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Ainda antes da prisao de Nelson Mandela ja ele tinha um relacionamento
com os revolucionarios mos:ambicanos. Na imagem podem-se reconhecer
Marcelino dos Santos e Aquino de Bragans:a.

o povo

de MOfambique pagou um prefo supremo pela luta da Africa do Su!.
Quero dizer que o prefo mais alto que eles pagaram JOi a morte do seu Presidente.
Pagaram com a sua economia. Pagaram com as vidas dos seus fllhos efllhas. O prrJprio
facto de a Renamo ter sido lanfada de uma JOrma tao organizada. Foi uma oPerafao
muito ifectiva contra a Frelimo e o resultadoJOi uma guerra civi~ da qual MOfambique
ainda vai ter que se recuperar durante muitos anos . Esse JOi oprefo que des pagaram.
Mattews Phosa em urna das entrevistas

INTRODU~ÅO

A vida corre rapida. Apenas metade da actual populas:ao de
Mos:ambique se lembrara de ter recebido a noticia de que Samora Machel
teve um desastre de aviao em Mbuzim ou da populas:ao da Africa do Sul se
lembrara de ter visto Nelson Mandela a sair da prisao e ainda menos se
lembrarao da luta de libertas:ao.
A vida continua, com todos os seus novos desafios e desenvolvimentos.
Mas nao nos devemos esquecer de onde e que viemos.
Dai este livra.
Vivemos no estrangeiro. Urna grande parte do tempo num desses paises
vizinhos, cujo apoio a luta era imenso, nomeadamente Mos:ambique.
Mos:ambique estava ainda a tentar resolver a sua Independencia,
recentemente conquistada. Lutavam contra o subdesenvolvimento. Eram
pi6es na guerra fria entre o Leste e o Oeste. Apoiaram a luta contra a
dominas:ao branca na Rodesia e quase deram cabo, economicamente, de si
pr6prios. E, no entanto, tlveram a coragem de acolher os combatentes da
liberdade daquele ommpotente vizinho immiga e o pres:o que tiveram que
pagar foram 15 anos de urna guerra civil destrutiva.
Este livro e para prestar hornenagem e para agradecer ao povo de
Mos:ambique e, por extensao, ao povo dos paises vizinhos, o apoio e sacrificio
que deram ao ANC. E para recordar ao ANC e ao povo sul-africano que os
combatentes da liberdade aceitaram o presente dos paises vizinhos porque,
9
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como eles diziam - sem a liberta<;ao da Africa do Sul nao haveria liberta<;ao
da Africa Austral. Nao devem esquecer a ultima patte: A liberta<;ao e nao a
vitima<;ao dos pafses vizinhos. Eles pagaram o pre<;o. Agora chegou o
momento de a Africa do Sul tambern os reembolsar desse pre<;o. E de receber
os vizinhos com dignidade como eles foram recebidos no seu tempo de
dificuldades. Nao com axenofobia que agora existe na Africa do Sul e que
torna como alvo principal os que vem dos paises vizinhos a pracura de urna
vida digna e livre da pobreza.
A fas e mais importante da minha propria vida e da vida da minha famflia
foi como parte - embora humilde - da luta de liberta<;ao.
Tambern por isso decidi escrever este livra.
Estive sempre integrada em tres comunidades: a mo<;ambicana, onde
era prafessora, a internacional, como trabalhadora solidaria, e a do ANC,
como contribuinte activa para a luta. Fui recebida pelas tres e senti-me em
casa em todas elas. Um aspecto marcante, no entanto, foi observar que os
camaradas do ANC e os mo<;ambicanos nao eram duas coisas diferentes.
Historicamente, economicamente e culturalmente eram um so povo e, quer
antes quer durante a luta, nao faziam distin<;6es entre eles, com casamentos
entre os dois e a amizade a atravessar a fronteira.
Este livra e sobre isso: os mo<;ambicanos eram parte de nos. Nos eramos
parte deles, como diz um dos entrevistados no Preludio
A luta de liberta<;ao deu origem a muitos livras na Africa do Sul, quer
de historia em geral, quer de importancia pessoal. Mas poucos falam da luta
feita a partir de Mo<;ambique. Em Mo<;ambique muito poucos livros foram
escritos sobre a luta. Portanto, este e destinado quer ao publico sul-africano
quer ao publico mo<;ambicano e sera publicado em duas linguas.
O meu livra e sobre ''A Comunidade do ANC em Mo<;ambique de
1976 a 1990".
O objectivo do livro e descrever a nossa vida durante o perfodo acima
mencionado. Para muitos de nos e para a Historia foi um tempo muito
significativo.
Considero o ANC um pafs com a sua propria cultura, a sua propria
politica, as suas proprias regras de vida. E considera o ANC em Maputo urna
pravfncia desse pais, interdependente com o pafs onde essa pravincia esta
organizada, interdependente, e claro, com as outras provincias do ANC,
10

inc1uindo a que existia no interior da Africa do Sul.
Um dos meus principais focos sera o re1acionamento - o aprender e
ensinar, o dar e receber - entre o pais que nos deu hospitalidade e que estava,
e1e proprio, numa fase muito particular da sua historia e nos, de forma a,
conjuntamente, sermos capazes de atingir o nosso objectivo: deitar abaixo o
apartheid e construir a nossa nova sociedade.
Tentei criar um equihbrio entre os testemunhos humanos, com todas
as emoc;:oes subjectivas dos participantes, e os facto s objectivos, para garantir
que nao estivessemos a inventar a nossa propria descric;:ao ramantica e
heroica. A minha propria memoria e a da minha familia serao o fio verme1ho
que mantem unido o tecido.
Prapositadamente, nao quis fazer uma avaliac;:ao a poste170l7 sobre o
que aconteceu mas, dado que as entrevistas, que sao a base deste livra,
ocorreram mais de vinte anos depois dos acontecimentos, ha sempre a
distanciac;:ao do tempo em todos e cada um dos individuos que, esperemos,
contribua para a riqueza daquilo que nos contam.
O livro levou muito tempo a escrever. Parciaimente porque eu queria
falar com o maior numera possive1 de pessoas. Levei mais de dois anos a
entrevistar e a produzir a primeira versao.
Nao tinha financiamento para o trabalho e, portanto, a certa altura,
tive que trabalhar para viver. E isso levou mais dois anos. E, infelizmente,
uns tantos faleceram depois de me terem dado a entrevista. Lamento que,
para e1es, nao tenha sido possive1 ver a saida do livro.
Muitas pessoas me ajudaram. O meu marido conversou comigo,
diariamente, sobre aquilo de que se lembrava e o que pensava das diferentes
analises. Mas nao se agradece aos membras da familia, como ecostume dizer.
Os agradecimentos dirigem-se, portanto, para outras: a pessoa que se
encarregou de fazer a edic;:ao da primeira versao, Colin Darch. O Colin e
agora documentalista chefe da Universidade da Cidade do Cabo, mas fez
parte da comunidade a volta do Centro de Estudos Africanos, na epoca que
eu descrevo. Ajudou-me a focar a quantidade enorme de material que eu
tinha junto, a partir das conversas com as pessoas. E encorajou-me. Mesmo
quando deitou fora metade das paginas, fe-lo de uma forma muito
encorajadora! David Hedges, um historiador da Universidade Eduardo
Mondlane, e tambem parte da comunidade naque1e tempo, garantiu que os
11
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meus facto s historicos e politicos, estavam correctos. A Universidade de
Fort Hare abriu-me os seus arquivos sobre o ANC e ajudaram-me a encontrar
o que necessitava. Sertorio Chambale, para alem de me ter dado toda a
possivel informa<;:äo sobre a sua propria familia, tambem manifestou um
profundo interesse no tema e conduziu-me ao contacto com outros
informadores importantes.
O tradutor para portugues deste livra, Machado da Gra<;:a, deitou-se ao
trabalho sem saber se, no final, haveria alguma recompensa pelo seu grande
trabalho e continuou a encorajar-me, porque acreditou que o !ivra e
importante.
Felizmente o Instituto Nordico Para a Africa tambem achou o livra
importante e apoiou-nos com fundos que tornaram possive1 a publica<;:äo do
livro.
Estou-Ihes agradecida.
Estou tambem agradecida a cada um dos entrevistados, que cedeu o
seu tempo para me oferecer as suas recorda<;:6es sobre o que aconteceu em
Mo<;:ambique. Todos me mostraram ate que ponto apoiavam o meu prajecto
e alguns deles ate me entregaram fotografias, que usei como ilustra<;:äo no
!ivro.
Hikensile ngopfu.

Muito obrigada.

Naefja Manghezi
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Pre1tidio

VM ESTRANHO TIPO DE

pARAiso

o ANC chama-Ihes Pioneiros, a Frelimo chama-lhes Continuadores. Na
nova Africa do Sul falarnos das Esperanras da Nario Areo-bis. Sao o futuro.
Algumas pessoas tiveram urna infancia dura, expostas a forne e aguerra,
ao trabalho pesado e ao SIDA.
Para os mais felizes a infancia foi o Paraiso, aparte mais feliz das suas
vidas, um tempo protegido e exuberante, cheio de vida e alegria, gue nunca
mais voltou.
Sabemos, com base nas nossas proprias experiencias, como muitas vezes
romantizamos a nossa infancia. As nossas recorda<;öes peneiram a verdade
para nos proteger contra demasiadas mas experiencias, e adaptam e moldam
a verdade de forma a podermos contar aos nossos filhos e netos os grandes
acontecimentos em gue tomamos parte.
Se as recorda<;öes da nossa infancia nao constituem uma verdade
factual, mostram, no entanto, o paddo daguilo gue nos formou, as emo<;öes
gue espica<;aram em nos, os ideais gue depositaram em nos e nos levaram a
escolha de amigos, de carreiras e de parceiros.
Como era a vida gue os pioneiros do ANC, gue cresceram em Maputo,
guerem contar aos seus filhos enetos?
Ronnie Ntuli tinha 6 anos guando chegou a Maputo. O pai, Willie
Williams, era responsavel pela Seguran<;a. Viveu em Maputo com o pai
e a mae, Adelaide, e com um irmao mais velho gue, mais tarde, foi
para o SOMAFCO!, na Tanzania. Ronnie ficou em Maputo ate Junho
de 1984, guando o pai foi transferido para o Zimbabwe. Fala agui das
suas tres comunidades:
Ronnie: A eomunidade da eseola, todas aquelas pessoas internacionais.Eu tinha
a eomunidade dos Pioneiros, que era uma parte da eomunidade do ANC.
E depois tinha o bairro. Todos os mi/Mos eom quem cresei na roa. Alguns eontinuam
Salomon Mahlango's Freedom College, a escola do ANC, perto de Morogo, na Tanzania. (N.daT)
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a andarjuntos. POlianto, de cada vez que volto a Maputo encontro-me COJJI eles,
bebemos um copo, e tambim com afguns dos mitidos da Escola Internacional de
quem era amigo eaindapor Id estao. Portanto continua a haver aquefa cOJJlunidade.
Eu sinto-me... em Maputo continuo a sentir-me muito em casa.

