana (a
Missão Suíça) e estes colegas do Instituto Portugal motivaram a minha
familiarização com o Conselho Cristão, particularmente com os Missionários
suíços, tais como o Pastor Clerc que vivera com o
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Presidente Mondlane. Eu passava pelo Covo Lar nos dias em que regressava
da escola na companhia dos meus colegas protestantes.
O contacto com estes colegas e os demais do NESAM, entre os quais
havia um grande número de presbiterianos, levou-me a visitar várias vezes a
Igreja da Missão Suíça do Chamanculo e a familiarizar-me com as suas
actividades, tais como as Patrulhas e os Mintlawa. Aliás, estas visitas haviam
começado antes, quando o Pascoal e eu, nos meses de Fevereiro, íamos
participar nos piqueniques da Machava ao ar livre, onde assistíamos a
concursos de canto coral dos diversos grupos da Igreja. Foi aí onde conheci o
senhor Chemane, o compositor do primeiro Hino Nacional do Moçambique
Independente. Ele já era um maravilhoso compositor e maestro que nos
concursos ganhava primeiros ou segundos lugares.
O Mocumbi tornou-se tão presente na nossa família que nos tornámos
irmãos. Ele passava as suas férias grandes em Malehice comigo, tornando-se
bem conhecido de todos os nossos familiares e amigos próximos. Foi assim
que começámos a fazer, sempre juntos, uma das partes difíceis de ver da
História do nosso país, talvez uma parte.
Quando o seu pai, o senhor Manuel, que trabalhava na Livraria Papelaria
Progresso decidiu construir uma dependência de paredes de madeira na sua
residência na Mafalala para melhor acomodar os seus dois filhos e os seus
sobrinhos e cimentar o chão deteriorado da casa principal, juntei-me ao meu
amigo para lhe darmos uma mãozinha na obra. As madeiras para a
dependência que passou a ser o quarto de dormir e salinha de estudos do
Mocumbi eram tiradas dos caixotes de pinho que vinham de Portugal com
volumes de livros e outro material de papelaria. Uma vez os caixotes
esvaziados do seu conteúdo, eram oferecidos ou vendidos à bagatela ao
senhor Manuel pelos seus patrões.
Ambos sentimos a mesma dor quando a madrasta abandonou o senhor
Manuel agonizante no leito da sua morte.
Pascoal passou a morar na casa de sua mãe com o padrasto e os outros
irmãos no Chamanculo, onde passei a ir visitá-lo. Mais tarde vieram viver,
sem o padrasto, na casa da Mafalala onde a Dona Leta vive ainda hoje.115
115 A Dona Leta já faleceu mas ainda era viva quando escrevi esta passagem.
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As nossas relações com a família da mãe do Pascoal tornaram-se
intensas. Visitámos frequentemente o avô Alson Nkuxlhe, os tios Jerry,
Patimosi e Timóteo. O avô Nkuxlhe não deixava passar nenhum oportunidade
para rezar uma longa oração com as mãos postas em cima de cada uma das
nossas cabeças. Pedia a Deus que nos desse a sua bênção para que tivéssemos
sucessos nos nossos estudos, para que fôssemos grandes homens. Pedia que o
Todo-Poderoso nos encaminhasse na vida e que fizesse de nós o que fosse da
sua vontade porque Ele é que era toda a Sabedoria, o Criador de cada Homem
e o caminho de cada um.
As suas orações devem ter sido ouvidas lá nos céus, assim como as
orações dos meus pais, dos meus avós, de todos os meus familiares e todos
quantos nos queriam o bem. Fomos sempre uma grande esperança dos
Nkuxlhes. Éramos um grande orgulho para eles que esperavam que iríamos
servir o nosso Povo no futuro. Os filhos do vovô Nkuxlhe tinham vivido
longos anos na África do Sul. Por outro lado, as igrejas protestantes tinham
uma longa visão sobre o futuro de Moçambique. Queriam, portanto, ver o
Homem negro a progredir na Educação. Após a morte do pai do Pascoal, a
igreja presbiteriana aceitou subsidiar uma parte dos seus estudos, apesar de
ele e o falecido pai serem católicos. Veremos que mais tarde me dão também
uma bolsa de estudos.
E possível resumir tudo o que tenho estado a contar, mas será que os
meus filhos, os meus sobrinhos e os meus netos teriam outras oportunidades
de ouvir estes detalhes? Será que todos os jovens de hoje imaginam o que isto
foi? Será que todos nós estamos cientes do esforço que foi necessário e é
ainda necessário para corrigirmos todas estas anomalias coloniais, incluindo a
nossa própria deturpação de valores? Será que o ambiente que foi vivido
naquele tempo pode ser apresentado em poucas frases? Creio que nem mesmo
estes apontamentos alcançarão esse objectivo. Oxalá que outros falem das
suas experiências e percepções. Por enquanto, deixe-me continuar a contar,
desta maneira explicarei quando e porquê saí para Tanzânia.
Podia dizer que fui em busca do saber, em busca de uma Pátria, em
busca de cidadania, em busca de dignidade e pronto. Mas que significado
teriam estas palavras? Podia acrescentar ainda que não nos deixavam entrar
nos cinemas deles. Mas acho que não é suficiente. Devo contar algumas cenas
que a dada altura tivemos de provocar, quando
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já éramos mais maduros. Algumas nem eram provocadas, aconteciam por
vezes repetitivamente com igual teor e com maior ou menor repercussão.
Algumas destas cenas do ano 1960 são interessantes. Uma que só é conhecida
por mim e por aqueles a quem eu contei, passou-se no cinema Gil Vicente.
Cheguei, enfarpelado no meu fato cinzento (comprado na Saratoga do AltoMaé às prestações) para ser mais respeitável. Estudante do último ano do
Liceu com cartão de estudante que dava direito a redução do custo do bilhete.
Coloco-me na fila da bilheteira. A minha retaguarda segue-se imediatamente
um cidadão de origem indiana ou paquistanesa. Quando chega a minha vez
entrego o dinheiro e o cartão e digo «Um bilhete». A senhora, ainda rapariga,
nome pelo qual o negro não deve chamar à menina branca, portanto, a senhora
olha para mim com desdém e nem sequer observa que tenho um cartão de
estudante na mão. «Para quem é o bilhete?» pergunta-me ela. «Para mim» e
ela rematou: «Ora esta, afaste-se», e continuou: «O senhor, se faz favor»
dirigindo-se ao cidadão de origem indiana ou paquistanesa. Não me afastei
antes de insistir. «Afastar-me porquê?» E ela: «Olhe! Você não sabe que isto
aqui não é para vocês:» Teimei: «Vocês, vocês quem? Eu estou sozinho aqui,
quero só um bilhete». A moça começou a perder a paciência. «Não se faça de
parvo, retire-se» e chamou o que se seguia. Olhei para trás e concluí. «Ah! Já
percebi. Espera aí». Saí da «bicha» em flecha e subi as escadas quase que
saltando de dois em dois os degraus para chegar depressa ao gabinete do
gerente. E sem dizer boa tarde atirei com esta. «O senhor Rodrigues, eu venho
devolver-lhe o meu cartão de estudante. Peço que me devolva o que paguei
pelo cartão e me recompense pelo que gastei pelas fotografias» e entregueilhe o cartão. Ficou perplexo. «Eh rapaz, espera aí. O que é que se passa?».
Esclareci. «Este cartão não me serve para nada. Não posso entrar neste
cinema porque a sua empregada na bilheteira diz que este cinema não é para
nós, os portugueses, é só para indianos. Não me quis vender bilhete a mim,
mas vendeu-o ao indiano». Desta é que ele não esperava. Não dava para ele
discutir. Deve ter logo percebido que estava perante alguém que queria brigar.
Os tempos eram politicamente quentes, Portugal tinha de demonstrar que não
discriminava. «O meu amigo, deixa-te lá disso. Toma o teu cartão e vai lá
para baixo que ela te vende o bilhete, sim senhor». Acto contínuo pegou no
telefone e falou com a bilheteira.
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Quando lá cheguei, a senhora exclamou: «És um tipo cheio de sorte, toma lá
o bilhete!». Paguei e retirei-me em direcção à entrada para o salão.
Ao ver-me o polícia pegou no cassetete com as duas mãos e abanou a
cabeça como quem diz: «Aqui você não entra». Mostrei-lhe o bilhete. E
sempre com cara de mau ele perguntou-me se eu levava o alvará de
assimilação (uma certidão em papel almaço de trinta e cinco linhas que se
passava para certificar que um negro tinha deixado de ser indígena para ser
assimilado. O alvará de assimilação às vezes era respeitado. Mas eu não o
tinha porque já nem precisava de o ter, pois tinha concluído o primeiro ciclo e
o ensino geral dos Liceus. Era finalista prestes a ir para a Universidade. «Eu
não tenho alvará de assimilação e sacando do meu outro cartão de Identidade
escolar para os machimbombos, perguntei-lhe: «E isto é suficiente?». Não se
contentou. Abanou a cabeça negativamente e disse: «Alvará». A senhora da
bilheteira, que já teria recebido um puxão de orelhas, bateu no vidro da sua
cabina e ambos, o polícia e eu olhámos para ela. Com o gesto de mão ordenou
que o polícia me deixasse entrar. O polícia cumpriu, resmungando. «Já que
eles querem assim, faça o favor». Entrei todo feliz por ter vencido o desafio
que me impusera a mim próprio. Mas este episódio é ainda mais interessante
e mais chocante pelo inesperado que surge no interior do salão.
Procurei o melhor lugar para me sentar. Olhei para um lado e para o
outro a ver se encontrava alguém conhecido. O único preto era eu. Reconheci
o Antoninho. Um colega de carteira no Instituto Portugal. Eu costumava ir
estudar com ele na sua casa na Malhangalene. Portanto não era um português
de família rica. Vivia na Malhangalene e não na Polana. A mãe dele era duma
grande simplicidade e simpatia. Quando estudávamos lá na casa dela,
preparava o nosso lanche, chá com bolos.
Fui sentar-me ao lado do meu colega para vermos juntos a fita. Mal o
cumprimentei ele respondeu: «Boa tarde» e «Tu também aqui?» este «Tu
também» depois do que se passou na bilheteira e à porta, chocou-me. «Sim,
eu também estou cá. E a primeira vez que entro no Gil Vicente». Não
conversámos muito porque o meu colega, com medo do peso da crítica social,
inventou uma desculpa e foi sentar-se com alguém «que estava à espera dele»
num outro lugar menos adequado para ver o filme. Fiquei sozinho na minha
fila. Nenhum branco
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se veio sentar ao meu lado ou na mesma fila até ao fim do espectáculo. Não
me recordo de que filme se tratava. Sei que o documentário era sobre a guerra
na Coreia. O filme, creio que era o «King Kong», não era grande coisa. Não
tem importância. O que eu queria na verdade era furar, contrariar tudo e todos
mas entrar no Gil Vicente.
A outra cena também em cinema foi menos dramática. Passou-se no
cinema Scala. O nosso amigo senhor Luís Xavier, enfermeiro do Hospital
Miguel Bombarda e vizinho do Pascoal na Mafalala havia-nos convidado a
assistir «Os dez Mandamentos». Ele era um assimilado conhecido na cada.
Comprou os bilhetes sem problemas. Mas na porta só queriam deixar-lhe
entrar. Refilou e entrámos todos. Fomos tomar os lugares numa área lá atrás
onde descobri uma inscrição «não europeus» à semelhança do que eu já
conhecia dos sanitários do bazar da baixa onde havia o lado «não europeus».
Aqui, no bazar, passei num desses dias que andava pela baixa e
verifiquei que o lado «não europeus» porque muito mais frequentado era
menos limpo. Aproveitei a entrada de um indiano para o lado «Europeus»
para eu também entrar. Não aconteceu nada porque não estava lá nem polícia
nem outro europeu desses malcriados. Mas estava preparado para ripostar se
me interpelassem. «O indiano não é europeu». Os indianos eram
discriminados também. Tudo dependia da apresentação e às vezes do grau da
escuridão da pele. Quem iria discriminar os Palas, ou os senhores da Casa
Coimbra? Os que usavam tanga, esses não passavam. Os de fato e gravata
sim, passavam.
Ao Scala não tínhamos ido para brigar. Queríamos a todo o custo ver o
filme.
Dos muitos incidentes de racismo foram bem conhecidos dois que
foram publicados pelo jornal Notícias. Corria o filme «Orfeu Negro» no
Cinema Manuel Rodrigues, na 24 de Julho (hoje Cine Teatro África). Os
principais protagonistas deste filme são negros e falam português. Era natural
que os pretos de Moçambique quisessem ver o preto brasileiro a actuar. O
Samba, o Carnaval eram atraentes, mas sobretudo a beleza da actriz, a bravura
do actor, a perícia da sua actuação, etc, etc... Tudo o que se dizia do filme
orgulhava o negro de Lourenço Marques. Não sei quantos dos que desejaram
ver o belo espectáculo tentaram vê-lo e quantos destes o conseguiram. O
Natalinho, um negro da Mafalala, bem negro, apesar de filho de família
mestiça, viu o filme depois de uma bronca.
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Natalinho era um dos bons jogadores do Clube Desportivo. O
Desportivo ganhou a competição. Era preciso comemorar. Foram pagos
bilhetes para os jogadores assistirem ao «Orfeu Negro» no Manuel Rodrigues,
uma casa que andava superlotada em todas as sessões. Chegados ao local,
todos entusiasmados, apressam-se a descer do autocarro e precipitam-se para
a entrada. O polícia cumpre as ordens. Barra o caminho ao Natalinho. Não me
atrevo a transcrever o diálogo. Eu não estava lá. Mas imagino que teria dito:
«O senhor não entra». Se a informação é correcta a Malé Vaz, do Notícias
esteve presente. Indignou-se ao mesmo tempo que os desportistas brancos.
Para além de ser jornalista que tinha ali uma oportunidade de colher um bom
material para o seu diário, a Malé interessou-se pelo assunto por ser pessoa
sensata. Havia também portugueses de bom senso.
Como é possível impedir-se um grupo que chega com homens brancos e
companheiros de uma mesma equipa de entrar num filme cujos artistas eram
pretos duma terra gerada por portugueses, e ainda por cima com bilhete pago
por brancos?! Não sei se poderei encontrar os recortes do Notícias do dia que
se seguiu ao do episódio. Foi uma notícia muito comentada e de uma forma
política. Para Natalinho entrar, foi preciso o protesto dos seus colegas que não
quiseram entrar sem ele. Parece-me que até choveu pancada. Foi um autêntico
escândalo.
Para o cúmulo, na mesma casa com o mesmo filme repete-se a cena.
Desta vez com Pascoal Mocumbi.
Mocumbi acabava de regressar de Portugal onde tinha ido participar nas
comemorações henriquinas num acampamento da Mocidade Portuguesa, onde
tinha confraternizado com os seus companheiros brancos. Tinha entrado com
eles em toda a parte e com eles tinha tomado um bica, almoçado e jantado.
Mas na sua própria terra ele era um inferior. Não podia entrar no cinema
porque era preto. Ele não teve que protestar. O peso desta tarefa ficou com
alguns colegas do Liceu que reconheceram que não podiam disfarçar a
indignação e a raiva. Foi mais um estardalhaço para entrarem todos ou
ninguém. Nesse dia a Malé Vaz também estava lá, interveio, escreveu e publicou. Veja só que o porteiro até exigiu que o Mocumbi lhe apresentasse o seu
diploma do sétimo ano como passaporte de entrada ao cinema. O bilhete de
cinema não era suficiente.
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Houve um casal cujo marido era preto e a mulher era branca (teria sido o
Dr. Arouca e esposa?) que tentou ir ver o mesmo filme. Quiseram separar o
casal. Foi mais uma bomba que confirmou a política colonial. Confirmou que
havia racismo. Não era o dono do cinema quem fechava as portas aos negros,
mas sim a autoridade policial «por ordens superiores». Os primeiros
incidentes dos três dias seguidos não bastaram para se mandarem mudar as
ordens. Cada guarda era surpreendido pela solidariedade de brancos para com
pretos que acabava por obrigá-lo a ceder caminho.
A solidariedade existia, mas não era para qualquer preto. Mocumbi,
Natalinho e o tal marido da senhora branca não eram «quaisquer pretos».
Tive a ocasião de ouvir este tipo de reparo numa conversa de um grupo
de professores do Liceu Salazar quando me cruzei com eles num dos
corredores da escola «... e o Mocumbi não é qualquer preto». Eu já não
estudava naquele estabelecimento, por qualquer motivo eu tinha ido para lá.
Certamente ia tratar dos exames de admissão. Na altura o Pascoal estava em
Portugal para onde fora convidado como comandante de Grupo da Mocidade
Portuguesa.
Há quem hoje fique chocado pelo facto de Mocumbi ter sido da
Mocidade Portuguesa porque não sabe que para nós naquele tempo a
Mocidade Portuguesa não significava mais do que uma disciplina obrigatória
no Liceu. Todos, desde o primeiro ano, éramos lusitos. Com farda de camisa
verde, calças de caqui, bivaque castanho e um cinturão com a letra S de
«Servil», mas que nós pensávamos que era de «Salazar», daí o «cinto
Salazar». Tudo não passava de uma espécie de escutismo. Só mais tarde é que
em Lisboa conhecemos o verdadeiro carácter da Mocidade Portuguesa. Era
uma organização fascista da Juventude Portuguesa. Em Portugal, eu e
Mocumbi morávamos num lar da Mocidade, mas lá nunca participámos em
actividades daquela organização. Encontrámos sempre pretexto para nos
esquivarmos.
No bolso esquerdo da camisa verde estava cosido o emblema da
Mocidade Portuguesa, os símbolos de Portugal, as quinas, e os castelos da
bandeira de Nuno Alvares Pereira com as cores vermelha, azul, amarela e
branca. E o mesmo emblema que estava cosido na camisola sem mangas que
servia de farda de ginástica massiva dos alunos das escolas primárias oficiais
que os alunos da minha escola em Xai-Xai
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tiveram de comprar. Aos alunos da Caixa Escolar as camisolas, com tal
emblema eram distribuídas gratuitamente com o respectivo calção preto,
peúgas e sapatilhas brancas.
O ser da Mocidade Portuguesa não poupou o Mocumbi da discriminação
racial no restaurante Piripiri onde uma parte do seu grupo que estava
acampado para um curso no Parque José Cabral, tinha ido para comer umas
galinhas à cafreal.
Eu não fui chefe de quina, de pelotão ou de grupo. Não fui comandante
de bandeira ou de falange. Não tinha sobressaído nas actividades da
Mocidade Portuguesa. O que não pude foi escapar de participar logo que
atingisse os 17 anos. Era um serviço paramilitar da Mocidade Portuguesa.
Começava-se a aprender alguma coisa do que se fazia na tropa.
Formatura, marcha e disciplina militar, armamento ligeiro, tiro, topografia,
orientação pela bússola, acampamento, ronda, sentinela, etc. Havia vantagens
em frequentar a milícia para quem viesse a ser incorporado na tropa. Podia
subir mais depressa na carreira militar. Havia três níveis, chamados ciclos.
Os milicianos de cada ciclo eram identificados por emblemas
pentagonais, em forma de uma lança de bico para baixo e de cores distintas.
Amarela, azul e vermelha numa ordem determinada. O emblema tinha nele
espetado uma miniatura de baioneta ou punhal ladeado em baixo, na ponta,
por folhas de oliveira. A farda era a mesma: calções de caqui ou para os
desfiles calças de caqui com polainas encaixadas nos sapatos.
Esta farda, que era um orgulho no corpo de um branco, nada valia no
corpo de um preto quando estivesse na Mafalala, na Malhangalene, no
Chamanculo, na Malanga, ou no Katlavane. Podia constituir um orgulho aos
olhos dos nossos pais e os seus amigos que viam naquela farda a promoção
social dos seus filhos. A polícia não era da mesma opinião. Mesmo com a
farda da milícia o negro que andasse na rua depois das vinte e uma horas era
suspeito de ser ladrão ou bandido quando não era «machope dos baldes». Se
não mostrasse a sua caderneta indígena de imediato tinha de ser amarrado
com cordas de sisal porque as algemas escasseavam.
Foi o que aconteceu comigo. Eu e o Ângelo Chichava, que Deus tenha a
sua alma, tínhamos regressado duma actividade da milícia no quartel da
Malhangalene. Ficámos a conversar até depois das 21 horas na
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minha casa e depois acompanhei-o até a Estrada da Mafalala, numa distância
de cerca de cem a cento e cinquenta metros. Ele morava perto da estrada do
Zixaxa. Fomos interpelados pela polícia. Como sempre, era um grupo de um
polícia branco, o chefe e dois sipaios pretos. Exigiram-nos os passes.
O Angelo tinha o seu cartão de identificação. Não teve problemas. Mas
antes de exibi-lo pedimos que o polícia que estava à paisana, contrariamente a
nós que estávamos fardados, se identificasse. Ele identificou-se. Viu que não
estava a tratar com «quaisquer pretos». A nossa exigência serviu para ele
baixar um pouco a crista e para os sipaios não nos molestarem muito.
Expliquei que eu morava ali pertinho e que saíra da casa sem o documento
porque só estava a acompanhar o meu amigo para reentrar logo de seguida;
aliás quando nos interpelaram estávamos a proferir as últimas palavras de
despedida. Acrescentámos que aqueles senhores deviam ver que éramos
estudantes secundários. Estávamos ainda completamente fardados com a
farda da Milícia e com emblema do segundo ciclo. O facto de o colega se ter
identificado devia ser bastante para acreditarem em nós. Um dos sipaios
podia acompanhar-me até a minha casa, que só não se via por causa dos
quintais de caniço das outras casas, para eu

Antiga cantina do China, onde fiquei algemado enquanto o Ângelo Chichava foi buscar o documento.
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ir buscar o meu documento. De nada valeu a tentativa de persuasão. O
Chichava teve de ir a correr a minha casa, para trazer o meu cartão de
identificação. Enquanto ele corria o «Chancas» disse: «De toda a maneira
você tem de ser amarrado». E fui amarrado no braço direito e ligado pela
mesma corda ao braço esquerdo de um outro desgraçado negro, que se
esquecera do seu documento em casa. Este e outros à sua direita, porque não
tinham ninguém para os socorrer tinham certamente, de passar a noite ou
noites na prisão antes de os seus familiares descobrirem o seu paradeiro para
lhes trazerem os passes.
Quando o Angelo Azarias Chichava chegou com o meu documento já
estávamos sentados, todos os detidos, na varanda da cantina do China, o João.
«O seu guarda» vingou-se, mesmo que tenha sido por pouco tempo. «Para a
próxima vez não deixe o bilhete de identidade em casa, está bem? ». Não
posso dizer que este polícia não tivesse sido «cordial» quando comparado
com outros.
Quando eu andava na Milícia fiz o recenseamento militar. Fiquei
dispensado porque já andava no terceiro ciclo do Liceu. Tinha a possibilidade
de ser chamado mais tarde para o curso de oficiais, caso não fosse logo de
seguida para a universidade. Para minha sorte, os portugueses não estavam
apressados em admitir pretos como oficiais nas suas forças armadas naquele
tempo. Suspeito de que tinha sido por isso que não fui seleccionado mesmo
quando mais tarde veio uma equipa de oficiais de Portugal recrutar cadetes
para a Força Aérea.
Fui à inspecção. Fui apurado em quase todos os exames. A minha
fraqueza física seria superada com a boa ginástica e boa alimentação da Força
Aérea. Mas o defeito no olho foi pretexto usado para me excluírem depois de
terem descoberto que eu tinha ideias de voar duplamente. Queria ser piloto da
Força Aérea, mas também ser médico.
O meu mal foi ter perguntado se, estando na Força Aérea, podia optar
por seguir a carreira médica na Academia. O médico que me examinava ficou
espantado. «O rapaz, não gostas de ser piloto da Força Aérea? » Foi a minha
vez de me espantar. «Afinal o senhor doutor não é piloto da Força Aérea?
Não fez também medicina?». Que podia ele mais dizer senão: «Ah! Isso
também é. Mas é muito duro. O quê? Mas você quer ser ao mesmo tempo
médico?» Viu-se que ele não estava a gostar da ideia. A coisa piorou quando
ele transmitiu a conversa a um oficial que era da Colónia. Muitos portugueses
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ficavam mais racistas quando viviam em África e em posições de comando.
Parecia que passavam pela mesma escola. «Ahnnn com que então o meu
amigo quer ser Doutor! Vai-se ver». E viu-se. Eu tinha uma cicatriz no
interior do olho. Podia pilotar qualquer avião mas não os aviões a jacto da
Força Aérea. Não fui elegível. Pelo contrário, o Henrique Comiche116 que não
iria para oficial, não foi excluído pela sinusite que tinha e outras mazelas.
Teve de ser submetido a um tratamento das fossas nasais. Foi admitido na
Força Aérea e seguiu para Portugal.
Pode ser que eles tivessem razão de me excluir mas, como já tínhamos
passado por tanta discriminação, a nossa interpretação dos motivos do meu
afastamento pareceu-nos ser a mais provável.
Durante a minha participação num acampamento da Mocidade
Portuguesa na praia do Xai-Xai onde conheci melhor o Manuel Panguene
hoje arquitecto e irmão do camarada Armando Panguene, um veterano da
Luta de Libertação e nosso primeiro Embaixador em Lisboa, e primeiro viceministro dos Negócios Estrangeiros, confirmei o que o Padre Boavida
costumava dizer quando mandava dar palmatória aos indígenas. «Quando
sentem dor chamam pelas mães». Enquanto não gritassem mamani wa
minôôôô (ai minha mãe) a palmatória tinha de continuar a cantar.
O Chico Malawene estava-se a afogar. Gritou «socooorro», «socooorro». Como estávamos na brincadeira não ligámos. Mas quando ele
desata em bitonga a gritar Nyingupwééé MamayéééX! nós também, porque eu
e os outros companheiros que estávamos perto não sabíamos nadar,
começámos a ficar alarmados e gritámos para o Manuel Panguene que estava
lá longe nas rochas. «Pã ã ã ã ã nguéééneee. Socoooorrróóó». Mas fomo-nos
arriscando. Andando por onde tínhamos pé, tentando chegar perto do
náufrago.
Ali onde perdíamos pé, nadávamos um pouco, encontrávamos uma
elevação de areia por baixo dos pés e tínhamos pé de novo. Podíamos fazer
isto porque não tínhamos caído em pânico como o Chico que se embrulhava
todo na água e bebia-a quando era batido pelas ondas.
116 Henrique Comiche, irmão do Eneas Comiche que ocupou os cargos de Governador do Banco de Moçambique,
Ministro das Finanças e Presidente do Concelho Municipal de Maputo, além de outros cargos públicos, veio a falecer
em consequência do despenhamento na lagoa de PATI, Distrito da Manhiça de um avião que ele próprio pilotava.
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Chegámos a ele antes do Manuel. Quando conseguíamos agarrá-lo,
arrastava-nos todos para o fundo que nem era muito fundo.
Não tardou a que assistíssimos a uma involuntária competição de
natação. Um mulato que estava na praia, um pouco mais perto do lugar onde
estávamos a tentar salvar o Francisco, e o Panguene, lá mais longe nas
rochas, mergulharam na água ao mesmo tempo.
Fazíamos claque para qualquer um deles chegar depressa. Chegaram
quase ao mesmo tempo com vantagem para o Panguene. Bons nadadores.
Pegaram no Malawene para a praia e fizeram-no vomitar toda a água,
fizeram-lhe a respiração boca-a-boca e ele ficou salvo.
Pena é que quando chegámos à Independência fomos informados de que
o nosso Francisco Malawene tinha sido da PIDE. Ainda bem que nós na
FRELIMO decidimos desculpar a todos os que se deixaram levar pela PIDE e
alcançámos a reconciliação. Antes de escrever estas linhas já me tinha
encontrado numa festa com o nosso Francisco, a quem fiz recordar os nossos
tempos do Núcleo e o nosso nyingupwééé. Mamayééé. Não falámos da PIDE,
nada disso.
Do outro acampamento, o que se realizou na Praia de São Martinho do
Bilene é que guardo lembranças ainda mais interessantes.
Não falarei de toda a vida do acampamento. Dois dias daquela
temporada toda é que são importantes para mim.
Chegou o Pimentel dos Santos que era então Secretário Provincial da
Educação, não nos esqueçamos que Moçambique era uma «Província
Ultramarina de Portugal».
Foi organizado um faustoso almoço. Os capitães e os sargentos
apresentavam-se garbosamente vestidos. Depois de brilhantes discursos,
incluindo o do nosso Comandante de Falange da Milícia, o Walter Marques,
foi oferecida ao visitante uma caixa contendo uma aparentemente caríssima
espada de ouro ou de metal banhado em ouro. A seguir permitiram-nos uma
conversa amena com ele. Podíamos fazer perguntas. Não sei o que me deu na
cabeça para me atrever a lançar aquela pergunta embaraçosa. «Senhor Doutor,
quando é que vamos ter uma universidade em Moçambique? Nem toda a
gente, particularmente nós os pobres, pode ter dispensa dos exames, ou ter
notas superiores ou iguais a 14 para merecer uma bolsa de estudos em
Portugal. Os estudantes em Portugal mesmo com um dez podiam tentar um
exame de admissão».
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Explicaram-me, não só falou o Pimental dos Santos, secundaram-no os
oficiais e outros seus acompanhantes como que a apoiá-lo na busca de uma
resposta a pergunta tão delicada. Explicaram-me que uma universidade
custava muito dinheiro e em Moçambique não havia estudantes suficientes
que justificassem uma universidade. Não engoli a explicação. Só o Liceu
Salazar sozinho tinha cerca de 1 000 alunos. Já tinham criado a secção do
Alto-Maé. Havia colégios particulares e estavam a aparecer outros em
Inhambane, Xai-Xai e Nampula. Na Beira já havia o Liceu Pêro de Anaia.
Como é que não havia estudantes suficientes? Porque não abrir primeiro uma
faculdade e depois outra? Mas afinal quando Dom Dinis criou a Universidade
de Coimbra, quantos estudantes havia? Qual era a população de Portugal?
A dado momento verifiquei que o campo estava dividido em dois.
Alguns brancos mais liberais estavam do lado dos pretos. Todos os pretos
aplaudiam os meus argumentos mas não ousaram falar. Tomei consciência de
que devia parar de argumentar, concordar com as explicações e reiterar o
desejo de ver pelo menos a abertura de mais liceus para termos mais
estudantes e uma universidade logo que isso fosse possível.
Quando acabou a festa, recolhemos para as barracas. A minha encheu-se
logo dos meus colegas do Núcleo que vieram congratular-me. Analisámos a
situação. Alguns pensaram que eu tinha ido longe demais. Tínhamos de ter
cuidado. Algo podia-nos acontecer naquela noite.
Eu podia ser preso. «Seja o que Deus quiser». Não podia fazer mais
nada; já tinha falado. Nós não dormimos aquela noite. Queríamos ver o que se
iria passar. Na realidade nada se passou de mal para nós. Os brancos também
não dormiram tão cedo. Ficaram a discutir sobre «a estúpida ideia do
Chissano».
No dia seguinte é que sim, tive de pôr à prova a resistência dos meus
nervos. O Walter Marques queria saber donde me tinha vindo aquela
«estúpida ideia de uma universidade em Moçambique». Foi uma discussão de
surdos. Juntaram-se a nós alguns dos oficiais e sargentos. Perdi a calma e
«parti a loiça» dizendo: «A universidade é muito cara mas aquela espada de
ouro que ofereceram ao Doutor Pimentel dos Santos também é muito cara. Os
cabritos que enchem
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os camiões e os sacos de produtos que estão lá, todas estas tendas do
acampamento, estes carros todos que nos trouxeram aqui custam muito caro.
O problema é que vocês não pensam nos pobres que não são de Lisboa». Não
quis dizer que não são de Portugal que era para não concluírem que eu estaria
a dizer que Moçambique não era Portugal. A situação já me parecia
complicada. Não valia a pena complicá-la ainda mais. O Walter Marques
ficou na sua e eu na minha e separámo-nos.
O certo é que não tardou a ser criado o Centro de Estudos Universitários
em Lourenço Marques, como embrião da Universidade de Lourenço
Marques. Seria demasiada pretensão minha dizer que aquela discussão
contribuiu para a criação desta instituição de ensino em Moçambique.
O que me alegra é que afinal a minha ideia não era assim tão «estúpida».
A discussão teve lugar em 1960 e o Centro dos Estudos Universitários foi
criado em 1961. Eu já estava em França.
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Capitulo VII
Ao aeroporto não tinha ido muita gente. A mana Janet Maximiano
estava lá. A Gloria Comiche e a sua prima Ilda Makunguele também não
poderiam ter faltado. Chegou depois a Cármen Maximiano que o meu irmão
Alberto se lembrou de ir buscar de táxi na Escola Comercial. Nesse tempo a
Escola Comercial já estava no antigo Liceu Salazar, onde eu fiz o primeiro
ano, que tinha o edifício principal com a fachada, do estilo da Universidade
de Coimbra, virada para a Pastelaria Cristal que se encontrava do lado de lá
da Avenida 24 de Julho, na esquina com a Rua General Botha (hoje Tomás
Nduda). Esse edifício já foi destruído e substituído pelo actual, mais moderno,
mas a Escola Comercial começou no antigo, depois de a secção comercial da
Escola Técnica Sá da Bandeira ter sido separada da secção industrial,
deixando esta última lá na ex-Escola Técnica, para ser constituída em Escola
Industrial. Para lembrança do antigo Liceu só nos restam as partes laterais do
muro que veda o pátio, o edifício que fora a secção feminina do Liceu antigo
e algumas mafurreiras e jacarandás.
A árvore frondosa que servia de salão de ginástica já não existe. Não sei
se morreu ou foi morta. Que pena. Era tão bonita. Aquela era uma espécie de
árvore muito importante. Dois médicos indianos, ou melhor dois «Vadyas»
da medicina ayuvédica que me disseram isso em Janeiro de 1993, ensinaramme que aquela árvore se chama Shirisha em sânscrito e em Hindi ou Albezza
Lebbeck na designação científica e que é medicinal. Serve para o tratamento,
pelo menos, de asma e de sinusite. Pelo menos a casca, a flor e a semente são
utilizados de diversas maneiras. Chama-se goana, em Xironga, mbhesu

