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Os crentes da igreja 
católica e não só 
foram colhidos 
de surpresa com 

a notícia da morte, quinta-feira 
passada, de D. Manuel Vieira 
Pinto, figura notável que duran-
te vários anos esteve a frente da 
arquidiocese de Nampula onde 
se destacou como “defensor do 
povo e não defensor de Deus”.

D. Manuel Vieira Pinto, ar-
cebispo emérito de Nampula, 
morreu aos 96 anos de idade, na 
Casa Sacerdotal da Diocese do 
Porto, em Portugal, e o seu fu-
neral teve lugar sábado, na Igreja 
de Cedofeita, naquele país.

Na catedral de Nampula, foi 
realizada uma missa restrita, este 
sábado, em homenagem ao arce-
bispo onde foi enaltecido o seu 
percurso como defensor da paz. 
Aliás, o Estado de Emergência 
em vigor no país, por conta da 
pandemia do COVID-19, condi-
cionou a junção de muitos fiéis 

da igreja católica para homena-
gear aquele que foi o primeiro 
bispo desta província.

Na missa que contou com a 
presença de alguns membros 
da arquidiocese, crentes e go-
vernantes, em número bastante 

reduzido, D. Inácio Saúre, actual 
arcebispo disse que a partida 
de D. Manuel, não deixou o seu 
povo órfão, mas sim a igreja e a 
família de Deus…

“Com a sua reconhecida elo-
quência alimentou o seu povo 

com a palavra devida e neste al-
tar alimentou o povo com o pão 
da vida discípulo do céu: jesus 
cristo”, disse.

ADEUS D. MANUEL VIEIRA PINTO (1923-2020)
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ONTEM FOI DIA MUNDIAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA
Sob lema “jornalismo imparcial e sem medo”, o país e o mundo celebraram ontem, 3 de Maio, o dia mundial da Liberdade de Imprensa, 
uma efeméride instituída pela Assembleia-geral das Nações Unidas para assinalar a data em que, em 1991, foi aprovada a Declaração de 
Windhoek sobre Imprensa livre, independente e pluralista. Este ano a celebração foi atípica por conta da pandemia do coronavírus mas al-
gumas declarações de organizações ligadas a classe foram postas a circular criticando sobretudo algumas violações a liberdade de imprensa 
e sobretudo intimidações a jornalistas.

Continua na página 2

D. Manuel Viera Pinto morreu na passada quinta-feira em Portugal



CRONOLOGIA DOS BISPOS E ARCEBISPOS DE NAMPULA
Arquidiocese de Nampula

Bispos
•Dom Teófilo José Pereira de Andrade, (1941 - 1951)
•Dom Manuel de Medeiros Guerreiro (1951 - 1966)
•Dom Manuel Vieira Pinto (1967 - 1984)

Arcebispos
•Dom Manuel Vieira Pinto (1984 - 2000), arcebispo emérito até sua morte em 2020
•Dom Tomé Makhweliha, S.C.I. (2000 - 2016)

•Dom Inácio Saúre (2017-) Atual
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Manuel Rodrigues, gover-
nador de Nampula, presente 
na missa enalteceu as quali-
dades de D. Manuel reiteran-
do que a província, o país e o 
mundo perderam um grande 
homem que esteve ao lado 
do povo deste os tempos da 
luta de libertação nacional e 
recordou as suas obras des-
tacando o trabalho realizado 
por exemplo no bairro de Na-
micopo, onde residiu durante 
vários anos.  

Natural de Amarante, D. 
Manuel Vieira Pinto foi no-
meado bispo de Nampula em 
1967 e, na reorganização ecle-
siástica de Moçambique, com 
a criação de novas dioceses e 
elevação das dioceses da Bei-
ra e de Nampula a arquidioce-
ses, foi nomeado arcebispo, a 
4 de Junho de 1984.

O prelado resignou a 18 de 

Janeiro de 1998, permanecen-
do na arquidiocese moçam-
bicana até à sua jubilação no 
ano 2000, altura em que re-
gressou a Portugal.