Franny Rabkin naseeu em 1976 na Prisao de Pollsmore. Chegou a
Moc;:ambique em 1978, eom dois anos de idade, eom a mae, Sue, e o
irmao mais velho, ]oby. O pai, David, tinha comec;:ado a eumprir urna
pena de 10 anos. Foi-se embora de Maputo em 1987, para Lusaka,
onde ficou ate poder regressar a Africa do Sul.
Franny: Havia uma diferenfa grande entre o ANC em Maputo e o ANC
noutros locais. E pettso que uma das diferenfas - e so o que eu penso e nao sei aN
que ponto isto e verdade - em Maputo nesses primeiros anos, tinham um sentido
de comunidade que era na verdade espantoso. Aque/a sensafao geral de estarem a
constmir a sociedadeparecia uma coisa que nao acontecia em outrospafses qfricanos
que tinham conquistado a independencia. Lembro-me de me aproximar fosse de
quem josse, praticamente, na ma e dizer: tenho jome. E respondiam-JJle: OK,
toma uma manga. Ou ir ter com afguem e dizer: Estou perdida, nao consigo
encontrar a minha mae. E respondiam-me: OK, onde e que tu moras? E levavaJJIte Id e tfnhamos confianfa em toda agente. Nao havia nada dessas coisas do tipo:
'Nao jales com estranhos.)) As coisas nao eram assim.
Bram N aidoo naseeu em 1974 na Africa do Sul. O pai, Indres N aidoo
deixou o pais quando o Bram tinha 18 meses. Depois de passar dois
anos em Londres eom a mae, Saeeda, ele ehegou a Maputo em 1979
para se juntar ao pai, que tinha ehegado um ana antes. Bram deixou
Moc;:ambique em Dezembro de 1986, eom 12 anos, e foi para Lusaka,
onde permaneeeu ate poder voltar para a Africa do Sul.
Bram: Eu sentia-me tao cotifiante} passeando pe/as mas. Penso que era por
causa da sociedade lci. Cresci aN certo ponto sozinho. la el escola de manha. A
escola era so durante metade do dia, e depois vagueava aN as sete, oito, nove
horas da noite. Isto com nove, dez anos, mas sentindo-me completamente em
seguranfa.
14
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Nos primeiros tempos nao havia zangas entre os mOfambicanos e nos. Eles eram
patte de nos e nos eramos patte de/es.

E os tres prosseguem na descris:ao da Maputo e do ANC de que
se recordam:
Ronnie: Era espantosa a textura do pafs que Samora construiu naque/a a/tura.
Era muito: Estamos todos juntos) movendo-nos na mesma direcfao e com Um so
olVectivo. Penso que aquilo trespassava) /embro-me de ir el Prafa (da
Independencia) onde e/e costumava discursatj e estar a/i no meio de mi/hares de
mOfambicanos, ouvindo os diseursos de Samora durante horas. Se jOsse ho/e eu iame embora aoJim de dez minutas (risas)) mas) naque/a altura) JicdvatJJos a/i) ao
so/ ou el chuva. Mas tambenJ nunca me senti um estrangeiro. Eramos rea/mente
parie de uma comunidade.

Bram: Lembro-me de todos os condcios do 1~ De Maio. Eranl unJa grande
inspirafao para mim) /evassem o tempo que /evassem. E, de cada vez que Samora
cantava) comefava a cantatj eu Jicava sempre entusiasmado. Tendo Ja/ado com
algumas pessoas) hd POUCD tempo) vi que e/as tinham outras experiencias. Pessoas
mOfambicanas, que eram mais ve/has nessa a/tura. Algum parecem sentir que
estavam amearadas por Id estar ou por nao estarem. Para mim estava ali toda a
gente de Maputo) e todos e cada um estavam Jelizes a celebrar o 1~ De Maio.
Porianto) para mim) enquanto mitido) era uma experiencia fåntastica.
Franny: O ANC em MOfambique tomou conta de nos. A comida era, por
vezes, muito ma. Nao havia leite, e nao havia isto ou aquilo) e nao se podia
descarregar o autoclismo mas, no Jim de contas, sabfamos que estdvamos bem, que
havia quem tomasse eonta de nos. Em tanto que crianfas eramos Uma pri01idade.
Os miMos do ANC em MOfambique tinham todos os adu/tos do ANC a tomar
conta de/es.

Bram: lVlesmo pessoas que vinham de jOra. Quando Joi abatido aque/e aviao
espiao sem pi/oto... espalhdllJO-ltos enJ todas as direefoes, cada um direito ao seu
buraquinho, o nosso buraco individual, onde sabfamos que estarfamos seguros.
Lembro-me que o Wolfte Kodesh, que estava de visita, vindo de Londres)
15
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ficando patareco} preocupado connosco. Sentimo-nos muito amparados por
toda agente. Podiamos ir a todo o lado. O Bob!?J. O Farouk. Fosse quem Josse.
la

Franny: A tia Fatima tambem cuidava de nos. Preocupava-se connosco. Nunca
sentiu que houvesse outra prioridade ou uma maiorprioridade} embora} na verdade}
houvesse uma prioridade täo maior. Sentimos sempre que estavamos...

Ronnie: ... em seguranfa.
Bram: ... que olhavam por nos. Que tomavam conta de nos.

Viviam todos em sitios diferentes. Enquanto conversarnos sente-se o
prazer ao recordar os nomes das ruas. Ronnie vivia na esquina da Avenida
Agostinho Neto com a Lenine, no meio de muitos moc,:ambicanos. O Bram e
a Franny viviam na Avenida Sansäo Muthemba, numa casa chamada '1nternal'!2.
perto da Escola Internacional e, mais tarde, as suas familias mudaram-se
para lugares diferentes: a Franny para a av: Julius Nyerere, para um apartamento
perto da esquadra de policia, e o Bram para urna casa na av: Dar-es-Salam.
Separados mas com urna sensac,:äo clara de pertenc,:a conjunta ao ANC.

Ronnie: Näo pensa que alguma vez volte asentir um tal sentido de comunidade.
que muitas pessoas passem pela vida sem experimentarem aquilo. As
oulras coisas de que me lembro eram coisas como a comida ... os fornecimentos.
Havia o camiäo coberto. Com legumes. Entäo chegava outro com carne. Depois
outro com enlatados e} depois} o autocarro. Voces lembram-se} quando eramos
Pioneiros: havia um camnho que costumava vir-nos buscar para nos levar d
escola. E nos fizemos uma campanha... ja näo me lembro quemloi...e entäo veio
alguem da SeCfäo das Mulheres} em Lusaka} e dissemos-Ihe: Precisamos de um
autocarro para irpara a escola e} de repente} la estava aquela coisa enorme} cor de
creme} e subitamente tinhamos um carra. E lembro-me de ir ao (bairro) Triunfo...
lomos todos} um dia} para o mpandrJ. Um tesouro. Todas aquelas roupas vindas
da Suecia.

E pena

2

.1
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Trata-se de um local onde residiam elementos da ala politica do ANC enquanto aguardavam o momento de entrarem clandestinamente na Africa do Sul. Mais tarde veio a ser alvo de um ataque de comandos sul-africanos a Maputo.(N.doT)
Distribui~äo de roupa em segunda mäo.

Um Estranho Tipo de Paraiso

Franny: Eu nJo sabia o que era ir as compras. Ir mesmo as compras. Era um
acontecimento especial' "Uau) mpando". E quando eu contava isso aos meNS
amigos (mais tarde, na Africa do Sul) des diziam-me senJjJre "que vergonha"
(risos gerais), "coitadinha". E nos achavamos que era, pura e sinJjJlesmente
'Vau) roupas novas!".
Algumas das crianc;:as tinham andado um ou dois anos em escolas
primarias moc;:ambicanas normais. Quer Bram, quer Ronnie foram desses.
Mas, a partir de 1978 todas as crianc;:as do ANC foram para a Escola
lnternacional e, como disse o Ronnie, era responsabilidade do ANC ir la
leva-los e busca-Ios. lam como alunos normais mas a sua identidade como
ANC era muito claramente sentida:

Franny: Havia uma coisa na Escola Internacional Era uma especie de espectaculo
onde os diferentes pafses apresentavam pequenas pefas .Jam para opaleo com os
seus trq/es nacionais e diziam: O meu nome e Fulano. Nos somos italianos. E
depois executavam uma danfa italiana. Depois safam e entravam os outros pafses
(risos). Nunca me hei-de esquecer. Aqueles tipos a entrarem no paleo vestidos
com coisas que pareciam peles, mas eram de p/dstico, cortadas como selosse uma
saia. E entravam e diziam: O meu nome e fulano. Sou do ANC Para mim
aquilo fazia peifeito sentido. Eu nJo ligava a minha identidade, de maneira
nenhuma) a ser sul-eifricana. Era do AN~ e isso e que era celto) e era de la que
nos eramos de facto) mesmo se nJo existisse nenhum pafs chamado ANC
Era uma esco/a fantastica. QUCll/do OUfO os meus amigos a falarem do lipo de
escola quefrequentaram) pensa que noslomos muitoftlizes na Escola Internacional
Na verdade) era muito progressista. Era quase hippie. Tratavamos a nossa
Directora pelo primeiro nome) "Frieda".
Nesse momento, vinte anos mais tarde, os tres comec;:am a cantar: 'We
are the children of the International Schooi" e "Viva) viva MOfambique". Aquela
escola significou muito para eles.
Os mitidos tern estado a enfatizar como se sentiam seguros. Como
cuidavam bern deles. Mas a realidade de eles serem parte da luta, serem
alvos do regime do apartheid tambern mostrava o seu lado horrivel. O pai do
Ronnie era responsavel pela seguranc;:a e, muitas vezes, vinha informar as
17
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familias de que nessa noite podia haver um ataque e que deviam pegar nas
crian<;as e irem dormir a outro lado.