em Xitdbangani, e nwetwu em Xitéwa, segundo me disseram. Na nossa
medicina tradicional também ela é utilizada como medicamento, mas foi
preciso conhecer aqueles indianos, o Shiva e o Sharma, para eu descobrir o
múltiplo valor do Mbbesu. Sabia que com esta árvore se faziam paus de pilão,
tigelas de madeira, cabos de enxada e paus de vassoura e talvez uns
péikelekedana12*. Vim a conhecer os nomes ronga, e xitdwa da árvore
quando queria confirmar a minha convicção de que se tratava da mesma
espécie que conheci de criança. Além daquele saudoso mbhesu do Liceu,
criou em mim um sentimento de afecto um outro que em Malehice,
soberbamente, crescera perto da grande mafurreira histórica do quintal dos
meus pais. Perto, mas fora do quintal, para os lados de quem se dirigia à casa
do Velho Nwashimusani Macuácua e da Velha Rindau, sua esposa, que
costumava entreter-nos com os seus contos em Xindau. Nunca lhes havíamos
perguntado o significado das palavras das canções que intercalavam os
episódios dos seus contos. Contentávamo-nos com os seus sentimentos de
alegria, horror ou medo que elas suscitavam em nós. Ambos, marido e esposa,
bebiam mas conservavam a dignidade.
O filho mais velho chamava-se José ou Madlanyani, este último nome
dado em memória do Madlanyani, pai da minha avó. Ele saiu aos pais, ou
melhor, ultrapassou os pais de longe na bebedeira porque, contrariamente, ao
que eles faziam, não trabalhava, não fazia machamba. A Alda ou Mevessani,
sua irmã, bebia mas trabalhava. Quando o espírito lhe excitava o cérebro, ela
divertia-se cantando e dançando, entretendo os que a assistiam e a ajudavam a
marcar o compasso da dança com palmas cadenciadas segundo o comando
dela, tal como fazia a mãe Rindau. O Filipe, ou Mugongota, era o mais novo.
Trabalhava muito e nunca o vi bêbado. Mas a natureza quis que este fosse o
primeiro a morrer. Foi uma tristeza para a minha família a quem ele dava um
grande apoio como família e a aldeia em geral, a qual ele serviu de diversas
maneiras. Quando o Filipe morreu, ele era o gestor do furo donde se captava
água natural para a aldeia, construído em 1977, depois da proclamação da
Independência Nacional, ao lado da casa dos meus pais, no terreno que
outrora pertencera ao Sr. José Qugwane e a sua esposa Laura Mandlate, a tal
que se dizia ser feiticeira. O Filipe ou Filipana, como carinhosamente era
chamado, morreu com a sua força e alegria, tal como o belo mbhesu
128 Artesanato de peças feitas de tronco de cajueiro ou de canhoeiro em outra madeira leve.
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por onde passávamos para irmos à casa dele, a árvore de múltiplas utilidades
apenas deixou saudades trazidas à memória pelos feitos de outras que nos
apoiam hoje com o mesmo vigor. Que belo seria termos estas espécies a
serem renovadas e multiplicadas, tanto na índia como em Moçambique! Os
homens são iguais e, como as árvores com valor, têm sempre, dentro de si,
valores por descobrir.
Quando perguntei aos dois trabalhadores (que por acaso se aproximaram
de mim) como se chamava a árvore que eu contemplava juntamente com o
Chefe do Posto da Praia do Bilene, um deles disse, como já expliquei, goana
e o outro disse nwensu. O primeiro era natural de Mavalane, na cidade de
Maputo, e o outro era de Inhambane. Perguntei-lhes mais coisas e eles
responderam que sabiam que a árvore era utilizada para remédios, de quê eles
não sabiam. Para um, as folhas é que eram utilizadas, mas não tinha a certeza.
Para o outro, as raízes é que eram medicamento. Assim se completavam os
conhecimentos que iam aos poucos descobrindo a alma.
Era com o «chá» da casca do tronco daquela planta que o meu sobrinho
Miguel, filho do Armando, estava tratar a sua asma. Era com um produto
oleoso, preparado com a seiva da mesma casca, que a minha esposa tratava a
sua sinusite e eu limpava os meus «sinus nasais» que me irritavam. Sombra,
ramo, folha, casca do tronco, semente, flor e raiz — o valor integral. Como se
fosse o de um homem. A árvore do Liceu morreu, a de Malehice também,
mas as almas delas vivem na minha memória através dos seus continuadores
que agora vejo por quase todos os sítios do país, porque, uma vez mais
descoberto o seu valor, já não me passam despercebidas. Oxalá que eu
aprenda a reconhecer o valor que todos os homens, cada homem, encerra para
que nenhum jamais me passe despercebido, para que eu descubra a beleza e a
força de todos. Para que eu sinta a sua presença com prazer quando ainda
vivos e tenha saudade deles quando mortos.
Foi a propósito de o Alberto ter ido buscar a Cármen que me ressurgiu a
história das saudosas árvores.
No aeroporto chegaram outros amigos e amigas do Núcleo. Teriam sido
eles o Alfredo Mabombo e o Castigo Magaia? A memória não me dita mais
nomes e nem pode. Tal foi o domínio da despedida por algumas figuras: o
meu pai, a minha mãe, a minha tia e a Cármen. O meu pai, com lágrimas de
emoção, parecia ansioso em ver-me partir mas ao mesmo tempo apreensivo.
Não sabia como seria a minha
237

vida lá adiante. Já não tinha conselhos a dar. Devia estar a rezar por dentro do
seu coração para que tudo me corresse bem. O seu sonho estava a tornar-se
realidade. Estava contente, mas cada vez que olhava para mim saíam-lhe
lágrimas de saudade, ao mesmo tempo de alegria e emoção. A minha mãe
viera de propósito de Gaza para me ver partir para terras desconhecidas. As
suas lágrimas eram um misto de alegria e tristeza e um pouco de receio do
que poderia acontecer ao seu filho. Mas o orgulho de ver partir para Lisboa
uma criatura saída do seu ventre e por ela criada com muito sacrifício, durante
vinte e tal anos, era o fulcro de emoção e motivo para soluços. Para a minha
tia, este sentimento de orgulho era mais notório. Ela era já uma citadina. Ter
um sobrinho na «Metrópole» era uma marca de prestígio.
Para a Cármen a saudade era enorme e cresceu quando nos afastámos de
todo mundo para um canto da aerogare, para trocarmos os últimos abraços e
os últimos beijos. A mana Janet teve de fazer tudo para a consolar.
Que me perdoem os amigos que lá estiveram.
Tanto gostaria de lhes agradecer pela sua solidariedade mencionando
aqui os seus nomes. A memória não me ajudou, mas fiquem a saber que o
meu subconsciente o está a fazer mesmo em relação àqueles que quiseram
estar e não puderam. Não é assim, Cristina Mocumbi, José Flores, Tio Jerry,
Balbina Matabele, Inocêncio Matabele, Natália Costa, Ângelo Chichava,
Alfredo Muxhanga, Abílio Mouzanha, Padrinho Mateus Mabote, Madrinha
Angélica, e também os tios que descansam em paz Martinho e Helena?
O aviso de embarque chegou. Abracei a todos quantos puderam ir
demonstrar-me a sua amizade e me manifestarem o seu apoio moral.
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Vista frontal da antiga aerogare que se mantém como era em 1960.

Deixámos a aerogare eu e os meus companheiros de viagem, o Ibrahimo
Mawilidi, um mestiço maometano de Inhambane e o Cho-tatal Babulal, um
indiano também de Inhambane. Os que ficaram, levei-os no coração.
Veio connosco um branco que creio ter permanecido sempre português,
mas com o qual cultivámos uma amizade durante a viagem. Quem me dera
recordar-me do seu nome. Se ainda estiver vivo e se um dia vier a ler estas
linhas, espero que ele me compreenda. Não foi nosso colega directo de escola.
Não me esqueci, no entanto, de que foi ele que, naquele hotel de Kano,129
onde pernoitámos sem termos antes esperado fazê-lo, me ensinou a enxugar,
embrulhadas numa toalha, as peúgas lavadas no lavatório da casa de banho,
para que tivéssemos a certeza de as ter secas ao acordarmos de madrugada.
Esteve connosco um outro branco, que vim a confirmar tratar-se do Serra
Ventoso, que depois da proclamação da independência trabalhou na Procuradoria da República e que é hoje um dos professores de Direito na
Universidade Eduardo Mondlane. Estiveram ainda outros três.
129 Cidade no norte da Nigéria que hoje tem uma famosa universidade com o mesmo nome.
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No avião, ocupei, do lado da janela, à esquerda, um lugar que me
permitia ver, do ar, as terras que sobrevoámos. Não tive medo do avião. Era
para mim divertido e era um desafio que aceitava com agrado — sentir aquela
pesada máquina do branco elevar-se para as nuvens comigo, lá dentro, no
meio daquele roncar barulhento dos motores turbo-jet. Um roncar que se
transformava numa canção de embalar, à medida que nos habituávamos à sua
monotonia. Porém, as rápidas variações de paisagens da Terra lá no «céu de
baixo» e das nuvens lá no «céu de cima» davam um espectáculo que não me
deixava dormir, porque de apreciá-lo não me cansava. Às vezes não se via a
Terra, nem a verdura da vegetação, viam-se apenas nuvens por baixo e por
cima do avião que até parecia haver um firmamento por baixo do avião e
outro por cima.
A primeira aterragem fez-se em Luanda. No aeroporto de Luanda
começou a minha curiosidade de conhecer o mundo. Tínhamos recebido de
visita em Lourenço Marques, no Núcleo dos Estudantes Secundários
Africanos (NESAM), havia um ano, o Daniel Chipenda, um angolano, então
jogador de futebol da Académica de Lisboa, que ao comentar a forte
discriminação racial que notara em Moçambique, falou-nos do sucesso que
tinha em Angola na luta pela igualdade entre pretos e brancos. Além da
recepção que lhe demos, e a alguns seus companheiros de equipa, no Centro
Associativo dos Negros, havíamos organizado uma outra recepção com
alguns comes-e-bebes na casa dos Comiches. E foi aqui onde ele nos falou
das diferenças que havia entre as duas colónias em matéria de discriminação.
Ele achava que a segregação racial em Moçambique era muito exagerada e
intolerável.
Chegado a Angola, eu tinha de estar irrequieto. Lembrava-me das
conversas do meu pai com os senhores Andrade Numaio e o José Gaveta.
Quando se encontravam, cumprimentavam-se perguntando, (aliás o meu pai é
que perguntava ao Gaveta) se ele era o tal J. G. ou seja o tal José Gilmore
(nome de guerra do Holden Roberto, dirigente da UPA — União dos Povos
de Angola) que se lia nos jornais. Quando se tratava de Numaio, o meu pai
perguntava se aquele era o «tal Andrade». Levou-me tempo a perceber que
eles se referiam ao Mário de Andrade, dirigente do MPLA, como «um tal
Andrade» que aparecia nos jornais. O José Gaveta, o Andrade Numaio e o
meu pai trocavam, certamente, informações sobre o desenrolar da Luta de
Libertação em Angola. O que com certeza faziam era tomarem muita
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cautela, pois que até desconfiavam que o outro condutor das Oliveiras, um
branco alcunhado de «Zinhau», era informador da PIDE.
Foi por estes motivos que a minha curiosidade foi tão forte que me
empurrou para fora da aerogare de Luanda, na terra do futebolista Chipenda.
A aerogare daquele tempo, cujo edifício ainda se vê lá ao fundo, em frente,
quase junto da pista actual e ao lado direito, para quem sai da actual aerogare.
Pude ainda cumprimentar alguns angolanos, pelos vistos trabalhadores. Soube
que a situação estava quente. Cumprimentaram-me com entusiasmo quando
lhes disse que era de Moçambique. A necessidade de segurança não nos
permitiu falar de nada em aberto. Os desejos de sucessos, a aprovação da
minha decisão de ir estudar para vir mais tarde servir a terra, consumaram o
diálogo profundo que os nossos olhares mantinham entre si. A linguagem foi
bastante clara entre os desconhecidos. Nem perguntámos os nomes uns dos
outros. O encontro foi tão momentâneo, brevíssimo, como devia ser. Tive a
sensação de que transgredia algumas normas, pois eu era um passageiro em
trânsito e não pedira autorização a ninguém para sair da sala de trânsito. Não
sei como me teria justificado se me tivessem interpelado. O que sentira era
um alívio de quem vencera a autoridade opressora, tal como o fizera no
Cinema Gil Vicente, quando entrei sem alvará de assimilação ou aqueles
vários cafés e bares onde exigi, com sucesso, que me servissem como
serviram os brancos. Tudo num espírito de desafio ao racismo. A ideia da
Independência Nacional já era uma realidade no meu íntimo. Confesso que
também era uma ideia confusa por esta vontade de desafio, desabafo, ousadia,
sem medir as consequências. Havia ainda em mim uma certa ingenuidade.
A segunda paragem foi em Brazzaville, onde chamaram a minha atenção
os capacetes azuis, de que eu já tinha ouvido falar e sobre os quais já tinha
lido na revista Readers Digest, em português, que o meu pai costumava
receber. E também no «Notícias da Tarde».
O atrevimento não me faltou. Cumprimentei alguns congoleses em
francês. Num francês que não dava para conversar. E não convinha falar
muito porque não sabia se os meus interlocutores teriam a mesma simpatia
pelo Patrice Lumumba como eu tinha. Ele tinha sido o conquistador da
Independência do Congo. Era minha convicção de que os congoleses o
estimavam. Confundia-me a cabeça a luta entre eles, que dera azo à
intervenção internacional. Levou-me tempo para compreender o papel jogado
pelos interesses estrangeiros. Contudo, algo já me
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dizia que tais interesses existiam. Embora não fosse um politiqueiro, ouvia
tantas coisas, lia algumas que apesar de não as entender, deixavam ficar algo
que construía o meu espírito. Até aquele momento, interessavam-me,
sobremaneira, a igualdade entre os homens, todos filhos de Deus e os Direitos
Humanos, depois de ter lido, em Lourenço Marques, um panfleto desdobrável
das Nações Unidas que os divulgava. Gostei do conteúdo, li-o e reli-o várias
vezes. Numa colónia dominada pela ditadura fascista salazarista não era fácil
saber-se que se tinha direitos. «Meu Deus», quem me dera ter a minha própria
bandeira e o meu próprio país! E uma frase que já havia lido em 1958, no
«Filho Nativo», um livro de Richard Wright, que me ensinou que eu era um
dos milhões de «Bigger Tomases»130 que viviam o mesmo sentimento da
«exclusão profunda». Era um subjugado a quem tinham «tornado estranho à
religião e à cultura do seu povo». Embora eu diferisse, em muito, daquele
típico negro temperamental da América do Norte daqueles tempos, tínhamos
muitas semelhanças de fundo. Como alcançar a independência e como se
poderia fazer para alcançá-la, nem quão espinhosa era essa conquista eu não
sabia.
Nas Nações Unidas já se falava no assunto, o Gana já era in-r
dependente desde 1957, o Readers Digest falava disso, e até mesmo o
«Notícias da Tarde». Agora era o Congo que ficava independente, em 1960.
Para Moçambique prevalecia na minha cabeça a lenda do futuro da nossa
iminente libertação pelos americanos, segundo a qual, num futuro não
distante, os americanos viriam com um submarino para libertarem
Moçambique e darem independência aos moçambicanos, tal como eles
conquistaram a sua dos ingleses.
Pelos americanos que apareciam com os navios mercantes no Porto de
Lourenço Marques dir-se-ia que na América não havia racismo. Lembro-me
de uma cena em que dois americanos, um negro e um branco, por embriaguês,
se meteram na briga. Quando chegou alguém para os separar e gritou
chamando pela polícia, os dois, a sangrar, preferiram abraçar-se e fugir da
polícia como se fossem dois irmãos, dois irmãos amigos.
Esta cena levou-me ao erro de considerar o «Filho Nativo», de Richard
Wright, apenas uma ficção, apenas uma novela. Mas de facto era uma ficção
baseada numa tragédia real em que vivia a sociedade negra americana que era
brutalmente segregada e oprimida.
130 Bigger Tomas do livro intitulado «O Filho Nativo de Richard Wright» era o personagem negro,
revoltado contra a exclusão racial em que vivia durante o período da segregação racial nos Estados Unidos.
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No aeroporto de Brazzaville acenei para os capacetes azuis, alguns dos
quais idos da índia e outros negros africanos cuja nacionalidade eu não podia
adivinhar. Mas eles responderam um pouco estupefactos. Talvez não fosse
hábito receberem saudações daquela maneira. O nosso grupo foi mais do que
ousado, manifestou vontade de ir até à cidade. Mas além de as regras de
trânsito não permiti-lo, o chefe dos capacetes azuis achou perigoso qualquer
passeio pela cidade. Felizmente os portugueses que viajavam comigo não
viram ou não compreenderam os meus gestos, nem em Luanda nem no
Congo. Continuámos o voo fugindo do calor que fazia em Brazzaville, sem
saber que iríamos para um clima mais quente em Kano, uma cidade da
Nigéria, país já independente como o anterior. Só que este não albergava
tropas das Nações Unidas.
Aqui agi como em Angola. Fui até à porta, espreitei o lado de fora da
Aerogare e dei uns passos. Creio que foram mesmo dois e voltei a entrar,
radiante de ter pisado o solo de um país independente.
Então o meu companheiro de viagem, o Ibrahim Mawalidi, não resistiu.
Disse-me em ar de gozo que eu era um Lumumba, um político.
Para ele me dizer isto, certamente que, ao longo do caminho, fui fazendo
comentários descuidados, inocentes. Talvez ele comungasse parte das minhas
emoções. Fomos colegas de escola no Instituto Portugal, mas não convivemos
o bastante para ousar ler-lhe o coração.
Chegada a hora, entrámos de novo na máquina voadora. Aprendi com os
tnagaízaé a chamar aos aviões de fulani machiai uma corruptela das palavras
inglesas flying machine. Antes de ser iniciado na língua da Inglaterra, eu
pensava que fulani machiai era Xitxaagaai.
A nossa máquina voou de novo. Já estávamos em terras, ou melhor, em
ares tão distantes que de nada adiantava termos saudades dos que ficaram em
Lourenço Marques. Era preciso deixar que a viagem fosse agradável.
Eu estava sempre no mesmo lugar, encostado à janela. Apesar de ser já
noite entretinha-me o piscar da luz vermelha que circulava, já não sei de que
ponto do avião. Disseram-me que era para assinalar aos outros aviões a
presença do nosso no ar. Os acidentes de aviação são tão indesejáveis como
os de viação. Mas não era nisso que eu pensava na altura. Durante a viagem,
em nenhum momento pensei em acidente. Interessava-me a beleza das
nuvens. Algumas pareciam flocos de algodão e outras montanhas pintadas de
cinzento, quando não eram vermelho rubras escondendo o sol às costas.
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Imaginava várias figuras que aqueles fumos desenhavam, figuras
humanas bizarras, animais esquisitos, santos, etc. Uma das nuvens parecia-se
com aquela que elevou a Nossa Senhora para o céu ou aquela que estava
sobre os ramos da azinheira e uma outra era como aquela em que Jeová se
cobria quando falava com Moisés, como nos sugeriam os filmes ou as
pinturas nos santinhos (postais) que as irmãs de caridade nos ofereciam ou
que nós próprios comprávamos para oferecer de Boas Festas na quadra festiva
do Natal.
Foi no meio deste quase sonho que vi o mais belo dos espectáculos da
minha vida. Uma chama de quase uma dezena de metros, que vinha do lado
dos motores para trás, iluminando tudo o que estava à volta. Até o interior do
avião ficou mais claro. Durou uns segundos apenas. Gritei «bis» em silêncio.
E a repetição não tardou a vir. Faltou-me apenas aplaudir. Não sabia que voar
de avião era assim tão agradável, tão repousante. Já passava uma hora desde
que levantáramos voo quando o pano deste palco se abriu. Meia hora mais
tarde o comandante da aeronave, com a sua voz fingindo um à-vontade,
anuncia-nos um espectáculo diferente. Estávamos a regressar a Kano porque o
avião tinha uma «pequena» avaria técnica. Pediu desculpas pelo
inconveniente.
Aterrámos meia hora mais tarde. O comandante estaria a suspirar cheio
de alegria por nos ter trazido de volta à terra, sãos e salvos. Explicou-nos o
que tinha sido uma «pequena» avaria. Tínhamos de desembarcar, íamos
passar a noite em Kano. A continuação da nossa viagem far-se-ia logo que o
motor estivesse arranjado. Depois de estacionarmos, a informação foi
concluída. O motor tinha pegado fogo. Tinha de ser substituído por um outro
que já vinha a caminho de Lisboa.
Quer dizer que voamos mais de uma hora com menos um motor. Do
lado esquerdo do avião, a chama que me encantou afinal era a gasolina que o
piloto fez jorrar ardendo fora do avião para evitar que o motor ficasse em
chamas e o avião explodisse. Certa ou errada, esta é a explicação que os mais
entendidos me deram mais tarde. Reconheci o perigo. Contudo, a sensação de
alegria que me deu aquele belo espectáculo dos céus ficou na colecção das
minhas lembranças quase únicas e exclusivas da minha viagem de Lourenço
Marques para Lisboa.
Dormimos num hotel em Kano, pago pelas linhas aéreas. Calhou-me
como parceiro de quarto o nosso amigo português.
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Depois de lavarmos as meias e tudo o que tínhamos para lavar, a fim de
utilizarmos de novo de manhã, dormimos. Ao raiar do dia, levantámo-nos
com boa disposição, como se fôssemos turistas. Após um belíssimo matabicho com ovos, salchichas, flocos de aveia, enfim, um pequeno-almoço
requintado, com comeres cujos nomes, porque raros ainda para mim, não
davam para eu memorizar. Com a autorização das autoridades do aeroporto
que nos asseguraram que não havíamos de perder o avião porque este ainda
levaria muito tempo a reparar e não poderia descolar sem as ordens deles,
fomos dar uma volta à cidade. Melhor seria dizer que andámos à procura da
cidade. Já em 1960 a cidade de Lourenço Marques ainda que desconhecida
pelo mundo, era uma bela cidade. O que víamos em Kano não era nenhuma
cidade, não parecia ser uma cidade, até que nos disseram que estávamos já em
plena cidade. A maior parte das casas pareciam-se com aquelas mastabas131
egípcias que conheci em desenhos, nos livros da história universal que tinha
estudado no Liceu. Pareciam uns grandes cubos. Todas, aos meus olhos, eram
como que amontoados de barro, ou seja, de terra de tipo saibro, com cor
creme. Parecia que tudo era muito escaldante. Pelo caminho tentámos
cumprimentar uns tantos nigerianos em inglês, o nosso inglês soletrado.
Corresponderam. Era tudo gente pobre. Havia os que andavam de bicicleta e
os que andavam a pé. Alguns sentavam-se ociosamente nas bermas da
estrada, enquanto a maioria vendia os seus produtos. As suas vestes, os
famosos bubus, cofiós, cofiós altos, e a sua língua estranha eram novidades
para nós. Nem todos compreendiam inglês.
A dada altura, aproximámo-nos dos que vendiam e perguntámos o que
eram aqueles tubérculos que pareciam umas mandiocas disformes e enormes.
«Yame» foi o que entendi. Foi a primeira vez que vi o «yame». Só depois de
regressar a Maputo, catorze anos mais tarde, é que soube que também em
Moçambique existia e comia-se este tubérculo.
Querendo sentir-me mais chegado àquela gente vulgar, meti-me a
perguntar como é que diziam cada coisa na sua língua. Em resposta deramme duas versões. Em haussa diz-se assim e em yuruba desta maneira. Eram as
duas línguas da Nigéria mais importantes na região.

131 Mastaba=Túmulo egípcio com a forma de um tronco de pirâmide, portanto com quatro paredes inclinadas e um tecto
plano.
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A memória não me guardou nenhuma das expressões que me foram
ensinadas. Foi tão rápido que nada escrevi. Ficou-me uma vaga musicalidade
de uma delas: Hanakaya uma expressão para dizer: «Como está? ou bom
dia».
As lojas eram tão pequenas (do tamanho das barracas em alvenaria que
hoje abundam em Maputo) com a inscrição do nome da loja. O local preferido
de vendas eram os passeios. A maneira de ser das pessoas e algumas vestes
faziam lembrar os nossos muçulmanos negros a que geralmente
identificávamos como sendo os macucu e os madjodjo de Quelimane ou das
Comores. Para nós era tudo a mesma coisa. A palavra muééurumani era
reservada ao maometano cafuso ou mestiço. O negro muçulmano era chamado
mucua ou mudjodjo. Mucua não era etnia para nós, mas sim religião. A
mesquita da Mafalala era a igreja de vácua, que é o plural de mucua.
A medida que íamos falando com aquelas pessoas de Kano, íamos
notando diferenças entre eles. Umas seriam realmente pobres, miseráveis.
Outras seriam ricas, umas mais do que as outras. Não me posso esquecer de
que demos estas voltas com a orientação de um guia voluntário que
encontrámos ao sairmos do hotel. Chamava-se Silvano e era um jovem muito
afável. Ele confidenciou-nos várias informações, incluindo as de carácter
político.
Fomos visitar, acompanhados do nosso amigo Silvano, o Banco local,
uma casa branca, em alvenaria toda empoeirada, com uma grande entrada que
dava para um grande «hall» antes dos «guichets».
O «hall» de entrada estava apinhado de gente. Tinha homens das mais
variadas idades, sentados no chão, contando montões de notas que iam
lançando em montinhos no seu bubu, que cobria folgadamente o corpo e que,
de quando sentados, ainda sobrava o bastante para estenderem no chão e em
seguida nele embrulharem o dinheiro.
O curioso é que não me pareceu colocarem qualquer eventualidade de
lhes ser roubado. Contavam tranquilamente. A qualidade dos seus bubué de
facto confirmava tratar-se de gente rica.
Dentre os pobres viam-se muitos com a malaia simples dos nossos
muçulmanos. Refiro-me à túnica branca, de origem árabe, que na Tanzânia
chamam kanzu.
Na Tanzânia, malaia significa prostituta. Não sei de onde veio o nome.
Possivelmente a túnica tem malaia como o seu nome original e quiseram dar
este nome à mulher que é usada como se fosse uma túnica que pode ser usada
por vários, quem sabe? O inverso, isto é,
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o nome da túnica ter derivado do termo prostituta é pouco provável.
Coincidência sem relação entre as duas coisas também é possível.
Tivemos de regressar ao hotel para o almoço antes de prosseguirmos
para o aeroporto. Continuámos a viagem no avião que trouxe o motor de
Lisboa.
Foi assim que, conforme disse atrás, cheguei a Lisboa num domingo em
vez de sábado. Tinha escrito até aqui esta história da viagem, quando
finalmente me encontrei com o Ibrahimo Mawilidi e o Chotalal Babulal que
me ajudaram a achar a data da partida de Lourenço Marques, uma sexta-feira,
dia 4 de Novembro de 1960 e chegámos a Lisboa no Domingo, dia 6. A maior
parte das diligências para a minha matrícula na Faculdade de Medicina de
Lisboa tinha sido feita a partir de Lourenço Marques. Tratei apenas de
algumas formalidades para completar o processo. A minha aptidão para o
ingresso na universidade não era questionável, pois o meu exame de admissão
tinha corrido maravilhosamente bem. Na Reitoria da Universidade disseramme que as minhas notas tinham sido altas.
Não estranhe, caro leitor, quando digo maravilhosamente bem. É que eu
era dos poucos moçambicanos negros a pretender entrar na Universidade. Lá
em Lisboa, já na Universidade, estava o senhor Domingos Arouca que
terminava os seus estudos na Faculdade de Direito e o Pascoal Mocumbi que
tinha acabado de se matricular na mesma Faculdade de Medicina. Este tinha
dispensado do exame de admissão e seguira muito mais cedo. Quando lá
cheguei, ele já tinha lido o primeiro volume de Testut132, como é aconselhável
fazer de antemão para se poder acompanhar bem as aulas ao começarem.
Disseram-me logo que estava bastante atrasado e que teria de fazer um grande
esforço para acertar o passo com os meus colegas.
Eu já havia feito um grande esforço em Lourenço Marques para os
exames do sétimo ano e para os de admissão. Ainda me lembro de quando, ao
chegar à paragem do machibombo a caminho da prova de Biologia, tive «um
ataque de amnésia». Tentava recordar-me de qualquer coisa de que estudara
nos últimos trinta dias em que recapitulei todas as matérias mais do que uma
vez. Parecia que nunca tinha ido à escola. Um vazio absoluto era a minha
cabeça. Quando chegou o machimbombo, estava quase para desistir e
regressar à casa. Não,
132 Autor do livro Anatomia Humana em 4 volumes que era usado na faculdade de medicina de Lisboa. A versão que
usávamos em Lisboa estava escrita em espanhol.
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não era ainda o momento. Ainda tinha uma hora em frente. Fui até ao Liceu.
Durante o percurso abri à sorte o livro de biologia e li um subcapítulo inteiro.
Abri outro e fiz o mesmo.
Quando abri o terceiro, já estávamos a chegar. Procurei repetir de
memória o que acabara de ler. De novo um vazio. Estava desesperado. Tinha
prometido ao meu pai que iria passar. Sabia tudo. Com efeito, depois dos
exames de Julho, descansei apenas alguns dias e estudei afmcadamente. O
que estava a acontecer comigo? Meti-me na casa de banho com o livro na
mão. Sentei-me na pia, abri o livro. Ah, que alívio! Não fiz nenhuma
necessidade. Era o alívio da consciência. Após aquele breve isolamento, todo
o conhecimento veio-me à superfície. Não necessitei de ler mais, nem livro,
nem notas. JMantive-me fechado na casa de banho para não ouvir mais
comentários, até que tocasse para entrarmos para a sala.
As duas perguntas de desenvolvimento caíram sobre os capítulos que
lera no machibombo. Respondi a todas. Respondi com tanto detalhe que a
examinadora teve de que me dar muito mais papel almaço de 35 linhas do que
se imaginaria ser o necessário, exclamando: «Isto é uma enciclopédia,
rapaz?». Das perguntas mais directas ficou-me uma por responder (dois
valores perdidos, sem contar com os que perderia, eventualmente, por alguma
imprecisão no que respondi). Reli o que tinha escrito e achei que não tinha
mais nada a acrescentar ou a corrigir. Pedi licença para entregar a prova e
retirar-me. A examinadora insistiu que eu ficasse a ver se me podia lembrar
da resposta à pergunta que faltava e se descobria erros no que tinha escrito.
Fiquei apenas um pouco mais. Estava certo de que não estudara a matéria
específica para responder àquela questão e os meus conhecimentos já não
davam para detectar as imperfeições das respostas sobre as outras perguntas.
Após o exame fui verificar. A pergunta não respondida referia-se à matéria
que sempre, por razões que já não me lembro, pusera de lado, mesmo quando
me preparava para os exames liceais. Não me aborreci. Estudei a matéria e
fiquei a saber mais alguma coisa.
O exame de Física e Química também me correu bem. Não tanto como o
de Biologia. Não tive crise de amnésia antes, nem um estado de espírito
omnipresente durante a prova. Os resultados ainda não tinham chegado,
quando, com o medo do atraso, convenci o meu pai a deixar-me embarcar.
Sabia que em caso de ficar reprovado o meu
248