D. Manuel da Silva Vieira 
Pinto nasceu a 9 de Dezembro 
de 1923, em Aboim, Amaran-
te, na Diocese do Porto. Foi 
ordenado presbítero na ca-
tedral da sua diocese por D. 
Agostinho de Jesus e Sousa a 
7 de Agosto de 1949, tendo 
sido coadjutor da paróquia 
de Campanhã e assistente de 
vários organismos da Acção 
Católica.

Em 1955 foi nomeado di-
rector espiritual do Seminário 
Diocesano de Nossa Senhora 
do Rosário de Vilar e foi o 
responsável nacional do Mo-
vimento do Mundo Melhor, 
depois de “algum tempo em 
Roma, ao longo do ano de 
1960”, para conhecer o movi-
mento apostólico.

O Papa Paulo VI chamou-
-o ao episcopado a 27 de Abril 
de 1967 para ser bispo de 
Nampula e foi ordenado a 29 
de Junho do mesmo ano na 
igreja da Trindade pelo anún-
cio apostólico em Portugal, D. 
Maximiliano Furstemberg.

Em 2017, o então bispo do 
Porto D. António Francisco 
dos Santos publicou uma nota 
pastoral de “júbilo e gratidão” 
pelos 50 anos de ordenação 
episcopal de D. Manuel Viei-
ra Pinto, destacando a “vida 
cheia de encanto e de doação 
a Deus e à Igreja para que o 
Mundo seja Melhor” do arce-
bispo português.

“D. Manuel Vieira Pinto 
esteve sempre do lado das 
pessoas, da sua dignidade, 
dos seus valores mais genuí-
nos e da sua luta pela liber-
dade, pela democracia e pela 
paz em terra de gentes de bem 
que têm direito a ser felizes”, 

afirmou na ocasião D. Antó-
nio Francisco dos Santos.

Nesse ano, o missionário 
padre José Luzia publicou um 
livro sobre D. Manuel Vieira 
Pinto com o título “O visio-
nário de Nampula”, destacan-
do o contributo do arcebispo 
para o dinamismo e renova-
ção da Igreja Católica em Mo-
çambique, nomeadamente na 
transição para a independên-
cia. 

Entrevistado no progra-
ma Eclesia, o padre José Lu-
zia, que trabalhou desde os 
22 anos com o arcebispo de 
Nampula, recorda os “silen-
ciamentos” e a “expulsão” de 
D. Manuel Vieira Pinto de 
Moçambique, em 1974, por 
levantar a voz contra a guerra 
colonial, a opressão e o sofri-
mento do povo moçambica-
no.
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AKUNYA YAMWILAVA,
        Escrever sobre um 

Santo não é difícil. Fica fácil 
escrever sobre a vida e obra de 
alguém já canonizado porque 
basta, por meio das modernas 
TICs – Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação – visi-
tar a Biblioteca do Vaticano e 
compulsar o que sobre o San-
to existe arquivado.

Mas agora isso que o meu 

amigo me está a pedir, é com-
plicado, delicado e difícil. Pri-
meiro porque tudo se passou 
entre 1962 a 1974. Em 1970, 
mudei-me de Nampula, aon-
de Dom Manuel Vieira Pin-
to era Bispo, para Lourenço 
Marques. Por outro lado, há 
também um outro período 
da sua militância pelos opri-
midos que eu desconheço e 
que ele a protagonizou quan-
do, depois do 25 de Abril de 
1974, decidiu, humildemente, 

para continuar a sua missão 
pastoral, regressar a Nampu-
la de onde tinha sido expulso, 
com vexame, ódio e aviltante 
humilhação, pela PIDE/DGS, 
escassos dias antes da Revolu-
ção dos Cravos em Portugal. 

Dom Manuel Vieira Pinto 
foi Bispo de Nampula desde 
1967 a 1984 e tornou-se seu 
Arcebispo de 1984 a 2000, 

continuando neste momento 
nesta função e residindo em 
Portugal por razões de saúde.

Sem sequer um simulacro 
de julgamento, com a sua dig-
nidade linchada em público 
por colonos boçais e arrua-
ceiros, como vilão, bandido 
e criminoso, Dom Manuel 
Vieira Pinto, da sua Paróquia 
e de Moçambique foi ilegal 
e injustamente expulso, mas 
como Herói e com o coração 
limpo de vingança, a Nampu-

la, ora capital da Província do 
mesmo nome do nosso país, 
já sem colonialismo, regres-
sou e imediatamente sua luta 
contra as injustiças prota-
gonizadas pelo novo regime 
contra o seu Povo continuou.