Ronnie: ii espantoso, verdadeiramente espantoso, como, em crianfa, intelpretamos
as coisas de forma comp/etamel1te diferente. Viviamos numa casa com armas por
todo o /ado. Aos nove anos ensinaram-me a desmontar e vo/tar a montar ttma
AK. Ensinaram-me, todos os dias, ao acorda/j a ir venjicar todas as portas, mas
ett sabia qtte essa era a minha tarefa. Nunca me foi exp/icada no contexto mais
a/argado. Era como uma discip/ina que se seguia. Era ttma rotina que se segt/ia.
Como lavar os dentes ou os pratos.
Agora, qttando recordo as rotinas que tive em clianfa e oifo afom/a CO/l/O cresceral//
otttras cnanfas, aquilo era comp/etamente anorma/...era totalmente, tota/mente
anorma!. ii por isso que, quando vqo programas na te/evisao sobre Clianfas em
zonas de guerra, com u/l/a espingarda enorme, olho para aqui/o pensando: eu era
assim? A situafao era assim tao extrema, ou nao? Tenho a certeza que aque/as
clianfas tambim nao sentem aqui/o como comp/etamente, comp/etamente fora do
nom/a!. ii incr/ve!.
Eu tenho encontrado U/l/ certo numero de Clianfas do ANC da Tanzania, Lusaka
e outros grandes centros do ANC Aquilo que jizemos... todos estalJa/l/OS
habituados a ottvir, o tempo todo: "Nao ja/eli;". "Quando voces ja/am COll/ as
pessoas, tem que ter cuidado com o que dizem, e COll/O o dizem)). E o/ho para ttma
sine de pessoas que ja sao crescidas eja encontrei uma Ott duas que continuam a
ter problell/as em ja/ar das coisas.
Bram: Eu tenho o mesmo sentimel1to. Era tudo parte da nossa vida. Eu acordava
todas as manhas as 4 horas, com o meu pai, para ouvir a BBC E todas aquelas
coisas estranhas que as jami/ias normais nao jazem, mas eu sentia que eram
pa/te daqui/o que nos iramos, das nossas "descrifoes de tarefas)). E estranho. Ett
sabia essas coisas todas e essas aCfoes estavam sellJjJre a volta da nossa vida.
CO/l/o no caso do atentado a bomba contra o escntono do ANC.. das incursoes a
Mato/a, soubemos sellJjJre que estdvamos, ate certo ponto, em peligo, mas eu senti-me sellJjJre cOllJjJletamel1te em segttranfa.
Ronnie: Sim, isso era incr/ve!.
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Franny: Tudo isso era como tem estado a dizer. Em rela[aO d aroM) no llOSS0
caso, lembro-me JJJtlito bem como a minha mae, como a Sury, nos mostrarafJJ
aquela enorme AK47: Isto euma espingarda. Ela mata pessoas. Nao Ihe toquem.
Nao olhem para eia. Nao brinquem com ela. Ela estava obcecada COJJJ a ideia de
nos brincarmos com armas, porque tfnhamos que aprender que, se essas coisas
estao Id em casa) uma maneira e ensinarem-te a usa-las e outra maneira e
manterem-te eifastado delas.
Mas, mais tarde, ela acordou para a realidade dos perigos:

Realmente) so depois de omeupai ser motto (1984) eque comecei aficarpreocupada
com a minha mae. Porque aquilojez-me compreender que aquelas coisas aconteciam.
Aconteciam. Foi na mesma altura em que as coisas estavam a aquecer em
Mo[ambique) tinhamos que mudar de casa e ir para a escola por um caminho
diferente todos os dias. Todo esse tipo de coisas, porque aquilo estava a aquece/:
Bram: Sim, esse jåi um periodo terriveL
Franny: Aquele periodo apos o Acordo (de Nkomati) foi quando as coisas
come[aram a tornar-se jebris.

o irmao da Franny, ]oby, sofria muitas vezes de asma. Seria por causa
do stress de mudar de casa para casa, durante a noite, sempre que o pai
do Ronnie nos avisava de que podia haver um ataque?
Franny: No essenciai eu e o Jory temos personaiidades muito diferentes. Tudo
atingia o Jory mais fortemente do que a mim. Penso que foi porque o maior
trauma para oJory aconteceu antes de eu nascer, quando o meu pai jåi preso e a
Sury saiu da cadeia, o que eu nunca vivi, e ele, em bebi, era JJJtlito proximo do
meu pai, de jårma que aquilo era seJJpre muito dificil para ele. Para mim ele era
apenas aquele heroi que estava na pnsao e havia de sair um dia. Eu nao o
conhecia. Mas para oJory ele era uma pessoa reaL Alem disso ele era mais velho
do que et! e) por isso) quando a Sury costumava ir d Suaziliindia, eleficava muito
assustado. Ficava mesmo. Quando ele fala sobre essas coisas) ho/e, eu percebo...
mas o meu pai tambem tinha asma) po/tanto nao sei se era hereditario. Mas sei
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que e!e levava as coisas muito mais a shio do que eu. Sempre.
Alim disso, numa celta fase eu queria ser espia e, portanto, para mim aquelas
coisas erall? utJ?a espicie de treino. OooH.

Ronnie: Era a tua carreira. (risas)
A Franny ia visitar o pai

a cadeia duas vezes por ana.

Franny: Recordo-me...i estrclllho COmO tudo se mirtura mima coisa so...Havia
uma rotina, q1tando famos visitar o nosso pai. Ainda hd dias etl dizia ao Jo!?J e
d Sury...e!es estavam a perguntar-me porque i que nao guardo todas as minhas
chaves num so molho... e etl respondi: nao gosto do bamlho que fazem. Nunca me
tinha oconido que pudesse ser Ull? qualquer tipo de ligafaO e ambos olharam para
mim COIl?O a dizer: Oh, is maluca (risas) A!guma coisa no fimdo do meu
incollSciente de que eu nao sei. E a Sury acha que foi a!guma coisa enquanto eu
estava !J dentro. Eu nao me lembro de me ter assustado, mas lembro-me...quando
se entrava na ptisao...havia aquelas pottas electronicas, pretas.
Ronnie: Olle ptisao era?
Franny: Era a Ptisao Central, de PretOtia. famos ao longo daquele longo... bell?,
na lJerdade nao sei se era longo, porque, COIl?O eu era muito pequena... era apassagetJ?
mais longa do mundo. E, cada vez que Id famos, eles pegavam naquele grande
molho de chaves, abtiam as grades, passdvamos por e!as efichavam-nas attris de
nos... proxima, abre, ficha...proxima...havia uma porfao delas ate chegarmos ao
lugarpara onde famos, e aquela caminhada assustava-me COfllO o diabo. Quando
chegava d sala, e o meu pai Id estava e havia aqne!a coisa toda etll vidro. Ett
lembro-me, quando iramos tJJtlito pequenos, tfnhamos visitas com cOl'tacto,
costumdvamos il' sentar-nos no colo do meu pai e conversar com e!e e, depois, nao
me recorcio o que aconteceu, mas mima das outras visitas com contacto baleratll etll
a!gumas etianfas e elas te!7J?inaram.
Ronnie: Quanto tempo i que ele Id jicou?

20

UJJJ Estranho Tipo de Para/so

Franny Rabkin

Sue Rabkin

e Bran Naidoo

David Rabkin
21

Na4Ja Manghezi

Franny: Sele anos. fatJJos de avido ate joanesburgoJ ett e ojo/ryJ e os nossos avos
iatJJ-nos esperar.
As recorda<;:6es das crian<;:as san estranhas. A Franny conta como ficou
espantada por ver que Pretoria nao era apenas uma prisao. Quando, mais
tarde, regressou a Africa do Sul verificou que toda uma cidade tinha aparecido
a volta da prisao.
Mas o que e que as crian<;:as percebiam, de facto, sobre o que estava a
acontecer no mundo adulto do ANC?
Os meus proprios filhos, que eram da idade da Franny e do irmao Joby,
costumavam ficar surpreendidos, quando fazfamos uma viagem para ir as
compras, e eles estavam no banco de tras do carro e me pediam para abrir a
janela, por a janela so abrir ate metade. Por mais que tentassem ela nao abria
mais... Mas o mais estranho e que, quando voltavamos da Suazilandia, no
dia seguinte, nao havia problemas em abrir completamente as janelas. S6
quando ja eram adultos se aperceberam de que as portas de um carro tem
compartimentos escondidos e quando a mae os deixava no parque de
campismo, a noite, ela ia esvaziar o conteudo desses compartimentos.
Nos, os adultos, tfnhamos uma por<;:ao de nomes de codigo para o
trabalho em que estavamos envoividos. Na minha opiniao muitos camaradas
do ANC nao eram demasiado cuidadosos com os seus segredos mas eu achava
que era muito discreta e digna de confian<;:a ao nunca revelar esses nomes em
codigo, inc1uindo o meu proprio. Fiquei muito surpreendida quando, apas
um telefonema em que alguem, do outro lado, queria falar com a riko , o
meu filho imediatamente me chamou: Mama, alguem quer falar contigo ao
telefone.
Para meu ainda maior espanto, ouvi uma conversa entre os miudos
que, c1aramente, mostrava que eles sabiam muito mais do que eu pensava.
Sabiam que famos de Harbour (Mo<;:ambique), onde vivfamos, para Bcry
(Suazilandia) no fim-de-semana seguinte. E sabiam que The Island era oLesoto
(tenho que admitir que nunca tive grande impressao das palavras de codigo
do ANC. Que mais poderia The Island significar?4).

The Island (A Ilha). O Lesoto
-afncano.(N.doT.)
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Franny: Recordo-me que houve uma fase em que eu nao conhecia a Suazilandia.
Conhecia Bqy e Harbour. De Bqy as pessoas voltavam com chocolate, o que era
bom (risos). Sim, nos sabfamos onde emm esses lugares. Penso que mmca chegou
a haver lim periodo em que eu nao soubesse onde eram esses lugares. Lembro-me
de que houve uma altum em que foram entregues armas, e o Bob!?Y, ao telifone a
dizer: sabes, Fram'!), os guarda-chuvas... os guarda-chuvas, aquelas coisas que
fazem bang-bang (risos) . E depois brincavamos sobre quando oRonnil poria
um bigode para ir no aviao. Porque esse era o lado humano daquilo...era senJjJre
JJllfito a sifio... mas tambcm havia este aspeeto.

o ANC näo s6 se sentia responsavel pelas crian<;:as, como as fazia
sentirem-se em seguran<;:a e, de urna forma geral, parte da comunidade.
Organizava os miudos nos Pioneiros. Todas as tardes de sabado eles reuniamse. Dm adulto, urna mulher, dirigia as reunioes e havia outras que apareciam
para a ajudar a realizar as actividades com as crian<;:as.
Ronnie: Lembro-me que costumavamos ir ensaiar na... na casa da Tia Tixie...
nas traseiras. No Sommershield. Lembram-se que as sessaes costumavam ser
divididas em duas partes?... primeiT'o em a educafao politica e, depois, os ensaios,
da danfa das botas. Era a Tia Agnes que nos costumava ensinar. Era a cheJe
dos Pioneiros. Portanto, nos aprendfaJJ/os em privado e depois famos apresentar
la fora.