pai teria de e pagar a passagem de regresso. Felizmente, recebi, na véspera da
partida, a alegre notícia. Tinha passado o exame de admissão. Contudo, esta
era uma notícia a confirmar no dia seguinte, o que, como já disse, aconteceu
no aeroporto.
Como não tinha dispensado ao exame, não tinha tido direito à bolsa de
estudo do Ministério do Ultramar. Tive de andar a bater portas. A Associação
dos Naturais de Moçambique prometeu ajudar-me, a Câmara Municipal do
Chibuto deu-me a certeza de que me iria conceder uma bolsa. Parti mais
sossegado. Por isso, chegado a Lisboa ousei pedir um empréstimo à Mocidade
Portuguesa para comprar os livros, sobretudo o livro de Anatomia de Testut
que custavam uma fortuna — mil e quinhentos escudos para os 4 volumes em
espanhol. Imagine! Eu nunca tinha ouvido falar espanhol e tinha de ler
aqueles calhamaços nesta língua, compreendê-los e decorá-los. Era assim que
viria a exigir-nos o professor Bruto da Costa: tudo decoradinho com todos os
pontos e vírgulas.
Quanto à hospedagem no lar, incluindo as refeições, lavagem de roupa,
diríamos que eram pagos por «vale» a liquidar quando recebesse a esperada
bolsa de Moçambique.
Tudo corria como se eu fosse um assíduo militante e admirador da
Mocidade Portuguesa. Os seus dirigentes pensavam ter em mim, como no
Mocumbi, um bom português negro. Nem se aperceberam de que lidavam
com um ex-presidente e um ex-vice-presidente do Núcleo dos Estudantes
Secundários Africanos de Moçambique. Nem notaram que não
participávamos nas actividades da Mocidade Portuguesa em Lisboa. Os
estudos de Medicina eram tidos como os mais difíceis, necessitando de
muitas horas de trabalho. Compreendiam, portanto, as desculpas que dávamos
para não comparecer nas actividades da organização, sobretudo nas
manifestações contra as exigências das Nações Unidas a Portugal no sentido
de descolonizar as suas colónias.
O tempo foi passando. A ambientação na cidade e na universidade fez-se
paulatinamente. Cedo comecei a ouvir falar da verdadeira política.
Reivindicações de estudantes que não tinham muito a ver com os estudos.
Coisas da política portuguesa. A situação em Angola era comentada em
segredo. Falava-se da situação em Moçambique que, apesar do massacre de
Mueda, era ainda calma. Não dava para entender. Uns eram pela
descolonização, outros por uma autonomia. Os
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convictos da Mocidade Portuguesa é que eram claros. Eram por um «Portugal
Uno e Indivisível». Tudo uma confusão. Tudo misturado com reivindicações
estudantis. Era melhor não me meter, nem procurar entender.
Entretanto, o Natal de 1960 passou-se para mim de uma nova maneira
no Lar da Rua de São Mamede onde morávamos. Um lar numa casa velha,
com o cheiro típico das casas velhas de Lisboa. Os seus moradores e o
ambiente da casa ofereciam um convívio fácil, um convívio para brincadeira,
no que nos dizia respeito. Ali não se podia falar à vontade sobre coisas sérias
e muito menos criticar o que os colonialistas faziam na nossa terra. O chefe
do lar controlava-nos como se estivéssemos num convento.
Os portugueses de língua solta travavam-na logo que o vissem
aproximar-se. Mudavam da conversa séria para a banalidade. Desconfiámos
de que ele era um informador do regime. Mas a festa foi animada. Lá estava o
famoso peru de Natal, preparado à maneira europeia. Havia muito vinho
branco, muito vinho tinto, muito vinho do Porto, muito vinho espumante,
muito quinado, muita aguardente, muito cognac ou brandy. Nem nos bailes de
finalistas do quinto e do sétimo anos tinha visto tanta variedade e quantidade
juntas. Muita comida. Além dos perus, havia passas, bolos, frangos e outras
carnes. Mas, sobretudo, havia muita animação. O João Jardim, estudante de
Direito, era o tribuno da festa. Fazia discursos. Sei lá agora o que ele falou.
Talvez eu tivesse no momento entendido o que ele disse, mas não era matéria
para fixar na memória. Era sim para animar a festa, fazer rir a «malta» e
ajudar-nos a acompanhar a noite até a hora do nascimento do menino Jesus.
No meio de tudo isto não faltou a política. Comentários sobre os
resultados das eleições presidenciais na América do Norte. Uns queriam que
fosse o Republicano Richard Nixon a ganhar e outros, poucos, queriam que
fosse o democrata Eduard Kennedy. Viemos a saber que tinha ganho o
Kennedy com uma margem muitíssimo pequena. Eu não entendia porque
havia tanta preocupação com as eleições na América. Só mais tarde, bem mais
tarde, é que vim a compreender o papel dos Estados Unidos da América no
mundo.
A posição tomada por este país em matéria de política internacional
influenciava muitos, influenciava a posição de muitos países no Ocidente.
Para os portugueses, que se sentiam cada vez mais isolados, era importante
que o novo Presidente dos Estados Unidos da
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América apoiasse o regime fascista de Salazar, tido como combatente consequente
contra o comunismo russo. Era importante, sobretudo, que apoiasse a política
colonial portuguesa, considerando válidas as reformas de fachada. Bastaria, por
exemplo, defender que os territórios africanos sob dominação lusa já não eram
Colónias, eram Províncias Ultramarinas, Províncias do Além-Mar.
Naquela altura, nos Estados Unidos da América, a luta anti-racial era
manifestamente contrária aos interesses de Portugal. O Governo americano não podia
correr o risco de se deixar ultrapassar pelos soviéticos na defesa dos direitos humanos
e políticos dos povos colnizados, nomeadamente o direito à autodeterminação. Eu
escutava com cada vez maior compreensão quando a Rádio Nacional Portuguesa
dizia «A Verdade é só uma, Rádio Moscovo não Fala a Verdade!» Passei a saber o
que dizia a Rádio Moscovo através dos desmentidos da Rádio Portuguesa, da mesma
maneira que muitos «prisioneiros políticos» vieram a conhecer bem a FRELIMO,
através dos interrogatórios da PIDE, conforme me contaram na Tanzânia alguns dos
militantes da FRELIMO que haviam passado pelas prisões depois de 1962.
A Rádio Moscovo denunciava o fascismo português, denunciava a opressão
colonial, denunciava a discriminação racial e desfazia a teoria da missão civilizadora
de Portugal, informava o que se passava nas Nações Unidas sobre estas matérias.
O período era muito tenso. A Organização das Nações Unidas adoptara, em
Dezembro de 1960, a Resolução 1514 (XV) sobre a descolonização. Desde a
ascensão da índia à Independência, o seu Primeiro-Ministro, Jawarlal Nehru, vinha
reivindicando todas as colónias portuguesas na índia (Damão, Diu, Dadra e NagarAveli) como partes integrantes daquele novo Estado Independente. O governo
português recusava-se a negociar a integração daqueles territórios na União Indiana,
bem como rejeitou as propostas do Movimento de Libertação de Goa para uma
passagem pacífica desta colónia ao estatuto de Estado Independente através de um
processo negocial. Perante esta posição intransigente do Governo Português, a índia
viria a ocupar aqueles territórios pela força, tendo Goa vindo a cair nas mãos dos
indianos em Dezembro de 1961.
Em Angola, havia já em 1960 reivindicações violentas pela Independência
Nacional. O Povo queria a Independência. Os políticos eram presos. Grupos
organizavam-se para libertar os prisioneiros. E assim que a insurreição armada
organizada do povo angolano foi lançada a 4 de Fevereiro de 1961.
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Em Moçambique tinha havido o Massacre de Mueda, em 16 de Junho
de 1960, no qual, em alguns minutos apenas, 600 pessoas foram mortas pelas
autoridades portuguesas, pura e simplesmente por terem ido procurar saber da
data ou do ano previsto para a Independência de Moçambique. Os
portugueses tinham logrado esconder do povo moçambicano este trágico
acontecimento. Se não tivesse sido o Professor Reis da Costa, que nos
segredou a ocorrência, a mim e ao Pascoal Mocumbi quando, não me lembro
por que razão, fomos visitá-lo na sua residência na Avenida 24 de Julho,
teríamos saído de Moçambique com total desconhecimento do massacre no
Norte do País.
O Dr. Reis Costa ficou espantado ao saber que nós desconhecíamos o
assunto. Ele não sabia que os pretos não tinham o mesmo acesso às
informações que os brancos. Na altura em que ele nos informou, três meses
depois do acontecimento, era ainda muito cedo para a informação circular de
boca em boca nos nossos meios. Certamente que alguns já a tinham, mas nem
sempre havia confiança para a passarem para os outros como nós. Era preciso
esperar que essa chegasse ao conhecimento de quem connosco vivia com
plena confiança, que estivesse certo de que não éramos informadores da
Política Internacional da Defesa do Estado. Mesmo que a notícia viesse num
jornal, falar dela era tabu. Era mesmo perigoso para um negro lê-la em
público. Podia ser interpelado pela PIDE para que justificasse a sua curiosidade ou o seu interesse por aquela novidade. O jornal trazia tantas outras
notícias. A lotaria, o futebol, o boxe, a publicidade comercial, etc. Porque ler
precisamente aquela? Perguntaria a PIDE.
Em Portugal também havia muito cuidado. Não eram todos os que se
metiam a falar de questões políticas. Falavam os que gostavam de desafiar o
poder político e os que se estavam «marimbando» com a possibilidade de
serem presos.
No Lar de São Mamede e existiam todos os tipos de pessoas mais o
nosso, o daqueles que não dominavam bem as matérias, mas que podiam ser
olhados pelos vigilantes do regime com suspeita de serem potenciais agentes
subversivos. A suspeita em relação a mim e ao Pascoal não se evidenciou de
imediato, porque fomos tomados como bons rapazes da Mocidade
Portuguesa.
Durante a festa do Natal, as conversas de tom político, intercaladas de
assuntos sobre a situação, com anedotas de Bocage e outras, fizeram com que
bebêssemos distraidamente e, portanto, muito. Para
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nós, eu e o Pascoal, não foi a quantidade que nos embriagou. Foi a mistura de tudo
o que nos arrumou. Queríamos provar de tudo e em qualquer ordem. Era uma
oportunidade única, pensámos nós. Felizmente não insultámos ninguém.
Entretanto, uma parte dos habitantes do lar já se havia mudado para a Rua
Visconde de Valmor, onde os quartos e a sala de jantar eram melhores. De lá vieram
apenas para a festa. Eu também me havia mudado para para o novo lar. Aqui também
fiquei no mesmo quarto que o Mocumbi, onde dormíamos em beliches e tínhamos duas
secretárias e duas cadeiras para os nossos estudos. Foi aqui que começámos a pensar
em darmos continuidade aos trabalhos do Núcleo dos Estudantes Secundários
Africanos de Moçambique. Como a comida era boa e servia-se 1/4 de vinho por cada
refeição, com a possibilidade de se comprar mais um 1/4, convidámos, frequentemente,
os outros colegas moçambicanos a almoçar ou a jantar connosco. Eles pagavam o
jantar. As vezes punham o jantar na nossa conta. As refeições eram o pretexto para a
vinda deles. O que os restantes moradores, incluindo a matrona e o Director do Lar,
mesmo senhor Bessa, do lar da Rua São Mamede, não sabiam é que antes ou depois de
irmos à mesa tínhamos uma rápida reunião onde trocávamos impressões sobre a
situação. Os moçambicanos que participavam eram seleccionados. Começámos por ser
apenas três. Nós os dois mais o Mário Machungo. Acrescentámos depois o Magno
Hungwana, o Lourenço Mutaca, o Mariano Matsinhe e o Salomão Munguwambe.
Estávamos em vias de integrar a Ana Simeão, mas ela vivia em Coimbra, embora
viesse frequentemente a Lisboa. A integração não chegou a ser feita. A Joana Simeão é
que foi unanimemente rejeitada. Eu tive de pôr o pé bem atrás no meu relacionamento
com ela porque ela ainda não me conhecia quando falou comigo naquele domingo da
minha chegada a Lisboa. Soube que eu já tinha chegado e veio dar-me as boas-vindas.
Mal tinha pousado a minha pequena bagagem e mal tínhamos acabado de falar sobre a
farra da CEI (Casa dos Estudantes do Império) com os outros, quando ela aparece e
cumprimenta-me com esta: «Bem-vindo irmão, ainda bem que chegaste. Comigo podes
estar à vontade, podes falar à vontade. Dizem que eu sou da PIDE, mas eu não sou da
PIDE. Eles 4 têm inveja porque eu sou bonita...» continuou a falar, sem esperar resposta
nem comentário. Tive de aproveitar um dos suspiros para introduzir a minha
observação. «Então se não é da PIDE porque se preocupa tanto? A mim ninguém me
falou de si ainda, nem como da
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PIDE nem como dos contra». E ela continuou a justificar-se, sem parar,
apesar de ainda não me conhecer. Só quando tive de sair para continuar a
instalar-me é que me vi livre da conversa dela.
Por este facto, pelo que se dizia dela e por falar demais, ela foi excluída
dos encontros da Visconde de Valmor.
Quando os seleccionados para as reuniões chegavam, cantávamos HOSI
Katekisa Africa em língua Ronga, de pé e com os pulsos cruzados e punhos
cerrados, como se estivéssemos algemados. No fim da canção fazíamos de
contas que rebentávamos as algemas. Às vezes, um de nós, pelos fios puxava
os estores das janelas para cima enquanto cantávamos como se estivesse a
içar a bandeira da Independência. Cantávamos apenas os que sabíamos mais
ou menos bem o Xironga, os outros tentavam aprender. Estava claro que
todos estávamos certos do que queríamos. Lutar pela independência no nosso
país. De Portugal as coisas eram vistas mais claramente; havia mais
informação. Mesmo assim, ainda não conhecíamos os movimentos de
libertação que se desenhavam em Moçambique.
Começámos a conceber um trabalho de consciencialização dos nossos
amigos e sócios. Uma coisa era certa. Tínhamos de encontrar uma forma de
comunicar com os restantes membros do NESAM, que já julgámos, creio que
acertadamente, não terem acesso ao mesmo grau de informação e de reflexão
como o que nós começávamos a ter sobre questões políticas. Pensámos nós
que foram membros do NESAM e que já trabalhavam espalhados pelo
Moçambique fora. Era preciso planificar a forma de os contactar.
Os meus colegas viam em mim aquele que foi o seu Presidente. O
Presidente do NESAM que os tinha conduzido a várias iniciativas com o seu
quê de consciência nacionalista que, em boa parte, eles próprios ajudaram a
criar.
Até ali os moçambicanos eram desprezados pelos angolanos, caboverdianos, guineenses e sãotomenses. Eram vistos como muito chegados ao
regime. Não sei porquê! Desconfiava-se de que dentre eles houvesse muitos
informadores da PIDE.
Quando me apercebi de que nenhum dos que já lá estavam se tinha
filiado à Casa dos Estudantes do Império, mobilizei-os ou, melhor, estimuleios para irmos solicitar a nossa inscrição como sócios. A nossa ida calhou com
uma reunião dirigida, segundo me recordo,
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pelo Gentil Viana e pelo Paulo Jorge, dentre outros, ambos de Angola, um
mulato e um branco. Foi a primeira coisa que me intrigou. Mas lembrei-me
logo do que nos disseram os angolanos que visitaram Moçambique. Em
Angola havia menos racismo do que em Moçambique. Por outro lado, vim a
saber anos depois que Paulo Jorge não era branco, era sim aquilo que os
angolanos chamavam de «cabrito», um mestiço de branco com mulata.
Estava longe de adivinhar que nos anos 70 e 80 ele viria a ser meu colega,
quando ambos éramos Ministros dos Negócios Estrangeiros dos nossos
respectivos países. O Gentil Viana vim a conhecer melhor só em Paris, em
1961.
Naquela reunião do envio do telegrama colectivo com um abaixoassinado ao Ministro do Ultramar, comunicando-lhe o protesto da Casa dos
Estudantes do Império em Lisboa pelo encerramento da Casa dos Estudantes
do Império em Coimbra, onde o Governo tinha suspenso a Direcção e
nomeado uma Comissão Administrativa. Isto era visto como um passo em
direcção à tomada de igual medida contra a Casa de Lisboa. A causa pareceume nobre. Fui assinar o telegrama. Os outros moçambicanos que estavam
comigo também assinaram. Deixámos de ser vistos com desconfiança pelos
estudantes ultramarinos ou pelo menos esta diminuiu. Pena é que os
acontecimentos se precipitaram de tal maneira que não houve tempo para
consolidarmos esta nova posição. Foi a primeira e a última reunião a que
assistimos. Tudo passou a realizar-se quase que na clandestinidade.
Em 4 de Fevereiro de 1961, o MPLA tinha desencadeado a Luta Armada
de Libertação Nacional de Angola ao atacar as cadeias e libertar um bom
número de prisioneiros políticos. Aí começou a PIDE a concentrar o olho
sobre os angolanos em primeiro lugar, mas também sobre os estudantes de
todas as colónias em geral. Havia, nas diversas faculdades, estudantes
portugueses que apoiavam o movimento nacionalista. Na política portuguesa
também havia agitação. Uma tentativa de golpe de Estado foi abortada por
uma certa má jogada. O clima era outro.
No dia seguinte ao da assinatura do telegrama vimos chegar um dos
dirigentes da Mocidade Portuguesa no nosso lar Visconde de Valmor para
chamar o Mocumbi. O Dr. Silva Cunha, Comissário da Mocidade Portuguesa,
queria vê-lo com urgência. Compreendemos logo do que se tratava e
perguntámos se teríamos de ir os dois. Explicaram que eu, Chissano, não era
chamado. Só precisavam do
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Mocumbi. Entreolhámo-nos e o meu companheiro saiu. Eu saí de seguida.
Era preciso avisar do que se passava aos outros. Aguardei, no entanto, lá num
dos cafés. Ia telefonando para saber se Mocumbi tinha voltado para ouvir o
que ele teria dito e o que ouvira na Mocidade Portuguesa.
A dado momento, decidi regressar, pronto para o que desse e viesse.
Chegámos quase ao mesmo tempo. Primeiro eu e depois ele. Contou-me a
façanha. O Dr. Silva Cunha quis aconselhá-lo a ter cuidado com os
comunistas da Casa dos Estudantes do Império que o queriam enganar. Disselhe que os da Casa dos Estudantes do Império aproveitavam-se dos recémchegados do Ultramar para alcançarem os seus objectivos. Levavam-nos a
assinar telegramas de protesto sobre matérias falsas. Disse que tudo era
fabricação dos russos. Procurou reiterar a confiança que tinha no Mocumbi.
Um graduado da Mocidade Portuguesa não se deve deixar levar. Não era
contra a frequência dele à Casa. Até era bom que o Mocumbi fosse sócio. O
que ele devia fazer, estando lá, era defender a verdade. Era necessário
defender os interesses dos Estudantes do Ultramar, mas não os interesses
políticos dos comunistas que queriam desmembrar Portugal. A ladainha foi
muitas vezes mais longa do que a que conhecemos da Igreja. Rematou com
umas palavras que depois ficaram como piada para nós: «Deves seguir o
exemplo do Chissano. Ele não assinou. Fez muito bem». O Mocumbi
concordou, embora soubesse que eu tinha assinado o protesto.
Mal o Pascoal acabou de me contar a peripécia, chegam dois membros
da Mocidade Portuguesa e com gentileza informam-me de que era chamado
pelo Dr. Silva Cunha.
Fui prontamente, já sem receio e disposto a ir desafiar o Professor
Doutor, caso fosse necessário. A assinatura foi feita com consciência clara.
Não fora levado nem enganado.
Enquanto esperava para entrar na sala onde estava Silva Cunha, o senhor
Barata entreteve-me com uma conversa preliminar. Informou-me de que ele
tinha sido um dos fundadores da Casa dos Estudantes do Império, pelo que
nada tinha contra ela. Antes pelo contrário, o que ele queria era apoiá-la para
realizar os seus objectivos. Mocumbi e eu, por exemplo, podiam, a seu ver,
ser das pessoas mais indicadas para levarem a Casa a um bom rumo. Só que
tínhamos de estar, por mais algum tempo, na actividade. Bom, não pretendo
citar nem o Dr. Silva Cunha nem o Dr. Barata, porque isto tudo se passou
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há quase trinta e três anos133 e não foi escrito nem contado com frequência.
Não poderia repetir as suas palavras exactas. Estou certo, porém, de estar a
transmitir o espírito nelas envolvido.
O que pretendo mostrar é que havia, da parte do governo colonial, uma
tentativa de ganhar alguns de nós, inculcar-nos o gosto pelo portuguesismo.
Dividir os estudantes do Ultramar, evitando que uma parte conhecesse e que
todos tomassem o gosto pelo vento independentista que soprava em toda a
África. Portugal, segundo os colonialistas, não tinha nenhum território a
descolonizar. Moçambique e Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e
Cabo-Verde já não eram colónias. Eram Províncias Ultramarinas. O Ministro
das Colónias já se chamava o Ministro do Ultramar. Portanto, a Resolução
1514 (XV), de 1960, da ONU, não era aplicável aos territórios «portugueses».
Concluíam eles.
Chegou a vez de eu ser recebido pelo Professor Doutor Silva Cunha, não
para ser ouvido, mas para ser louvado porque eu não tinha assinado o
telegrama e ser aconselhado a acautelar-me contra os aliciamentos dos
comunistas. Falou-me das mesmas coisas que tinha falado ao Mocumbi e
repetiu que eu tinha feito bem por não ter assinado.
Neste momento comecei a sentir-me cobarde e traidor. E para não deixar
só para os outros as culpas do que fizemos solidariamente, recuperei a
coragem que trazia do lar e esclareci: «Mas senhor Doutor, eu assinei o
telegrama, juntamente com todos os outros». Não imaginem qual foi o
espanto, quase susto, do meu conselheiro. Não direi que foi um balde de água
fria. Foi sim um balde de água quente, pois que ficou de súbito todo
vermelho. Puxou da lista, mostrou-ma, percorremos ambos todos os nomes e
de facto o meu nome parecia não estar entre eles. Insisti que tinha assinado e
expliquei que o que aconteceu é que ao passarem para o telegrama não
completaram o meu nome. Escreveram apenas Joaquim Alberto. Assim sentime aliviado ao reafirmar-me junto à causa do meu amigo Pascoal e de todos
os outros. Não podia deixar de ser; eu é que tinha encorajado a todos os
moçambicanos que foram comigo a assinarem.
O Dr. Silva Cunha encontrou maior razão para prosseguir com as suas
admoestações. O tom mudara drasticamente. Agora tratava-se de informar-me
das graves consequências que este tipo de acções,
133 Trinta e três anos na altura em que escrevia esta página, em 1994.
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para as quais nos arrastavam os comunistas, podiam trazer-nos. Não gostei da
ideia de «termos sido arrastados, levados». Ousadamente, talvez por
ingenuidade, esclareci de novo que eu assinara por convicção. Concordava
com os motivos do protesto. Não vira mal nenhum na acção. Eu havia
pensado que o governo podia ter encontrado outras formas de resolver os
problemas dos Estudantes do Ultramar em Coimbra. Fui breve e lacónico. O
Professor Doutor sentiu-me como uma formiga na tromba de um elefante. Foi
obrigado a entrar na ameaça. Falou-me de como ele já defendera Portugal no
Tribunal de Haia, para que eu compreendesse que me podia pôr na cadeia.
Nunca tinha tido medo de cadeia, talvez pelo desconhecimento dos
horrores que por lá se passavam, ou pelo sentido de justiça que nos fazia
ultrapassar o medo ou ainda por ingenuidade. De facto, o mais certo é dizer
ingenuidade, porque a minha prisão dar-se-ia sem que houvesse uma
preparação das acções a seguir para se tirarem vantagens para a nossa causa.
O certo é que essa falta de medo manteve-me impávido e sereno.
O elefante continuou convencido de que o melhor era continuar a
aconselhar, e, ao mesmo tempo, a ameaçar a formiga. Não convinha esmagála. Tinha de a tornar mais pequena, mais fraquita e domá-la. Apesar da
serenidade, eu tinha de fingir que dava a mão a torcer, agradecendo pelos
conselhos, pedindo perdão pelo que tinha feito. Todavia, fiz sempre questão
de esclarecer que o havia feito por convicção e não por culpa dos outros. Ele
ficou mais tranquilo.
Ao sair, fui acompanhado até à porta principal do edifício de novo pelo
Senhor Barata que me fala da minha bolsa. Pediu-me que eu tivesse paciência,
que a bolsa iria chegar e a Mocidade Portuguesa continuaria a suportar o custo
das despesas, que eu reembolsaria logo que recebesse o dinheiro. Passaram-se
oito meses e, em 24 de Junho, quando abandonámos Portugal, a bolsa ainda
não tinha chegado. Ainda era o meu amigo Pascoal que me emprestava o
dinheiro para os transportes e outras pequenas despesas pessoais. Entretanto,
eu havia mandado uma carta a Moçambique, pedindo socorro ao meu pai e ao
meu irmão através do primo Fidalgo. Fiquei a aguardar.
Durante este curto espaço de tempo (8 meses) de minha estadia em
Portugal, aconteceram várias cenas que vale a pena contar para caracterizar
àqueles tempos. Deixarei muitas para serem contadas por outros colegas
meus.
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A primeira que me ocorre está relacionada com este «interrogatório» que
recai sobre nós no Comissariado Nacional da Mocidade Portuguesa. A
segunda não consigo contar sem recapitular a tentativa de compreender as
razões da mudança (quase brusca) do comportamento dos brancos nascidos
ou crescidos em Moçambique, após a sua chegada a Portugal, em relação aos
pretos.
Em Portugal, os brancos de Moçambique, embora mantendo o seu
portuguesismo, sentiam um forte desejo de se distinguirem dos portugueses
de Portugal. Começavam a procurar exibir uma cultura um tanto ou quanto
diferente da dos portugueses. Falavam palavras soltas das línguas dos
indígenas de Moçambique: Manlngue, Famba, Shongulíe, Tombazana,
Shitaleka, Mufana, Suka, etc... Cada um repetia aquelas que tinha conseguido
fixar. Falavam de comidas que mal conheciam, que em Moçambique viam
com desprezo. Para alguns, tratava-se de acepipes exóticos. Falavam da
matapa como que de um nome universal para as hortaliças dos «indígenas»
Matdimbo, matéau ou matapa tudo era designado tnathapa. Estariam
possivelmente a falar sob a influência de algumas línguas do norte do nosso
país, nas quais tudo o que é folha comestível é matapa, enquanto no sul do
país, quando dizemos matbapa, referimo-nos às folhas de mandioqueira.
Podíamos perceber a angústia que sentiam de não terem convivido mais
com os negros em Africa. Esta angústia podia ter sido provocada pelo simples
facto de se quererem mostrar diferentes ou por se sentirem, de facto,
diferentes. Podia ter sido pelo facto de terem descoberto que a palavra
«muleque» não era reservada apenas ao indígena, ao preto. Em Portugal, o
muleque do branco era branco e até o muleque do preto era o branco. A criada
era branca. A vendedeira de amêijoa era a branca que carregava o cesto à
cabeça, de lenço amarrado, como se fosse uma preta. Não era a negra que
vendia makala com «ancas de impala», como diria o João Maria Tudela,
cantor português de Moçambique nos anos 50. Os vendedores das castanhas
assadas, à beira das estradas, não eram as mamanaé com a criança às costas
que vendiam amendoim torrado ou castanha de caju também à beira das
estradas de Lourenço Marques. Eram brancos ou brancas, geralmente,
adultos, que cá em África seriam patrões. Os varredores das ruas não eram
macbopeà134 e muito menos negros. Os cegos, conduzidos por uma ex134 Corruptela da família tsonga vatcbopi, plural de machopi que significa uma pessoa da etnia tchopi originalmente das
províncias de Gaza e Inhambane. No início dos anos 60 os vatchopi é que trabalhavam nos serviços para a limpeza
da cidade.