E nesta sua incessante 
luta contra as novas injusti-
ças perpetradas contra o seu 
Povo, encontrou um Grande 
Aliado, Samora Moisés Ma-
chel, Primeiro Presidente e 
Fundador da Primeira Repú-
blica Popular de Moçambique 
independente. 

Essa coisa de a língua 
portuguesa fazer arrefecer a 
quentura das expressões di-
tas nas nossas línguas mães, 
faladas em Moçambique, dei-
xa-me frustrado quando não 
consigo traduzir fielmente 
que “akunya yamwilava” (que 
na língua macua quer dizer 
“os brancos estavam a dar-se 
azar”) quando daquela forma 
bárbara, ilegal e arbitrária, ex-
pulsaram de Nampula Dom 
Manuel Vieira Pinto, Bispo 
dos pobres, dos oprimidos, 
dos macuas, mas principal-
mente dos moçambicanos ví-
timas do sistema colonial fas-
cista que dominava no nosso 
País, fazia quase 500 anos, 
desde 1498 quando o Almi-
rante Vasco da Gama aportou 
na Ilha de Moçambique. 

Através da sua vibrante e 
muito cativante voz do Altar 

e em qualquer lugar de onde 
pudesse esgrimir as suas ar-
mas contra as abjectas injus-
tiças do colonialismo, aquele 
Bispo denunciava as maldades 
tornadas normais pelo regime 
e que as perpetrava contra as 
pessoas, cujo único pecado 
que tinham cometido para 
merecerem tamanho castigo 
dos dominadores era terem 
nascido numa terra chamada 
Moçambique, que os colonia-
listas teimavam em apelidá-la 
de Colónia de Portugal em 
África e mais tarde, por causa 
dos ventos independentistas 
que sopravam pelo mundo 
colonizado, começaram, cíni-
ca e eufemisticamente, a cha-
má-la de Província Portugue-
sa no Ultramar.

… muito obrigado Reverendíssimo Padre José Luzia por me ter autorizado que, em homenagem póstuma a este grande HO-
MEM, defensor dos pobres injustiçados, falecido em Portugal, no dia 01/05/2020, eu pudesse reproduzir este meu texto, escrito 
a 31/07/2015, neste nosso prestigiado WAMPHULA FAX!

Legenda: Livro do Padre José Luzia 
que publicou este meu texto

Continua na página 4
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Legenda: Dom Manuel Vieira Pinto não tinha medo dos pobres



Por ter que falar de me-
mória de Dom Manuel Vieira 
Pinto, temo, de boa-fé, mentir 
ou omitir factos.

É normal quando falamos 
de uma pessoa que nos mar-
cou pela positiva e, conse-
quentemente, ficamos a gos-
tar dela, corrermos o risco de, 
subjectivamente, apenas rela-
tar as suas virtudes, como se a 
mesma não tivesse o anverso 
menos bonito da sua face.

As Missas dominicais de 
Dom Manuel Vieira Pinto, 
eram verdadeiros comícios, 
caracterizados por enchen-
tes de pessoas marcadas pelo 
sofrimento. Sofrimento que 
parecia eternizado pela viru-
lência exercida sobre elas pelo 
colonial fascismo e que nas 
longas, vivas e não cansati-
vas homílias daquele prelado, 
encontravam a esperança sal-
vífica. Afinal, as sábias com-
parações que Dom Manuel 
Vieira Pinto, retirava da Bíblia 
em relação à liberdade clama-
da pelo Povo de Deus aconte-
ceram em Moçambique e este 
Povo também filho do mesmo 
Pai se libertou das garras do 
colonialismo.

Naquelas enchentes os es-
birros da polícia secreta do 
regime também estavam pre-
sentes, registando o sentido 
e o alcance de cada frase do 
celebrante e incomodando-se 
ante o entusiasmo com que o 
povo as sorvia atentamente.