o que e que estas crian<;:as aprendiam na educa<;:äo politica?
Mais urna vez os factos que eles contam estäo misturados com risos e
anedotas. Eu, como mäe, lembro-me que os miudos estavam, muitas vezes,
bastante aborrecidos, quando se sentavam, aos säbados a tarde, atirados para
o jardim, a espera que o "professor" aparecesse. Mas näo parece ser isso que
as mem6rias deles lhes contam.
Em primeiro lugar e, como se fossem apenas urna boca, come<;:am a
fazer cita<;:oes da Freedom Chartel:
Nos opovo da Africa do Sul dec/ammos a todos os pafses do mundo que a Africa
do S 141 pertence a todos, negros e brancos, enenhum governo podera...
Trala-se de Ronnie Kasril, hoje Ministro da Seguran~a na Åfrica do Sul.(N.doT)
Documenlo programålico do ANC.(N.doT.)
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E, e claro, bastou-me perguntar-lhes: o que aconteceu em 1912? Para eles
nao so me responderem que foi o ana em que o ANC foi formado mas tambem
continuarem citando toda a serie de anos e datas significativos na luta do
ANC. Sem hesita<;:ao, ao fim de vinte anos!
A Franny recorda-se de lhe terem ensinado que a diferen<;:a entre o
ANC e o PAC era que o PAC queria chamar a Africa do Sul Azania. E isso
era errado. Agora, e claro, ela ri-se com a profundidade da analise sem saber
se, de facto, era isso que lhes era ensinado ou apenas a sua compreensao
sobre o que lhes ensinavam.
Franny: Havia um grande doutrinamento nos Pioneiros. A historia que
aprendiamos sobre a luta. Quando volteipara a Africa do S u~ tive um problema
tiio grande em aprender Afrikaans} por causa da fomla como lomos ensinados:
Era a lingua opressora. E agora eu tinha que passar nela para dispensar do meu
exame de entrada na universidade} e} pura e simplesmente} nao conseguia. Faltava
as aulas ou recusava-me air. Depois vim para a Cidade do Cabo e verijiquei que
JJluitas das pessoas quefalaJJI Afrikaans sao} na realidade} negros e senti que era
a lingua do opressofj num sentido ideol6gico mas} em tanto que lingua} era usada
pelo povo.
Como diz oRonnie tem milhoes de recorda<;:oes do que faziam com os
Pioneiros, no que diz respeito a espectaculos e participa<;:oes.
Aqui estao algumas que recordam como as mais agraciaveis:

Bram: A primeira vezfoi num Congresso do Partido Frelimo ... quando lomos
a Assembleia7... eramos um grupo} oslovens Pioneiro~ e oSamorafez um discurso
na Assembleia} e nos estavamos sentados no balcao} onde Jicam as visitas e...
ololry estava afazer a danra das botas egritou: Viva Samora} ou coisa parecida}
e toda a gente olhou para cima e viu os lovens Pioneiros do ANC e comerou a
bater palmas. Foi uma daquelas coisas. Saiu do nada...inspirada...
Franny: O que eu recordo... Bettl} de facto loi o meu momento} a Pioneira mais
nova. Tinhamos aquelas saias, amarelas e com pregas e as camisolas brancas a
condizer: Eu sou um Pioneiro do ANC. Bem} eu era a JJlais pequena mas tinha
Na altura Assembleia Popular, o parlamento soclahsta (N.doT.)
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IllIta das saias maiores (risos). Estdvamos na ilha da Inhaca.
;\Jao sei porque. Nao consigo lembrar-me. Penso que tinha
sido uma coisa organizada pe/o Albie S ach~ e danfamos e
fizemos outras coisas e depois chamaralll oPioneiro JJJais novo)
que era eu) e a pessoa mais velha do ANC. Um veterano.
Era um camarada muito ve/ho) nao consigo recordar-JJJe do
/lome dele. E tivemos que subir ao paleo e eu tive que gritar
AMANDLA e eu sou canhota e costumava usar o meu
punho esquerdo e tinha que me lembrar "mao direita) mao
direita) mao direita" mas Id disse AMANDLA e a Sue
(OJJJefou a choratj e deram-me flores) um ramo. Estava tao
feliz comigo propria! Estavam muito bem arra'!Jadas e eram
de pldstico, e eu costumava ver aquilo na TV e nunca tinha
pensado que me podiam dar UJJJ rama a mim.
Mas, entretanto, nasceu outra crianfa qualquer e eu
deixei de ser a mais nova. Que chatice...
I~, noutra altura, correspondiamo-nos com amigos na
4lemanha OrientaL Escreviamos uns aos outros, em ingles.

Tia Fåtima

Ronnie: O que eu recordo como uma coisa jormidavel joi
quando ogrupo Amand/cI chegou d cidade. Foi UJ1Ja talfesta!
Lembro-me que havia 11m par de Pioneiros que costumavam
ir aos bastidores e ver o espectaclllo do Amand/a de Id. Mas
nos costllmavamos tambim dar os nossos espectaculos, que,
para nos, eraJJJ grandiosos) realmente grandes. Sempre que o
Amandla vinha d cidade abafavaJJJ tudo. Era realmente
inctiveL

Ronnie, sendo o mais velho, recorda-se da casa da Tia Tixie no
Sommerschiel como o centra das actividades dos Pioneiras. Os outros
recordam principalmente a casa da Tia Fatima. Ela fez um trabalho espantoso
com os Pioneiras, apesar de todas as suas outras responsabilidades. E embora,
como diziam acima, eles soubessem sempre que ela cuidaria deles e os faria
sentirem-se em seguran<;a, eles tinham um bocadinho de medo da sua rigidez:
8

o

grupo culturaJ do ANC.(NdoT.)
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Franny: Em primeiro lugar ela achava que as crianfas nao deviam responder e
nos fomos ensinados a aceitar isso. Portanto) se dissessemos: Porque?" ela pensava
que lhe estavamos a faltar ao respeito) quando a verdade e que nao estavamos.
Estavamos apenas a perguntar: 'Porque?" E quando somos pequenos) gordinhos
e bonitos como eu era) aquilo passava) efoi o que aconteceu basicamente. Mas C01l1
os que eram mais velhos e deviam saber o que estavam a fazer, ela considerava
uma ma educafao e) portanto) considerava-os insubordinados e achava que eles
lhe faltavam ao respeito. Nao gostava muito deles. Pelo menos era a impressao
que eu tinha.
Lembro-me quando fomos d FACIM. Era formidaveI. Havia algodao-doce..Nao
sei o que eque oJol:1J o Bram e o seu filho Senga fizeram mas a Tia Fatima
1Ilandou-os embora) que ja nao pertenciam ao grupo dela. E les foram-se embora e
a divertiram-se imenso (risas). Eu fiquei tao preocupada com eles o dia todo. E
eles tinham andado por ali) com todos os outros miudos) enquanto eu estava tao
preocupada por a Tia Fatima ter afastado o Jol:1J o Bram e o Senga) os ter
expulsado) e se ela nao Ihes pemlitisse...Nao me diverti nada... mas eles divertiramse imenso. E eu tao aborrecida. Quando os voltei a encontrar perguntei-lhes:
Voces estao bem? (tam de preacupac:;:aa) E eles responderam ''leee)}. E havia
um divertimento em que ela nao permitia que andassemos) porque era perigoso)
mas todos queriam andat: Era uma roda ou coisa no genero. Ela nao nospermitiu.
Mas o Bram) oJory e o Senga andaram nela Ullla porfao de vezes.
Os miudos do ANC eram tratados um pouco como se fossem especiais. Quando
era dada comida as crianras, nos recebiamos separadamente. Todos os miudos
mo(ambicanos recebiam a comida em cotijunto, como aeonteee eom todos os miudos
mOfambicanos, mas nos recebialllos a comida em... pratos...

Bram: Eu tive uma experiencia horrivei com ela (a Tia Fatima). Fomosjuntos
numa viagem a Softa. E eu tjao gostei nada daquela viagem. Aeabei por voltar
para casa, sem sapatos e com hepatite, de Luanda. Passei tres dias deitado no
sofa do escritorio do ANC, em Luanda) com hepatite) muito
doente... eompletamente... eu estava mesmo mal. E M estava ela a dizer que eu
estava a fingir a doenra, e eu) realmente, nao gostei daquilo (risas) Penso...que
foi a maior experiencia que tive com ela. Mas tive outra experiencia. Eu fazia
parte dos Jovens Pioneiros e da comunidade. Sempre que se organizava alguma
coisa eu estava M. E fiquei muito aborrecido por nao me terem autorizado a ir ao
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funeral de Samora Machel. Eu desgava muito participa0 fazer parte do grupo
do ANC que id ia} e tfnhamos todos as nossas roupas do mpando} e tfnhanJOs
que procura0 id no meio} calras azuis ou pretas. E a minha avo descobriu as
calras com melhor apresentarao com um enorJJJe buraco e} pOltanto} teve que lhe
cozer um remendo} que tinha aforma do meu signo. De manh~ quando estavamos
todos d espera que nos viessem busca0 o carro chegou e eu desci as escadas. A Tia
Fdtima deitou-me um olhar e decidiu que eu nao podia il; o signa era demais.
Portanto voltei para trds} rf!jeitado.
Muitos Pioneiros tiveram a oportunidade de viajar para o estrangeiro:

Ronnie: A outra coisa de que me lembro eram as viagens internacionais dos
Pioneiros. Lembra-me que fomos d Argelia} d Conferencia lnternacional das
Crianras. Uma coisa formidaveL E depois eu estava para ir d RDA. Mas
tambem me l"eCordo da divisao politica real do mundo. la-se d RDA} d URSS.
Nunca ao Reino Unido ou a outro pafs desse tipo. Esses nao tinham nenhuma
impoltdncia. Na verdade des nem existiam. Enquanto eu crescia} a unica coisa
que fiquei a saber sobre o Ocidente foi quando comecei a aprender coisas sobre o
Ronald Reagan. Lembro-me do meu nome...toda a gente me chamava 'Ronald}~
quando era um Pioneiro e lembro-me de responder: ''o meu nome e Ronald antiReagan}} (risos).
Mas o exilio fez pagar o seu pre<;o a normal vida familiar. Os pais do
Bram separaram-se e de teve de se habituar a viver apenas eom o pai e eom
a avo, que tinha outro apartamento, onde de e a mae viveram ate da deixar
o pais. Na altura de fieou muito aborrecido, mas olhando, hoje, para tris
eompreende que aquilo tinha que aeonteeer. Fazia parte da vida em
Mo<;ambique. E, embora na altura se sentisse muito zangado eom a mae, ela
ensinou-lhe muito sobre o feminismo e sobre a opressao maseulina, o que
de sente que fara dele, agora, um mdhor marido.
Bram: Tive senpre muito orgulho nos meus pais. Talvez eu nao percebesse muito
bem o que eles faziam} mas} de vez em quando} o meu pai costumava levar-me a
algumas das suas reuniiJes} porque a sua cotlpanheira nao estava presente. Ele
kvava-me e eu convivia com diplomatas soviiticos ou outros. E eles brincavam
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comigo) jålavam comigo. Estando ali eu via a forma como eles olhavam para o
meu pai e o tipo de respeito que tinham por ele) embora ele aparecesse de calroes e
sapatilhas de tenis. Eu respeitava-o por ser quem era e estava muito orgulhoso
disso...