259

tremidade de um pau por uma criança de mão estendida, eram brancos. As
crianças sujas, despenteadas e ramelosas que, de mão estendida e aberta,
repetiam, sem parar «um tostãozinho, se faz favor...» eram brancas. Os
carregadores da estiva, das obras de construção, dos camiões de carga e os
operários de todos os trabalhos manuais especializados e não especializados
eram brancos. Nós, os pretos, aparecíamos em Portugal como gente superior
porque, ou éramos futebolistas de renome, ou éramos estudantes. Aqui
começava-se a desenhar a igualdade entre os homens. Era forte, portanto, a
vontade de os brancos se aproximarem de nós, identificarem-se connosco,
contarem contos de Moçambique «nossa terra». A razão para a mudança de
atitude podia ser a mesma que nos dava, a nós estudantes negros, maior
consciência daquilo que o nosso país sofria e do papel que nos cabia para
trazermos as mudanças necessárias: maior acesso às informações sobre os
aspectos da vida e maior troca de ideias sobre a situação política e social. Os
acontecimentos do Congo Leo135 e de Angola exigiam uma tomada de
posição. Exigiam uma identificação clara.
A mudança de atitude dos estudantes brancos nem sempre se deu de
maneira igual em todos. Há os que, genuinamente, se sentiam moçambicanos
e que queriam, de facto, uma identificação profunda e completa. Estes eram
poucos. Os outros, tomavam posturas nitidamente oportunistas, nitidamente
paternalistas. Um preto ao lado deles sentia-se sufocado com os abraços
forçados e incómodos com as pancadinhas nas costas, destinadas a mostrar a
quem os observasse que éramos amigos deles.
Alguns deles, ao procurarem a sua identidade africana através da sua
aproximação com o preto, por nunca terem convivido com ele em África,
apresentavam-se com gestos destoantes e tão artificiais que, em vez de
harmonia, provocavam-nos dores nos tímpanos e irritação na pele. E neste
cenário psicológico que se desenvolve, no seio de todos os moçambicanos em
Portugal, a nostalgia pela verdadeira Mãe-Pátria.
O direito de passagens pagas pelo Estado só o tínhamos de dois em dois
anos. Como conseguir passagens anuais para irmos gozar as férias em
Moçambique para onde podíamos, eventualmente, transportar o nosso novo
sentir e tentarmos transformar a sociedade?
Eu e o Mocumbi fomos surpreendidos por um convite de um
135 Congo Leo era a abreviatura de Congo Leopoldville, que se chamou depois Zaire e hoje República
Democrática do Congo.
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pequeno grupo de moçambicanos brancos para irmos falar com o Ministro do
Ultramar, a fim de solicitarmos a alteração da periodicidade das passagens de
dois para um ano. A audiência já tinha sido conseguida. Ao chegarmos,
somos solicitados a desempenhar o papel de porta-vozes. Daria mais impacto.
Éramos pretos e, portanto, mais visivelmente do Ultramar. Desta vez não nos
incomodou o oportunismo e o paternalismo deles, pois também nós
participávamos nesta diligência por oportunismo. Queríamos passar,
anualmente, as grandes férias em Moçambique, não apenas pela nostalgia,
mas sim pelo programa que havíamos traçado que consistia no seguinte: eu
não levaria muito tempo em Lourenço Marques. Iria a Nampula onde
trabalhava o meu irmão mais velho, o José Luís. A desculpa era fácil. Iria
visitar o meu irmão. O objectivo real era criar, em Nampula, um ponto de
contacto depois de ter despertado a atenção dos nossos amigos que lá estavam
na tropa, como Filipe Magaia, o Adriano Sumbana, o Chimene e outros fora
da tropa, sobre a situação política das colónias portuguesas e em Africa em
geral. De Nampula iria a Quelimane com o mesmo objectivo mas com o
pretexto de visitar a minha irmã Maria e o meu cunhado Alfeias que, então,
trabalhava naquela cidade. Prosseguiria para Xai-Xai e para Chib uto. O
Mocumbi iria à Beira e Inhambane. Ambos trabalharíamos em Lourenço
Marques. Esperávamos que os «sócios da Casa do Chibuto», (o Ângelo
Chichava, o Albino Sive, o Alfredo Muxhanga, o Alberto Chissano, meu
irmão, e, possivelmente, outros novos) estivessem ainda solidários. Seriam
um ponto de partida ideal. O NESAM e o Centro Associativo dos Negros
tinham de ser utilizados com maior prudência. Estavam, certamente, a ser
infiltrados e vigiados.
Tínhamos em mente não apenas despertar as consciências, mas dar
continuidade ao NESAM, expandindo o alcance do seu espírito aos
estudantes universitários africanos moçambicanos ao mesmo tempo que
continuaríamos a envidar os esforços iniciados antes da nossa partida para
Portugal, de levar a actividade do Centro Associativo a todo o Moçambique,
expandindo o seu objectivo para as camadas negras mais baixas, até então
discriminadas pelas mais altas. Uma contradição dos objectivos da
Associação. Pretendíamos que o conteúdo de tais objectivos fosse também
enriquecido, fosse mais ousado, em prol da preparação do negro
moçambicano para os novos tempos.
Como éramos também membros da Associação dos Naturais de
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Moçambique, uma associação predominantemente de brancos, queríamos
também estudar melhor como enriquecer o seu conteúdo. Como integrar, no
nosso trabalho, os brancos que genuinamente quisessem ver crescer a
educação dos moçambicanos em direcção à sua emancipação. Nós já
acreditávamos na emancipação. Não nos contentávamos, como alguns negros,
com a simples igualdade de direitos. Rejeitávamos a nacionalidade
portuguesa que nos pretendiam impor. Rejeitávamos, sobremaneira, o
portuguesismo que nos inculcavam.
A ideia de passar férias todos os anos em Moçambique seria, portanto, o
nosso propósito. Não hesitámos. Aceitámos e, com a ajuda da ingenuidade de
caloiros que éramos e que pouco sabiam medir as consequências, falámos
como porta-vozes a alguém que já não sei dizer que título ostentava. Era, com
certeza, uma alta personalidade no Ministério do Ultramar. Felizmente, tudo
correu bem. A preocupação foi bem compreendida. O assunto ia ser estudado,
apesar de as possibilidades de uma resposta favorável nos terem parecido
remotas. O Governo tinha, porém, a necessidade de acalentar esperanças no
estudante do Ultramar para que não fosse levado pelos «maus ventos» que
sopravam naqueles tempos.
A terceira cena passou-se no embrião da «Casa de Moçambique». São de
novo «moçambicanos» brancos que nos contactam. A proposta é de nos
filiarmos a uma denominada «Casa de Moçambique»... Deram-nos a entender
que o Dr. Arouca estaria presente. Aceitámos participar na reunião para
ouvirmos e vermos bem de que se tratava. Eu esperava ir conhecer,
finalmente, o tal Dr. Arouca que me iria dar apoio e encaminhamento,
segundo a esperança do meu pai ao despedir-se de mim em Moçambique. Não
aconteceu. Estivemos apenas dois negrinhos entre brancos. As propostas
começaram a chegar. Todos queriam que o Chissano assumisse a Presidência
da Associação e o Mocumbi a vice-Presidência ou vice-versa. Aqui decidimos
pela prudência. Não andamos com rodeios. Rejeitámos, gentilmente, a oferta.
Sugerimos que eles convidassem o Dr. Arouca para o posto de Presidente já
que nos parecia que eles faziam questão de fazer uso do nome dele para
angariar a nossa confiança. Aceitaram a nossa contraproposta, mas insistiram
que um de nós devia aceitar a vice-Presidência. Nenhum de nós aceitou.
Tivemos de tomar coragem para falarmos abertamente. Perguntámos <se
algum dia, em Moçambique, eles nos haviam convidado para um passeio.
Perguntámos quem dentre eles havia andado connosco na rua, fora do Liceu.
Qual deles se havia comportado,
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realmente, como nosso colega fora do recinto da escola? Qual deles nos havia
cumprimentado, apertando-nos a mão em público, um único dia? Como conseguiam
eles conceber que, agora, fôssemos aparecer em Portugal e chefiá-los nesta repentina
confraternização? Aceitámos pertencer à tal Casa de Moçambique logo que esta fosse
criada. Aceitámos aprender a misturarmo-nos e a confraternizarmos com brancos. A
verdade era dura. Porém, no meio desta conversa toda, dois dos brancos puseram-se
ao nosso lado e aprovaram os nossos argumentos. Tentaram explicar aos outros que
nós tínhamos razão. Sentiram que deviam agir assim para que não nos afastássemos
da associação. Tinham medo de nos perder. Fora da reunião, mostra-ram-se como
gente da esquerda, criticando severamente as atitudes dos brancos em relação aos
pretos em Moçambique. Lá vieram os abraços sufocantes ao mesmo tempo que
esclareciam que os seus próprios sentimentos eram afectados negativamente por
aquelas atitudes que a sua sociedade exigia deles. Só em Portugal é que compreenderam, claramente, qual devia ser a posição que deviam ter tomado. Assumiam a
ideia de se ter de começar a trabalhar de uma maneira progressiva, sem
paternalismos. «Vocês têm razão, pá» dizem eles, sublinhando, com uma palmadinha
nas costas de cada um: «E, pá, era raro apertarmos as mãos aos negros». Separámonos e nunca mais ouvimos falar dos nossos amigos, nem da Casa de Moçambique até
depois do 25 de Abril de 1974.
Enquanto isto, os meus estudos corriam sem apontarem os qualitativos bom ou
mau. Parecia-me que algo ainda me faltava para arrancar de verdade. Não estava
habituado a tomar apontamentos com a velocidade que a transmissão universitária de
conhecimentos exigia. Não estava habituado a ouvir o português do Dr. Jakobson,
professor de Química, de sotaque alemão. Era particularmente difícil acompanhar
aquele professor judeu que falava ao mesmo tempo que rodava o rolo do transparente
que mal se projectava no ecrã daquela sala semiescura da Faculdade de Ciências, lá
no alto, ao pé do Largo do Rato. O Dr. Jakobson inspirava, no entanto, muita
confiança aos seus alunos. Parecia um homem muito inteligente. Pena foi eu não ter
tido o à-vontade para lhe falar das minhas dificuldades pessoais. E ninguém me
dissera que isso era possível. Não se repete nada na universidade. Não conhecia o
método de ir estudar nas bibliotecas e o das sebentas. Este também exigia dinheiro e
eu não o tinha. O raio da bolsa nunca mais chegava. Começava já a inquietar-me.
Quando descobrisse
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a forma de superar as dificuldades já não dava para recapitular as lições
passadas. O estudo daquele terror de anatomia consumia tanto o meu tempo,
que pouco me restava para me ocupar da Biologia, da Química e da Física.
Esta era leccionada por uma professora. Não sei porquê não fixei o nome
dela, apesar de ela ser simpática e já adulta.
A Biologia era dada por um professor, também de uma certa idade e
simpático.
As aulas práticas de Química eram dadas por um assistente mais jovem.
As de Biologia, mais precisamente de Citologia, eram dadas por uma senhora,
bem mais jovem, mas igualmente competente.
Dos docentes da cadeira de Anatomia só me recordo do famoso Dr.
Bruto da Costa, discípulo do Professor Vilhena, que ele citava com muita
frequência. Os assistentes que davam sobretudo as aulas práticas utilizando
cadáveres guardados em formol eram todos homens, não sei se por acaso.
As aulas de Anatomia e Biologia eram dadas no Hospital de Santa
Maria. Era lá a Faculdade de Medicina.
Não tardou que víssemos a movimentação política dos estudantes de
Medicina mais avançados. Dizia-se que era lá, na Faculdade de Medicina que
se encontrava um dos maiores focos das ideias de esquerda. Cheguei a estar
numa dessas reuniões a que, por qualquer motivo, não pude assistir até ao fim.
Devo ter tido que ir a uma aula.
No meio de tanta turbulência tentei acalmar-me. Para tal, decidi que iria
apresentar-me aos exames apenas na segunda época. Tinha de estudar com
calma, tentar penetrar bem no ambiente, sem penetrar os nervos, o espírito.
Esta foi a opção tomada mais ou menos em Fevereiro.
Mas também foi em Fevereiro que começou a maior perturbação. A 4 de
Fevereiro, as portas das cadeias, em Angola, são abertas pelos militantes do
MPLA para libertarem os prisioneiros políticos. A perseguição aos estudantes
ultramarinos pela PIDE aumenta. As chamadas para interrogatórios
multiplicam-se.
O grupo de moçambicanos costumava atravessar o rio Tejo aos
domingos para Almada, a fim de ir visitar o senhor Gabriel Mapulangweni,
um embarcadiço de um daqueles grandes paquetes que navegavam de Lisboa
a Moçambique, passando por Angola, dentre os quais eram famosos o
«Pátria» e o «Império». Vejam só: «Império» referia-se ao Império Português,
o conjunto dos territórios do «além-mar» apensos à Pátria, à «Metrópole» ou à
Mãe-Pátria, pela
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qual todos os filhos portugueses se deviam bater e a que os seus súbitos,
«indígenas» das colónias, deviam servir com lealdade.
Na altura, o «Império» compreendia territórios cujos nomes eu
aprendera a fixar não apenas pelo que havia estudado na Geografia mas,
sobretudo, pelo que ouvia os «indígenas» cantarem na missão de Maleísse (é
assim que se escrevia). E eu, apesar de filho de assimilado, cantava com eles,
com alegria porque a melodia era bela. Na prática não havia diferença entre
nós, porque só o alvará da assimilação é que nos distinguia. Se não dissesse
que andava na escola oficial ninguém podia adivinhar.
Cantávamos assim:
«As terras
Portuguesas
São Ilhas e Colónias.
Cabo Verde e Madeira São
Tomé e Príncipe
Macau, Timor, Damão
Açores e Goa
Guiné Diu Moçambique e
Angola»
Cantávamos sem nada percebermos, tal como cantávamos na igreja o
Tantum Ergo Sacramento em latim. 136
Em Portugal, o sentimento que cultivara no NESAM crescia. Esta
canção era revoltante. Não podia aceitar que todas estas terras fossem
portuguesas. Para os portugueses tratava-se de afirmar que elas não eram
francesas, indianas, chinesas ou inglesas. Não lhes passava pela cabeça que
elas pudessem ser terras dos moçambicanos, angolanos, timorenses, goeses,
guineenses, etc. Tinham de ser terras dos «descobridores» europeus. E a
Independência, para eles, significava a mudança do dono europeu. Mário
Chaguala, o Presidente da Associação dos Engraxadores, seria obrigado a
gritar naqueles comícios de desagravo na Praça Mouzinho de Albuquerque137,
em Lourenço
136 Naqueles anos a missa era na Igreja Católica e era celebrada em Latim.
137 Actual Praça da Independência.
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Marques ou no Palácio da Ponta Vermelha: «Nós não queremos ser como
caixas de fósforos que andam de mão em mão». O discurso tinha de indicar
que queremos permanecer nas mãos de Portugal.
Éramos, portanto, uma caixa de um conteúdo bem mais precioso e não
de fósforos.
Quando fomos vendidos, para o Brasil e para a América ou, mais
recentemente, para a África do Sul, tudo estava bem. Podíamos andar duma
mão para outra mão enquanto estas pudessem passar dinheiro uma para outra.
Em Portugal, mesmo entre os brancos, alguns já começavam a pensar como
moçambicanos, como angolanos, como guineenses, ... que não eram de
nenhuma maneira portugueses.
A notícia de que Félix Cossa tinha sido chamado para interrogatório na
PIDE chegou-nos, lá em Almada, numa das nossas visitas no mês de Abril.
O Félix, na altura metodista Wesliano, estudava evangelização em
Carcavelos. Foi detido pela PIDE juntamente com o Pastor Zacarias Cardoso,
de Angola, e mais um outro colega deles do seminário de Carcavelos. Depois
da sua soltura, eu e o Pascoal tivemos ocasião de os procurar lá no lar deles,
salvo erro, por umas duas vezes. Contudo, o Pastor Cardoso não me conheceu
e nem eu me lembro de o ter encontrado durante as visitas ao lar onde viviam
os nossos amigos.
Quando a notícia nos chegou, já tínhamos comido upéwa com caril de
amendoim, um dos atractivos das nossas visitas a Almada, que a Dona
Madalena, esposa do Senhor Gabriel, cozinhava tão bem como a minha avó
cozinhava na Mafalala. Por vezes, comíamos ébiguinya de mandioca ou de
batata-doce que o senhor Gabriel trazia de Moçambique. Estes pratos faziamme lembrar os da Mamam Mariani (minha mãe) em Malehice.
Conversávamos, cantávamos, afirmávamos a nossa moçambicanidade.
A notícia da intimação do Cossa aumentou a nossa inquietação. «Quem
seria intimado a seguir?» Esta ocorrência e a preocupação que nos criou não
nos impediu de trocarmos informações sobre os acontecimentos em Angola e
no Congo (Leo).
A propósito do Congo tive uma bela ocasião para aprender a abafar uma
gargalhada, desenvolvendo, instantaneamente, um sentimento de piedade.
Numa bela tarde, nas imediações do teatro Monumental, fui interpelado
por duas moças de caras e vestidos sujos, apesar de lindas.
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Eram dessas mulherzinhas vendedeiras pobres da rua, que vendiam já não sei
o quê. Perguntaram-me as horas, ao mesmo tempo que ambas me pegavam o
pulso como que para lerem o meu relógio. Não tive tempo de me esquivar. O
gesto foi muito rápido. Largaram-me logo que lhes informei sobre as horas.
Ficou-me claro que elas não sabiam ler. Uma, logo que me largou, meteu no
peito por dentro da blusa a mão que tinha pegado o meu braço. A outra
esfregava a cara. Ambas sorriam com uma alegria contagiante. Tive a
sensação de ter sido eu o motivo da alegria, mas não sabia bem porquê.
Perguntei porque estavam tão contentes. Mas não foi preciso esperar pela
resposta porque uma outra chegava nesse mesmo momento com um bebé
igualmente sujo. «Faz favor, senhor, o senhor toque no meu filho por favor».
Pus a minha mão na cabeça da criança com muito gosto. Ela sorriu. Eu
sempre gostei de crianças. Ainda hoje são muitas as vezes que os bebés
desconhecidos que eu acaricio me agradecem da mesma maneira, com um
sorriso. A mãe do bebé também aproveitou para roçar o seu braço no meu e
depois o ombro, ao mesmo tempo que esclarecia: «Dizem que dá sorte tocar
uma pessoa de cor. O meu filho terá muita saúde. Esteve muito doente». Não
é isto que me provocou a vontade de rir às gargalhadas. Foi o que ela disse a
seguir, ao continuar os agradecimentos. «O senhor é do Congo, mas somos
todos iguais. Somos todos portugueses, muito obrigada, Deus o abençoe». Foi
muita a sinceridade e emoção declarada, que em vez de gargalhada saiu-me
um sorriso de compaixão. Sendo católico praticante, como não podia eu
acreditar que Deus iria responder ao desejo daquela portuguesa ignorante e
pobre? Desejei-lhe muita saúde e continuei a minha caminhada.
Fiquei ainda mais convicto de que o português não era racista por
nascença. Algo estava mal com os portugueses que chegavam a Moçambique.
Mas eu não sabia onde se operava a transformação. Seria ao saírem de
Portugal que recebiam instruções de como se comportarem nas colónias?
Seria ao chegarem que assumiam a atitude «natural» do Senhor perante o seu
escravo? Aqui em Moçambique, de facto, só os pretos é que eram «moleques»
dos brancos, só eles é que eram mainatos ou cozinheiros, carregadores ou
ajudantes de camião que viajavam sempre na carroçaria junto aos sacos,
tambores ou pedras. O branco, mesmo o analfabeto, nunca era visto a servir.
Nunca serviria o preto, é claro. Era tudo tão natural que ninguém fazia perguntas. E por isso, que era um alívio sentirmos a aceitação genuína da
igualdade pelo português da rua, de Lisboa. Era uma descoberta
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e uma libertação. A atitude dos portugueses mais esclarecidos, mas ignorantes
da realidade social em África, é que era diversa. Muitos tinham ouvido falar
de preto, mas nunca o tinham visto de perto. Não concebiam como um
Homem podia ter cor negra. Um amigo meu, colega do lar e da Universidade,
proveniente do Alentejo, esfregar-me-ia as costas da minha mão para ver se a
cor saía e exclamava, olhando para os seus dedos: «É, pá, não sai. Nem com
sabão, ao tomarem banho, sai a cor»? Falava com um tom positivo, de amigo.
Queria ter a certeza. Era uma atitude científica. Assim, não nos ralávamos,
ríamos com gozo e respondíamos com espírito positivo. Claro que não sai.
Saía a sujidade que, possivelmente, era menos visível na nossa do que na pele
deles. Rimo-nos contentes. Entrámos em gargalhadas, com lágrimas nos
olhos, quando ele disse mais adiante: «Mas o nariz do Mocumbi não é preto, é
um pouco branco. E aqui? (tocando uma das manchas mais esbranquiçadas da
pele, por causa de uwhalala, uma doença epidérmica que ambos, eu e o
Pascoal tínhamos, causada por um fungo). Parece que está a mudar, vai ser
assim todo o corpo? E as mãos? Olha, são como as minhas».
Quando pudemos amainar a risada, fizemos-lhe notar que a cor e a
textura da pele da mão e do pé dele eram diferentes das do resto do seu corpo.
«Isso é verdade», concluiu ele. A lição não terminou por aí. Fez muitas
perguntas sobre a maneira de viver dos moçambicanos na sua terra e retribuiu,
falando-nos da beleza da sua — o Alentejo. Falava de tal forma que quase nos
esquecíamos de que estávamos a ouvir contar sobre uma província de
Portugal. Parecia que falava de um outro país.
Em Lisboa, também apareciam atitudes negativas, fruto de desinformação. A história da missão civilizadora no «além-mar» deixava em
muitos a ideia de que os negros viviam nas árvores como macacos, aos quais
se podia ensinar a jogar à bola, como foi ensinado o Matateu. Com ar de
chacota, não era raro ouvirmos os gritos de «Matateu», por onde passássemos.
«Olha, o Matateu». «O seu Matateu». Orgulháva-mo-nos quando o nome
daquele futebolista moçambicano tão famoso era pronunciado em voz tão alta
pelos seus adeptos. Muitos sabiam que ele era moçambicano. Os que o não
sabiam, viam apenas nele um negro e todos os negros seriam Matateus.
Matateu para eles era sinónimo de negro, muitas vezes sem ofensa.
Isto não era chocante quando não se apresentavam as palavras
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«preto do Matateu», «Matateu, macaco preto» ou outras com o mesmo
sentido pejorativo ou insultuoso.
Ainda das atitudes negativas destaca-se uma daquelas que não nos eram
habituais, como a que encontrei num desses conventos franciscanos onde fui
à procura de informações sobre o meu irmão Armando que era seminarista no
seminário de Montariol, lá para os lados de Braga. Não me lembro se era o
Padre Cunha ou o Padre Sabino quem lá estava. Apresentei-me, esperando
um acolhimento amigável, porque qualquer dos dois teria sido, em princípio,
um amigo do meu pai e me teria visto em Xai-Xai ou Chongoene ou, ainda,
na missão de São Benedito dos Muchopes. Lembrar-se-ia, de certeza, porque
teria sido um da sua Ordem, a Ordem dos Franciscanos, que convencera o
meu irmão a ir para o seminário.
Pode ser que o acolhimento pretendesse ser carinhoso, uma brincadeirinha amarga, à moda de um bom colono ou colonizador regressado de
Moçambique. Depois da apresentação o padre exclamou: «E o que estás a
fazer aqui em Portugal? Também vens para o seminário?». Quando esclareci
que já era estudante de Medicina, deixei a cara do meu anfitrião pintada de
vermelho, por imediatamente lhe ter subido o sangue à cabeça. Mas a
conversa continuou: «Para quê? Se todos vocês querem ser Doutores, quem
vai ser carpinteiro, pedreiro, mecânico e mainato em Moçambique?» Foi a
brincar? Admitamos que sim. Vim a saber, quando eu era já PrimeiroMinistro, em 1974, que o Cónego Boavida reagira de maneira semelhante,
talvez com ligeiras diferenças, à notícia da minha saída clandestina de Lisboa.
Teria dito: «Ingrato, o Joaquim. O que é que ele quer? Quer ser Ministro!,
Hein?»
Naqueles anos nunca me tinha passado pela cabeça a ideia de vir a
participar na governação do país. Pensava que os líderes do nosso país seriam
outras pessoas, preparadas para tal. Nem sabia que o Lumumba, que fora
funcionário dos Correios, não tinha tido preparação especial para ser o que
ele era, Primeiro-Ministro do Congo. Para Moçambique eu sonhava com
Mondlane a governar, como Presidente da República ou Primeiro-Ministro.
Acreditava que existiam outros com talento para governar. E sabia que havia
quem estivesse a tirar cursos superiores mais adequados à governação.
Quanto a mim e ao Mocumbi, éramos, segundo a minha curta visão,
apenas os primeiros do grupo dos cinquenta médicos negros que seria
necessário formar segundo a teoria do senhor Samuel Dabula
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Kumbula, para que Moçambique se pudesse tornar um país independente.
Para o Dabula, deveríamos estudar, com abnegação, até que tivéssemos
cinquenta médicos, cinquenta advogados, cinquenta engenheiros de
construção civil, cinquenta veterinários, cinquenta agrónomos. Teoria bonita e
lógica. Só que, por este caminho, com as coisas como eram, ainda estaríamos
na fase de iniciarmos o sonho ou o pesadelo da independência. O padre
Francisco acabou por me dar informações vagas sobre a localização do meu
irmão. Deduzi que eles queriam evitar visitas aos seminaristas, não fossem
estes ser influenciados e desviados da sua vocação. Não tive tempo de insistir
na busca para comprovar a minha suspeita. Voltei para o lar sem saber como
chegar e entrar no seminário de Montariol. A desilusão foi muito penosa
porque tinha sido imensa a vontade de ver o meu irmãozinho.
Hoje está provado que nenhum de nós, o padre franciscano, o cónego
Boavida e o senhor Dabula, tinha a visão correcta do futuro de Moçambique.
Já em 1974, eu e o Machungo e os outros que tinham sido membros do
NESAM estávamos no Governo de Moçambique, no qual eu fui PrimeiroMinistro. Esperar pelos cinquenta médicos para chegarmos à independência?!
Continuamos a ter cozinheiros e mainatos negros em Moçambique. Já, pelo
menos em restaurantes e hotéis, há «Chefs» cozinheiros brancos.
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Capítulo IX
Já passava das 20 quando lá chegámos ao mesmo tempo que os
angolanos. Aliás, já estávamos na sala a conversar quando estes bateram à
porta.
Eles julgavam-se com mais direito e com mais autoridade para falarem
com o Marcelino dos Santos. Para eles, o Secretário-Geral da CONCP
representava, em primeiro lugar, Angola, o país que já tinha começado a Luta
Armada de Libertação Nacional. Eles sentiam-se como os porta-vozes de
todo o grupo chegado de Portugal, incluindo cabo-verdianos, guinenses, sãotomenses e moçambicanos.
Esperavam ser dos primeiros a ser recebidos. É assim que, quando a
Andreia Choti abriu a porta, eles precipitaram-se a entrar espantando o nosso
anfitrião. O Secretário-Geral, que continuava intrigado, pediu-lhes,
cortesmente que esperassem porque nos ia receber, já que tinha connosco um
compromisso. Embora contrariados, cederam, pensando que iriam esperar
pouco tempo por não entenderem sequer a razão da precedência estabelecida.
Não fomos «despachados». Marcelino sentiu-se orgulhoso por estar ali
com moçambicanos de «alta» instrução académica, mas provenientes das
camadas trabalhadoras humildes, provenientes do «povo». Certamente, vivera
muito tempo sem este tipo de contacto. Eram moçambicanos nacionalistas,
que vinham juntar-se ao Movimento Nacionalista para a Libertação do seu
país. Estava ansioso por conhecê-los e com eles se identificar.
Explicou-nos que os angolanos deviam entender que na CONCP se
tratavam assuntos comuns às Colónias Portuguesas mas cada país tinha os
seus Movimentos de Libertação e os seus assuntos específicos.

O nosso encontro foi longo, mas tão alegre e emocionante que até
pareceu curto. Informámos ao Kalungano sobre os nossos planos de
continuarmos os nossos estudos, ao mesmo tempo que apresentávamos a
nossa prontidão para participarmos nos trabalhos do Movimento. Falámos do
Núcleo dos Estudantes Secundários, que ele não conhecia, ou mal conhecia,
falámos do projecto da criação da União Nacional dos Estudantes
Moçambicanos. Informámos da necessidade de fazermos algo para ajudar os
que ainda tinham ficado em Portugal. Era necessário estabelecermos canais de
contacto e organizarmos a sua saída. Ficou combinado que ele iria contactar
os marroquinos a fim de organizarem um esquema para albergar, apoiar e
enviar a Marrocos ou a Paris os moçambicanos que, a caminho de ou para
Portugal, ao escalarem Kano, na Nigéria fugissem do aeroporto. Pensámos em
Mário Machungo, Mariano Matsinhe, Magno Hungwana, Lourenço Mutaca,
Eneas Comiche, Salomão Mungwambe e até naqueles que estavam fora de
Lisboa, em Évora, como o Henrique Comiche, o Aníbal Mutaca e o Jorge
Tembe. Nunca contámos com Domingos Arouca. Não nos inspirava
confiança. Parecia que gostava mais de evoluir para se encaixar no sistema e
ficar bem português. Pelo que se dizia, a Joana Simeão era da PIDE; não nos
convinha que soubesse do esquema ou que viesse juntar-se a nós. E se isto
acontecesse, pelo menos que não fosse tão cedo. A Eulália Maximiano não
nos pareceu, pelo menos naquela altura, pessoa com fígado suficiente para
arriscar o seu futuro. Eu pensava que devia estar a pesar sobre ela a
responsabilidade da hipoteca da casa dos pais para pagamento dos seus
estudos. Possivelmente ela tenha sido vítima de isolamento por aqueles cujo
sentimento nacionalista se sobrepunha pesadamente aos seus interesses
pessoais. Ninguém teria ousado criar tal coragem nela, conhecidas as
circunstâncias em que estava a estudar. (Tudo o que acabo de dizer eram
percepções que tínhamos sobre as outras pessoas, mas não significa que estas
não pudessem ter sentimentos e desejos iguais ou semelhantes aos nossos ou
que não pudessem evoluir, como estava a acontecer connosco).
Era necessário também procurarmos conhecer os estudantes moçambicanos na Rodésia, na África do Sul, na América e noutros países. Com
todos estes, iríamos constituir um forte apoio ao movimento de Libertação. A
referência, naquele momento, era a UDENAMO, a União Democrática
Nacional de Moçambique, que era presidida por
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Adelino Gwambe, também conhecido por Hlomulu Xitofu Gwambe. Ele foi
representante do Movimento Nacionalista Moçambicano na Conferência de
Casablanca (Marrocos) que, em 1961 criou a organização denominada
«Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas».
Fomos contando estas coisas ao Kalungano e falámos do primeiro telegrama
que não chegou às nossas mãos. Pela conversa, ficou estabelecido, como
hipótese provada, que o primeiro telegrama que o Marcelino enviara ao
Matavele ficara nas mãos de um dos seguintes quatro senhores: Lima de
Azevedo ou Videira ou Vieira Lopes, ou ainda Gentil Viana. Este incidente
serviu para nos organizarmos com mais rigor para futuros contactos. E seria
mais fácil. Já conhecíamos a Andrea, que era a cobertura mais segura do
nosso compatriota durante os seus movimentos clandestinos em Paris.
Marcelino iria a Dar-Es-Salaam e voltaria a contactar-nos. O entusiasmo de
todos era grande. Creio que os nossos 'colegas tiveram de aceitar um outro
encontro, no dia seguinte, porque mesmo nós tivemos de sair para não
corrermos o risco de perdermos o metro. Já era cerca de meia-noite e o último
comboio era à uma hora.
Alguns dias depois, procurámos, em reunião de todo o grupo, do lar da
Cimade, em Sèvres, quem teria violado a nossa correspondência. Foi uma
reunião desagradável, porque ninguém queria pedir desculpas, apesar de ter
ficado claro que, pelos nomes de código, o telegrama não era destinado aos
indivíduos que dele se apoderaram, pois que eles tinham os seus próprios
nomes de guerra que nada tinham a ver com os nossos. O Marcelino dos
Santos não contava encontrá-los no aeroporto como nos dissera desde o nosso
primeiro encontro. O contacto deles com o Marcelino, em Rabat, não tinha
funcionado. Mas a arrogância de alguns deles continuou forte, com excepção
do Gentil Viana e, depois o Vieira Lopes que, mais humildemente, vieram a
considerar o incidente «infeliz e um engano natural». A reunião serviu para se
traçar uma ética de conduta até porque abrir cartas, antes de se conhecerem
com certeza os seus destinatários, seria perigoso mesmo para a actividade
clandestina que os angolanos, intitulados do MPLA, estavam a liderar. As
cartas deles podiam cair nas mãos dos moçambicanos ou do grupo de
angolanos que eles suspeitavam serem da UPA. Assunto fechado. A partir daí
o nosso isolamento pelo grupo «MPLA» foi mais forte. Contudo, isso não nos
criou nenhuns problemas a nós moçambicanos.
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A vida social continuava normal. Entretanto, já tínhamos uma nova
professora de francês. A Andrea é que nos apresentou tal professora.
Apresentou-a principalmente ao Mocumbi e a mim. Era uma professora que
estava de férias, uma jovem madura, com ar respeitável. Impunha-se-nos um
comportamento à altura do seu ar respeitável. Afinal, foi a Andrea, a amiga do
Marcelino, nosso mais velho na clandestinidade, quem no-la apresentou.
Tínhamos de ter cuidado para não passarmos por malcriados e atrevidos. O
seu método de ensino seria o diálogo prático durante os passeios. Ela iria
levar-nos aos museus, ensinar-nos o francês, conversando no metro,
explicando-nos o que víamos no Grand Palais e no Petit Palais; foi com ela
que visitámos, pela primeira vez, o Planetário. Ensinar-nos-ia ainda a ver a
beleza da Gioconda no Museu do Louvre, os quadros de Gaugin, Picasso ou
Rembrant e levar-nos-ia a um cinema ou outro. Era alguém mais para nos
fazer companhia, orientar-nos. Levámos a seriedade do trato para tão longe
que acabámos por tornar as férias dela desagradáveis, sem vida. Quem se riu
de nós foi a Andrea, quando verificou que os angolanos souberam dar melhor
reciprocidade ao calor humano que a sua amiga nos queria proporcionar. Não
nos apercebemos a tempo, mas também não lamentámos, tal era o nosso medo
de ficarmos presos por estas formosuras. Ainda estávamos com os nossos
romances na terra bem frescos. Discutíamos ainda com o Nhambiu se era bom
casarmos com brancas. O Nhambiu dizia decididamente que nunca casaria
com uma branca. E o Mocumbi e eu dizíamos com maior cautela que
preferíamos casar com uma mulher preta moçambicana, de preferência lá da
terra o que é raro, mas não poderíamos jurar que não casaríamos com uma
estrangeira, ou mesmo com uma branca. Afinal, o Nhambiu é que veio a casar
com uma mulata estrangeira, enquanto nós viemos a casar com negras
moçambicanas. Tínhamos deixado ficar bem claro que não se tratava de
racismo. Pressentíamos, sim, as dificuldades que teria uma esposa estrangeira
branca, amarela ou negra, de se adaptar à maneira de viver das nossas
famílias, à maneira de viver moçambicana. Mas foram de algum valor os
poucos passeios que demos na companhia dela. Aprendemos algo mais da
língua francesa. Mesmo do ponto de vista cultural aprendemos. Pela frequente
ida aos museus, começámos a criar novos gostos, a ter maior abertura para as
artes.
A nossa vida em Sèvres também serviu para conhecermos um pouco
mais da cultura de cada um dos outros países, designadamente: Cabo Verde,
Angola, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.
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Éramos curiosos. Na prisão de San Sebastian tínhamos aprendido a
cantar música popular angolana, entoada pelo Mário Klyngton e pelo Tutu,
nome por que era conhecido o angolano Lopes Teixeira. Cantávamos
«Muchima» e «Manazinha». Estas e outras como a «Semba», «Mulata fica
comigo se quiseres» e «Abram alas», vieram preencher alguns serões em
Sèvres desta vez com mais artistas. Aos dois já mencionados juntou-se o
Assis que já tinha chegado à França, integrado nos outros grupos.
Tinham violas. Improvisavam os outros instrumentos de acompanhamento, a imitar marracas, bateria, etc.. .Todos os presentes acabavam
por cantar. Houve outras manifestações culturas, tais como os coros
religiosos. O Pedro Filipe era um entusiasta. Ele, o Pastor Cardoso, o Dr.
Liauca, o Pedro Sobrinho e outros, tentaram ensaiar um grupo coral. Fomos
convidados a fazer parte, embora tivéssemos de cantar em Kimbundo ou
Umbundo. O hino mais lindo que tentaram ensaiar foi aquele que fiquei a
conhecer como «Sivaya». Foi o que muitos conheciam. Mas os ensaios não
duraram o suficiente para eu fixar e lembrar-me das palavras, embora a
melodia ainda vá permanecer-me agradavelmente na memória por muito
tempo.
Tudo isto era feito não como manifestação religiosa. Havia um forte
desejo de expressar a identidade nacional, a angolanidade, ca-boverdianidade,
guineidade, moçambicanidade e sao-tomidade. Tudo misturado, dava uma
espécie de Nacionalismo expandido, um sentimento de unidade das cinco
colónias portuguesas. Os cabo-verdianos cantavam mornas. Quem cantava
razoavelmente bem as mornas era o Abílio Duarte, que também poetizava. O
Pedro Pires foi sempre reservado, apenas pronto para disparar um ou outro
gozo como ainda o faz agora, quando bem-humorado.
Nós, os moçambicanos, pouco contribuímos. Não éramos artistas.
Tentávamos cantar a marrabenta. A makwaela era apenas conhecida por
mim. Não deu para iniciar os outros. Vínhamos de regiões diferentes e
falávamos línguas ou dialectos maternos ou paternos diferentes e até éramos
de religiões diferentes. Mas prezávamos muito a nossa cultura uma mosaica
que nos irmanava.
A culinária foi um outro atractivo. O desejo de se identificarem com o
seu Povo levou muitos angolanos a falarem das saudades das grandes
funjadas, da muwamba de peixe e do gindungo. Ficámos,
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realmente, perplexos e com grande ansiedade de um dia provarmos tão
famosos pratos, com nomes tão sonantes que parecia nunca poderem ter
tradução para outras línguas.
Foi a esposa do Dr. Liauca que nos desvendou alguns dos segredos. Os
Liauca, como casal, viviam numa casa à parte, à semelhança dos sãotomenses Dr. Carlos Graça e esposa.
Foi para essa residência que convidaram um grupo de colegas para uma.
funjada. Tinham ido ao Mercado de Paris onde se comprava quase de tudo o
necessário para confeccionar pratos africanos. Adquiriram a (arnosa, fubá,
peixe seco, o famoso gindungu, o óleo de den-dém a kikwanga, etc.
Chegámos lá com as bocas cheias de saliva e com muita fome, prontos
para saborear as delícias angolanas, as grandes novidades de culinária que em
Luanda se comem em dias especiais, aos sábados. Qual não foi o nosso
espanto ao virmos servirem-nos o pão nosso de cada dia dos moçambicanos.
A senhora Liauca, embora muito contente por nos ter proporcionado
aquela refeição, desculpou-se: «É pena que não conseguimos fubá de pau. O
funge é de fubá de «milho»». Isto não precisou de tradução para nós.
Traduzíamos, automaticamente, ao mesmo tempo que exclamávamos:
«Afinal, o tal funge é massa de farinha de milho?! Esta é a nossa comida
quotidiana em Moçambique e nós no Sul do Save em XLtxangane e Xlronga
chamamos a isto upéwa. No Norte é que comem frequentemente massa de
farinha de mandioca. No Sul, só no tempo de fome, por capricho é que
comemos massa de farinha de mandioca que chamámos M'bambbane».
Explicámos, também, que o peixe seco era o que a maior parte da população consumia, já que geleira ou congelador, para conservá-lo fresco, era
um luxo. Em Lourenço Marques, ao peixe seco chamava-se Xlkwata.
Também preparávamos com óleo e amendoim ou apenas amendoim. Só que o
óleo não era de palma, não era o de dendém. Era óleo, geralmente de
amendoim, ou de algodão.
Assim iniciávamos a compreensão do nosso vocabulário angolano há
muito acumulado:
Fubá é farinha.
«Pau» é mandioca.
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Dendém refere-se à palmeira Dendém.
«Mwamba» é o molho que pode ser de galinha, carne, peixe.
«Gindungu» é o piripiri.
Pelo modo de falar das comidas e pela forma como as comiam,
passámos a notar que alguns dos angolanos não estavam acostumados a elas,
ou que em Angola as comiam com relutância por serem assimilados,
«civilizados». Já não se alimentavam de forma «tão baixa» como os
indígenas. Em Moçambique havia gente assim. Tais complexados eram
capazes de servir um pouco de arroz com um pouquinho de carne num prato
que colocavam em cima da mesa enquanto comiam upswa com mathapa,
nyangana ou outro equivalente a kikwanga em Angola. Trata-se de quaisquer
folhas comestíveis, cozinhadas para acompanhar a massa de farinha de milho
ou o arroz. Quando entrasse algum visitante, antes de lhe abrirem a porta,
puxavam de uma gaveta e escondiam a comida de preto, criando a aparência
de que só estavam a comer a comida de branco. Tais assimilados, quando se
encontravam noutros países onde devessem falar de sua cultura, falavam dos
seus costumes como se fossem estrangeiros «moçambicanistas», contando
lembranças de experiências vividas no exotismo de Africa.
Apesar de tudo, no caso do nosso grupo, o grupo de toda a «malta»
vinda de Portugal, a atitude era positiva, era de uma tomada de consciência,
de uma identificação, de um regresso às origens sem, no entanto, haver
nenhum desprezo ou desvalorização dos novos e bons conhecimentos ou
hábitos adquiridos.
O Dr. Eduardo Mondlane recebera-nos a mim e ao Mocumbi logo na
noite da sua chegada a Paris. Não me recordo nem do nome do hotel nem do
quartier onde se deu o encontro. Só mantenho a imagem de uma conversa
viva e excitante, ao longo da noite, interrompida pela necessidade de irmos
apanhar o metro antes da sua última viagem a Sèvres. Ele é que não tinha
sono. Para ele a noite tinha menos cinco horas por causa da diferença de fusos
horários entre Nova Iorque e Paris.
Segue abaixo a lista dos estudantes que tinham ficado em Sèvres depois
da saída do grupo que seguiu, sem se despedir, para o Ghana.