Mas o que mais caracte-
rizava a Dom Manuel Vieira 
Pinto, era o seu inconformis-
mo perante o “status quo” 
do regime que considerava o 
Homem moçambicano como 
não sendo Pessoa. Por esta 

razão, era frequente ver-se 
o Bispo de Nampula, pelos 
bairros mais pobres da Cida-
de de Nampula, pelas Vilas 
e Aldeias do então Distrito 
de Nampula (sendo Moçam-
bique Província, estava sub-
dividida em Distritos) em 
permanentes visitas pastorais 
feitas fora do clássico período 
quaresmal. Para ele Moçam-
bique assim oprimido como 
estava vivia em permanente 
período em busca da Páscoa 
na qual com a ressurreição de 
Jesus Cristo o Povo também 
encontraria a sua merecida 
liberdade.

Por razões óbvias, Dom 
Manuel Vieira Pinto nunca 
pregou a violência que Mo-
çambique vivia protagoniza-
da pela Luta de Libertação 
Nacional, do mesmo modo 
nunca chamou aos guerrilhei-
ros da FRELIMO de terroris-
tas. Numa clara e inequívoca 
equidistância revolucionária 
ele pregou a Liberdade do 
Homem Moçambicano.

Costuma dizer-se que a 
linguagem das entrelinhas é 
mais contundente que a bala 
de canhão. E Dom Manuel 
Vieira Pinto esgrimia com sa-
bedoria a linguagem eloquen-
te dirigida ao bom entende-
dor dos seus brados.

Assim, Dom Manuel Viei-
ra Pinto, usando arma secu-
larmente mais perigosa que 
o Homem possui, mandou 
petardos aos algozes e guar-
diões que cegos de irracional 
e inconsciente ira de cães en-
raivecidos decidiram expulsá-
-lo da forma mais baixa, cri-
minosa e vergonhosa da sua 
Paróquia. 

Nem um mês se passou 
após Dom Manuel Vieira Pin-
to ter sido de Nampula! Em 

Lisboa deu-se a revolução em 
que as metralhadoras dispa-
rando cravos, derrubaram o 
regime colonial-fascista mais 
cruel e retrógrado de que há 
memória na História Univer-
sal.

Afinal akunya yamwilava! 
Mas neste mundo que a 

todos pertence sem ser de 
ninguém, o azar dos colo-
nialistas, teve como anverso 
da moeda, a materialização 
da esperança, secularmente 
adiada, que foi a independên-
cia da pessoa moçambicana.

A pessoa moçambicana, 
sem raça, nem cor, nem re-
ligião, nem sexo, nem tribo, 
nem etnia, nem região, expe-
rimentou o tão almejado voo 
da ave livre.

Dom Manuel Vieira Pin-
to, num gesto sem paralelo, 
e que era seu apanágio para 
com o seu povo, regressou 
a Moçambique, assim que o 
colonial-facismo fora derru-
bado na dita metrópole e cá. 
Uma vez em Nampula, com 
os humildes se misturou, no-
vamente. Sem nunca abdicar 
dos seus princípios, trabalhou 
com a FRELIMO – Frente de 
Libertação de Moçambique, 
dando-lhe o melhor que tinha 
de si: honestidade, verticali-
dade, estoicismo, coragem, 
frontalidade e outras quali-
dades que só de um Homem 
da sua dimensão poderiam 
advir.

Com Samora Moisés Ma-
chel, o nosso maior ícone re-
volucionário, probo para com 
o seu povo, de quem era seu 
fiel amante, travou profunda, 
construtiva e sincera amiza-
de. A sua amizade era reci-
procamente consolidada pelo 
facto de, como dois amantes 
sinceros de uma mesma causa 

– o povo – não se pouparem 
à troca de duras críticas en-
tre si quando fosse necessário 
corrigir uma situação desa-
gradável no processo da nova 
governação que estava em im-
plantação em Moçambique.

Sem olhar para quem, sem 
alguma hipotética demagogia 
que poderia estar a campear 
pelo País no pós-independên-
cia, apenas tendo a justiça e a 
verdade como critério condu-
tor dos seus impulsos, Dom 
Manuel Vieira Pinto, do alto 
da sua dignidade, mandava 
contundentes torpedos con-
tra aqueles que, no contexto 
do processo revolucionário 
em curso, ousavam desrespei-
tar o seu Povo.