Franny: Uma vezflz utJJa entrevista com a Cillian Slove! . Estava a fazer um
estudo comparativo entre crianras do ANC para saber porque razao a!gumas se
sentiam amargas e outras nao. O que emergiu dessa conversa que tive cotJJ ela
(sobre os miudos do ANC dentro da Africa do Sul) foi que e!es eram
olhados de cima para baixo por toda a outra gente. Pelo que eram e pelo que se
esperava que viessem a se?} enquanto que nos...tudo o que me aconteceu jd tinha
acontecido a outros. Quando o meu pai estava na prisao) opai do BratJJ tambem
jd tinha estado e) portanto) eu nao me sentia diferente. Portanto) a situarao em
que e!es estavam) na qualidade de sul-tifricanos brancos) e!es estavam muito isolados
e eram tratados como traidores porque os pais eram comunistas. Enquanto nos:
Nos eramos comunistas e eramos do ANC...
Ronnie: E todos os outros tambem eram.
Franny: E todos os outros tambem eratJJ (risos) E tambem os morambicanos.
E nos ainda eStclvamos a lutar a nossa luta e) pottanto) quando havia bichas nos
passdvamos d frente. Era mesmo assim. Nao posso dizer que a!guma vez tenha
sido amarga ou me tenha zangado cotJJ os meus pais.
Estou um pouco preocupada com a!gumas coisas do ANC; porque tambem vfjo o
ANC cotJJO a minha fam/lia alargada) e espero um relacionamento desse tipo.
Neste motJJento hd esta questao de nao haverpedra tumular na sepultura do meu
pai) e eu pensa que isto e trabalho do ANC. E hd utJJa porrao de get1te nas
mesmas cOJ1diroes) que J1ao sabem oJ1de estao sepultados os pais) e J1ao hd registos
sobre isso. Eu gostana de) quaJ1do tiver um fllho) opoder levar ao lugar oJ1de o
meu pai foi sepultado e dizer: Este foi o teu avo.

o pai da Franny, David Rabkin, saiu da prisao em 1984 e foi vivet para
Maputo, altura em que a Franny fina1mente conheceu o pai. Depois partiu
9

28

Fllha de Joe Slava e Ruth First. Escreveu um !Ivra em que fala de camo se sentiu margma!Izada, na
sua infancla, devldo a mtlltancla politica dos pals.(N.doT.)
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para receber treino militar em Angola e foi morto nesse mesmo ano.
Ronnie: Eu digo muitas vezes as pessoas: Sera que houve alguma coisa) durante
o meu crescimento) que eu des~jasse que os meus pais tivessem flito de unIafOrma
diferente? E nao ha nada. Eu nao mudaria nem a mais pequena coisa na maneira
como eles me educaram. E) na verdade... des terem tido a coragem de sair da
Afiica do Su~ viverem numa comunidade que Ihes dava tudo o que necessitavam)
pondo enl risco a sua propria independencia) apenas por uma causa maior, e
incrive!. E) ho/e em dia) nao haveria muita gente a fåze-lo.
Franny; Eu achava que eJes eram todos um POIlCO 10llcos. Pergllnto-me o qlle e
q"e os possllla. o qlle e qlle te possllla e te levava a ir para olltro pals, sem
dinheiro, com dois fllhos, sem saber onde flcatj 011 se ias morrer de fome... era
preciso COragem.
Ronnie;

ii preciso unI tipo especiaJ de pessoa para fazer isso.

La isso)

e.

Franny: E uma certa dose de "maluquice" (risos).
Quando o Bram resume a sua atitude, os outros concordam:
Bram: Penso que o mais importante sobre o ANC em Maputo eq"e, ate certo
ponto, eles eram honestos sobre essa ideia de que ajuventIIde eo nosso flIturo. Eli,
na verdade, senti-me assim. Na realidade senti-me o FutIlro.
Apas 1990 come<;ou uma nova vida. Para muitos dos camaradas do
ANC era uma experiencia completamente nova. Ate ai era o ANC que os
fornecia, agora tinham que aprender a ir as compras, a fazer um or<;amento e
a planificar a vida. No ANC nao se estava "empregado", estava-se
"destacado" e, de repen te, tinham que tratar da vida e safarem-se por si
proprios.
O regresso foi uma historia dificil, pelo menos para o Bram e a Franny.
ORonnie foi para uma universidade no estrangeiro, enquanto os pais
regressavam ao pais e, quando vinha visita-los, nas fedas, fazia questao de
se absorver socialmente no mundo sul-africano, nao no mundo dos exilados.
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Quando terminou a sua educa<;:äo regressou ao pais preparado para se dedicar
ao trabalho e construir o seu futuro profissional na Africa do Sul. As suas
rela<;:6es com a familia foram, de algurna maneira, facilitadas pelo facto de
ele ter podido encontrar-se com eles, de vez em quando, na Suazilandia,
acrescentado ao facto de ja ter 6 anos quando saiu, tendo, portanto, ja um
la<;:o, urna recorda<;:äo de tios e tias. Continua a sentir-se em casa em Maputo.
Vai la frequentemente e encontra-se com velhos amigos.
O Bram sentiu muitas dificuldades, no inicio. Näo conhecia de todo a
Africa do Sul. Sabia a sua historia. Conhecia a sua politica. Mas, e arealidade?
Regressou em 1992 e foi para urna escola so para indianos e teve dificuldade
em fazer o seu ensino pre-uruversitario. Näo conseguia convencer-se a fazer
aquilo. Deixou outra vez o pafs e foi para a Escola Secundaria de Waterford,
na Suazilandia, onde conheceu urna por<;:äo de sul-africanos que, na realidade,
näo estavam politicamente envoividos. Havia sul-africanos brancos, negros,
indianos e havia tambern mo<;:ambicanos o que tornou as coisas muito mais
faceis para ele. Depois foi para a Dinarnarca, onde a mäe vivia, mas nunca se
sentiu parte da sociedade dinamarquesa. De regresso, de novo, a Africa do
Sul, em 1997, ainda näo se sentia um sul-africano, mas, a pouco e pouco,
enquanto estudava na Uruversidade do Cabo, foi-se adaptando lentamente.
Tern muitos amigos mo<;:ambicanos, a tal ponto que, entre os estudantes da
Universidade, era tido como mo<;:ambicano. Teve tambern amigos
escandinavos, mas particularmente mo<;:ambicanos, por quem sente la<;:os de
amizade.
Actualmente vai muitas vezes a Mo<;:ambique e tern urna namorada
mo<;:ambicana.
A Franny foi quem passou pior. Tinha 13 anos quando regressou.
Considerava-se urna comurusta e chegou com urna boina a Che Guevara
com urna estrela vermelha, a espera que o povo gritasse: "O ANC voltoul".
Mas as pessoas nem sequer sabiam o que representava a estrela vermelha
nem quem era o Che Guevara. Nada, do que ela esperava que acontecesse,
aconteceu. E tudo o que ela esperava que näo acontecesse, aconteceu.

Franny: A Africa do S ul. Foi como um Eum. E fiquei completamente
traumatizada. Nao sabia o que me tinha atingido. O que nao conseguia suportar
era o racismo. Em toda a gente. Era completamente inconsciente. umbro-me do
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meu primeiro dia na Sacred Hea~ a escola para onde fui quando regressei. Olhei
d volta} d procura de raparigas porreiras. Em todas as outras escolas onde andei
havia as raparigas porreiras e as raparigas bem comportadas. Mas ali nao havia
isso. Havia as raparigas negras} as raparigas brancas e as raparigas indianas e
as raparigas mulatas. Mas eu nao podia acreditar que houvesse aqueles grupos}
porque nunca olhei para as pessoas dessa maneira. E depois as raparigas brancas
rapidamente fizeram amizade comigo e} durante cerca de um ana eu nao consegui
relacionar-me com elas. Pensava que estava maluca. Que era uma aberraf'io}
completamente anormaL Depois comecei a estabelecer amizade com negras. Sentiame mais d vontade com as negras. No primeiro dia de aulas na Africa do Sul eu
tinha 13 anos e via todas aquelas raparigas d minha volta a falarem das suas
dietas. Algumas faziam dietas so de vegetais} outras faziam levantamento de
pesos} outras} sei !ti. Eu so pensava: porque eque estao a perder tempo com as
dietas? Ha os rapazes. Ha isto. Realmente nao consegui perceber.
Uma das pri1miras amigas na Africa do Sul foi uma rapariga negra. Veio
passar a noite a minha casa. E eu fui com ela aM dparagem dos tcixis. Ela tinha
que apanhar um tcixi para o Soweto. Nao queria dar-me um beijo de despedida
porque nao queria parecer que estava a querer ser agradavei a uma branca. Foi
uma grande bofttada na minha cara.
Nao conseguia compreender por que razao toda a gente olhava para os outros de
acordo com a cor da pek Todos essespreconceitos subconscientes que os sul-cifricanos
fazem naturalmente. Nao pensam nisso. Todos os dias. Em tudo. Nas mais
pequenas coisas. Es negro e} pOttant0 eassim. Es braneo e} pottanto} e assado.
Es indiano... Os braneos pensaram sen;pre que eu era Ul1Ja traidora.

Bram: E por isso que eu tenho muitos amigos estrangeiros. Nao ha nada disso.
A conclusao, muito triste, a que a Franny chegou foi apoiada pelos
outros dois:

Franny: Comefas por absorver aquilo. Das por ti a dizer coisas que nunca
ferias dito antes. Perguntas-te: Sera que me estou a tornar racista? AM certo
ponto} para funcionares nesta sociedade} tens que absorver aquilo.
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PRIMEIRA PARTE
UMA LUTA COMUM: FRELIMO E ANC (ATE 1975)

Capitulo 1
VALHALLA
Valhalla e o lugar, na mitologia n6rdica, onde os deuses gozam a sua
reforma. Lutaram corajosamente toda a vida e agora sentam-se e divertemse. Bebem e comem. Nao me lembro se tambern ha muitas mulheres. Deve
haver... se nao houvesse quem e que os servia?! Tern la um porco e, cada vez
que se lhe corta um bocado, volta a crescer imediatamente. Cada vez que
querem beber a cerveja viking, a J1!joed, ela aparece em quantidades sem firn.
Valhalla e tambern um lugar muito perto de Pret6ria.
E la que o Lennox Lagu, o primeiro Representante Chefe do ANC em
Maputo, esta a gozar a sua reforma. Tambern ele lutou corajosamente toda a
vida e pode agora descansar e gozar.
A casa dele e grande e simpatica. O quintal tern boas possibilidades
para o cultivo de legumes e ja tern algumas arvores de fruto. Mas, ate agora,
e apenas urna casa com possibilidades. Precisa de ser restaurada, pintada,
algumas repara<;öes.
O Lennox, embora ainda seja um general na SANDFlO, esta a espera da
sua reforma. A sua contribui<;ao para a luta e imensa. Esperemos que ele
passa, em breve, reformar-se completamente na sua Valhalla sul-africana.
Lembro-me do casamento do Lennox em 1977, em Maputo. A esposa,
Cecilia, e sobrinha de Mariana Matsinha, um guerrilheiro da Frelimo que o
Lennox ja tinha conhecido nos campas da Tanzania e viria a ser Ministro da
Seguran<;a de Mo<;ambique, entre muitas outras tarefas importantes. Foi um
casamento simples. Tudo tinha que ser simples naquela altura e recordo com
emo<;ao como o Lennox chamou os meus filhos para ficarem junta da naiva
e do naiva quando estavam a cortar o bola.
Quando me sentei com ele em Valhalla, tentanda faze-Io lembrar-se de
todos esses epis6dios, ha muito ocorridos na sua vida, apercebi-me de que
estava a queirnar etapas.
S6 tive que me sentar, calada, e ouvir. E sempre urna boa qualidade
ser-se capaz de ouvir. Mas, nesta situa<;ao em particular, era mais importante
10