315

O Dr. Mondlane apenas encontrou os poucos que restavam em Sèvres.
Os do grupo de Acra tinham tratado de se safar, evitando, de todas as
maneiras, o encontro com ele. Diz-se que partiram primeiro para a RFA. Foinos dado a conhecer mais tarde que os nossos colegas de viagem e irmãos na
luta não foram recebidos com entusiasmo em Ghana porque o MPLA não os
tinha chamado para lá, conforme havia sido propalado. A sua chegada obrigou
o Movimento a entrar num grande exercício de logística para o qual não
estava preparado. Disseram-nos que muitos não suportavam o famoso Ganha
ndiíh, uma corruptela ,de Ghanaian diáh, isto é, o prato típico ganense. Não
sei se era prato de inhame ou de farinha de milho ou mandioca com um molho
de óleo de palma ou outro prato qualquer. Mas diziam que era
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um prato muito «pesado». O pior é que foi ganha ndish todos os dias.
Imagino! Alguns procuraram os seus próprios caminhos para regressarem à
Europa a partir de Ghana. Mas muitos suportaram, até que foram enviados
para a Argélia a fim de receberem treinos militares. Aqui também, diz-se que
houve desistências.
Segue a lista dos que abandonaram o Foyer da CIMADE.
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O nosso encontro com o Mondlane continuou no dia seguinte quando
almoçámos num restaurante modesto de Paris. Modesto, para o Doutor, é
claro, porque para estudantes como nós, que nem bolsa ainda tinham, o lugar
foi maravilhoso, de luxo. O luxo, contudo, não cativou a nossa atenção pois
que as conversas eram bem mais apaixonantes.
Falámos do nosso projecto de criarmos a União Nacional dos Estudantes
de Moçambique. A perspectiva de ligação com o Núcleo dos Estudantes
Secundários como parte da nova UDENAMO, a necessidade de nós, através
desta organização, desempenharmos um grande papel na unificação do
Movimento Nacionalista de Moçambique, e a possibilidade de, através dela,
denunciarmos o colonialismo português e angariarmos apoios à causa da
Libertação do nosso país, foram temas discutidos com uma grande firmeza de
intenções.
Ficámos a saber que o projecto do Eduardo era também a Unidade
Nacional. Mondlane iria visitar Dar-Es-Salaam, já em 1962, logo que se
desligasse das Nações Unidas.
Foi assim que conheci em carne, na voz e no pensamento, aquele
homem que quando eu era ainda criança, o meu pai me ensinou, com o seu
jeito de professor indígena, a conhecer através do jornal.
Finalmente, as bolsas chegaram. A minha e a do Pascoal. Em Outubro
seguimos para Poitiers. Matriculámo-nos na faculdade de Medicina onde
frequentámos o PCB (PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY). Foi-me difícil
penetrar nas matérias. Primeiro, porque ainda estava cansado. Segundo, porque
ainda não tinha recuperado o equilíbrio após o abalo da fuga de Portugal.
Terceiro, porque vivia a emoção de dirigir a UNEMO como seu Presidente.
Ocupava-me a cabeça, também, a Direcção da Secção da UGEAN de Poitier
que eu presidia, os contactos com a FEANF (Federation des Etudiants de
L'Afrique Noire Française), e a participação nas suas reuniões onde era
convidado como representante, tanto da UNEMO como da UGEAN. Tudo me
agitava a cabeça.
Os métodos de ensino eram novos para mim. Não me adaptava. A piorar
a situação foi quando veio o frio de Inverno a que não me tinha habituado.
Tinha de percorrer quase uns dois quilómetros da faculdade para a minha
residência, caminhando sobre a neve, escorregando no verre glas o que me
gelava os pés. Era a minha primeira experiência de uma vida como esta.
Chegado lá no alto da colina, metia-me no meu
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quartito encaixado no sótão de uma casinha de campo nos arredores da
cidade, com três metros por três, ou um pouco menos, o suficiente para uma
cama, um guarda-roupas, uma mesa, uma cadeira, um lavatório que também
servia de urinol para eu não apanhar frio ao sair do quarto, descer as escadas,
ir para fora da casa e tornar a subir para o quintal onde ficava a latrina. Só o
dono da casa é que tinha a casa de banho dentro dos seus aposentos. O
espaço que restava no quartito era para os meus movimentos apertados e para
o fogão à Mazut (um carvão especial) que eu tinha de acender ao chegar e
esperar que aquecesse o quarto antes de poder desembaraçar-me dos
agasalhos. Às vezes, o dono da casa ateava o mazut antes de eu chegar, pois a
renda de 90 novos Francos Franceses que eu pagava incluía esse serviço e a
limpeza.
A roupa eu a levava à lavandaria e o banho tomava-o nos balneários
públicos da Câmara Municipal, a 5 Francos, sem direito a sabão e a toalha.
Isto tinha de levar comigo.
Felizmente, a bolsa deu para comprar um sobretudo razoável, luvas de
lã, botas para andar na neve e mais tarde um fato novo e uma camisa. Depois
de ter um calor suficiente, punha-me a decifrar as notas que tentara tirar
durante as aulas. A temperatura morna levava-me muitas vezes à cama antes
de me sentir satisfeito com o meu esforço de decifragem. Não me apercebi de
que eram todos estes factores juntos que me impediam de recuperar a minha
capacidade de captar, com rapidez, os conhecimentos ministrados e de
reproduzi-los, logo que necessário, até que o professor Michon, no ano
seguinte, fez um reparo numa das aulas. Dirigindo-se a toda a turma e não a
mim pessoalmente, falou de estudantes que misturavam estudos com política
e disse que para o curso de medicina isso não funcionava: Ça ne marche, pas.
Reconheci-me dentre tais estudantes. Afinal, era política o que eu fazia!?
«Mas como não funcionava, se os outros estudantes faziam exactamente o
mesmo?!», perguntava-me. Eu atribuía o meu fraco rendimento apenas à
língua, à minha lentidão em tomar notas. Mais tarde, reflectindo nas palavras
do professor Michon, concluí que cometera o mesmo erro que no tempo em
que era Presidente do NESAM. Dedicara-me a fundo às responsabilidades
para que fora eleito em prol das organizações estudantis e da libertação de
Moçambique, não me passando pela cabeça a ideia de colocar na dianteira o
meu interesse como estudante.
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Não passei o PCB que era o curso preparatório para o início do estudo
de Medicina.
No ano seguinte em que já me teria adaptado e quiçá acompanhado
melhor as lições do PCB que me serviram para a aprendizagem de alguma
linguagem adequada, o curriculum mudou. Foi eliminado o PCB, foram
aumentadas as matérias, e o ensino tornou-se intensivo. Para mim foram
mudanças de métodos a mais, em pouco tempo. O Pascoal, que conseguiu
passar o PCB, teve menos dificuldades no primeiro ano. Passou de novo. Eu
fiquei com a frequência do PCB e do 1.° ano sem o aproveitamento desejado.
Foi desta segunda vez que entendi que devia fazer uma opção. Concentrar-me
nos trabalhos da Luta de Libertação Nacional de Moçambique e das outras
colónias ou concentrar-me nos estudos académicos. Escolha difícil!
A Entraide des Eglises144 compreendia as minhas dificuldades de
adaptação. Desconhecia os outros aspectos. Por isso deu-me mais uma
opotunidade para eu continuar como bolseiro.
Pensei: «Não, não devo desperdiçar esta bolsa. No trabalho extra-escolar
todos me achavam inteligente, eu sinto-me capaz de aprender, mas devo
tomar cuidado. Esforcei-me muito durante três anos seguidos. Vou tentar
pedir um interregno para descansar, trabalhando para o Movimento em DarEs-Salaam e depois de um ano regresso para seguir um outro curso, talvez o
de Agronomia? »,
Este também seria útil para eu servir o meu povo. Afinal, eu já tinha
trabalhado de menino na terra, sujando os dedinhos na lama, transplantando o
arroz e regando a couve de regador na mão. Afinal eu gostava de botânica, de
zoologia, de geologia e mineralogia.
Até de Zoologia eu gostava. Teria isto tudo a ver com Agronomia?
«Enfim, vou-me inspirar na luta. O Mondlane ajudar-me-á. Pensarei melhor,
vou-me informar. Se for necessário tentar, mais uma vez, a Medicina, fá-loei».
Estes eram os meus pensamentos quando, mesmo sem o pedir, a
FRELIMO chama-me em 1963 para ir trabalhar algum tempo na sede para
depois seguir para Argélia onde continuaria a estudar ao mesmo tempo que
representaria a Frente.
144 Forma curta de dizer Division d'Entraide des Eglises et Service des Refugies du Conseil Ecume-nique des Eglises, o
que quer dizer Divisão da Entreajuda das Igrejas e Serviço dos Refugiados do Conselho Ecuménico das Igrejas.
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Caro amigo leitor, ou tu que me queres ajudar a escrever, em boa forma, estas
notas dispersas, não me leves a mal por ter deixado detalhes por contar quando te
falava do que conheci nos tempos que vão de 1961 a 1963e por te falar apenas de
dou lugares: Paris e Poitier. Perdoa-me o ter que te fazer voltar atrás de novo para
passarmos por outros lugares e falarmos de algumas vidas para que me vejas chegar
à Tanzânia. Ainda nem sabes que eu já lá tinha estado em 1962 durante as férias de
Páscoa, antes da formação da FRELIMO. E como foi isso? Queres saber? Pois bem,
voltemos atrás.

A ideia da criação da UNEMO foi concretizada. Elaborámos os estudos,
constituímos a Direcção. Eu fui eleito Presidente, o Mocumbi vicePresidente, o Nhambiu Secretário da Relações Internacionais e a Nini
Tesoureira. Começámos a identificar estudantes moçambicanos pelo mundo
fora. Além de Portugal não conhecíamos a existência de outros
moçambicanos, senão o Elias Mabunda que estava a estudar Teologia em
Londres. Viemos, depois, a saber que na República Federal da Alemanha
estavam alguns moçambicanos, dois brancos e um de origem goesa.
Um dos brancos era um nosso ex-colega do Liceu Salazar, o José
Cabral, filho do Presidente da Associação dos Naturais de Moçambique, o
António Cabral, por sua vez filho do Governador Cabral que deu o nome à
Vila Cabral do Niassa (hoje Lichinga).
O outro viemos a conhecer mais tarde. Chamava-se Carlos Horta e não
sabemos quando e como foi parar na Alemanha e muito menos quando é que
ele começou a sentir-se moçambicano.
Contactámos todos eles. Pedimos que os da Alemanha viessem à Sévres
a fim de lhes darmos alguns esclarecimentos sobre os passos que pensávamos
necessário dar na constituição da UNEMO e trocarmos impressões.
Entretanto, chegou a Paris Fernando Ganhão145 que participou no
encontro. Quem não veio foi o Senhor Horta, que era da opinião de que a
criação da União dos Estudantes Moçambicanos era uma atitude divisionista,
porque existia já a UGEAN (União Geral dos Estudantes da Africa Negra, sob
dominação colonial Portuguesa) e ele já militava na UGEAN.
Naquela reunião informámos que, no processo de admissão de membros
na UNEMO, tínhamos de ser cautelosos para não termos
145 Fernando Ganhão já faleceu.
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as desavenças a que assistimos entre os angolanos de diferentes raças. Era
necessário trabalharmos de modo a garantirmos uma integração racial sólida,
baseada na confiança. Demos, como exemplo, o José Cabral. Eu e o Mocumbi
conhecíamos o Cabral, nós éramos da Associação dos Naturais, tal como ele e
o seu pai. Mas muitos dos nossos colegas do NESAM não eram membros
daquela Associação. Era necessário dar passos firmes e cautelosos para a
integração. Eu e Mocumbi conhecíamos o Cabral porque convivêramos com
ele, de certa maneira, no Liceu e na Associação. Podíamos, portanto, confiar
nele. O que era difícil era transmitirmos esta nossa confiança aos outros,
sobretudo porque, apesar de nos conhecermos e sermos membros de uma
mesma Associação, não tínhamos ainda trabalhado juntos para apresentarmos
uma obra conjunta aos outros nossos eventuais membros como prova da
moçambicanidade que nós sentíamos nele. Entretanto, tínhamos de garantir a
adesão dos estudantes negros à ideia da criação da UNEMO.
A nossa ideia era levarmos os outros a eliminarem também os
preconceitos negativos de determinação da moçambicanidade das pessoas
com base na raça. Era nova, para nós, a adesão clara e firme dos brancos ao
nacionalismo moçambicano. Até ali o que se sabia era que quando um branco
se dizia moçambicano queria dizer que era um português nascido em
Moçambique, como era o caso em Portugal de um minhoto, um algarvio ou
um alentejano.
Para nós, naquele momento, tratava-se de expressar um sentimento
nacionalista, a ideia de Nação Moçambicana. Porém, o nosso nacionalismo
não era o do tipo Nazi. Era o assumir dos valores de Liberdade,
Autodeterminação e Independência de um povo que a História e a Geografia
já identificavam sem equívocos. Tínhamos de discutir com eles este assunto
da moçambicanidade de pessoas de origem portuguesa e estabelecermos um
ponto de vista comum.
Que importava ter o próprio colonialismo contribuído para essa
identificação? Nem a heterogeneidade de etnias, línguas e raças, tinham força
para desfazer o que a história criara. E, digo bem, a História e não Portugal,
que foi apenas uma das componentes dessa história. Moçambique era uma
realidade. Um país bem diferente de Portugal.
Para que o nosso plano tivesse sucesso, os brancos moçambicanos que
aderiram à nossa ideia de criarmos uma união e de lutarmos pela
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libertação do nosso país deviam aceitar colaborar connosco, trabalhar
connosco como apoiantes na edificação da UNEMO, que fossem membros de
facto, deixando-nos um espaço de manobra para que amanhã o fossem
também de «jure», sem amarguras. Estávamos certos de que, dentro de um ou
dois anos, todos os outros receberiam com convicção. Não correríamos o
risco de vê-los formar a sua organização racista do tipo UPA146. O que nos
interessava era a integração e não a separação. Mas éramos, de antemão,
conhecedores das possíveis reacções de repulsa dos nossos colegas negros
dada a experiência de liderança que já trazíamos do Núcleo e as nossas
discussões no seio da Associação dos Naturais. Sabíamos que era possível
mudar as atitudes de ambos os lados, mas era necessário criar o ambiente
através de melhor convivência. Por outro lado, não nos interessava ver os
brancos criar uma organização do tipo FUA.147
O fenómeno interessante que surgiu nesse dia foi a resposta explosiva e
imediata surgida da parte de quem não era o mais visado. Veio do
moçambicano de origem goesa, que nem sabemos se era, de facto, estudante.
Quer-me parecer que em Moçambique ele já havia sido funcionário público.
Veio-me à memória uma vaga imagem de alguém que eu teria visto nos
serviços da Fazenda, em Lourenço Marques, quando tive de ir tratar de
alguma papelada relacionada com a minha ida a Portugal e outros assuntos.
Foi alguém que me deu a impressão de me ter tratado, como tratou a todos os
negros ali presentes, com um certo desprezo ou, melhor, da «maneira
correcta» para aquele tempo, dando prioridade aos brancos a quem tratava
com amabilidade e falando com altivez aos negros, etc. Foi uma impressão
minha de que se tratava do mesmo indivíduo, ali perante nós, que se
apresentava com a mesma vaidade e paternalismo.
Ele disse que não iria participar numa associação em que só teria
deveres, dando o seu contributo sem ter o direito de ser eleito para os corpos
directivos. Não podia pertencer a uma associação onde só iria ser mandado,
disse ele. Foi chocante porque quem falava era quase tão preto como nós. Só
se distinguia a sua raça pelo cabelo comprido, negro e liso, e um pouco por
outras feições como nariz
146 UPA = União dos Povos de Angola
147 Frente Unida de Angola que integrava brancos nacionalistas que acreditavam na Independência, mas que deviam
manter-se fora dos Movimentos de Libertação, preparando-se para darem o seu apoio após a Independência.
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pouco achatado e talvez o fraco desenvolvimento das nádegas. Era um
indivíduo de raça também discriminada pelos colonialistas portugueses.
Enquanto raciocinávamos na base do nosso programa, achámos que ele podia
ter sido acolhido, aceite sem grandes dificuldades. Mas a reacção dele
transportou-nos, rapidamente, para a realidade da nossa terra. A nossa análise,
neste caso, estava errada. A nossa primeira percepção não era a percepção do
vulgo em Moçambique: indiano também era «mulungu»148.
Apesar de tudo, contivemo-nos, ajudados pelo facto de as intervenções
se terem sucedido sem tardar, impedindo as emoções de crescerem. O Cabral
mostrou-se compreensível. Ficou no entanto por pensar melhor na forma de
colaborar para que alcançássemos os nossos objectivos da integração de
moçambicanos de todas as raças de uma maneira segura.
A resposta, sem ambiguidade, veio do Fernando Ganhão, um branco
clarividente que disse estar totalmente de acordo com o nosso raciocínio e
compreender claramente os nossos receios. Prontificou-se a colaborar em
tudo. Era preciso evitar a tomada de medidas precipitadas.
Depois desta intervenção o Mocumbi e eu retomámos a palavra para
mostrarmos a nossa surpresa pela atitude do «estudante» de origem goesa.
Confessámos-lhe que a sua maneira de falar só servia para concluirmos que
ele estava habituado a mandar e que não aceitaria ser mandado por pretos. A
sua arrogância só serviu para nos recordar que mesmo dentre os
discriminados havia os que se sentiam superiores.
Louvámos a firmeza do Fernando Ganhão. Foi um bom teste. Ganhão
revelou-se como quem foi sempre um de nós, um daqueles que só o
colonialismo não queria que o víssemos como tal. Ele era um moçambicano
tão real que durante muitos anos após a proclamação da Independência
Nacional foi membro de órgãos de direcção da FRELIMO e do Estado. Foi
membro do Comité Central do Partido, Reitor fundador da Universidade
Eduardo Mondlane, Membro da Comissão Permanente da Assembleia
Popular (Nacional) e acto contínuo Membro da Comissão Permanente da
Assembleia da República. Foi também Presidente do Comité Olímpico de
Moçambique.