Dom Manuel Vieira Pinto, 
despido de frágeis ambições 
mundanas, preocupava-se 
com a injustiça protagonizada 
- de boa ou de má fé - contra o 
seu Povo, pelos novos gestores 
da sociedade moçambicana, 
fruto da Luta de Libertação 
Nacional ou emergidos no 
Moçambique descolonizado. 

Vezes sem conta ficamos 
sem saber de quem era a au-
toria da frase segundo a qual 
“o explorador não tem cor”. 
Se era de Samora Moisés Ma-
chel ou se era de Dom Manuel 
Vieira Pinto.

Ambos – um representan-
do o poder eclesiástico e o ou-
tro o poder temporal – Dom 
Manuel Vieira Pinto e Samora 
Moisés Machel constituíram, 
respectivamente, duas torres 
de similar contextura moral 
e filantrópica sobre as quais 
as suas ventas esborracha-
vam quem quisesse explorar 
o Povo Moçambicano.  

Aí que saudades eu sinto 
daquela dupla!(x)
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COVID-19 PARALISA REABILITAÇÃO DO PORTO DE NACALA
• Governo busca saídas para retomada das obras  

O ministro dos 
Transportes e 
C omunicaçõ es , 

Janfar Abdulai, que semana 
passada trabalhou em Na-
cala-Porto, na província de 
Nampula, garantiu que o 
governo está a encetar dili-
gências junto da empresa Ja-
ponesa envolvida nas obras 
de reabilitação, expansão e 
modernização do Porto local, 
ora paralisadas devido a deci-
são do empreiteiro, por conta 
de receio de contagio por Co-

ronavirus, para persuadi-la a 
introduzir medidas de miti-
gação, para que a empreitada 
seja retomada.

“Penso que podemos repli-
car a experiência da constru-
ção do aeroporto de Xai-Xai, 
em Gaza, onde o empreiteiro 
tomou medidas internas de 
mitigação da Covid-19, para 
não paralisar os trabalhos”, 
destacou Abdulai.

Abdulai, que avaliou o 
grau de execução da emprei-
tada, constatou que apesar de 

ter sido executada em 30 por 
cento, ela regista um atraso 
assinalável, se se tiver em con-
ta os termos de referências do 
projecto.

O atraso em causa foi mo-
tivado, entre outras razões, 
devido a demora na mobili-
zação geral do projecto, da 
assinatura de contratos com 
os subempreiteiros, paralisa-
ção por conta dos receios do 
empreiteiro de propagação da 
Covid-19 entre os trabalha-
dores.

Com a conclusão das obras 
de reabilitação, expansão e 
modernização, avaliadas em 
300 milhões de dólares ame-
ricanos, o Porto de Nacala, 
poderá aumentar sua capa-
cidade de manuseamento de 
carga, dos 100 mil TEUS para 
250 mil TEUS, para além da 
flexibilidade e maior dinamis-
mo no recinto portuário.

O projecto contempla a 
construção e reabilitação de 
obras civis e a aquisição de 
equipamentos. 

Sob pretexto do impacto da Covid-19

OTM INVESTIGA DESPEDIMENTOS DE TRABALHADORES
O secretário executivo provincial da Organização dos Trabalhadores de Moçambique (OTM-Central Sindical), em Nampula, Ce-
lestino Silvério, garantiu durante as celebrações do dia internacional do trabalhador, que aquela agremiação está a trabalhar para 
se inteirar das reais motivações da decisão de algumas empresas, de rescindir contratos laborais, sem observância da lei, devido 
aos alegados impactos da Covid-19.
Segundo Silvério, pelo menos duas empresas fecharam as suas portas na cidade capital provincial e Nacala-Porto, maiores parques 
industriais da província, tendo ameaçado rescindir contratos dos seus trabalhadores, devido a crise gerada pelo novo coronavírus.
Para aquele sindicalista, para as empresas que declararem falência e suspender seus colaboradores, devem observar todas forma-
lidades previstas na lei, para salvaguardar os direitos dos trabalhadores.
Segundo ele, a lei está clara, ela reza que em momentos de crise como este e havendo necessidade de rescisão do contracto dos 
trabalhadores, a empresa paga, no primeiro mês, 75% 
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