South African National Defence Force - For~a de Defesa Nacionai da Africa do Sul. O nova name que
adoptaram as for~as armadas depois do firn do apartheid.(N.daT.)
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que nunca.
o Lennox e, pura e simplesmente, a personifica<;ao da historia do ANC.
Muito do que ele me contou foram coisas sobre as quais eu ja tinha
lido, mas naquela tarde eu pude la entrar e, dos bastidores, estive a tornar
parte na grande pe<;a de teatro chamada: A Historia da Luta.
O Lennox e um homem pequeno, em tamanho, modesto, e rapidamente
senti-me como se nao o tivesse conhecido ha 18 anos, mas sim ontem. O seu
humor, o seu envolvimento e a sua explica<;ao terra-a-terra do que tinha
acontecido. Nao me recordo de ter encontrado o nome dele em muitos livras
ou jornais, mas, mms urna vez, os camaradas do ANC tiveram tantos nomes,
ao langa dos anos, que talvez nao fosse de surpreender. Foi a primeira vez
que ouvi o seu nome real: Johnson Mongameli Tshali ou o nome que muitos
amigos usam nestes dias: Mjojo. Era conhecido como um homem de ac<;ao,
soberbo na batalha e a organizar os seus "soldados", um homem que se
abstinha de muitas palavras e de muitas teorias politicas mas que estava ali,
no terreno, quando se precisava dele.
O Lennox nasceu em 1938 numa zona rural proximo de Grahamstown.
O pai cultivava chicoria e foi-se embora das "reservas" passando de quinta
em quinta, com a familia, para onde houvesse trabalho. O Lennox come<;ou
a ir a escola em Alexandria. Fez a escola primaria em casa de uns familiares
em Port Elisabeth e continuou para a escola secundaria que terminou em
1959.

Lennox: Os lJleus pais e um grande numero de parentes estavam no ANC,
prinripa/mente durante o tempo da Campanha de Desafio". O ANC era muito
poderoso naque/as zonas. De facto nao tenho uma data em que se diga que entrei
para o Movimento de Jovens do ANC Era uma eoisa quase re/igiosa. O teu pai
e a tua mae ja I!t esttio. MeslJlO quando rezavamos eOmefavamOS sempre eom o
"NkoZi Sike/e/e"/2 e tanto o meu pa~ eomo a minha mae} tinham eartao do
ANC Natura/mente} sempre que havia reunioes nos tambem I!t iamos e davamnos tarifas para faze0 distribuir panfietos} mas nao eramos assim tao consrientes
de sermos membros. Aqui/o era a politica por ca.
11

12

36

Periodo em que os sul-africanos negros desafiaram as lels do apartheid, queimando os documentos
pessoais que eram obrigados a trazer permanentemente.(N.doT.)
Nkozi Sikelele Africa (Deus Salve a Africa) - Hino pan-afncano. E o hino nacional de varios paises
africanos, inc1uindo a Africa do Sul.(N.doT.)
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Na escola secundaria come,:;ou a compreender e a participar mais
seriamente. Pertencia a um grupo chefiado por Govan Mbeki o qual queimou
os bares que estavam a ser introduzidos nos bairros, atacou esquadras de
policia, aprendeu a fazer bombas de areia e de gasolina, que atiravam contra
os escritorios dos bantustoes 13 • Nessa altura foi formado o Umkhonto we
Sizwe14 • O seu grupo foi muito activo a organiza-lo. Alguns dos seus amigos
mais proximos foram apanhados e, mais tarde, enforcados em Pretoria. Em
1962 disseram-lhe para deixar o pals. Era tambern o ana em que, em Fevereiro,
o ANC foi convidado a tornar parte na Conferencia do Movimento PanAfricano pe1a Liberdade para a Africa Oriental, Central e Austral
(pAFMECSA) em Addis Abeba, em que participou Nelson Mandela, o seu
linico mas importantissimo encontro no estrangeiro com o resto da Africa e
os seus dirigentes revolucionarios.
Quando estava para ir para o estrangeiro, o Lennox passou algum tempo
em Joanesburgo, onde se encontrou com varios grupos c1andestinos. No seu
grupo, dirigido por Joe Modise l 5, estava tambern o comandante do Cabo
Oriental, Andrew Mlangeni, que, em 1964, seria condenado no Julgamento
de Rivonia e, junto com Nelson Mandela, cumptiu 26 anas na Ilha de Robben.
O Joe apresentou-os a policia de fronteiras como urna equipa de futebol que
ia jagar em Francistown 16 e facilmente lhes permitiram a entrada.
Lennox: Apesar de nenhum de nos ter um par de petigas) ou camisola) ou fosse
o que fosse. A(guns de nos nem sequer conheciam ofutebo~ principalmente nos os
que vfnhamos do Cabo Oriental.
La enconttaram-se com um grupo ditigido por Thabo Mbeki, que estava
a ser deportado de regresso a Bechuanalandia 17 depois de ter sida preso na
"
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De acordo com a politica do Apartheid a Africa do Sul era um pals exclusivamente de brancos. Todas
as pessoas de ra~a negra eram agrupadas, segundo a sua etnia, em terrironos sem as minimas condl~öes
de vida, conhecidos por bantustöes, a que, numa fase posrenor, se daria a "mdependeneia". O regime
sul-africano chegou a dar a "independencia" a 4 desses bantustöes mas nenhum estado no mundo
reconheceu eSSas "independencias".(N.doT.)
Bra~o armado do ANC.(N.doT.)
Joe Modise, ja falecido, foi comandante do Umkonto We Sizwe e, na Africa do Sul hvre, f 01 Mmistro
da Defesa.
Nome da capital do Botsuana antes da independencia.(N.doT)
Nome do Botsuana antes da independeneia.(N.doT.)
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Rodesia 18 • Manto Mashabalala19 fazia parte desse grupo.
A continua<;:ao da descri<;:ao que fez sobre como acabou por chegar ii
Tanzania soa como um daqueles jogos, tipo "Jogo da Gloria", em que o teu
peao se vai movendo depois de lan<;:ar os dados e em que, de acordo com o
texto que esta na casa do tabuleiro onde vai parar, avan<;:as, recuas ou paras,
tentando chegar ii casa final:
· Pelo meio do mato e por picadas ate Kasangula. A carrinha enterra-se
na areia: Esperem uma volta.
· Veem o rio Zambeze: Lancem os dados outra vez.
· Encontram-se comJimmy Hadebe que se encarrega de voces: Avancem
Scasas.
· Atravessam o rio num pontao e continuam de autocarro: avancem ate
ii casa no. 15.
· Opartido pela liberta<;:ao da Rodesia do Norte 20 , UNIP, esta muito
ocupado com os seus pr6prios problemas: Esperem uma volta.
· Estao felizes e can tam can<;:oes da liberdade, acreditando que
chegaram a um pals livre: Avancem 3 casas.
· Säo detidos porque usam bones e sobretudos e sao Eacilmente
reconhecidos como sul-africanos: Voltem todos ii casa de partida (excepto
Zola Skweya que, quando a policia os fez descer do autocarro, pegou numa
crian<;:a que estava ao colo da mae e fingiu ser uma das pessoas que estava a
assistir ao epis6dio).
· Säo presos na Bechuanabindia acusados de serem terroristas: Fiquem
3 voltas sem jogar.
Ao fim de algum tempo na cadeia o Lennox e os camaradas salram. O
''Jogo da Gloria" continua. Mas ja aprenderam algumas li<;:6es.
· Joe Modise esta ii vossa espera e diz-vos para come<;:arem de novo.
· Väo para a Zambia. Esperam que a UNIP tenha tempo para voces e
Dar enviou uma carta de recomenda<;:ao a vosso favor. Avancem Scasas.
· Acabou-se o dinheiro para o autocarro: Fiquem uma volta sem jogar.
Nome colonial do actual 21mbabue.(N.doT.)
Actual MlOlstra da Saude.
'" Nome colomal da actual Zambla.(N.doT.)
IS
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. Perdem-se na fronteira entre o Malawi e a Tanzania, nao longe do
campo de treino da Frelimo em Tunduru: Fiquem 3 voltas sem jogar.
. Urna das enfermeiras do ANC, que foi enviada como apoiante
voluntaria para a Tanzania em 1962, esta em Mbeia e ajuda-vos: Avancem
directos a ultima casa, a Representa<;:ao do ANC em Dar es Salam.

o grupo do Lennox que consistia agora em 11-13 pessoas, tinha-se de
nova reunido com os camaradas do ANC e recebeu alojamento em Dar es
Salam. Thabo Mbeki tambern tinha chegado (esperemos que o grupo dele
tenha tido urna viagem mais facil que o do Lennox). Come<;:ava-se a introduzir
algurna forma de normalidade por aquela altura.
Depois o Lennox foi para a instru<;:ao militar no MK21 • O primeiro grupo
que tinha recebido treino militar regressou da Eti6pia. O grupo seguinte foi
para a Argelia. O grupo do Lennox foi o primeiro a ir para o Egipto, onde
chegaram de autocarro, taxis, barcos fluviais, comboio. Eram os dias de Gamal
Abdel Nasser e a instru<;:ao foi perto do Cairo, em conjunto com palestinos.
Ap6s urna curta paragem, no regresso, em Dar es Salam, foi para Moscovo
para prosseguir a forma<;:ao como oficial de guerrilha. O curso durou 5 meses,
mas, devido a tentativa de golpe na Tanzania pelos chefes islamicos de
Zanzibar, em 1963, nao puderam regressar e tiveram que ficar mais 5 meses
na URSS.
Quando Julius Nyerere conseguiu recebe-los, de volta, o Lennox e
outros, que tinham estado a espera na Uniao Sovietica, foram para a grande
base de Kongwa, perto de Dodoma.
Kongwa era o lar provis6rio de combatentes da liberdade de varios
paises. Quando chegaram encontraram um local deserto, que tiveram que
domesticar para fazer o seu campo. Os vizinhos de um dos lados eram os
guerrilheiros da Frelimo, cujo campo era muito maior que o do ANC. Foi ali
que o Lennox come<;:ou a compreender o que estava a acontecer nas col6nias
portuguesas.
Ate aos anos 60 Portugal pouco foi desafiado no seu imperio africano.
Os movimentos de oposi<;:ao eram fracos ou inexistentes e, mesmo em
Portugal, nenhum partido politico da oposi<;:ao se tinha manifestado contra a
politica colonial. Portugal tinha aderido as NU em 1955 e estava, portanto,
21