148 O mesmo que senhor, branco, patrão.
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Mas os outros que afinal só se aproximaram de nós por oportunismo,
tentando salvaguardar os privilégios que o colonialismo lhes reservara, não
deram nem sequer um passo na caminhada que nós todos empreendemos para
reconquistarmos a nossa moçambicanidade rejeitando a portugalidade que
nos estava a ser imposta. Afinal, uma pessoa não reconquista o que nunca foi
seu.
Um pouco antes de sairmos para Potiers conhecemos o camarada Sérgio
Vieira que entretanto chegara a Paris. Ele aderiu à nossa ideia e aceitou
colaborar. Foi consequente. A sua opção era clara. Era um moçambicano,
pronto a levar a Luta de Libertação Nacional até ao fim. Pareceu-nos que não
seria difícil convencer deste facto os outros estudantes.
Apareceram outros depois de estarmos em Poitier. Um deles chamava-se
Leitão, um português que, desde a primeira hora, nos deu a sensação de
insegurança na sua opção. Podia ser um antifascista português, mas não um
moçambicano firme. Porém, aceitámo-lo e esperámos para ver no decurso do
trabalho. A sua dedicação à causa é que nos iria convencer. Tempos depois,
«virou» português, que é o que ele era e não voltámos a ouvir falar dele.
António Matos conhecemo-lo da mesma maneira, quando vínhamos a Paris
para com o Sérgio Vieira e o Ganhão organizarmos o trabalho da UNEMO. O
Matos pareceu-nos seguro, embora a sua participação não fosse assim tão
activa. A sua postura não era tão convincente como a do Fernando Ganhão,
apesar de ambos terem nascido em Portugal e passado quase toda a sua vida
em Moçambique, para onde vieram ainda criancinhas. Foram a Portugal só
para frequentarem a Universidade. Mas, felizmente, ele é até hoje
moçambicano por lei, por convicção e por acção patriótica então reveladas
naqueles tempos de forma menos convincente. Sempre se esforçou por se
identificar connosco. Procurou sempre marcar a sua intimidade connosco com
palmadinhas nas nossas costas, abraços repetidos e tudo aquilo que ele achava
que o aproximaria de nós. Não, não concluas nada porque nós também não
julgávamos de uma maneira a cem por cento isenta. Suspeitávamos de todos
os comportamentos menos naturais. Possivelmente, enganámo-nos em alguns
casos, mas muitos se comprovavam quando chegava a hora de cada um ser
chamado a «descer» para se juntar à luta. Surgiram hesitações, justificações e
mudanças de nacionalidade.
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É um comportamento que existiu também entre pretos, sobretudo do tipo
daqueles que acreditavam apenas na promoção do negro para ser igual ao
branco, para ser tão português como este e não entendiam a necessidade da
Independência. Sabemos que há daqueles que não só nada fizeram para se
juntarem à luta como optaram por ser cidadãos portugueses logo após a
proclamação da Independência Nacional. Desculpas e pretextos não lhes
faltaram. Alguns deles permaneceram assim até hoje. Outros encontraram
uma forma de manter uma dupla nacionalidade embora não reconhecida pela
nossa Lei. Há os que mantêm outras nacionalidades que não a portuguesa.
Vivendo no estrangeiro, impõem condições para regressarem à «sua» Pátria,
como se de cooperantes se tratasse. Estas atitudes, quando tomadas por
brancos que se diziam moçambicanos, tornavam-se bastante mais negativas e
quase sempre culminaram com a mudança da «Nacionalidade» moçambicana
como se de mudança de roupa se tratasse.
Da Rodésia tivemos a informação da existência de alguns estudantes
moçambicanos. O mais proeminente destes foi o Alberto Jentimane com o
qual conseguimos um contacto. Ele seria encarregado de contactar outros
estudantes. O Alberto Sithole, hoje secretário do Comité Central do Partido
FRELIMO para as Relações Exteriores era um destes. O Dr. Mondlane tinha
contactos com o Bispo Dodge na Rodésia. Através deste ele ajudar-nos-ia a
realizar outros contactos. Foi com este bispo que Mondlane organizou a saída
do ex-seminarista José Chicwarra Massinga149 de Moçambique para a Rodésia
e dali para os Estados Unidos da América onde teria uma bolsa de estudos.
Ainda durante a nossa estadia em Paris, soubemos da existência de um
estudante de Medicina de nome Gabriel Mabunda nos Estados Unidos da
América. Contávamos muito com ele. Mas infelizmente ele acabou por se
estabelecer lá como americano e não quis oferecer qualquer sacrifício pelo
bem da nossa terra natal. Depois da fundação da FRELIMO e do início da
Luta Armada de Libertação Nacional, quando a necessidade de médicos era
grande, ficámos esperançados de que ele se iria juntar a nós. Mas o amor pela
sua esposa americana não o deixava levar o seu patriotismo até às últimas
consequências. Ela era formada em Ciências Nucleares. Dizia-se que não teria
trabalho na FRENTE,
149 José Chicwarra Massinga, já falecido, em 1994 foi um dos candidatos a Presidente da República de
Moçambique.
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nem emprego em Dar-Es-Salaam. É um problema que nos parece insolúvel
até hoje. Mesmo ele necessitaria de trabalhar num grande hospital pois
tornara-se, mais do que médico, um cientista pesquisador. Mas teriam sido
estas ou só estas as verdadeiras razões? Não é bom especular. Mas estou
convencido de que mesmo estando nos Estados Unidos ele podia ter mostrado
a sua solidariedade com a luta pela liberdade da terra que o viu nascer e com
as pessoas que o ajudaram a ser o que é. Há muitos americanos que
mostraram tal solidariedade sem mesmo terem ligações de sangue com o
nosso país.
Foi neste panorama que iniciámos o trabalho da UNEMO criada na base
de quatro estudantes, com o pensamento virado para dezenas de possíveis
aderentes, e para o NESAM.
Em Paris introduzimos a UNEMO à União Nacional dos Estudantes
Franceses. Contactámos a União Internacional dos Estudantes com sede em
Praga e a Conferência Internacional dos estudantes CIE/COSEC com sede em
Ouebec. Foi difícil sermos aceites na UIE porque a UGEAN pretendia ser a
única representante dos estudantes de todas as colónias portuguesas, o que nós
aceitaríamos desde que a UGEAN aceitasse modificar o seu critério de
filiação. Se a UNEMO ficasse integrada como representante dos
moçambicanos no seio da UGEAN o assunto mudaria de figura. Aliás, o
PAIGC tinha a sua organização estudantil individualizada mas integrada na
UGEAN. Até muito tarde a UNEMO foi rejeitada pela UGEAN. Os nossos
esforços foram continuados até que em 1963 lográmos obter duas bolsas de
estudos através de UIE para dois estudantes moçambicanos: a Elizabeth
Sequeira e o José Júlio de Andrade que foram estudar para Moscovo. A
UGEAN não tardou a reivindicar para si o sucesso que foi conseguir tais
bolsas. Este facto não constituiria um problema porque o Mocumbi e eu
éramos simultaneamente membros da UNEMO e da UGEAN, como veremos
mais adiante. O ponto negativo foi a tentativa da UGEAN de separar o José
Júlio e a Elizabeth das fileiras da UNEMO quando nós queríamos que eles
militassem como nós para as duas organizações, uma de carácter nacional e
outra de carácter internacional com objectivos complementares.
Ainda em 1961, através do Marcelino dos Santos, tentámos contactar a
UDENAMO e fizemo-lo também ao mesmo tempo que contactamos a
MANU de Mathews Mole (Presidente) e Milinga Malinga (vice-Presidente).
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Os jovens que se encontravam em Dar-Es-Salaam entre 1961 e 1962
entusiasmaram-se muito ao saberem da existência da UNEMO. Alguns deles
tinham sido do NESAM, tais como o Filipe Samuel Magaia, o João
Mungwambe, e o Constantino Dumangane. Estavam ligados aos outros
jovens instruídos provenientes de diferentes províncias do País, tais como, o
António Boutcha Kachiputo, o Miguel Murrupa, o Issac Mputeni e outros,
todos da UDENAMO. Este grupo organizou-se como uma célula da UNEMO
em Dar-Es-Salaam. E interessante que aderiram ao grupo outros jovens que
não tinham tão grande grau de escolaridade, mas que pretendiam, creio eu,
estudar e por isso desde aquela altura queriam ser considerados estudantes.
Dentre estes, recordo-me dos nomes de Eli Ndimeni, Lopes Tembe, Lourenço
Matola, Bombarda Tembe, Nkovane e Aníbal Chilengue. Convém notar que a
identificação deste grupo correspondia também a diferenças políticas entre ele
e a Direcção da UDENAMO, a direcção de Gwambe que foi contestada desde
o início.
A visita de trabalho de Marcelino dos Santos como membro da
UDENAMO e Secretário-Geral da CONCP a Dar-Es-Salaam correu bem até
ele levantar voo de regresso a Rabat. Ele apanhou um «choque» durante a
viagem.
A história foi-nos contada pelo próprio em Poiteirs.
Até ali não tínhamos a ideia da grande dimensão política da nossa
organização estudantil. Não sabíamos ainda que éramos disputados por
políticos de diferentes organizações e das diferentes alas dentro de cada uma
delas, sobretudo dentro da UDENAMO.
Tínhamos feito saber que a UNEMO lutaria pela unificação dos
Movimentos de Libertação, pelo que nenhum dos seus membros seria
membro de qualquer Movimento em separado. O facto de nos inclinarmos
mais para a UDENAMO não enfraqueceu em nada a nossa decisão. Foi nesta
decisão que Mondlane descobriu o grande papel da UNEMO para o futuro de
Moçambique. Ele era pela Unidade Nacional. O ideal dele era a formação do
homem e a unificação das forças libertadoras para a conquista da
Independência de Moçambique e seu subsequente desenvolvimento.
A chegada inesperada de Marcelino dos Santos a Poiteirs despertou a
nossa atenção. Ainda mal nos tínhamos instalado naquela cidade, éramos
pouco conhecidos. Ele chegou desesperado, saltou do comboio e procurou por
nós na Faculdade até que nos encontrou.
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Todo ofegante! Parecia que vinha de uma maratona. Tanta era a sua ânsia de
desabafar. Mal nos cumprimentámos ele explodiu. «Olhem para isto. Vejam o
que os tipos me fizeram.» E continuou contando-nos que à sua chegada a
Dar-Es-Salaam fora bem recebido e bem tratado durante a sua estadia. Tinha
sido seu objectivo inteirar-se dos trabalhos do Movimento, mas sobretudo
levar dinheiro que havia angariado para a UDENAMO. Eles receberam o
dinheiro. Pelos vistos era muito dinheiro. Ele tivera também contacto com os
«Estudantes», sem problemas!
Foi carinhosamente acompanhado para o aeroporto pela Direcção do
Movimento da Arab Street, (a UDENAMO) no dia do seu regresso a
Marrocos com trânsito ainda clandestino por Paris.
«Os tipos deixaram-me entrar no avião. E quando estou nos últimos
degraus da escada, oiço o Fanuel Mahluza gritar que tinha algo a entregar-me.
Sobe a correr com um envelope na mão que me entrega quando eu já estava
sentado no meu lugar». Certamente, o pessoal de bordo e o pessoal de terra
tinham autorizado o Mahluza a subir por deferência ao Movimento que todo o
tanzaniano sentia orgulho em apoiar. Pediram-lhe que descesse depressa
porque tinham de fechar a porta. «Acomodei-me, deixei o avião levantar o
voo e não abri logo o envelope que me era destinado. Aterrámos em Nairobi e
só o abri quando nos encontrávamos de novo no ar em direcção à próxima escala, o Cairo.»
«E pá! Olha o que diz a carta. Sou suspenso do Movimento sem
justificação! Isto é uma grande desonestidade. Nem sequer quiseram encararme de frente lá em Dar-Es-Salaam. Esperaram com o envelope na mão até
que eu entrasse no avião. E nem dizem qual é a razão. Vocês têm de fazer
alguma coisa, devem protestar. Eles têm muito respeito pela UNEMO e o
grupo de estudantes lá em baixo está do vosso lado. Eles sabem que vocês
podem mobilizar apoio para a UDENAMO. Mas também sabem que não
podem passar sem o vosso apoio. Temos de fazer qualquer coisa». Ele tinha
de falar rapidamente porque devia regressar a Paris a tempo de realizar alguns
contactos e continuar a sua viagem para Marrocos. Além do mais, ele não se
podia expor muito. Era persona non grata na França.
Solidarizámo-nos com o nosso veterano. Ficámos intrigados. Não
compreendíamos a atitude. Suspeitámos de que se tratava de racismo. A nós
não nos restavam dúvidas de que Marcelino dos Santos
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era nacionalista, era moçambicano e acabava de o demonstrar na prática ao
angariar tão grande apoio financeiro, ir pessoalmente entregá-lo e pedir
instruções de trabalho.
Decidimos agir calmamente e recomendámos calma ao camarada
Marcelino. Éramos já nós os conselheiros. Que paradoxo! Iríamos procurar
saber o que se passava através dos outros «estudantes».
Não foi preciso um grande esforço. O Gwambe, talvez por saber que
Marcelino dos Santos já tinha tido contacto connosco, aparece-nos também
quase de surpresa em Poiteirs. Ele conseguira avisar-nos com alguma
antecedência. A conversa com ele foi mais longa, à volta de um almoço pago
por ele num restaurante da cidade. Ele informou-nos do seu apoio e do
Movimento aos ideais da UNEMO e até concordava com a ideia de esta não
aderir a nenhum dos Movimentos Nacionalistas. Seria para ele boa estratégia
que houvesse um grupo de estudantes falsamente aliados aos imperialistas
para lhe darem dinheiro, outro que se relacionasse falsamente bem com os
comunistas, que lhe dariam da mesma maneira apoio financeiro e material, e
ambos canalizariam tudo para o Movimento.
Levantava do mesmo modo a hipótese da existência aparente de dois
movimentos apenas para angariação de apoios do Leste e no Oeste para a
causa da Libertação Nacional. Vejam de onde nós viemos!
Foi neste passo que ele nos elucida sobre a linha política do seu
Movimento. A nossa linha não é nem capitalismo nem socialismo. E U
JAMA. Não sabia dizer senão o que não era o U JAMA. Não sabia o que era.
Estava a repetir apenas aquilo que ele ouvira dizer por alto sobre a política da
TANU (União Nacional Africana do Tanganyika).
Durante a conversa, revelou-nos, sem disto ter tido a intenção, a razão do
medo que ele e os seus colegas tinham de um distanciamento com a UNEMO
ao falar-nos de uma suposta existência de centenas de estudantes
moçambicanos na União Soviética. Dizia ele que os russos iriam a
Moçambique com um submarino para trazerem ainda outros duzentos jovens
para estudarem na Rússia. Ele dizia-se conhecedor da existência de muitos
estudantes nos Estados Unidos. Não acreditámos. Mas por uma questão de
teste pedimos que nos falasse dos nomes de alguns. Fez-se de quem guardava
segredos. Falámos-lhe do Mabunda. Insinuou que já conhecia este e
mencionou para mostrar que conhecia muitos, um que ele achava ser muito
importante, que em breve iria chegar a Dar-Es-Salaam. Este teria ido havia
muitos anos
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aos Estados Unidos onde se encontrava a viver na Califórnia. Guardou o
nome em segredo. Viemos a saber mais tarde que se tratava do controverso
Leo Millas, porque Gwambe veio a pedir a Mondlane que procurasse por ele
lá nos Estados Unidos. Mondlane encontrou-o e infelizmente deixou-se levar.
Tomou-o a sério. Mas a sua origem moçambicana veio a mostrar-se duvidosa
quando ele já era dirigente da FRELIMO. Por se acreditar que ele era um
infiltrado ou que pelo menos criava muitos problemas no seio da Frente foi
expulso. Quando os problemas surgiram já não diziam que o Gwambe
trouxera este indivíduo. Diziam que Mondlane é que tinha infiltrado o espião
negro americano. Era deste mesmo indivíduo que Gwambe nos falava na
nossa conversa em 1962.
Quando inquirimos sobre o que se passou com o Marcelino dos Santos
ele limitou-se a dizer que havia problemas.
Perguntámos com insistência se não era o problema de racismo. Ele
assegurou-nos que não. E não soube esclarecer-nos os tais problemas. Há
problemas, mais tarde vamos explicar. Há problemas. Mostrámos a
importância de Marcelino como Secretário-Geral da CONCP. Ele afirmou
que compreendia e que ele pessoalmente não tinha problemas, disse que os
problemas iam ser resolvidos e que Marcelino ia voltar a ser membro.
Compreendia que a CONCP era importante e Marcelino continuava como
representante de Moçambique na CONCP. Não entendemos nada. Fingimos
que entendíamos para podermos passar para um outro assunto.
Tinha-nos chegado aos ouvidos que havia conflitos entre o Aurélio
Mbucuane e Davis Chambal por um lado e a Direcção da UDE-NAMO, mais
concretamente o próprio Gwambe, por outro, o que teria culminado com a
prisão daquele pela PIDE ou a sua rendição ao Consulado português em DarEs-Salaam. Aproveitámos o encontro com Gwambe para pedirmos
esclarecimento. Desta vez não se limitou a dizer que havia problemas.
Reconheceu que tinha havido erros, mas sem dizer quais. O que nos pareceu é
que o Gwambe tinha-se empenhado em afastar aquele que se dizia que devia
ter sido o presidente da U D EN AMO.
Com efeito, o Gwambe tinha sido eleito na Rodésia como Presidente.
Mas a delegação para Dar-Es-Salaam era chefiada pelo Aurélio Mbucuane
(um assunto a esclarecer). O Gwambe ter-se-ia designado chefe da delegação
quando esta chegou a Dar-Es-Salaam para
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onde tinha sido enviada de Bulawayo a fim de procurar saber se a TANU e o
Presidente Nyerere estariam em condições de receber a UDENAMO e
autorizá-la a organizar a luta a partir de lá, mobilizando os moçambicanos
tanto no Tanganyika como no interior de Moçambique.
Dizia-se que a prisão ou rendição (também assunto por esclarecer para a
história), do Mbucuane e do Chambal havia suscitado algumas suspeitas sobre
Adelino Gwambe. Ter-se-ia colocado a hipótese de ele ser infiltrado da PIDE.
Não era com o Adelino que iríamos esclarecer assunto tão complexo que o
tocava profundamente. Ficámos sem resposta. Ainda estou perplexo pelo
facto de a PIDE ter guardado na cela disciplinar o Aurélio Mbucuane durante
os 15 anos da sua prisão, apesar de alguns aventarem a hipótese de ele se ter
entregue voluntariamente ao Governo português.
A conversa com Gwambe foi encerrada com o compromisso de eu, em
representação da UNEMO, visitar Dar-Es-Salaam onde teria contactos tanto
com a UDENAMO como com a MANU e mediria até onde iam as
possibilidades de unir os dois Movimentos e o papel a ser jogado pelos
estudantes. Não viajaria como membro de UDENAMO, embora Gwambe se
prontificasse a conseguir as passagens e documentos de viagem.
Quando o Gwambe nos visitou, eu já não vivia lá no morro. Vivia na
cidade, na rua Hipolite Maindron, prolongamento da mesma rua em que vivia
o Pascoal a uma distância de um a um quilómetro e meio. No meio descia
perpendicularmente a grande rua que vinha da Mairie, passava junto ao
«Restau», onde tomávamos as refeições e atravessava a nossa rua que era
como que o limite entre a cidade e os arredores. Era frequente vermos gente a
apanhar caracóis nos escampados verdes que ainda existiam nas margens da
estrada. No prolongamento desta quase avenida, lá para mais longe das nossas
residências, onde já era preciso ir de autocarro, foi construído o novo
restaurante universitário.
Era barato comer-se no «Restau». O pequeno-almoço, constituído por
um ou dois pãezinhos com manteiga ou marmelada, uma gamela de leite com
café ou chocolate e com açúcar ao gosto de cada um, saía, salvo erro, a 50
cêntimos. Cada almoço ou jantar saía mais ou menos a 1,50 FF. Comendo no
restaurante universitário a refeição saía-me a mais ou menos a 110 FF por
mês que era o preço dos carnets
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com 30 senhas para o almoço e 30 para o jantar, acrescidas de uns 20 FF do
pequeno-almoço.
O meu novo quarto era mais espaçoso e tinha duas cadeiras ao invés de
uma e um lugar para um pequeno fogão eléctrico para aquecer leite, ferver
água para o café ou chá. Passei a comprar leite e baguete, sobretudo para os
sábados e domingos, em vez de ir tomar o mata-bicho no restaurante. Fazia-o
por comodidade e não pelo preço. A renda era mais alta, 100 FF, não apenas
pelo tamanho e conforto do quarto, mas sobretudo pela localização. Era mais
perto de tudo. Faculdades, bibliotecas, restaurantes, cafés, cinemas e até da
casa do meu colega Mocumbi. O lavatório continuou a servir de urinol. Era
fácil manter a higiene. Abria as torneiras de água e fazia cair a urina e a água
no mesmo sítio e ao mesmo tempo. Lavava as mãos de seguida com sabão e
depois passava um chiffon ensaboado. Geralmente isto passava-se nas noites
frias. De dia ia lá para a latrina do quintal e isto de quando em vez já que os
dias se passavam ou na «Fac» ou na «Bilioteque» ou no «Restau» ou no
«Café de La Paix» ou no «Petit Café». Era raro eu frequentar outros cafés. Os
meus colegas gostavam destes. Eram bons lugares de convívio.
Depois de pagas a alimentação e a renda da casa, restavam-me 150 FF
para os livros, banho dia sim, dia não, um cinema por semana, ou por
quinzena, uma tarde dançante uma vez por mês, às vezes duas no fleuve l'été,
um café na cidade todos os dias depois do almoço, sabão, algum material
escolar, lápis, troley-bus para ir a um ou outro sítio. Para as aulas ia-se bem a
pé. Só quando alugámos um apartamento comum com o Mocumbi é que
passámos a andar de autocarro eléctrico porque o apartamento estava fora da
cidade, na estrada que nos levava ao novo restaurante universitário. Neste
apartamento já tínhamos chuveiro. A retrete é que continuava no quintal. Mas
era mais fácil lá chegarmos. Não precisávamos de utilizar o lavatório ou o
polibam do chuveiro como urinol. Só o nosso colega africano que vivia com
uma branca francesa a quem tínhamos subalugado um dos quartos do
apartamento é que nos deixava mal em termos de higiene. Eles tinham um
penico que utilizavam para as necessidades menores. Mas só iam esvaziá-lo
quando estava quase a transbordar. Tínhamos pena dele sobretudo porque
quem tinha falta de cuidado e não se tratava higienicamente não era ele, mas
sim a sua companheira. Tivemos de nos intrometer na vida do casal a ver se
ela se corrigia ou se
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o nosso irmão resolvia ele próprio o problema. Tendo fracassado nos nossos
esforços, pedimos que deixassem a nossa casa porque já não podíamos
suportar mais o cheiro e a imundície do quarto deles que até convidava
ratazanas.
A senhorita era tão desajeitada em tudo, no pentear, no vestir, no andar,
no tratamento da pele etc, que era difícil descobrir-lhe alguma beleza. Isto
levou o nosso amigo Togolas a exclamar: «Não sei o que é que o nosso amigo
... viu naquela francesa! Se eu casasse com uma branca tinha de ser daquelas
de uma beleza que bastasse para eu convencer a minha mãe a perdoar-me e a
aceitá-la ao chegarmos lá na terra. Eu diria: mamã, olha como ela é tão bela!
Eu não podia resistir ... mas aquilo ali, (referindo-se à namorada do nosso
inquilino), não convence a ninguém.»
O nosso apartamento ficava num imóvel velho, com um antigo soalho
de madeira e tinha além do chuveiro uma cozinha, uma sala de estar e os três
quartos, um dos quais bastante espaçoso.
Então aqui podíamos preparar nós mesmos algumas das nossas
refeições. Aos sábados e aos domingos tomávamos todas as refeições em
casa. As mercearias e os talhos estavam logo em frente da nossa casa, do
outro lado da rua. Era só escolher, talho de carne de porco, talho de carne de
vaca, ou talho de carne de cavalo. Alugámos este apartamento quando
regressei de Dar-Es-Salaam e logo após às férias da Páscoa.
Antes de partir para a minha visita ao Tanganyika, procedi conforme
combinado com o Gwambe. Fui à Embaixada do Ghana onde me passaram o
Tltre de Voyage ou Travel Document, documento de viagem que servia de
passaporte. Era um papel dobrado de forma a apresentar quatro páginas
maiores do que o tipo A4. Nele se dizia que eu tinha nascido em
Moçambique, e que a minha nacionalidade de origem era portuguesa. Mas o
documento era ganês e permitia que fosse protegido pelo Ghana. Na viagem
para Dar-Es-Salaam não tive problemas com o Documento de Viagem. Nem
no regresso. A Embaixada deu-me também o bilhete de passagem de ida e
volta.
A UDENAMO tinha o apoio do Ghana, e, em especial, do gabinete que
tratava das questões dos Freedom Fighters, dirigido por um senhor chamado
Barden que só conheci pelo nome de que muito se falava.
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Chegado ao Cairo, à minha espera encontrei o irmão Gwambe que iria
viajar comigo, bem como o irmão Mabunda que viera ver-nos embarcar.
Mabunda tinha estudado na África do Sul. Por isso mal falava português.
Dizia tudo no plural: «Boas tardes, senhores Chis-sanos. Estamos contentes
de estarmos consigos», etc.
Após uma hora de escala, continuámos a viagem até Dar-Es-Salaam. Lá
fomos recebidos pelos senhores da Direcção da UDENAMO, o Cal-vino
Mahlaieie, o Fanuel Mahluza que afinal se chamava Fanuel Guidione
Manhique e pelo Jhon Sakupwanya. Este, nascido na Rodésia, não falando
Português, sabia comunicar em Inglês e em Shona, Ndebele e Kiàwahili que
falava bastante bem, melhor que todos os outros. Ele era um homem de
estatura bem grande e bem musculoso. Eu devia ter adivinhado que este
homem fora preparado pelos serviços rodesianos para se infiltrar nos
Movimentos de Libertação. Mas isso não me veio à cabeça. Senti-me bem
protegido. Ele é que era o meu guia, o meu acompanhante e assistente. Do
aeroporto fomos ao «Zaire Hotel», onde me tinham reservado um quarto. Ao
chegarmos, o senhor Sakupwanya apercebeu-se de que a porta do quarto
estava trancada por um cadeado e certificou-se de que quem tinha a chave
estava em falta. Ficou tão aborrecido que nada mais fez senão pegar o
cadeado com uma mão e, enquanto berrava, partiu-o de uma assentada,
torcendo-o para a direita como quem abre uma porta com uma chave grossa,
tal era a musculatura da sua mão e do seu braço. Tiveram de comprar um
outro cadeado. Dali fomos jantar com o senhor Gwambe.
Durante o jantar, ele disse-me que não podia beber vinho porque «era
colonialista». Naquele tempo ainda se importava vinho português para o
Tanganyika. Ainda havia comerciantes portugueses e indianos com ligações
comerciais em Moçambique. Não queria também vinhos ingleses ou
franceses porque eram «imperialistas». O jantar foi num dos restaurantes
chiques da cidade. Creio que foi no Twiga Hotel. Não sei o que é que
naqueles dias ali não estava ligado aos «imperialistas» e aos «colonialistas».
Fui passar a noite no «Zaire Hotel». No dia seguinte de manhã, foram
apresentar-me ao chefe da missão do Ghana.
Não me recordo se aquele era o Embaixador. O que me lembro bem é
que se colocava nitidamente bem como tutor do Gwambe. Ele é que o
aconselhava, ou melhor lhe ordenava, sobre o que fazer nas coisas políticas.
Quando soube que eu estava no «Zaire Hotel», de muito baixa qualidade,
refilou e mandou que me mudassem para um
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outro hotel. Creio que foi para o «Splendid Hotel». A Embaixada iria pagar as
despesas.
Não fazia sentido que um hóspede «de marca» como eu ficasse num
hotel de 5.a ou 6.a categoria. Afinal eu era um hóspede que importava ganhar
para a UDENAMO. Tratava-se de certo modo de uma luta de influência entre
o Ghana e o Tanganyika. O Ghana queria liderar o Movimento de Libertação
de África, mas os Movimentos da África Austral designadamente ANC, PAC,
ZANU, SWAPO, SWANU e mais tarde CPP da África do Sul, a UNIP, e o
Ngwani Peopples Party do Dr. Zwani da Swazilândia dirigiam-se todos para
Tanganyika, à procura da sua principal base de retaguarda. O mesmo se
passou com a UDENAMO e a MANU.
O papel do Black Star (o Ghana) era mostrar o caminho da liberdade a
toda a África. Nyerere tinha a chama da Liberdade o Mwenge,o facho, no topo
do monte Kilimanjaro, a montanha mais alta de África, para iluminar África,
principalmente a Austral na sua luta pela independência. Pode ser que não
houvesse rivalidade entre os dois países neste aspecto e sim
complementaridade. Mas parecia indiscutível o desejo de projecção do Ghana
como um dos centros mais importantes do Movimento Libertador do
Continente. Pois então não era Nkrumah, Presidente do Ghana, o dono da
ideia do Governo Continental, Exército Continental, da unidade institucional
da África? Não era o Ghana o centro Africano do anti-imperialismo, anticolonialismo, anti-neocolonialismo e do socialismo?
O senhor Barden, que coordenava o apoio aos Freedom Fighters não
materializava correctamente a visão do Osagefo Kwame Nkurumah. Enchiase tanto de paternalismos que a ideia de um líder não dirigível como o
Mondlane o incomodava. Por isso ele agarrava-se ao analfabeto do Gwambe,
mesmo depois da criação da FRELIMO. Não sei se os meus colegas da
caminhada para a Independência Nacional terão tempo de descrever melhor
esta situação que conheceram mais de perto. Seria bom para a História.
Depois da mudança de hotel seguiu-se o resto do programa. Ao dirigirme à sede da UDENAMO na companhia do Calvino Malhaieie encontro no
caminho o João Alfabeto, e reconheço-o imediatamente. Corro a abraçá-lo.
«Olha quem está aqui, o João Alfabeto». Ele espanta-se por ouvir, assim de
repente, alguém chamar-lhe Alfabeto. Ali ninguém
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o tratava assim. Todos o conheciam como João Munguambe. Ele olhou para
mim bem no fundo do olho, mas não se lembrava, não reconheceu aquele
miúdo que ele conhecera no NESAM. Foi preciso denunciar-me para criar
alegria e alívio nele. «Ah! É o Chissano! Eu não sabia que conhecias esse
nome», disse ele com aquele seu sorriso característico. Ficou aliviado com a
certeza de que eu não era um espião. Naquelas alturas toda a gente que
acabava de deixar Portugal ou Moçambique tinha medo da perseguição da
PIDE. Este encontro interrompeu a interessante conversa que eu vinha tendo
com o Calvino. Este queixava-se de não ter nenhum apoio financeiro do
Gwambe. Falava-me na certeza de que eu que vinha da Europa e era
estudante, trazia muito dinheiro. Talvez o pudesse ajudar ou então influenciar
o seu chefe para o tomar como o homem da primeira linha na distribuição das
receitas. Foi-me informado mais tarde que Mahlaieie era o que mais favores
recebia do Gwambe, mas que era tão ambicioso como ávido de dinheiro.
Gostava de conforto. Nada do que lhe era dado lhe satisfazia.
Tive uma primeira reunião com a Direcção da UDENAMO.
O Adelino apresentou-me como sendo o estudante da UDENAMO que
tinha vindo a Dar-Es-Salaam para melhor conhecer o Movimento. Falava dos
«nossos estudantes», da organização dos «nossos estudantes». Eu compreendi
que o que ele procurava era comprometer-me perante os seus colegas. Tive de
esclarecer sobre qual era o meu objectivo e o da UNEMO. Só seria membro
da UDENAMO no contexto da unificação dos Movimentos de Libertação ou
então seria membro da Frente que viesse a surgir. Antes de uma unificação, a
UNEMO seria independente. A ideia da Frente foi-nos, em parte, inspirada
pelo nosso trabalho com a UGEMA (União Geral dos Estudantes do
Magrebe) cujos membros argelinos constituíam a ala estudantil da FLN
Frente de Libertação Nacional da Argélia.
Os participantes na reunião com o Gwambe compreenderam e aceitaram
as nossas posições, mas sempre como uma táctica de nos manterem mais
perto da UDENAMO.
Depois deste encontro foi-me permitido falar com os «Estudantes», isto
é, todos os moçambicanos que tinham chegado de Moçambique para aderirem
ao Movimento. De facto, alguns só tinham como motivação da sua saída de
Moçambique a possibilidade de encontrarem uma bolsa
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de estudos. Mas muitos tinham o espírito de luta anti-colonialista e a
determinação de lutar pela Independência do seu País.
Falámos sem a presença de qualquer dirigente. Eu pedira que assim
fosse. A liberdade que reinou permitiu que expressassem sem rodeios a
animosidade que existia contra a liderança do Gwambe. Foi aí que tive a
oportunidade de ser informado da existência de um Pastor da Missão Suíça
(Igreja Presbiteriana) que acabara de chegar da Rodésia. Na ausência do
Mbucuane, ele é quem devia ser o líder da UDENAMO, opinaram.
Mas caso o Mondlane viesse, tudo ficaria resolvido porque este é quem
devia ser o Presidente da UDENAMO, sem contestação, concluíram.
A adesão à causa da UDENAMO foi total. Miguel Murrupa e António
Bouctcha Kachiputo seriam a nossa escolha para uma espécie de
coordenadores do «grupo UNEMO» em Dar-Es-Salaam, mas isto foi
inviabilizado por eles terem partido para os Estados Unidos ainda durante a
minha estadia em Dar-Es-Salaam. Ficámos por escrever para os outros.
Coordenaríamos a busca de bolsas de estudo e as questões políticas, sobretudo
as referentes à Unificação dos Movimentos. Este encontro teve lugar naquilo
que para os tanganyikanos era o Refugee Camp, situado em Mungulani que
também era chamado simplesmente Mungulani Camp. Foi lá que também
conheci o irmão João Baptista Cosme, o mais jovem dos refugiados. Conheci
também o irmão dele, o Cosmas que já era um dos organizadores da
UDENAMO num dos Brancbed. Creio que o seu primeiro nome é Miguel. Na
continuação do programa visitei Mathews Mole e Millinga Malinga nos seus
escritórios, numa sala dentro da sede da TANU. A MANU foi uma inspiração
da TANU e da KANU (do Kenya). Os seus membros eram recrutados
especialmente em Mombassa no Kenya e no Tanganyika, onde tinham várias
Delegacias chamadas pelo termo inglês de Branche, à semelhança dos
Branches da TANU nas diferentes províncias, lá conhecidas por Regiões.
O irmão Sakupwanya, que me levou ao escritório da MANU e quis
permanecer lá depois de me ter apresentado como «O nosso estudante que
veio visitar-nos», falou em inglês. Pedi que ele nos deixasse a sós. Fiquei com
a Direcção da MANU que embora no princípio se mostrou um pouco
desconfiada de uma possível manobra da
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UDENAMO simpatizou-se com os objectivos da UNEMO e prometeu
cooperar. Quis também mostrar-se como a promotora da Unidade Nacional,
tal como a UDENAMO o fizera. Aliás, soava-lhes bem a palavra de ordem da
TANU UHURUNA UMOJA, isto é, «Independência com Unidade». Mas
nenhum deles estava convicto da possibilidade da realização deste belo
objectivo. «Sem um novo líder aglutinador, a Unificação era uma realidade
remota», pensei. Xitlango (o Mondlane) seria a solução. Convenci-me. Vim a
saber mais tarde que o Presidente Nyerere tinha tido contactos com o
Mondlane durante os quais lhe apresentara esta sugestão. Será verdade? Não
sei se foi antes ou depois da visita deste a Moçambique, mas, segundo as
conversas que ouvi, ele ainda era funcionário das Nações Unidas. Mondlane
já nessa altura era activo nos meios diplomáticos lá nos Estados Unidos da
América, particularmente na ONU, a favor da emancipação de Moçambique.
Enquanto eu fazia os contactos, os dirigentes da UDENAMO organizavam
um encontro, um pequeno comício com os seus membros no salão
«Arnautoglu Hall» onde eu iria ser apresentado.
Eu tinha sido informado desta reunião e tinha aceite a ideia. Além dos
membros de Dar-Es-Salaam, vieram alguns dos Branches das regiões vizinhas
tais como Morogoro e Tanga. O irmão Paulo Gumane chegou vindo de Tanga
para onde fora destacado a fim de mobilizar os moçambicanos que
trabalhavam nas plantações de sisal, quase todos da Tribo Makonde, enquanto
o irmão Absoloni Bahule chegara de Morogoro. Adoptando a maneira de
organizar da TANU, a UDENAMO também havia criado «Regional e District
Branches». Além de Morogoro e Tanga, tinha delegações em Moshi, Arusha
e Mombassa. Não sei se naquela altura já as teria em Lindi, Mtwara, Songea e
Zanzibar. Esta ainda não era independente. A UDENAMO suplantava a
MANU em representatividade porque já possuía raízes fortes em Bulawayo e
em Salisbúria, onde tinha contactos com a ZANU e a ZAPU. E por isso
contactos com o centro e o sul de Moçambique. Para a MANU, Moçambique
tinha limites geográficos muito estreitos. Conhecia os va-tnakonde, os
wanyanja, os vangoni e os wayao. A predominância era dos vamakonde. Esta
predominância era tal que para muitos tanzanianos, makonde era sinónimo de
moçambicano, um equívoco que permaneceu até muitos anos após a
formação da FRELIMO.

339

Não é de admirar se atendermos a que os trabalhadores nas plantações
de sisal eram quase todos vamakonde. Esta percepção era igual à dos sulafricanos, em relação aos vatdonga que iam trabalhar para as minas do
Transvaal e noutros lugares da Africa do Sul. O mutdonga era visto com
desprezo e não se sabia que era parte dum país tão grande como é
Moçambique. Os vamakonde no Tanganyika eram vistos também como uma
tribo inferior, vinda de um pequeno país. Muito menos imaginavam que além
de país grande, Moçambique viria a ser um grande país.
Na reunião pública, no «Arnautoglu Hall», não tive dificuldades em
falar. Já trazia um pouco de experiência das nossas discussões na FEANF, e
nos dias de palestras, particularmente no dia 11 de Fevereiro de cada ano, o
dia «Anticolo». O dia 11 de Fevereiro de 1962 foi o da minha estreia na
«Maison du Peuple» um salão do Centro Comunitário da cidade de Poitier.
Fui o principal orador depois do representante da UGEMA. Os outros todos
falaram para expressar solidariedade com os povos do Magreb e das colónias
portuguesas.
No salão Arnautoglu (por coincidência também um salão do centro
comunitário de Dar-Es-Salaam) fui muito aplaudido quando tratei de pôr os
pontos nos «is», corrigindo a apresentação tendenciosa que o irmão Gwambe
fizera. Fi-lo com a necessária subtileza para não ferir o orgulho dele e para
não criar a impressão de que a UNEMO se distanciava da UDENAMO.
O irmão Bahule animou o meeting com canções de luta pela África.
Acompanhado por muitos a quem ele teria ensinado, cantou uma em inglês.
Soou-me a música de inspiração ghanesa.
I
« There is victory for us
For us
There sd victory for us
For us
In the struggle for Africa
There ii victory for us
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Io . coro
For us oh yes
Oh yes
For us oh yes
Oh yes
In the struggle for Africa
There is victory
II
Sons of Africa forward
Forward
Sons of Africa forward
Forward
In the struggle for Africa Sons
of Africa forward

2° coro
Forward ever
Ever
Backward never
Never
In the struggle for Africa
There is victory»

E, acto contínuo, cantou-se a versão portuguesa:
I
E vitó-ri-a para nós
Pará nós
E vitó-ri-a para nós
Para nós
Nesta luta pel' Africa
É vitó-ri-a p 'ra nós
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1,° Coro
P'ra nós oh sim
Oh sim
P'ra nós oh sim
Oh sim
Nesta Luta pel'Africa
É vitó~ri-a
II
FLLhos d 'África Lutai
Lutai
Filhos d'África Marchai
Marchai
Nesta Luta pel'Africa
É vitó-ri-a para nós
2.° Coro
Para frente sempre
Sempre
Para trás nunca
Nunca
Nesta Luta pel'Africa
É vitó-ri-a
Para mim, foi emocionante e inspirador. Nunca tinha tido a oportunidade de
cantar, num tão grande grupo, hinos de combate. Seguiu-se outra, e outra,
entrecortando o meu discurso, aproveitando as pausas.
Foi um momento de sensibilização colectiva sobre a necessidade de unidade
nacional. Os movimentos existentes tinham nascido separadamente só porque as
pessoas com ideal Nacionalista, anti-colonialista não se conheciam e os contactos não
eram fáceis entre o Norte, o Centro e o Sul do país.
A MANU, portanto, nasce no Norte, particularmente em Cabo Delgado, sob
influência dos ventos da história que sopravam através
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do Tanganyika e do Kenya para aquela zona do nosso país. Niassa sentiu a
influência do Malawi no Ocidente e no Sul, e do Tanganyika no Norte.
A UNAMI recebeu o oxigénio que soprou do Malawi e da Rodésia
sobre Tete enquanto a UDENAMO é o resultado dos ventos que vinham da
Africa do Sul, da Rodésia, e do Malawi com impacto sobre o Sul do Save e o
Centro do país, nomeadamente Manica, Sofala e Zambézia.
Nestas regiões, por se inserirem nelas as grandes cidades de Lourenço
Marques e Beira, também se sentiu a influência dos outros movimentos anticolonialistas da Africa: Ghana, Congo, Argélia, Tanganyika e Kenya.
O meu, o nosso pequeno contributo para a criação da Frente de
Libertação de Moçambique, tinha sido dado.
Outras contribuições houve. Não sei qual delas teria impelido o Gwambe
a deslocar-se para o Ghana onde se precipitou a anunciar a formação da
Frente de Libertação de Moçambique. Tratou-se de uma das obras
arquitectadas pela Barden, que, aproveitando-se de uma reunião PanAfricana, certamente organizada por ele, convidou a UDENAMO e a MANU
como forma de resolver o problema de qual dos dois Movimentos
representaria Moçambique na tal conferência. Os dois participaram como se
fossem um, mas a união estava amarrada com laços de cera. Serviu apenas
para a baixa temperatura do evento.
Só em 25 de Junho de 1962 é que viria a constituir-se, legitimamente,
em Dar-Es-Salaam, a verdadeira FRELIMO para a qual Mondlane e todos
nós havíamos trabalhado.
No último dia do meu trabalho, a Direcção da UDENAMO ofereceu à
UNEMO uma máquina de escrever ao mesmo tempo que informava que,
embora apoiando a UNEMO, criaria a sua organização estudantil.
Concordámos, mas insistimos no facto de que a UNEMO seria a organização
aglutinadora, caso cada Movimento viesse a ter a sua ala estudantil. Eu estava
certo de que pelo menos naquele momento não ficaria nenhum estudante fora
da UNEMO, nenhum haveria que não apoiasse a causa da Unidade Nacional,
a causa da Unidade do Movimento Libertador.
Regressei a Poiteirs com a sensação de ter cumprido a minha missão.
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A máquina de escrever foi de grande utilidade para a UNEMO. Não só
serviu para dactilografar cartas que enviámos a diversas organizações, como
realizou o grande trabalho de cortar o stencil (a cera) para a edição da nossa
revista, o «Alvor II». Eu e o Mocumbi concebemos o jornal que era inspirado
no jornal do NESAM, o «Alvor». Concebemos a capa que eu próprio
desenhei e pintei. Fundo amarelo, um escudo de guerreiro moçambicano, uma
azagaia cobrindo o mapa de Moçambique de norte a sul a preto, e o sol da
alvorada despontando do canto superior esquerdo iluminando todo o país. O
mapa estava a vermelho. Era o país em sofrimento. Escrevemos os artigos. O
Sérgio Vieira, a partir de Paris, deu-nos um grande apoio. Veio algumas vezes
a Poitiers trabalhar connosco por um ou dois dias.
Uma parte do trabalho era feita no nosso novo apartamento conjunto. A
outra era feita em Paris pelos camaradas Sérgio Vieira e Fernando Ganhão.
Os custos para a compra das ceras, da tinta correctora, do papel para a
impressão, incluindo as capas, bem como os custos da impressão na tipografia
eram pagos pelas contribuições de cada um de nós de Poiteirs e alguns de
Paris. Fizemos dois números.
Paralelamente a este trabalho tínhamos a actividade da secção de Poitiers
da UGEAN. Esta secção era constituída por três angolanos brancos: Fernando
Oliveira, Jorge Campinos e o seu irmão Luís Campinos, mais nós os dois
moçambicanos. De vez em quando aparecia-nos um angolano misto de nome
Higino Pedro Gomes. Não sei onde ele estudava. A ideia que eu sempre tive é
de que ele era um daqueles vivantque sabiam desenrascar-se de qualquer jeito
para viver. Se não me engano é um daqueles que não suportaram gbanean
dish ou os treinos militares na Argélia e que encontrara as suas vias próprias
de regresso à Europa onde se desenrascava à moda de qualquer vivant.
Quando nos aparecia, convencia-nos de que tinha sido mandado pela
Direcção da UGEAN para nos vir dar apoio. Falava muito, ou melhor,
embrulhava tanto que dava bastante para desconfiar.
Eu fui eleito Presidente da secção de Poiteirs.
Jorge Campinos era o estudante mais adiantado. Estudava Direito. Ele
agia como se fosse o chefe do grupo que cedeu o lugar a um prato, porque
afinal a organização era de estudantes da África Negra. Um presidente preto
dava melhor nas vistas. Esta situação
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incomodava-me. Iria eu trabalhar como um fantoche?! Isto não aconteceu
porque os outros três me haviam eleito por convicção. O Luís não tinha a
vaidade do irmão. O Fernando acreditava absolutamente na igualdade dos
angolanos, moçambicanos, enfim, africanos de todas as raças.
O Jorge e o Fernando estavam casados com mulheres francesas. Ambas
muito simples e amáveis. A mulher do Jorge contrastava muito com a
maneira de ser do seu marido. Não era vaidosa. Era simples e carinhosa para
todos nós. A do Fernando pareceu-me que marchava ao mesmo passo que ele.
Até parecia angolana, só o desconhecimento do português é que a traía. O
Luís casou-se mais tarde. A moça era de uma terra lá do interior, uma vila.
Fomos assistir ao casamento. Acabei por trabalhar de facto como um
dirigente daquele grupo porque os outros me levaram a sério e o Jorge acabou
por cooperar, embora com atitudes de conselheiro. Eu tomava decisões em
conformidade com a vontade da maioria que, por sua vez, não deixava de
tomar em consideração os pontos positivos do Jorge. As coisas andaram mal
já em 1963 quando Jorge Campinos se pôs em contacto com o senhor Horta,
o tal «moçambicano» da Alemanha. Mais logo conto-vos.
Era de facto o momento de as pessoas procurarem a sua identidade,
definirem-se. Foi por essa ocasião, 1961-1962, que começou a tomar forma a
ideia da criação de uma FUA a FRENTE UNIDA ANGOLANA, uma
organização pró-independência, mas formada apenas por brancos. E assim
que a notícia nos chegou. Dizia-se que o que eles pretendiam era apoiar os
negros, ajudá-los a crescer, ajudá-los a governar porque sem os brancos os
pretos não podiam governar. Esta atitude era positiva por parte de alguns, não
tinha nada de paternalista. Correspondiam a uma resposta à rejeição que
sentiam por parte de alguns nacionalistas pretos, sobretudo na UPA. Havia,
porém, os que não acreditavam na integração e tomavam uma atitude de
«cooperante» como diríamos hoje.
Agiam como bons portugueses que aceitavam a mudança e se
dispunham a oferecer as suas capacidades e o seu trabalho à causa da
efectivação da Independência de Angola. Não era fácil definirem-se. Ouviuse falar de um movimento semelhante à FUA entre os brancos
moçambicanos. Não cheguei a ter os detalhes. Espero que quem tiver
autoridade sobre o assunto deixará à história algures correctamente registada.
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No Verão de 1962 o Mocumbi e eu fomos convidados a passar uma
parte das nossas férias em Newchatel, mais precisamente em Vaumarcus, num
acampamento internacional de jovens, organizado pela Entraide Protestante,
através do Pastor Blaise Urier. O nosso interesse nesse convívio, além de
descansarmos, conhecermos a Suíça, conhecermos jovens da Europa e da
África e de fazermos conhecer o nosso Moçambique sofredor, era denunciar o
colonialismo, era conquistar a solidariedade, portanto, era como que cumprir
uma missão nacionalista. Não o fazíamos com discursos de tribunos ou de
políticos, mas com simples conversa de jovens fugidos das perseguições da
PIDE, de jovens que tinham vivido uma vida que lhes parecia normal a eles,
mas que, quando contada, arrepiava a pele e eriçava os cabelos de jovens de
bom coração que nunca tendo pensado que no mundo existia tamanha
crueldade e desumanidade, escutavam a narração sem quererem deixar-nos
parar de contar.
A localização e o objectivo do acampamento foram descritos pela
canção que os suíços nos ensinavam depois dos passeios de barco e de uns
mergulhos e exercícios de natação, no Lago Newchatel ou Lemman.
A canção dizia mais ou menos o seguinte:
Non loin
Du rivage
Sous un beau
Ciel bleu
Notre Camp
$'' étange
Ciel bleu

Não longe
Dada
Sob um belo
Céu azul
0 nosso campo
Sob um belo
Céu azul

(Coro)
Son venu
Des quatre coins
De l'Europe et
De l’Afrique
Ils ont passe
Des jours
heureux
A Vaurmarcus
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Vieram
Dos quatro cantos
Da Europa e
Da África
Passaram
Dias alegres
Em Vaurmarcus