Forma abrevlada de indlcar o Umkonto we Slzwe, o

bra~o

armado do ANC.(N.doT.)
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exposto a uma critica mais forte, mas calculou que o facto de chamar as
co16nias "Provincias Ultramarinas" justificaria aquilo que estava a fazer.
Sucessivas revoltas em Angola, Guine Bissau e, em certa medida, em
Mo<;ambique, contudo, mostraram que as for<;as da descoloniza<;ao tambem
tinham batido as portas de Portugal. Em 1962 Eduardo Mondlane criou o
movimento de liberta<;ao Fre1imo, ao unir tres diferentes grupos
oposicionistas, em Dar es Salam.
Os dois movimentos de liberta<;ao, a Frelimo e o ANC, desenvolveram
uma grande amizade nos campas da Tanzania. O Lennox e o seu grupo ja
tinham encontrado combatentes da Frelimo no Egipto e ja existia amizade
entre os dirigentes, Eduardo Mondlane e Marcelino dos Santos, com Oliver
Tambo e outros dirigentes do ANC. Mas foi em Kongwa que este
relacionamento se desenvolveu. O Lennox lembra-se particularmente de
Lopes Tembe porque ele tinha trabalhado na Africa do Sul e, por isso, falava
ingles e zulu, e serviu como importante interprete em muitas situa<;oes.
Voltaram-se a encontrar em Mo<;ambique.
A Frelimo e o ANC, cada um do seu lada da estrada, ajudavam-se
mutuamente com frequencia. O Lennox recorda, por exemplo, que o ANC
tinha uma boa reserva de medicamentos epodia, muitas vezes, ajudar os
camaradas da Frelimo.
A vida no campa era aborrecida e, portanta, os desafias de futebol
entre os dois campas ou outros acontecimentos desportivos eram bem-vindos.
Mas ainda mais eram os acontecimentos culturais mensais que realizavam
em conjunta, onde aprendiam as dan<;as e can<;oes uns dos outros. Havia
uma marcada diferen<;a, em termos cuiturais, entre o ANC, consistindo em
larga medida de pessoas vindas dos bairros populares das cidades, e os
mo<;ambicanos que vinham, maioritariamente, das zonas rurais.
Houve, particularmente, um acontecimento que o Lennox recorda com
emo<;ao:

Lennox: Fomos apanhados de surpresa. Quando a Zambia se tomou independente (1964). De repente os nossos comandantes - aparentemente eles estavam
num sitio qualquer junto com os comandantes da Frelimo - disseram: Vamos
celebrar isto. Jd era tarde. Nos jd estdvamos a dormir. Com as luzes apagadas.
De repente soou uma sirene Houve utJJa corrida para a formatura.
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A Frelimo tambem ja estava na jorma;ao quando id chegamos. Encontramo-nos
no campo de jutebo/. Marchamos juntos ate ao estrado onde estava um
representante do governo que se dirigiu a nos e nos ja/ou da importancia do
acontecimento. Q 5 amora joi o principalorador. Fa/ou da importancia da
independencia, em particular para o Movimento de Libetia;ao epara a abertura
de canais de apoio. Q nosso comandante jalou no mesmo tom, dizendo que nos
famos aproximar muito mais das fronteiras sul-eifricanas. E jalou do signiJicado
da QUA para a luta de liberta;ao.
Havia tambem trocas entre os dois movimentos em termos militares e
estrategicos. O primeiro plano de regresso ao pals, em 1963, tinha sido
abandonado depois dos dirigentes do ANC no interior - os que deviam ter
recebido os combatentes - terem sido capturados e julgados no Julgamento
de Rivonia. Isso aconteceu enquanto o Lennox ainda estava no Egipto. Em
Kongwa, naquela altura, parece que a estrategia militar do ANC nao era
muito diferente da da Frelimo que, desde o inicio da sua luta, em 1964, tinha
come<;ado a libertar algumas areas no interior do pals, particularmente em
Cabo Delgado e Niassa e, mais tarde, tambem em Tete e Zambezia. A ideia
deles era come<;ar nas provlncias do Norte e ir descendo ao longo do pals.
Uma tentativa de enviar um grupo de guerrilheiros, atraves dos Paises da
Linha da Frente22 para o sul de Mo<;ambique tinha falhado completamente.
O grupo operativo tinha sido traldo eforam todos ou mortos ou presos.
Entre eles estava o irmao de Samora Machel, Josefate Machel, que passou o
resta da luta de liberta<;ao na cadeia em Louren<;o Marques.
A estrategia do ANC era tambem voltar ao pals, quando chegasse o
tempo, e ir libertando areas. A diferen<;a era que queriam espalhar-se por
todo o pals elibertar muitas areas, quer urbanas quer rurais, ao mesmo tempo.
Tinha chegado o momento de os guerrilheiros come<;arem o seu trabalho.
Tinham recebido tremo completo. A estrategia era clara. E 100 homens,
incluindo Chris Hani e Lennox, come<;aram a marcha de regresso ao palS.
Foram atraves da Zambia, da Rodesia e atravessaram o Zambeze no dia em
que Albert Luthuli 23 foi sepultado. Dai terem tomado o nome de Destacamento
Luthufi.
22
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Paises independentes que fazlam frontelra com a Afnca Austral dommada por brancos.
novas paises se lam tornanda mdependentes lam adenndo ao grupo.(N.doT.)
Vm dos pnmelros Presidentes do ANC.(N.doT.)

A medida

que

41

Na4Ja Manghezi

Era uma ac<;ao conjunta do Umkhonto we Sizwe e do ZIPRA,
Zimbabwe People's Revolutionary Army (Exercito Revolucionario do Povo
do Zimbabwe). O Lennox dirigia um grupo que deveria entrar armado no
pais ate chegarem a Messina, onde deveriam dividir-se em pequenos grupos,
cada um com 4-5 homens, para os seus diferentes destinos. Alguns iriam ate
a Cidade do Cabo e la organizariam o apoio no interior das varias regi6es.
Alguns ficariam em zonas urbanas e eriariam trabalho clandestino e, se
necessario fosse, usariam as armas. O principal era refor<;arem-se e eriarem
estruturas clandestinas.
O grupo maior era dirigido por Chris Hani que deveria entrar em
combate aberto, estabelecer-se na Rodesia e, junto com os camaradas do
ZIPRA, servir de linha de abastecimento ao grupo do Lennox. Seriam os
seus canais para o Quartel General. Os operadores de radio tambem estariam
ali baseados.
Era um terreno dificil, sem pontos de referencia e totalmente raso. O
Chris perdeu-se quando foi fazer reconhecimento com o seu grupo. O grupo
do Lennox ficou sem abastecimentos e teve que ir a uma cria<;ao de gado
para comprar carne.
Lennox: De repente} o lugar estava m·cado por militares} quer da Africa do 5 ul
quer da Rodisia. Nos fugimos e conseguimos saltar para o Botsuana. Era obvio:
toda agente continuava a cafar-nospor Id. A Africa do 5u~ apolicia do Botsuana}
a Rodisia. Eles trocavam informafoes e usavam avioes de 10caliZafao e veiculos
militares. Ficamos sem abastecimentos e nao tinhamos para onde ir. Foi assim
que fomos presos. E tivemos diferentes penas. Alguns de nos foram presos com
armas e receberam as penas mais longas. O grupo do Chris Han?4} quando
soube} estava no Botsuana e nao podia111 recuar porque apolicia ja andava atras
deles. Esconderam as armas} embora alguns tenham mantido algumas armas C0111
eles. Literalmente recusaram-se a ser desarmados.
Para mais informa<;6es sobre a Opera<;ao Wankie, ver o livra de Vladimir
Shubin O ANC visto apartir de Moscovo} que cita Chris Hani a chamar aplaneada
linha de abastecimentos uma especie de trilha Ho Chi Min, inspirada na
24
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Que se tornaria Chefe do Estado Maior do Umkhonto, membra do Comite Naciona! Executivo do
ANC e Secretårio Geral do Partido Comunista da Africa do Sul. Foi assassinado em 1993, il porta da sua
casa, em Joanesburgo, na altura em que as conversac;öes com o reglme do apartheid comec;avam a
mostrar resultados.
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guerra do Vietnam25 .
O Lennox foi condenado a tres anos de cadeia no Botsuana, mas
conseguiu urna redu<;:ao de seis meses. O grupo do Chris Hani tambern foi
detido mas foi libertado muito antes do Lennox. Os sul-africanos exigiram
que o Lennox e o seu grupo fossem extraditados, mas Seretse Khama26 oposse a exigencia. Outros, contudo, foram entregues ao regime de Pretoria.
Em 1969 o Lennox estava de regresso a Lusaka. Era tempo de repensar
a estrategia. Sera que havia algurna forma de encontrar urna rota atraves de
Mo<;:ambique?

Lennox

P,tra c:\.plorar c:,s,t pU:'~lbI1idade o Lenno:\.
foi enviado para Tete, onde ,os mo<;ambicanos
tinham as suas bases perto da fronteira entre a
Zambia e o Malawi. Com o apoio da Frelimo, o
Lennox e o seu grupo estudaram a situa<;ao. Os
portugueses estavam ocupados na constru<;ao da
barragem de Cahora Bassa, perto do Songo e o
Lennox ia observando como e que a Frelimo
conduzia as suas opera<;6es.
Voltou ao Quartel General para reportar
2;

26

Chris Hani

Joe Modise

A Trilha Ho Chi Min era urna rota c!andestina que partia do Vietnam do Norte, comunista e, passando
pelo Cambodja, chegava ao Vietanarn do Sui, ocupado pelos americanos, para abastecer os guerriiheiros
vietcong.(N.doT.)
Primeiro Presidente do Botsuana.(N.doT.)
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que, do lado positivo, teriam a possibilidade de receber todo o tipo de apoio
da Frelimo e, do lado negativo, contudo, Tete era geograficamente muito
longe da Africa do Sul, para lhes poder ser util. A Frelimo ainda nao tinha
desenvoivido a rota ate hi abaixo.
Mas eles tinham de entrar.
Formou-se urna nova ideia. Urna ideia que a muitos observadores parecia
completamente louca, mas que foi apoiada por Oliver Tambo, Yussuf Dadoo,
Chris Hani e Joe Slovo. Mais urna vez o Lennox foi escolhido para participar
dessa missao.
Foi para a Uniao Sovietica. Dessa vez para Batu, a capital da Azerbeijao,
que se situa no Mar Baltico e tern urna base naval. Passaram um ana a treinarse em desembarcar no mar e a manobrar tambern no mar. Depois regressaram
a Africa. Primeiro ficaram em Mogadisho, na Som~ma e, depois, mudaram-se
para Kismayo, no Sul, onde se fizeram todos os preparativos em termos de
bagagem, armas, alimentos. Receberam muitas informa~6es de O. R. 2?, de
Dadoo,Joe Slovo e Chris Hani. Foram organizados sistemas de comunica~6es.
Tinham que comunicar atraves de Londres. O esquema da missao era
embarcarem a bordo de um navio, um grande barco de luxo chamado The
Aventura, em Kismayo e depois velejariam para um lugar na zona de Pondo,
no Transkej28 que, segundo o reconhecimento, seria o melhor local para
desembarcarem. Lanchas rapidas leva-Ios-iam do navio ate a costa. Foram
colocadas pessoas em posi~6es estrategicas para os receber. Logo que
desembarcassem o Lennox assumiria o comando e a unidade dispersar-se-ia
em grupos. Todos sabiam exaetamente para onde iam, alguns para o Cabo
Ocidental, outros para o Natal. O Lennox devia ficar no Transkei.
O navio partiu de Kismayo com cerca de trinta pessoas a bordo.
Estavam todos entusiasmados e bern preparados. No quarto ou quinto dia o
navio come~ou a ter problemas. Estavam a aproximar-se de Mombassa. O
Lennox tinha notado que a tripula~ao grega tinha ficado chocada quando
viram embarcar no navio as grandes embalagens de armas.