Era, portanto, um acampamento de férias para passarmos dias alegres
em interacção multinacional e pluricontinental.
Depois do encerramento do acampamento, o Pastor Blaise Urier
recebeu-nos como seus hóspedes na sua residência em Dompière, perto de
Vaurmarcus. Dali separei-me do Mocumbi que continuou por alguns dias a
visitar a Suíça. O comboio levou-me de volta até Paris onde me juntei ao
grupo da UGEAN que ia participar na Conferência da Juventude AfroEscandinava que se realizava em Oslo. Pegámos no comboio rumo ao norte.
Viajámos via República Federal da Alemanha. Durante o percurso
entrou um polícia de migração para controlar os passaportes com o comboio
em marcha. Quando chegou a minha vez, apresentei-lhe o meu
TraveiDocument. Uma folha em forma de papel almaço sem linh as (com a
cor a tender para creme, como se de documento retirado de um arquivo já
velho se tratasse. Diríamos um papel branco queimado pelo tempo. JVLas não
era, era bem novo, e aquela era a sua cor. Era o mesmo documento com que
viajara para Tanganyika. O oficial alemão leu e o seu semblante ficou de
repente severo. Releu e perguntou-me em francês. «Você não tem visa; mas
afinal qual é a sua nacionalidade ? » respondi que era a que constava no
documento de viagem. «Mas este documento é do Ghana, o senhor nasceu em
Moçambique e a sua nacionalidade de origem é portuguesa e vive na França.
Afinal qual é a sua nacionalidade de origem?» Respondi: «Mais, Monsieur, eu
não pretendo ficar na Alemanha. O que eu quero é atravessar a Alemanha. Por
isso, diga-me o Senhor qual dessas nacionalidades que vem no documento de
viagem permite que eu transite pelo seu país?! A moçambicana, a ghanesa ou
a portuguesa? » Ele achou a resposta engraçada e descerrou a testa, sorriu e
disse: «Com a portuguesa passa». «Então a minha nacionalidade é
portuguesa». Deu para perceber que ele só queria ajudar. Já se devia ter
apercebido daquilo que o nosso grupo representava. Já tinha certamente visto
os documentos dos outros Ressortissants des colonies portugueses, meus
colegas de viagem. Sublinhou com tinha de uma Bic (Era assim que
chamávamos qualquer esferográfica porque na França eram de marca Bic as
que nós usávamos). Sublinhou a palavra «Portuguese» e recomendou-me que
dissesse ao seu colega que viesse a controlar o documento de viagem na outra
fronteira para a Dinamarca por onde
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iríamos transitar rumo à Noruega, que fora ele quem havia sublinhado a
palavra e que deixara passar por me considerar português. E deu-me o seu
nome.
Não foi preciso, porque lá na outra fronteira não houve controlo nem
perguntas. Eu estava a dormir quando as carruagens entraram no Ferryboat.
Começámos a navegar sem sairmos das nossas beliches do comboio. A dado
momento oiço um dos meus companheiros dizer em português: « Eh, pá,
estamos no mar! Estamos no barco». Abri os olhos e pus-me de pé. Olhei
para os lados e estava no comboio. Foi preciso sair da carruagem para ver que
estava de facto num barco. O barco estava a sulcar as águas do mar Báltico
(ou Branco?). Era a primeira vez que eu navegava num barco grande.
A conversa era sobre a geografia daquela zona, tal como a havíamos
aprendido na escola. A questão era confirmarmos, depois de compararmos as
nossas recordações, que se tratava do Mar Branco.
Passámos em seguida pela zona dos fiordes e eu puxei pela memória de
novo e recapitulei «Escagerraque, Categate, Zonte, Grande Belte e Pequeno
Belte tais eram os nomes dos fiordes. Estes lugares são reais. Comecei a
compreender melhor a geografia que só tinha entrado na minha cabeça a custo
de tanto marrar. Como teria adivinhado lá de Kampfumu que o que eu
decorava correspondia a belezas da natureza como aquelas?
Seguiu-se a conversa sobre os Vickingd, os piratas, etc. Na cidade mais
próxima da Dinamarca tomámos café e demos um pequeno giro pelas artérias
mais próximas do local onde iríamos apanhar o comboio para continuarmos a
nossa viagem.
Em Oslo fomos recebidos pelas jovens guias preparadas pelos
organizadores do evento para o efeito. A minha foi a filha de um dirigente do
Partido Comunista da Noruega, uma formação política cuja importância eu
não conhecia. Mas pareceu-me tratar-se de um pequeno partido. Não falámos
nada relacionado com o comunismo nem com o socialismo. Falámos sim da
solidariedade com a Luta de Libertação dos Povos Africanos. Falámos da
vontade da juventude escandinava de apoiar os Movimentos de Libertação.
Durante a nossa estadia ela levou-me juntamente com alguns colegas à casa
dela onde tivemos um dedo de conversa com o seu pai ao mesmo tempo que
tomávamos umas bebidas de hospitalidade... Na Conferência AfroEscandinava estavam lá delegações da FRAN (Federation Etudiants
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de L'Afrique Noir sous domination Française) e de outros estudantes
africanos na França não filiados na FEANF, da UGEMA (Union General des
Etudiants du Magreb), da UGEAN (União Geral dos Estudantes da Africa
Negra sob a dominação colonial portuguesa), e da Organização dos
Estudantes Africanos nos Países do Leste Europeu. Além de integrar a
delegação da UGEAN, eu representava a UNEMO (União Nacional dos
Estudantes Moçambicanos).
A conferência foi interessante. Tratou de vários temas, desde a situação
dos estudantes africanos na Europa até a luta contra o imperialismo.
Foi uma altura em que a revolta de estudantes, creio que do Ghana na
Checoslováquia, provocada por cenas de racismo por parte dos checos,
conduziu a um derramamento de sangue. Creio que chegou a haver mortes.
Isto suscitou um amplo movimento de solidariedade. A tensão e agitação terse-iam repetido na Hungria e em Moscovo e noutros países, porque os
próprios estudantes africanos começaram a ser muito exigentes quanto ao
respeito que achavam merecer e à igualdade a que tinham direito. Mas os
naturais daqueles países é que não queriam admitir que as suas irmãs
andassem aos namoricos com os negros. Por outro lado dizia-se que havia
uma certa inveja das bolsas que os africanos recebiam, sobretudo quando
suplementadas por algum dinheiro enviado pelos seus países, seja da parte
dos Estados, seja da parte dos parentes. Tudo isto eram pretextos, o que havia,
em muitos europeus, eram preconceitos rácicos.
A questão da luta contra o imperialismo surgia aliada à luta contra o
colonialismo, o neocolonialismo, o Apartheid na África do Sul e o racismo,
particularmente nas colónias portuguesas e na Rodésia.
Houve posições ditas extremistas e as ditas moderadas. Os estudantes
membros da FEANF primavam pela crítica aos seus governos e eram
tomados como fantoches da França. Foi um grande debate por vezes
acalorado que permitiu aos jovens escandinavos traçarem a sua estratégia de
apoio aos movimentos de libertação e aos países recém-independentes de
África.
Foi nesta Conferência que eu conheci o camarada Oliver Thambo,
quando fez a apresentação da luta do seu povo, do ponto de vista do ANC
(African National Congress) da África do Sul. O ANC era acusado de ser
demasiado pacifista porque o seu oponente o PAC
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(Pan Africanist Congress) da África do Sul advogava a luta violenta para a
libertação da Africa do Sul. Para este movimento o problema na África do Sul
era entre o negro e o branco. A situação era tal que não haveria lugar para o
sucesso de uma luta pacífica como pareceria pretender Albert Luthuli, o
Presidente de então ANC, que veio a ser morto num misterioso atropelamento
de comboio depois de ter recebido o Prémio Nobel da Paz.
Oliver Thambo esclareceu os seus pontos de vista. Viu-se obrigado a
dizer talvez mais do que estava preparado para dizer, a fim de tornar a
posição do ANC clara. O ANC tinha um trabalho clandestino bem orientado.
A ideia de luta armada não estava fora dos seus planos. O que era preciso era
que as condições estivessem criadas para efectivar uma ou outra forma de
luta.
Era difícil esclarecer tudo com nitidez. Fiquei convencido de que não
convinha estar-se a falar como fazia o PAC, em voz alta e em todos os cantos
do mundo das formas delicadas de luta. Por vezes o ANC preferia deixar que
a etiqueta de pacifista que lhe era atribuída lhe fosse colada, a discutir as suas
estratégias em público. Sabia que a popularidade do pacifismo de Mahatma
Gandhi iniciado por este na África do Sul quando lá vivia faria crescer a
simpatia internacional pelo ANC. Quando o momento de aplicação das
formas violentas de luta chegasse, ganharia o apoio dos que sempre desejaram
estas formas de luta e, ao mesmo tempo, a compreensão dos que eram só pelo
diálogo e a não-violência. O ANC teria demonstrado suficientemente a sua
maturidade, teria tentado os meios pacíficos. O regime do Apartheid é que
teria de assumir a responsabilidade pela violência. E é o que aconteceu de
uma maneira genuína.
Eu estava ao lado do ANC e não gostava dos argumentos dos ditos
extremistas que eram pela violência na África do Sul. De igual modo, não
concordei com o argumento de alguns moderados que tentavam defender o
ANC, dizendo que esta só podia embarcar na luta armada apenas depois da
Libertação de Moçambique. Saltei para o pódio, com a permissão do
presidente da mesa, é claro, e tentei apresentar um ponto de vista mais
sensato.
Não se tratava de criar condições primeiro em Moçambique. Tratava-se
de criar condições internas na África do Sul. A lua podia muito bem começar
na África do Sul antes de ela começar ou triunfar
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em Moçambique. Neste caso Moçambique iria beneficiar do apoio da África
do Sul. O que eu advogava é que o ANC não podia ser obrigado a precipitar
os acontecimentos, ele devia agir em conformidade com a situação concreta.
O mesmo devia fazer Moçambique. Nem os moçambicanos nem os sulafricanos eram amantes da violência, o Apartheid e o colonialismo português
é que eram violentos. Nós devíamos continuar a luta pacífica até que
esgotássemos as possibilidades. As condições para uma luta armada deviam
ser criadas com muito cuidado para não dar a impressão de que este é o nosso
caminho privilegiado quando se trata apenas de uma alternativa para a qual só
a atitude do próprio regime opressor nos podia empurrar. A conjuntura
internacional e interna de cada um dos dois países fez com que o primeiro país
a conquistar a independência fosse Moçambique. Quem sabe, não teria sido
melhor que a sorte tivesse cabido aos nossos vizinhos ! O colonialismo
português não teria tido a força nem a ousadia de se lançar numa campanha de
desestabilização militar e económica da África do Sul, como o Apartheid fez
contra o nosso país.
Apresentei-me a Oliver Thambo, que me agradeceu com emoção pela
minha intervenção. Tivemos uma breve conversa apenas para ele saber
melhor quem eu era. Foi uma conversa tão curta que não deu para ele mantêla na memória por muitos anos. Quando um dia o abordei em frente da sede
provisória da FRELIMO, em Dar-Es-Salaam nos fins da década de 60 ou
princípios da década de 70, ele já não se lembrava de me ter conhecido ainda
mais jovem em 1962. Ficou encantado com a recordação e alcunhou-me de
My Fellow Traveller e sempre que me encontrava cumprimentava-me por
estas palavras: How is my Fellow Traveller?! Além da amizade entre os dois
Movimentos de Libertação, cimentou-se a nossa amizade pessoal.
Regressado a Poitiers, comecei a organizar-me para ir aos Estados
Unidos da América, mais precisamente para Washington, onde, conforme o
plano estabelecido com o Dr. Eduardo Mondlane, iria ter uma reunião com os
estudantes moçambicanos que lá se encontravam, tendo em vista a
consolidação da Secção da UNEMO nos Estados Unidos da América.
Decidimos que eu é que devia ir na qualidade de Presidente da
organização. A viagem foi fixada para as férias de Verão.
Sempre nos preocupou a falta de um documento de viagem que nos
pudesse proteger contra a PIDE. Devia ser um passaporte que
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não desse azo a muitas perguntas quando fôssemos pedir um visto a qualquer
Embaixada, sobretudo de países europeus. Achámos o documento de viagem
ganense insuficiente, porque desde logo denunciava a nossa própria
identidade. A PIDE podia-se aproveitar disso para nos fazer mal.
A solução chegou-nos inesperadamente. Janet Laverrière, uma francesa
do grupo de solidariedade para com a luta de libertação de Moçambique,
informou ao Mocumbi da possibilidade de o Embaixador do Níger, o senhor
Amadou Seidou, em dar-nos passaportes verdadeiros do Níger. O Embaixador
Seidou era um homem da esquerda que conhecia o camarada Marcelino dos
Santos e apoiava os Movimentos de Libertação das colónias portuguesas.
Com o aval do camarada Marcelino, ele podia conceder-nos passaportes
nigerinos que tinham a vantagem de não indicarem a nossa nacionalidade nem
o nosso lugar de nascimento verdadeiro. Melhor ainda, com o passaporte
nigerino, podia-se andar na maior parte dos países europeus sem necessidade
de visa.
O Embaixador Amadou foi bastante amável. Tratou tudo como se
fôssemos militantes dum movimento ou partido político seu. Apoiar os
Movimentos de Libertação das Colónias Portuguesas não era a política do
governo de Diori Omani, o Presidente nigerino.
O «frère» Embaixador empenhou-se tanto, que até mesmo dos detalhes
se ocupou. O meu nome é Joaquim Alberto Chissano. «Ehh bein, ton nom
Maintenain est Cissé. Comme ça tu n 'oublieras jamais ; Chissano-Chissé, ChisséChissano c'et presque la même chose. Ça sonne toujours comme un nom peule; et la
physionomie stt exactement celle d'un peuple», dizia ele. E isto quer dizer: «Ora

bem, o teu nome agora é Cissé. Assim nunca mais te vais esquecer; ChissanoCissé, Cissé-Chissano, é quase a mesma coisa, soa sempre com um nome
'peuple'. E a tua fisionomia é exactamente a de um 'peuple' (uma etnia do
Níger)».
Em francês os nomes de família vêm antes dos nomes próprios, isto é,
no meu caso, diz-se Chissano Joaquim Alberto. Por isso é que era importante
fixar o nome de Cissé. Aliás, em inglês o nome da família é que é importante,
para o resto usam-se as iniciais J.A. Chissano, por exemplo.
De toda a maneira, o álibi tinha de ser completo e sem falhas. O meu pai
seria Abdou, um nome «peule» que começa por A e que tem um B. Os
ingleses têm a tendência de ler Abato em vez de Alberto, e
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isto pronunciado rapidamente dá a sensação de Abdu. A minha mãe, em vez
de Mariana passava a chamar-se Mariama. Passaria a ter como terra natal
Berni Ngaouré. O meu pai ter-se-ia mudado para Niamey, a capital do país
onde ele era comerciante. Tudo tinha sido bem pensado para uma boa
utilização do passaporte. Só em situação demasiado grave me podia ver grego.
O inquérito seria feito em Niamey e não encontrariam nenhum comerciante
com esses nomes e nem com uma esposa de nome Mariama. A minha
segurança era a esperança de que em situação normal os inquéritos seriam
dirigidos à Embaixada, porque afinal «Eu vivia em Paris, onde viera de
criança e com documento de viagem há muito caducado, que até se perdera.
Fiquei aos cuidados de um familiar da Embaixada. Só agora que sou adulto é
que necessito de um passaporte para poder viajar». Seria mais uma história
mal contada, mas que para os inquéritos não severos passaria. De resto,
raramente seria necessário chegar-se ao detalhe. E mais ou menos o que me
aconteceu no Consulado dos Estados Unidos quando foi necessário lá ir pedir
um visto para eu poder viajar para aquele país norte-americano. Entrei no
consulado, na praça da Concórdia, ali ao lado do «Hotel Crillon». Eu falava
muito mal inglês, e ainda bem, porque eu tinha de ser do Níger, ex-colónia
francesa. Havia vários guichés. O que tratava de pedidos de visa estava livre.
Peço o visa para ir de férias de 7 a 15 dias aos Estados Unidos. Dão-me o
formulário para preencher, devolvo já preenchido a um outro guiché onde já
se encontrava o meu passaporte. A senhora pega no meu fomulário compara o
seu conteúdo com o do passaporte e escreve num papel por cima de uma
prancha metálica, ou directamente sobre a prancha, já não vi bem, e mandame sentar nuns bancos mais adiante. Não sei como a informação ou os papéis
passavam de um ao outro funcionário, podia ter sido por meio de um tapete
rolante ou por um sistema de computadores. Mas nessa altura eu não tinha
nem a mínima ideia do que seria um computador. O medo camuflado dava
para imaginar tudo. O que é certo não vi ninguém ir de um guiché ao outro.
Só ouvi chamar: «Mr. Cissé». Mandaram-me entrar num gabinete onde
encontrei um senhor já com todos os dados sobre mim. Aí respondo a um
interrogatório em francês: «Como te chamas? » «O que desejas?» «O que vais
fazer nos Estados Unidos da América?» «Um estudante!» «Quem te vai pagar
a estadia?» A resposta a esta última não vinha no álibi. Mas veio-me
espontaneamente aos lábios «O meu
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pai mandou-me dinheiro» e disse quanto para não esperar uma outra pergunta.
«Onde mora o teu pai e o que faz?» A resposta foi aquela preparada na
Embaixada. «Mas em que rua?» «O diabo, pensei eu, mas pronunciei pardon?
O que quer dizer cortesmente, «Diga?». «O teu pai vive numa rua qualquer ou
numa avenida de Niamey não é?» e respondi Ah bon, c 'est Le prolongement de
lAvenue de l'Independence dans la banlieu de Niamey. Mon pére a um petit magazin
la bas et habite la bas aussi; o que significa «Ah sim, é o prolongamento da

avenida da Independência nos arredores de Niamey. O meu pai tem lá uma
pequena loja e vive também lá.» Eu nem sabia se havia uma Avenida da
Independência em Niamey. Mas o facto de eu ter encontrado uma Avenida da
Independência em Dar-Es-Salaam cujo prolongamento tinha outro nome,
Arab Street, trouxe-me a ideia de que seria normal que todos os países recémindependentes tivessem uma Avenida da Independência e que os seus
prolongamentos nos arredores das cidades de alguns deles não tivessem nome
ainda. E foi o que eu disse, a rua do meu pai era conhecida apenas por
«prolongamento da avenida da independência» e as casas que eram raras por
ali ainda não tinham número. Por isso, ele recebia as cartas através da Poste
Restante.
As respostas foram tão firmes como espontâneas que não foi necessário
procurarem confirmação na Embaixada do Níger. Ai de mim se mandassem
perguntar à Embaixada o endereço do meu pai! Nada tínhamos combinado
com o Embaixador Amadou a este respeito.
É certo que eles não fariam isso a não ser que suspeitassem algo de mim.
Naquela altura eu não sabia qual era a razão das perguntas, mas o que me
vinha à mente era sempre a ideia de que estariam a adivinhar que eu era um
ressortusant das colónias portuguesas com um passaporte falso. Tinha o
senhor do consulado perguntado a razão de o meu passaporte ter sido passado
em Paris e não em Niamey.
Mas tudo saiu bem. O meu interrogador desejou-me boa viagem e
mandou-me esperar lá fora, isto é, no «hall» em frente dos guichés.
Não tardou muito que me chamassem para me entregarem o passaporte
com o visto. Não me lembro quanto paguei. Os nervos destenderam-se, deume vontade de rir às gargalhadas de alegria, mas não o fiz; só sorri e apresseime a sair.
Abrindo um parêntesis, gostaria que o meu leitor soubesse que depois da
proclamação da Independência de Moçambique, quando
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eu era Ministro dos Negócios Estrangeiros, tive a oportunidade de fazer uma
visita oficial ao Níger, a convite do meu colega, o Ministro Jermakoy. Nessa
ocasião visitei Berny Ngaouré, «A minha terra natal». Fui recebido como um
verdadeiro filho da terra que regressava depois de uma longa ausência. A
minha mãe Mariama estaria no meio daquela multidão de mulheres belas e
alegres que me acolheram cantando e dançando, oferecendo-me a cola que
tiravam das grandes tigelas feitas de corte de cabaças ao mesmo tempo que
lançavam arroz descascado e cru sobre mim. Tinham estendido as suas
capulanas para eu passar sobre elas durante um curto percurso. Esta recepção
não teve lugar no aeroporto, mas sim perto da residência preparada para a
minha hospedagem. Algumas mulheres que simbolizavam a minha mãe e as
minhas irmãs e avós fizeram-me carícias com as suas mãos sobre a minha
cabeça e as minhas faces. Nunca me esqueci desta visita e os nigerinos que
conheceram esta história até hoje fazem questão de a transmitirem de boca em
boca aos que não a conhecem, sempre que me encontro no meio deles. Fecho
aqui o parêntesis e volto ao que aconteceu depois da visita ao consulado
americano em 1962.
Poucos dias depois de ter obtido o visto pude empreender aquela viagem
que era quase uma outra aventura sobre o Oceano Atlântico e com uma
diferença de fusos horários de cinco horas.
Viajei num voo da Air Fance com destino a Nova Iorque. Apesar de ter
tido já a informação fiquei maravilhado por ter aterrado às 17 horas, tendo
levantado voo do aeroporto de Orly às 15 depois de uma viagem contínua de
cerca de 7 horas. Era como se tivesse voado apenas 2 horas. Foi a minha
primeira travessia do Atlântico, mas a minha terceira viagem num avião a
jacto.
Chegado à terminal, procurei em vão pela pessoa que me devia receber.
Felizmente o Dr. Mondlane tinha-me dado o seu número de telefone.
Fui à cabine, liguei e ele atendeu-me. Instruiu-me a apanhar um buó até
a terminal na cidade e de lá ir procurar um hotel e informá-lo da minha
localização depois de me instalar. Ele iria mandar um amigo buscar-me.
Perguntei ao pessoal de terra da Air France sobre qual seria o hotel mais
aconselhável. Deu-me uma pequena lista de hotéis a «preços razoáveis».
Como tivesse muito pouco dinheiro ao chegar à terminal da cidade, não
apanhei o táxi recomendado pelo pessoal das Linhas Aéreas. Fui a
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pé e fui perguntando às pessoas com quem cruzava aqui e acolá onde ficava a
zona onde se encontravam aqueles hotéis todos. Davam-me respostas
lacónicas. Todos andavam apressados, quase a correr. Na América não há
tempo a perder, entendi. Lá continuei sempre na rota certa com a minha
maleta pendurada na mão.
Quando menos esperava, sou interpelado por um mestiço, sim um
mestiço para nós, mas um negro para os americanos. Fiquei um pouco
assustado. Era um homem vestido pobremente de roupa suja, com ar de
mecânico, com barba por fazer e o cabelo entre despenteado e penteado. Mas
o susto passou quando ele começou a falar-me num tom amigável, com voz
meiga: «Halo brother». E eu timidamente respondo; Halo para que ele
continuasse a falar. Mas nem era preciso porque não esperou pela resposta;
continuou em inglês, é claro: «Parece-me que tu não és daqui. Acabas de
chegar não é?». O meu yes não lhe deve ter chegado ao ouvido porque ele já
sabia que eu lhe ia confirmar a suspeita. Não perdeu tempo, prosseguiu. «É
perigoso andares aqui sozinho, vestido como estás e com essa maleta na mão.
Tu podes ser assaltado. Comigo não tenhas medo, eu sou um operário. Só te
quero ajudar. Para onde vais?»
Mostrei-lhe os endereços dos hotéis que me foram dados no aeroporto e
esclareço que vou à procura de um hotel para pernoitar e que alguém viria
buscar-me de manhã, no dia seguinte. «Aí não! Estes hotéis são caríssimos.
Ali só vão brancos, não é para nós, meu irmão. Eu vou-te mostrar um hotel
apropriado para pessoas pobres como nós. Assim poderás poupar o teu
dinheiro. Tu és da América Latina ou és de África?» Quando eu disse que era
de África ele mostrou um semblante ainda mais alegre, como se me
reconhecesse. «Somos irmãos. Eu sou da Jamaica. Os meus avós vieram de
África. Somos africanos». Eu informei-o depois de que era um estudante que
vinha ter com um professor universitário que se encontrava em Siracusa. No
dia seguinte este viria ao meu encontro em Washington.
Chegámos ao hotel. Não parecia um hotel. Uma casa velha. Paredes de
tijolo vermelho escurecido de negro de fumo pelo tempo. A entrada parecia
que ia dar para um armazém, uma oficina ou coisa que o valha. Fomos ter à
recepção. Ele tratou de tudo e pagou. Creio que não foi para além de vinte
dólares americanos. Juntamente com o dono da estalagem acompanhou-me
até ao quarto onde deixei a minha maleta para o acompanhar de volta até a
saída. «Olha aqui, irmão.
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Tu podes necessitar disto», disse enquanto me estendia uma nota de vinte
dólares que recebi cheio de espanto. «Amanhã passarei por aqui para ver se tu
estás OK, mas não tenhas medo, este lugar é seguro. Se os teus amigos te
vierem buscar, desejo-te boa viagem. Toma o meu número de telefone. Se
precisares de alguma coisa, telefona-me».
O quarto foi aquecido a quase 30 graus centígrados. O dono que era
branco, talvez da América Latina ou um desses mulatos americanos tão claros
que parecem brancos, soube de que eu tinha chegado de África, onde os
americanos pensavam que era um inferno. A cama estreita de madeira não
tinha senão dois lençóis. Não era tempo de muito frio, embora fizesse algum.
Podia também ser uma forma de poupar as mantas para diminuir as despesas
do proprietário. Comecei a transpirar, mas não sabia como diminuir a
temperatura. Tive de ir pedir ajuda na recepção. Diminuíram apenas o
suficiente para que eu pudesse dormir coberto por um lençol. Antes de dormir
telefonei ao amigo do Doutor Mondlane para que ele me pudesse localizar.
Tudo combinado. Dormi quase tranquilamente. Preocupava-me o facto de o
meu interlocutor ao telefone ter estranhado a gentileza do meu irmão
jamaicano e duvidado da segurança de um hotel tão barato. Inspirava-me
segurança, porém, o trato que eu recebera do negro desconhecido, como a
hospitalidade dos meus hospedeiros. O negro não estava a preparar-me
nenhuma cilada. Ele próprio até se tinha apercebido de que eu não era rico.
Viajava sem dinheiro.
No dia seguinte acordei alegre por tudo se ter passado bem. Lavei a
cara, vesti-me e fiquei à espera de que me telefonassem. O telefonema
tardava. Fui dar uma volta pela estrada para ver o movimento, tentar orientarme e sentir melhor aquela minha primeira manhã em Nova Iorque. O lugar
era calmo. Dei uns passos para baixo junto aos prédios mais chiques, sem no
entanto a eles chegar, não viesse alguém dizer-me que negro não era admitido
ali. Não venha aparecer-me um linchador da Ku KLux Klan barrar-me o
caminho. Dei uns passos no sentido contrário, ultrapassando o meu albergue.
Não devia ficar demasiado tempo fora do hotel, reflecti. Era preciso
esperar pela chegada de uma pessoa ou de um telefonema.
Foi nessa altura que um homem branco de estatura média saiu do hotel
(não sei como classificar aquele estabelecimento hoteleiro) e olhou para os
lados como que à procura de alguém. Veio ao meu encontro. Identificou-se e
perguntou se eu era aquele de quem ele
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procurava. E era. Tinham-no informado de que eu devia estar ali fora e que
não tardaria a reentrar. Tal era a mensagem que deixara ao sair para apanhar
um pouco de ar livre. Depois de contar melhor a minha pequena aventura,
exclamou. You are a lucky man! Twenty dollars is a lot of money!... O que
quer dizer: «Tu és um homem cheio de sorte! Vinte dólares é muito
dinheiro!» e continuou: «Mas esse homem é fantástico. Aqui é raro encontrar
alguém que ajuda assim só por ajudar». Tentámos em vão telefonar para ele.
Era apenas para reiterar-lhe os meus agradecimentos. Tive de deixar o recado
por escrito na portaria do hotel. O Peter Wise pagou apenas pelos telefonemas
que eu devia. Sim, penso que foi o Peter Wise, apesar de que por vezes me
vem à penumbra da memória a imagem de George Houser como sendo a
pessoa que me foi buscar naquela manhã. Desde que comecei a fazer esforços
para me recordar, não encontrei Peter para lhe perguntar. Nem ele fez alusão a
este episódio quando em 1974 fui jantar com ele em sua casa em Nova Iorque.
A Cora Wise tinha preparado um bom jantar. O camarada Shafurdine
Mohamed Khan elogiara a camarada Cora com um «wham, delicious». Ele
perguntou-me: «Não está bom?» que era para eu também elogiar a comida.
Sem eu saber que era um costume quase obrigatório entre os americanos, ao
concordar com o Khan, eu acrescentei que a Cora era uma boa cozinheira.
Caiu bem nos ouvidos e no coração da senhora. No meu também caiu bem,
quando o Khan me explicou que aquilo era uma gentileza necessária quando
se era convidado a uma refeição naquelas paragens.
Peter Wise era um membro do movimento americano de apoio à
Libertação do Vietname, naqueles anos também apoiava os Movimentos de
Libertação de África. Já quando eu era Ministro dos Negócios Estrangeiros,
vários anos depois de 1974 e num dos meus vários encontros anuais com
Jorge Houser, falei-lhe da história e perguntei-lhe se ele se lembrava. Ele
tendeu a pensar que não tinha sido ele, mas sim o Peter Wise, embora não
afastasse a possibilidade de ter sido ele. Tinham passado mais de 15 anos,
quase vinte.
Seja ele quem for, que me deixou na memória a imagem de George
Houser não sei bem porquê, levou-me de carro à terminal das linhas aéreas na
cidade. O bilhete de passagem para Washington pagava-se lá dentro do avião.
Foi uma surpresa para mim. Mas o meu acompanhante ao desejar-me boa
viagem, explicara-me tudo o que eu devia fazer.
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Em Washington não tive problemas. Já tinha dinheiro para o táxi que o
meu segundo acompanhante de Nova Iorque me dera. O João Jamisse
Nhambiu estava no aeroporto para me receber. Chegámos ao local onde me
esperavam os outros colegas, Alberto Jentimane, Isaac Mputeni... Ngwewya,
Eli Ndimeni que no entanto já tinha para lá ido a partir de Dar-Es-Salaam,
entre outros membros da UNEMO. O Doutor Eduardo não estava lá à hora da
minha chegada. Disseram-me que estava no American Committee on Africa
para onde fomos ao seu encontro. Quem encontrei no local foi a Janet
Mondlane, que eu já conhecia do nosso encontro relâmpago em Lisboa. Foi
um dia alegre. Estávamos ali reunidos para falarmos do futuro do nosso país.
Estávamos a preparar a contribuição de cada um de nós para a Libertação da
Pátria, mas também para a sua construção após a independência. Estávamos a
falar da nossa participação na construção da unidade do Movimento de
Libertação e da unidade do Povo moçambicano. Buscávamos as formas de
aumentar o número de estudantes moçambicanos que seriam úteis para o
futuro de Moçambique. O trabalho internacional que a UNEMO tinha de
desenvolver para denunciar o colonialismo português também foi alvo da
nossa reflexão colectiva a partir daquela capital dos Estados Unidos, o país
que tinha conquistado a sua independência da Inglaterra, o país onde a Luta
pelos Direitos Cívicos estava a sair vitoriosa. A «Revolução Negra», iniciada
em Montgomery em 1955 por Rosa Parks, estava no seu auge. Os seguidores
do pastor Vernon Johns, agora liderados por Martin Luther King, viam a sua
resistência passiva brutalmente reprimida pela polícia e pela Ku KLux Klan. A
erupção da revolta deu-se apenas porque a negra não quisera ceder o seu lugar
no machibombo a um branco. Recusara aquilo que em Moçambique era a
norma, no dizer dos colonialistas que viviam nesta «Província de Portugal»
um «Portugal multirracial, uno e indivisível», apesar de não haver racismo,
mas sim diferenças económicas.
Durante a nossa curta estadia em Washington, trocámos opiniões com
Mondlane que encorajou todo o trabalho dos estudantes. Ele é quem melhor
conhecia as vias de busca de apoios para a nossa causa através do seu
relacionamento com indivíduos amigos, instituições tais como as
Universidades, as Igrejas, o African American Institute, o African Committee
on Africa e outras associações. Ele tinha um bom conhecimento da luta dos
americanos pelos direitos cívicos para
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se servir bem dele junto aos grupos progressistas. Conhecia os labirintos da
Nações Unidas onde se podiam explorar as prioridades de apoio por parte de
vários países, directamente ou através do Comité das Nações Unidas para a
Descolonização, mais conhecido por «O Comité dos Vinte e Quatro» (Este
era o número dos seus membros e havia sido criado em Dezembro de 1960).
Os Estados do Sul dos Estados Unidos da América como Alabama,
Geórgia e Mississipi eram os palcos onde a violência racista se fazia sentir de
forma tenebrosa.
Mas mesmo nos Estados do Norte o cheiro do racismo ainda se fazia
sentir com uma certa força. Fazia diferença a atmosfera que se vivia ali com a
que nos começava a habituar a nossa estadia na França onde o estudante
negro era respeitado naquela altura, apesar da atitude deplorável dos racistas
da OAS contra os africanos do Magrebe, nomeadamente os argelinos.
Filadélfia, onde o Nhambir vivia, este disse-me ser uma cidade onde o
racismo ainda era bem perceptível. Porém, quando lá cheguei, não foi fácil
aperceber-me de todos os aspectos, senão a ausência de convívio visível nos
restaurantes, nos cafés, nas ruas, entre brancos e pretos. Falou-se muito de
Martin Luther King, de Malcom X, da luta pacífica pelos direitos dos negros e
da luta violenta que eles respectivamente representavam. A reacção violenta
dos racistas brancos era comum a qualquer das opções dos negros e os seus
apoiantes. Por isso, tanto Malcom X como Martin Luther vieram a pagar com
a vida em 1968 a sua ousadia de lutar pela verdade, liberdade, justiça e
igualdade entre os homens. Lembrei-me aí do livro de ficção de Richard
Wright a que já me referi «O Filho Nativo» e do desdobrável da Nações
Unidas sobre os Direitos Humanos, o massacre de Mueda e da sova que
aquele polícia me deu com o seu cacetete ali na terminal das Oliveira. E olha
o que aconteceu ao próprio Mondlane em 1969, apesar de a sua ser uma
estratégia mista de diplomacia e guerrilha. Pagou com a vida, tal como
aqueles dois negros americanos, a sua ousadia de lutar pela Liberdade,
Democracia, Justiça e Progresso, de luta pela Verdade. Sobre o tempo desta
luta preparei outras notas, outro volume de notas sobre vidas e lugares nesse
tempo.
A Filadélfia eu fui com o único objectivo de contactar a União Nacional
dos Estudantes dos Estados Unidos da América, com a qual o João já havia
estabelecido contacto em nosso nome. Pedi ajuda em
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bolsas de estudo, o que não fiz sem antes ter mais uma vez explicado a
situação política de Moçambique e denunciado os moldes do colonialismo
português e o desinteresse dos portugueses pela educação dos moçambicanos.
Os estudantes moçambicanos universitários contavam-se pelos dedos das
mãos apenas. Quando íamos para os dos pés era para contarmos os que já
começavam a surgir pelo esforço do Movimento de Libertação e da UNEMO.
E estes ainda tinham de fazer uns cursos de admissão às universidades pois
não tinham concluído as classes complementares. E até havia os que teriam
de partir para a Europa ou América sem terem completado o ensino
Secundário Geral.
Fiquei três dias e duas noites em Filadélfia, hospedado na casa do
Nhambiu e depois empreendi a minha viagem de regresso de comboio até
Nova Iorque.
Regressei a Paris cheio de confiança e de entusiasmo. Mondlane iria
descer para Dar-Es-Salaam. Havia bases para o crescimento da UNEMO. A
nossa estratégia quanto à admissão de estudantes brancos que se dissessem
moçambicanos tinha sido aprovada pelos participantes à reunião de
Washington. Graças a Deus que fomos prudentes em Sèvres. Os estudantes
que estavam nos Estados Unidos não teriam aprovado a admissão de brancos.
Tinham fortes suspeitas, tal como tínhamos previsto. Ficaram aliviados
quando explicámos que contrariamente ao que eles pensavam com repulsa,
não tínhamos admitido brancos na organização. Mas aceitaram a colaboração,
como via em direcção a uma integração dos que provassem a sua firmeza em
iden-tificarem-se com a nossa causa, a causa da maioria. Afinal na América
também havia uma evolução entre os brancos. Pastores brancos que no início
criticavam Martin Luther King já marchavam com ele pelas ruas de
Montgomery ou de Atlanta. John F. Kennedy, Presidente dos Estados Unidos
desde Janeiro de 1961 e o seu irmão Robert Kennedyjá defendiam os direitos
cívicos para os negros. Em Moçambique haveria também brancos sensatos e
outros evoluiriam. Não devíamos fechar ou dificultar os caminhos para o
crescimento do número destes.
Também ficou aprovada a ideia de a UNEMO não aderir a qualquer
Movimento de Libertação antes da Unificação. Iríamos todos trabalhar para a
unidade. Voltei com uma espécie de um mandato que nos permitiu enviar o
Pascoal Mocumbi em representação da UNEMO ao 1.° Congresso da Frente
de Libertação de Moçambique (FRELIMO) realizado entre os dias 23 e 28 de
Setembro de 1962.
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Este princípio de neutralidade ficou tão arraigado nas mentes de muitos
daqueles estudantes que mesmo quando se formou a FRELIMO quiseram que
a UNEMO continuasse neutra. Não compreendemos porque devíamos ser
neutros quando os três movimentos se tinham fundido numa única frente
sendo a adesão de membros feita individualmente. Na nossa opinião a
UNEMO devia apoiar a Frente sem equívocos como forma de evitar qualquer
pretensão ao desmembramento.
Regressados a Poiteirs continuámos os nossos trabalhos da UNEMO e
os nossos estudos.
Dos Africanos da Africa negra nesta cidade onde «Charles Mar-tel a
Chassé Les Árabes», éramos amigos de todos, mas houve um pequeno grupo
daqueles que se tornaram mais íntimos, tais como o Togolas, a Tamarro e o...
todos do Mali; o Louis Sábiyaya, o..., a Mar-tha, a Rita, o... todos do Togo; o
Mboui, o Andadé, o Anchuwal, do Gabão; o... da Guiné, e o Wade, do
Senegal (não é o actual Presidente do Senegal, é um outro Wade). Tratávamonos por irmãos e irmãs e sentíamo-nos tanto assim ao ponto de perdermos de
vista a possibilidade de namorarmos, qualquer de nós, uma daquelas
formosuras. A Tamaro era uma moça elegante, bela e inteligente. Era de uma
pele tão escura, de um negro forte, mas bonito sobre uma pele macia.
Por semelhança do efeito que provocava nos homens a presumível
beleza da loira francesa, eu chamava a Tamaro de «a loira africana».
Era gostoso conversar com ela, mas sempre como uma irmã. A Marta
também era de uma simpatia tal que noutras circunstâncias não permitiria
considerações de irmandade. Esta negra não era negra, pelo contrário, era de
um tom claro, menos alta e de uma elegância mais sóbria, com um outro estilo
de beleza. A Rita era uma corcunda, mas tão meiga que facilmente nos
esquecíamos da sua deficiência física. Era a mais divertida de todas. Foi ela
que um dia desses em que estávamos quase todos a conversar, iniciou a
crítica. «Vocês chamam-nos irmãs a toda hora e querem que vos chamemos
irmãos para andarem só com francesas, não é?». As outras duas apoiaram com
entusiasmo. «E só querem ir dar trabalho aos vossos pais lá na terra. Essas
francesas vão mesmo aceitar ficar lá, dormir na palhota, comer a vossa
comida, respeitar as vossas mães e as vossas avós? E querem que nós aqui
também andemos com franceses, nos casemos e fiquemos
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por aqui?» O problema de todos nós, os rapazes, é que não pensávamos em
casamento. Queríamos um passatempo, quando muito uma amiga que não se
colasse definitivamente a nós, embora muitos tenham acabado por ficar
«grudados». Não passava portanto pela cabeça que um passatempo se podia
ter com uma «irmã». Nem a ideia de que as nossas «irmãs» pudessem precisar
de um passatempo ou de um amigo. Engrenar nesse sentimento pelas nossas
irmãs significava engrenar no matrimónio pela certa. Com as irmãs, só
casando. Não gostávamos contudo que elas corressem o risco de ficarem
grudadas a amigos franceses. Elas tinham de regressar aos seus países depois
dos estudos. Era o machismo. Nós pensávamos que sabíamos como nos
defender. Tínhamos de ser os protectores delas, justamente como um irmão
em África age em relação à sua irmã. Ele pode andar a brincar com as irmãs
dos outros, mas nunca os outros com a sua. Senão, havia briga ou queixa ao
papá. Quando acontecia com a nossa irmã dizíamos: «Mulher não deve andar
por aí à toa». Esquecíamo-nos de que os homens que andam por aí à toa o
faziam com mulheres irmãs de alguém.
Felizmente nenhuma delas teve de ficar lá. A Tamaro casou com um
senegalês e voltou para África, não para o Mali, mas sim para o Senegal. A
Rita e a Martha encontrei-as já casadas no Togo em 1976, quando eu já era
Ministro dos Negócios Estrangeiros, durante a reunião de Conselho de
Ministros da OUA. Ofereceram-me um almoço em casa da Louis Sibiyaya.
Estiveram lá presentes todos os togoleses, nossos amigos íntimos de Poiteirs.
Dos homens não sei quem se casou com uma francesa. Mas encontrei-me
com amigos gaboneses como o Mboui, o Anchouey e o Adadé em 1977 em
Libreville onde eram Ministros. Em 1990, pouco antes do golpe de Estado
que derrubou Moussa Traoré da Presidência do Mali, durante a minha visita
oficial ao Mali encontrei o Togolas que também era um alto dirigente,
acompanhado por um outro colega de Poitiers de cujo nome já não me
recordo.
O Wade, o senegalês, que nunca mais tornei a ver, era um que gostava
muito de vida intelectual geralmente em sua casa. As suas conversas eram
sempre sérias, pesadas. Nada para divertir. Era de inclinação comunista.
Frequentava muito os círculos da UEC (Union des Etuiants Communistes) e
tinha entre eles muitos amigos. Era muito activo durante as jornadas
anticolonialistas. Contudo, não me lembro de o ter
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visto participar connosco na colagem de cartazes e distribuição de panfletos
que fazíamos na véspera do dia 11 de Fevereiro, de madrugada, na companhia
dos estudantes da UGEMA, da UEC e da FEANF. Creio mesmo assim que foi
através dele que fomos convidados às palestras dos estudantes comunistas.
Foi aí que tivemos a iniciação da leitura das obras de Mao Tsé Tung sobre a
guerra da guerrilha. Se me lembro bem, participámos apenas em três sessões.
Não tínhamos tempo para mais. As leituras de Mao ou de Lenine eram
interessantes, mas a nossa prioridade era procurar informações sobre as
colónias portuguesas, sobretudo Moçambique. Havia na biblioteca pública
alguns livros com dados interessantes. Conhecemos muita coisa sobre o nosso
país a partir de lá. Dados estatísticos, sociais e económicos de que
necessitávamos para o nosso trabalho, tanto na UGEAN como na UNEMO.
Em Paris também, de vez em quando, passávamos pelos museus onde
consultávamos livros, aliás, eu devia dizer pelo museu, porque afinal trata-se
de um só, o Mudeéde L'Homme onde se encontravam livros com dados
sociológicos sobre Moçambique. Foi lá que pela primeira vez li a
classificação etnológica e linguística elaborada por Junod. Foi lá que me
apercebi, pela primeira vez, de que em Moçambique devíamos distinguir
entre o que vulgarmente se chama tribo ou grupo tribal do grupo linguístico.
As duas vezes que para lá fui fiquei algumas horas a tomar notas dos livros
que eu lia. É pena que não pude trazer os meus haveres comigo para África
quando «desci» em 1963.
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Capítulo X
Em 1963, como disse atrás, não tive sucesso nos estudos e, por isso,
tinha tomado a decisão de interromper para ir juntar-me à Frente de combate
enquanto repensava no curso a tirar logo que se apresentasse qualquer
oportunidade. Mondlane era da opinião que eu tinha escolhido um curso
errado. Eu estava certo de que ele iria dar-me melhor orientação.
Depois de receber a confirmação de que o Movimento queria que eu
descesse lá para baixo iniciei o meu grande programa.
Era preciso ir primeiro a Livorno, na Itália, donde tínhamos recebido um
convite para participarmos num Seminário sobre cultura. Tratava-se de um
tema para o qual me parecia que não tínhamos contribuições a dar. Mas
tínhamos de estar presentes. Caso contrário ninguém falaria de Moçambique,
perderíamos a oportunidade de abrir mais horizontes do conhecimento
cultural e de criar condições para sermos convidados para futuros eventos.
Aliás, fazia parte da estratégia da FRELIMO fazer a mobilização da opinião
pública internacional a favor da nossa causa.
O tema do seminário foi «A Influência da Cultura Africana sobre a
Cultura Europeia». Interessante, não é?
Foram vários os subtemas: sobre a pintura, o cinema, a escultura, a
música, etc. Falou-se de literatura e de história também.
Estiveram representados intelectuais de alguns países africanos
independentes, na sua maioria ex-colónias francesas.
As palestras foram proferidas em francês e em italiano.
Gostei da musicalidade da língua italiana. Eu compreendia uma

grande parte do que os italianos diziam, de tal forma que se convenceram de
que eu sabia falar italiano. É que por vezes eu tentava informar aos que nada
entendiam do teor de algumas conversas. Animado com esta percepção que os
outros tinham do meu italiano, fui pedir a um dos padres que participavam no
Seminário que me ensinasse algo da sua língua para que eu pudesse tentar
falá-la.
Queria saber contar de um a 100, conhecer os dias da semana, a
conjugação dos verbos, a formação do plural, as palavras, os pronomes
pessoais, os pronomes possessivos e algumas frases exemplicativas.
Depois de duas liçõezinhas com o padre, pedi a uma moça que me
ensinasse uma canção para ver se através dela aprendia também algumas
palavras. E esta não tardou a vir:
Ora dei
No rimasti sola
Pianja no mi ricordo nula
Scende una lacrima
D' amore
En el suo viso
Dolcemente
Dolcemente
Dolcemente
…………………….

Claro que ela queria que eu cantasse muitas vezes com ela até que una
lácrima d'amore descesse na sua face. Mas não aconteceu porque esta não era
a minha intenção ao pedir que me ensinasse uma canção, e o ambiente
também não se prestava a este tipo de atracções.
Os passeios eram sempre em grupos. íamos jogar o Pólo Aquático nas
águas medicinais de Livorno que dizem serem boas para prevenir doenças do
fígado e mesmo para curá-las. A visita às exposições de pintura eram também
em grupos e na companhia de críticos de arte. O crítico de arte parava diante
de um quadro e falava da beleza das suas cores, da força das suas cores, das
cores quentes africanas, do movimento do quadro, da harmonia dos traços, do
punho firme ou leve do pintor e adivinhava o que ia na alma do pintor no
momento em que pintava. Foi aí que ouvi a interessante anedota sobre críticos
de pintura:
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«Um pintor, depois de apresentar muitas das suas obras com comentários do crítico sempre conhecedor da matéria, pára perante um quadro em
branco, completamente branco e diz: «Eis a minha obra-prima». O crítico fica
gago. Não sabe como comentar. Faz um esforço para entender mas não
entende. Contudo, não deixa de exclamar: «Excelente!. Mas... desculpe-me,
mas do que se trata?! E a resposta diz: «É a travessia do Mar Vermelho pelos
judeus». Nova pergunta: «E onde está o Mar Vermelho?!». «Está aberto». «E
onde estão os judeus?». «Já passaram». «Então o crítico de arte deixa-se
convencer de que ali está perante ele uma verdadeira obra-prima e com todos
os melhores adjectivos e predicados. Teceu todos os elogios imaginários e
possíveis ao quadro que contemplava.»
Viajámos alegremente por muitos lugares turísticos da Itália.
Montecantini Termi, las Piajia, Volterra, Pisa, onde vimos a torre inclinada,
Viarejo, e Isola d' Elba na Costa Adriática. Na torre de Elba todos fizeram o
que era proibido fazer. Tocámos na cama de Napoleão e até alguns de nós se
sentaram nela por apenas um ou dois segundos, não fôssemos descobertos.
Creio que qualquer pessoa teria gostado de ser prisioneiro como Napoleão
naquela prisão, porque de prisão tinha o nome, mas na realidade era um
belíssimo palácio, pelo menos para nós, e a ilha era um paraíso.
Visitámos também Milão e Florença onde admirámos as grandes obras
de pintura e escultura dos grandes artistas italianos, tais como Leonardo da
Vinci. Visitámos Roma com todos os seus movimentos. Como teria sido bom
viver por mais tempo, mais anos esta vida intelectual que estava a
experimentar num ambiente relaxado e despreocupado. Quando deixei a
Itália, estou seguro, pelo menos deixei a curiosidade sobre o que era
Moçambique e mais conhecimento sobre o fascismo e o colonialismo
português.
Findo o seminário, iniciei a minha viagem de regresso definitivo para a
África. Não fui voar directamente para Dar-Es-Salaam. De comboio regressei
a Paris, donde segui para Poitiers para me despedir dos meus amigos
angolanos, sobretudo do Fernando, a quem confiei os meus haveres
embalados numa caixa para ele os enviar a Dar-Es-Salaam. Daqui regressei,
fui de novo de comboio até Paris onde apanhei um avião da Air France para
Rabat, em Marrocos, onde ia participar em dois eventos.
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A UNEMO teve a sua Conferência a qual participaram representantes
de algumas das suas secções (França, Estados Unidos da América, GrãBretanha e Tanzânia). Os mesmos formavam a delegação da UNEMO à
Conferência geral da UGEAN. Organizámos tudo de modo a não haver
choques entre os horários das duas reuniões. Realizámos as sessões da
UNEMO nos períodos mortos da reunião da UGEAN. Foi nesta Conferência
da UNEMO que decidimos que esta organização estudantil passaria a
pertencer à FRELIMO porque a unificação dos Movimentos de Libertação
dos Moçambicanos tinha sido o motivo da neutralidade da associação
estudantil. Participaram na Conferência da UNEMO, além de mim, os irmãos
João Jamisse Nhambiu, Sérgio Vieira, Elias Mabunda, Fernando dos Reis
Ganhão, Eli Ndimeni (?), Alberto Jentimane (?), Gabriel Mabunda, João
Mungwambe e Maduna Xinana (O Joel Gudwane), Mariano de Araújo
Matsinhe, e mais tarde o Pascoal Mocumbi, que veio de Dar-Es-Salaam
juntar-se a nós.
Os dirigentes da UGEAN não gostaram de ver um grupo de
moçambicanos reunidos. Consideraram a nossa reunião um acto de
sectarismo como consequência da manipulação imperialista levada a cabo
pela CIE/COSEC (Conferência Internacional dos Estudantes) sedeada em
Ouebec no Canadá, que era oposta à UIE (União Internacional de Estudantes)
sedeada em Praga, de cariz comunizante pelo apoio que tinha dos países
socialistas.
A UNEMO tinha decidido relacionar-se com ambas.
Além daquilo que havia acontecido em Sèvres, na CIMADE, esta nova
atitude valeu-nos uma grande perseguição por parte dos dirigentes da
UGEAN, que eram uns cegos seguidores da UIE, a tal ponto que perdiam de
vista a análise da realidade dos seus próprios países.
A UNEMO era etiquetada de pró-imperialista só porque apoiava
inteiramente a FRELIMO e Eduardo Chivambo Mondlane a quem alguns
líderes do MPLA e do PAIGC viam como marionete dos americanos. Não
acreditavam que alguém formado nos Estados Unidos da América e casado
com uma americana pudesse não estar ideológica e estruturalmente ligado às
instituições do poder daquele país.
Pensavam na esposa de Mondlane como uma agente da CIA, assim
como o seu marido. Mas não ousavam falar disso directamente a eles.
Descarregavam as suas inquietações e raiva por cima da UNEMO.
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Foi assim que o próprio Amílcar Cabral durante a Conferência da
UGEAN de 1963 veio fazer um terrível discurso que consistiu num ataque
acérrimo à UNEMO, acusando-a de trabalhar a soldo do imperialismo. Por
insinuações, atacava a própria FRELIMO quando dizia que a UNEMO
trabalhava com Movimentos Nacionalistas pró-imperialistas.
Da República Democrática Alemã tinha ido a Rabat como delegado
«moçambicano» o senhor José Carlos Horta, um branco nascido em
Moçambique que nunca quis aderir à UNEMO. Ele era para eles o
representante dos moçambicanos no seio da UGEAN. Este fomentou os
ataques à UNEMO, acusando-a de racista, pró-imperia-lista, burguesa, etc.
Durante a Conferência ele esteve sempre ligado ao nosso colega Jorge
Campinos, um dos delegados angolanos ido de Poitiers, sem mandato desta
secção da qual Mocumbi e eu fazíamos parte. Os outros membros da Secção,
o Fernando de Oliveira e o Luís Campinos, que eram angolanos brancos, não
concordaram com a autonomeação do Jorge como delegado. Jorge Campinos
tomou uma atitude hostil aos moçambicanos na conferência.
A posição destes dois estudantes correspondia à inquietação de vários
brancos quanto ao futuro dos cidadãos da sua raça após a Independência. Para
uns, os negros não iriam poder dirigir os países independentes. Os brancos
teriam de se organizar para desempenharem este papel enquanto aqueles se
formavam académica e tecnicamente. A independência era indiscutível, mas
esta precisava de ser apoiada por aqueles que tinham a capacidade de gerir.
Eles não tinham de se envolver directamente na luta. Serviriam de suporte.
Para outros, tratava-se de criar movimentos de brancos para a defesa dos seus
interesses num país independente.
Com algumas destas características formou-se a FUA (Frente Unida
Angolana) e para Moçambique começou a esboçar-se um Movimento
semelhante que não chegou a concretizar-se. Lembrei-me destes movimentos
quando em 1974 alguns representantes do Partido Comunista Português, um
partido que foi sempre solidário para com a FRELIMO, veio-nos pedir que
aceitássemos a proposta do Governo Português de pelo menos dois anos de
período de transição para darmos tempo à reorganização das forças
progressistas em Portugal que nos iriam preparar para a Independência. Os
progressistas
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portugueses dar-nos-iam a Independência como se nós não a tivéssemos
conquistado através de uma luta árdua.
Evidentemente que o camarada Presidente Samora Machel não aceitou
tal proposta. A FRELIMO não aceitou. Nós lutámos contra o colonialismo e
através desta luta é que lutávamos contra o fascismo em Portugal. Este tinha
caído em grande parte devido à nossa luta. Com fascismo ou sem ele, a luta
anti-colonial teria sempre sido travada e teria sido sempre vitoriosa.
A tese dos dirigentes da UGEAN, tais como Senhor Fret Lou-chon de
São Tomé e Príncipe, o Octávio Belo, de Angola, o Desidério da Graça e
outros era a de que a UGEAN representava todos os Estudantes das Colónias
Portuguesas.
Não notaram sequer que a existência de uma Organização dos estudantes
do PAIGC que nos foros internacionais se fazia representar sem a UGEAN
contradizia a sua tese.
Não conheciam o facto de que a UNEMO era o resultado de uma longa
história de associativismo estudantil dos negros moçambicanos que evoluiu
com a inclusão no seu seio de Estudantes de outras raças.
Não se aperceberam de que a UNEMO, embora pequena, emergiu como
uma força catalizadora da unidade dos Movimentos de Libertação e da
criação da própria FRELIMO, a qual já oferecia alguns dos seus membros
para a liderança. Todos os potenciais estudantes sentiam-se já como membros
da UNEMO, conforme referi ao contar ao meu leitor a minha primeira visita a
Dar-Es-Salaam.
Falavam sem conhecerem o Mondlane, os estudantes moçambicanos e
muito menos a FRELIMO.
Mondlane estava ciente da atitude de alguns dos líderes da CONCP em
relação a ele. Mondlane sabia colocar-se acima de toda a mesquinhice, de
todos os mal-entendidos e aos poucos conseguiu conquistar o respeito que
merecia. Conseguiu sobressair como um dos Líderes da CONCP. Isto viria a
ser notório mais tarde na reunião da CONCP que teve lugar no Msimbazi
Community Center, nos arredores de Dar-es-Salaam, em 1965, onde as
tentativas de isolá-lo ou de colocar a FRELIMO em plano secundário não
surtiram efeito. Mondlane surgiu como uma figura de nível igual à do
Agostinho Neto e Amílcar Cabral. Valeu também a unidade dos
moçambicanos que
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não se deixaram manipular, incluindo o Marcelino dos Santos que continuava
a ser o Secretário-Geral da CONCP.
Foi a partir desta conferência que a FRELIMO começa a ser encarada
com maior responsabilidade, aliás, passava já um ano desde que a Luta de
Libertação Nacional em Moçambique havia entrado na fase armada com
grande sucesso.
Por não concordarem com a via armada para a conquista da
Independência, algumas instituições americanas já nos haviam retirado o seu
apoio. Foi assim que a Ford Foundation que nos tinha financiado em 1963 a
construção do edifício principal do Instituto Moçambicano em Dar-EsSalaam cancelou o apoio ao programa da criação desta valiosa escola
secundária da FRELIMO. O programa do Instituto Moçambicano só foi
possível com o apoio da Suécia e de outros países escandinavos a que se
juntaram mais tarde a Finlândia, a Holanda e a UNESCO.
Pois bem, continuando a contar a confusão de Rabat, perante as
insuportáveis injúrias, a delegação moçambicana decidiu fazer um walk out
da Conferência, apesar das tentativas do irmão Pastor Elias Mabunda de
acalmar os nossos ânimos.
Tomando uma atitude paternalista e um tanto ou quanto divisio-nista, os
angolanos e alguns guineenses e são-tomenses começaram a propalar a
notícia de que o Pascoal Mocumbi viria de Dar-Es-Salaam a fim de
disciplinar o nosso grupo. A verdade é que Mocumbi vinha para participar na
Conferência de UNEMO. Felizmente não puderam continuar a usar a sua
artimanha porque a entrada à sala de Conferências foi decidida antes da
chegada do nosso colega. Este, ao chegar, tomou as mesmas posições que
todo o grupo, embora a sua indignação se mostrasse mais moderada pelo
facto de não ter ouvido directamente o troar das calúnias sobre nós.
Terminada a Conferência da UGEAN, continuámos com a nossa num
ambiente mais calmo. Foi nesta reunião que decidimos que a UNEMO
passaria a ser parte da FRELIMO, embora mais tarde, em 1966, e sobretudo
em 1968, a Secção dos Estados Unidos da América tivesse rejeitado esta
decisão. Nem todos os estudantes a rejeitaram, tanto mais que alguns
voltaram a Dar-Es-Salaam, como o António Bucha Kachiputo, o Manuel dos
Santos e o Eli Ndimeni. Alguns outros permaneceram nos EUA por razões
diversas, mas sempre apoiando a FRELIMO como é o caso do Constantino
Dumangane.
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No fim da reunião tomámos rumos diferentes. Mocumbi para a Europa,
os outros para os países onde estavam a estudar e eu continuando a minha
viagem para Dar-Es-Salaam.
No voo de Rabat a Bordéus, primeira escala, apanho um susto quando
uma rapariga mulata, certamente das Antilhas, grande e bem moldada com os
melhores predicados que Deus podia dar a uma mulher, se lança a mim com
os olhos de serpente encantadora e consegue a aproximação a pretexto de me
pedir fogo. Na altura eu fumava. Acendi um palito de fósforo e cheguei à
ponta do seu cigarro, já na boca de beiços suculentos. Ela não regressou ao
seu lugar. Meteu conversa. Faltava pouco para aterrarmos. Percebi que ela se
preparava para deixar a aeronave. Como me visse tão impávido e sereno, ela
insta-me a preparar-me para sair. Foi então que ela soube que eu não ia para
Bordeaux. Ia para Paris. Isto é o que eu disse a ela porque na minha mente
esta senhorita não passava de uma agente da PIDE. Ela insistiu, com todo o
seu encanto, que ela gostaria de me mostrar aquela cidade, pelo que me
convidava a passar um ou dois dias ali. A minha firmeza, apesar de
gentilmente manifestada, foi clara. Ficou combinado que durante as férias
seguintes eu iria a Bordeaux. Deu-me o seu número de telefone e a sua
morada. Senti-me salvo da «armadilha da PIDE». E jamais quis saber do
número do telefone nem do endereço. Mas logo a seguir, depois de
levantarmos voo, entro numa outra tentação. Uma outra passageira descobre o
meu isolamento. Ela estava acompanhada por um cavalheiro com quem
estava sentada lado a lado. Esta era uma branca, pequena mas elegante. Pediu
licença ao seu companheiro e veio ocupar o lugar vazio ao lado do meu.
Ofereci-lhe um cigarro, mas ela não fumava. Autorizou-me a fumar, mas
preferi abster-me para não incomodá-la. Ela conheceu de mim tudo aquilo
que eu podia revelar. Estudante do Níger que regressava de férias em Rabat e
que estudava em Poitiers e tinha amigos e familiares em Paris.
Chegados ao aeroporto de Orly, ela em vez de ajudar o companheiro a
levar as suas bagagens de mão, faz questão de me ajudar. Aproveita o longo
percurso dos corredores para convidar-me a ir conhecer a sua casa que ficava
a caminho para a cidade. Oferecia-me uma boleia no seu carro. Agradeci, mas
lamentei não poder aceitar o convite porque tinha pessoas à minha espera.
Enquanto lamentava, ela apressou-se a ditar-me o número do seu telefone e o
endereço da
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sua residência. Fiquei também a saber que o seu companheiro era um piloto
que iria começar a voar naquele mesmo dia, algumas horas apenas depois de
chegar à casa. Esclareceu-me que durante os próximos quatro a cinco dias ele
estaria ausente. Prometi passar por lá no dia seguinte e separámo-nos. Que
alívio! «Ainda não é desta vez que a PIDE me apanha» suspirei.
Eu não podia acreditar que estas moças fizessem tudo aquilo por
desporto, tal era a minha mentalização sobre a responsabilidade da minha
nova missão.
Ninguém estava à minha espera em Orly e não necessitava de ir à
cidade. Tratei de confirmar o meu voo e aguardei que a hora chegasse.
De Paris ao Cairo viajámos, eu e a minha nova desconhecida
companheira de cadeira, em silêncio. Apenas nos tínhamos cumprimentado
com um simples Bon soir e um Bom soir, merci. Do Cairo em diante, durante
o jantar que nos foi servido, é que trocámos algumas palavras. Ela ia para
Madagáscar, onde trabalhava como professora de Francês e eu ia ao
Tankanyika de férias. Depois do jantar ela encheu-se de tanto sono que
deixou a sua cabeça perfumada cair sobre o meu ombro. Sobressaltou-se
quando no meio do sono se deu conta de que me estaria a incomodar. O sono
veio de novo e a cabeça caiu de novo. Pediu desculpas desta vez com um
sorriso. Convidei-a a estar à vontade. Agradeceu, ajeitou-se e colocou a
cabeça no meu colo.
Quando se sentiu mais descansada, ofereceu-me a mesma oportunidade
sobre o seu colo e ela reclinou-se sobre o meu corpo porque o peso do seu
sono não se esgotara. Começámos a sentir um grande prazer deste nosso
relacionamento. Tudo foi tão natural que desta vez o espectro da PIDE não
me veio à cabeça. Foi um sonho vivo que acabou com a aproximação da
próxima escala quando tínhamos que apertar os cintos e esperar o choque das
rodas com o asfalto da pista de Nairobi.
De Nairobi a Dar-Es-Salaam, num voo de cerca de sessenta minutos é
que realmente conversámos, lamentando não irmos para o mesmo destino.
Aqui neste percurso já não tive medo. Falei abertamente de mim, do meu país
e da luta que travámos. O interesse dela pela nova conversa foi bastante
grande. A viagem foi pequena e começámos a aterrar.
Desejamo-nos boa sorte e expressámos votos de nos voltarmos a encontrar em Antananarivo, em Dar-Es-Salaam ou em Paris. Quando, em
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retrospectiva contava a história romântica da minha viagem aos meus irmãos
de combate, atribuí a culpa ao fato que falava. Um fato cinzento, muito belo,
de um corte que veio a calhar com o meu corpo bem feito pelos pesos e
alteres, o futebol e o basquetebol que eu praticava em Poitiers. A minha
elegância era inquestionável. Porque ser modesto? Como não era eu quem
falava às moças, baptizei o fato com o nome de «O fato que fala». É um fato
que comprei à custa de poupanças de minha bolsa em Poitiers para substituir
o fato esverdeado com que desembarquei em Lisboa em 1960, que já estava
todo esburacado. É pena que o tal fato não possa figurar no rol das minhas
relíquias, porque foi pescado no bairro de Changombe, em Dar-Es-Salaam,
por um ladrão. Meteu um pau com um gancho na ponta como se fosse para
arrancar mafurra de uma mafurreira alta, nas grades da janela e pescou o
casaco pelo gancho e, logo que apanhou uma ponta na sua mão, torceu-o para
que coubesse no buraco da grelha que servia para meter a mão ao abrir ou
fechar a janela de vidro que estava do lado de fora.
Os ladrões roubavam tudo, mantas, lençóis, camisas, etc, na nossa casa
de Changombe, desta maneira.
No aeroporto, fui recebido pelo irmão Silvério Nungu que eu já conhecia
da minha primeira visita em 1962. Foi com grande alegria que ele me abraçou
e me desejou as boas-vindas. Fomos direitinhos para os escritórios da
FRELIMO, na Nkrumak Street n.° 201. Em 1962, a Nkrumah Street chamavase Arab Street.
Era um belo dia de Setembro de 1963 (creio que no início da terceira
semana). Dar-Es-Salaam estava quente. Não foi preciso que dissessem para
tirar o casaco e desembaraçar-me da gravata. Ali todos andavam de camisa
simples por fora das calças e com mangas curtas ou arregaçadas.
O Presidente Mondlane chegou logo de seguida, eram cerca das nove
horas da manhã. Ele regozijou-se de me ver ali. Abraçou-me calorosamente.
Perguntou-me como tinha corrido a minha viagem, desejou-me as boasvindas de novo e afirmou: «Ainda bem que chegaste agora. Vais estrear o teu
trabalho com uma reunião com a Baraza la Wazee. Vamos ter uma reunião
com o Conselho dos Velhos, vamos». A minha maleta ficou encostada a um
canto de uma das salas do escritório, à espera de chegar ao seu destino, a
residência. Mas eu já tinha chegado ao Destino, aquela sede da FRELIMO.
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Alguns dos tais velhos nem eram velhos, eram bem novos. Mas por algo
que representavam eram chamados de anciãos, Wazee, em Swahili.
A reunião 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 o
Ubaguzi, discriminação. O Manuel Guihole, ex-enfermeiro, natural de
Inhambane que tinha chegado havia bastante tempo ao Tanganyika, é quem
fazia a interpretação do Swahili para o Português. Mondlane tinha pedido que
os interessados, neste caso wazee, do Norte (Cabo Delgado e Niassa)
apresentassem candidatos com capacidade para trabalhar no escritório.
Bastava que soubessem falar algum inglês, ou algum português e soubessem
ler e escrever, sobretudo escrever à máquina.
Apresentaram uma jovenzita de 14 anos ou menos. Disseram que tinha
15.
Mondlane mandou vir uma máquina de escrever e fez o teste. Ela bateu
nas teclas com os dois dedos, saíram algumas letras no papel, mas não
formaram nem uma só palavra. Quando o cilindro da máquina chegou ao fim,
a moça não sabia o que fazer. Estava claro para nós que ela nunca tinha
experimentado escrever com uma máquina e que não sabia escrever. Mas era
preciso confirmar. Não conseguiu escrever nada à mão, nem em Kiwabili,
nem em Kimakonde. Nada disto era óbvio para o Mzee Mchekecha e outros
Wazee. Foi preciso explicar repetidamente. Concluiu-se que mesmo assim a
moça devia ser admitida e posta a aprender na prática. Foi o que se fez. Ela
ficou a trabalhar no departamento da Youth League (Liga da Juventude) que
era dirigido pelo irmão Dewase coajuvado pelo irmão Basílio Banda.
Seguiu-se a reunião do Comité Central onde fui apresentado pelo
Presidente Eduardo Mondlane aos participantes e de seguida convidado a
permanecer na sala de reuniões e a acompanhar os trabalhos. Sob proposta do
Presidente, fui cooptado para membro daquele órgão. Depois das 15 partimos
num Peugeot 403 para Changombe, onde passei a residir até 1974, primeiro
na república dos solteiros até 1969, desde Setembro desse ano em
Mwananyamala e a partir de Março de 1970 no Instituto Moçambicano, tendo
pouco tempo depois passado com a minha família a viver numa casa que me
foi atribuída na minha nova qualidade de Representante Permanente da
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FRELIMO na Tanzânia. Foi assim que eu cheguei ao Tanganyika donde parti
em 1974, de regresso ao meu país, já como Primeiro-Ministro do Governo de
Transição de Moçambique, com a tarefa de efectuar na prática a transferência
de poderes do Governo Português para a FRELIMO e preparar a
Proclamação da Independência Nacional pelo Presidente da FRELIMO,
Samora Moisés Machel, a 25 de Junho de 1975. Noutros trabalhos, se a saúde
me permitir, espero falar-lhe, caro leitor, do que me recordar das minhas
vivências e percepções do período que vai de 1963 até aos tempos em que
vivo nestes vastos lugares da minha pátria amada, com os milhões de vidas
solidárias que me enchem o coração de amor.
Maputo, Outubro de 2010