Lennox: Eles näo estavam) de jårtJJa nenhuma) d vontade. Näo sabiam no que
se tinham metido. Portanto tentaram mais uma vez. Ancoraram num s/tio qualquer
27
28
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Forma abreviada de falar de Oliver Tambo, Presidente do ANC.(N.doT.)
Zona da Africa do Sul a quem o regime do apartheid concedeu urna pretensa "independencia".(N.doT.)
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e a ancora flcou presa nas pedras. Teve que ser cortada. fucebemos ordens de
voltar para a 5otJJdlia.

o desembarque por mar foi abandonado. Toda a ideia foi abandonada
e as pessoas dispersaram-se.
O que se seguiu pareee ter sido muito confuso. Alguns dos participantes
tentaram, de diferentes formas, entrar no pais. Alguns em autocarras, alguns
de comboio e ate alguns de bicicleta. Muitos foram presos. Alguns
conseguiram sobreviver. Vm dos grupos desapareeeu completamente. Outras
fiearam para tras ou encontraram o seu eaminho para os paises vizinhos. O
proprio Lennox permaneeeu na Som~ilia eom alguns (poueos) eamaradas.
Tinham que estar constantemente a mudar-se de um hotel para outra ou
para casas particulares. Ele estava a espera de ter um passaporte.
Foi apartir desse documento que ele se tornou Lennox, o nome pelo
qual todos nos o conhecemos.
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Capitulo 2

CASAMENTO ENTRE O ANC E A FRELIMO
Na mesma altura que o Lennox, mas vinda de um ambiente muito
diferente, a Pame1a Beira tambern decidiu abandonar o pais. Ela provinha
da ]oanesburgo branca e rica. Nao era politicamente muito consciente mas,
tal como muitos jovens, tinha frequentado musicos de jazz, artistas, jornalistas.
Nesse ambiente conheceu pessoas de todas as cores e tornou-se consciente
das restri<;:öes e dificuldades que as pessoas negras enfrentavam. Apaixonouse por um jovem mulato. Quando a mae reagiu a sua vida social, saiu de
casa. Foi apanhada pela policia que encontrou os dois jovens num apartamento.
Levada para a cadeia e examinada por urna medica para saber se tinham ido
contra a Lei da Imoralidade 29 . Foi acusada de "inten<;:ao de cometer
imoralidade". A familia ficou devastada e a mae decidiu que ela fosse levada
para um lar de jovens logo que saisse da cadeia. Portanto, a Pamela
rapidamente tomou urna decisao. Quando o julgamento foi adiado por duas
semanas e ela conseguiu ser libertada sob cau<;:ao, fugiu do pais. Com 19
anos de idade. (para mais detalhes ver o livro de Hilda Bernstein: The Rijt.)
A Pamela tinha contactos e conhecia os caminhos no mundo do eX1llo.
Aterrou em Dar es Salam, onde a esperava Frene Ginwala 30. Nao tinha papeis
mas, atraves do ANC, obteve urna autoriza<;:ao de permanencia de tres meses
e foi levada para um campo proximo de Dar.
Mas aquilo era duro:
Pame1a: Lugelani} nos an'edom de Dat) era um campa de rifugiados. Cada
rifugiado recebia um lenfo~ um cot!Junto de panelas e tachos e cinco shelings por
semana para comprar comida. Eu fui colocada na secfäo sul-eifricana com a malta.
Nos juntdvamos o dinheiro para comprar comida. Havia poucas mulheres e eu
era a unica mulher branca. Foi uma experiencia muito dura. Aqueles homens
vinham de todo o continente.

20

30

Lei do tempo do apartheid que tomava crime as rela<;öes sexuais entre pessoas de ra<;as diferentes.
(N.doT.)
Mais tarde a primeira
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Decidiu que tinha que encontrar urna acomoda<;äo alternativa. Mas,
primeiro, precisava de um emprego. E depressa. Estava completamente falida.
Logo que conseguiu a sua autoriza<;äo de residencia foi para o primeira
emprego que lhe apareceu, e depois para outra, e outra e outra, desde que
pagassem melhor. Felizmente tinha feito um curso de secretiria antes de sair
da Africa do Sul . Para alem disso, estava gravida (deve ter sido devido a
"inten<;äo de cometer um acta imoral"). E duas semanas e meia depois de a
Ilundi ter nascido a Pam estava de nova a trabalhar. Nas suas proprias palavras,
aquilo era louco, mas eram essas as condi<;oes. Näo havia licen<;a de parto.
E, a pouco e pouco, a sua situa<;äo estabilizou-se. Arranjou um apartamento
por cima do escritorio da Frelimo, em frente ao escritorio do ANC, e o seu
emprego com a Agencia de Coopera<;äo sueca, ASDI, deu-lhe urna situa<;äo
economica bastante confortavel. A vida dela p6de assumir um tom mais
calmo e feliz, e havia montes de gente maravilhosa em Dar. E, para outras
movimentos de liberta<;äo de toda a Africa, Dar era um Centra. Havia sempre
vida no apartamento dela e, como ela diz, rindo-se:
Pame1a: Nunca live problemas em arrar!Jar quem ficasse com a Ilundi, porque
havia senJjJre gente a morar no meu apar/amento.

Era membra do ANC e fazia pequenos trabalhos para o Movimento,
mas era urna mulher independente com o seu proprio salario, a sua propria
casa e a sua propria vida familiar.
E a sua vida familiar inc1uia, agora, Marcelino dos Santos, da Frelimo.
As liga<;oes dele com o ANC datavam dos anos 1960-61, quando ele
era Secretario Geral da CONCP (Conferencia das Organiza<;oes Nacionalistas
das Colonias Portuguesas), urna organiza<;äo que cobria oMPLA, em Angola,
PAIGC na Guine Bissau e Cabo Verde, e a Frelimo. Apas alguns anos em
Paris, mudou-se para Rabat, em Marracos, altura em que foi eleito para aquele
cargo. Conhecia as organiza<;oes filiadas no Conselho Mundial para a Paz
que trabalhava a partir da Argelia, e acabou por conhecer pessoas como
Swai Philiso, Johnny Makatini, Yussuf Dadoo, Moses Mabhida e muitos
outros. Na luta de liberta<;äo de Mo<;ambique contra os portugueses ele
come<;ou por ser dirigente da UDENAMO, mas juntou-se anova organiza<;äo,
a FRELIMO, quando ela foi criada em Junho de 1962 como urna uniäo das

°
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organiza<;oes entao existentes. Eduardo Mondlane, como seu primeiro
Presidente, escolheu Marcelino dos Santos como Secretario para os Neg6cios
Estrangeiras. Marcelino era, claramente, um marxista de orienta<;ao sovietica,
enquanto Mondlane era mais um social-democrata.
Ele tinha escrito muitos artigos sobre a situa<;ao nas col6nias
portuguesas, principalmente Mo<;ambique. E, alem disso, era poeta. Talvez
alguns dos seus poemas tenham chegado aos ouvidos da Pamela. Quando
estava em Dar ele ficava no apartamento dela, onde recebiam pessoas como
Oliver Tambo, Alfred e Regina Nzo, Thabo Mbeki, Ruth Mompata, Josiah e
Catherine Jelly, que foi, durante muito tempo, o Representante Chefe em
Dar.
A sua vida comum era frequentemente interrompida pelas muitas
viagens do Marcelino mas eles tentaram normaliza-la o mais possivel.
Atraves do Marcelino ela aproximou-se da Frelimo e, tal como o
Lennox, aprendeu coisas sobre a luta contra o colonialismo portugues.
A medida que os portugueses aumentavam as suas actividades nas
col6nias, alguns dos estudantes mo<;ambicanos em Lisboa tiveram que fugir
da policia secreta, a PIDE. Um deles foi Joaquim Chissano, que fugiu para
Fran<;a onde aderiu ' grupo pela liberta<;ao UNEM0 31 • Outros fugiram para
a Argelia ou Marrocos.
Eduardo Mondlane, filho da Missao Sui<;a, tinha ido acabar os seus
estudos nos EU onde conheceu importantes dirigentes africanos, como Julius
Nyerere. Contudo, ele ainda tinha a ideia de que Portugal podia ser convencido
a fazer urna transmissao de poder sem sangue derramado e tentou convencer
outros estados ocidentais e as Na<;oes Unidas a fazer sentir a sua influencia.
Em 1961 Mondlane visitou Mo<;ambique como funcionario das N a<;oes
Unidas. Foi durante a sua viagem nas pravincias do sul de Mo<;ambique que
de se apercebeu que s6 havia urna solu<;ao para o firn do colonialismo em
Mo<;ambique. Estava decidido e, pouco depois dessa viagem, aceitou um
convite de Julius Nyerere para ir ao Tanganica32 onde o esperavam refugiados
mo<;ambicanos em grande numera.
Em 1962 criou a FRELIMO a partir de tres grupos existentes. O
primeiro grupo de quadros foi enviado para a Argelia, para receber instru<;ao
J

"
'2

Uniäo Nacional dos Estudantes Mo<;ambicanos.(N.doT.)
Nome da parte conrlnental da Tanzania antes da sua uniäo corn Zanzibar para formar a Tanzania.(N.doT.)

49

Na4Ja Manghezi

militar. Entre eles estava ofutura ministra da Defesa, Chipande, e Samara
Machel, que tinha tida a esperan<;:a de se formar como medica mas decidiu
que o treino militar era o que o pais precisava.
Houve muitas prablemas no inicia, mas o envolvimento e fervor da
direc<;:ao mudaram a situa<;:ao e a Frelimo tornou-se um dos movimentos de
liberta<;:ao mais fortes. A 2S de Setembra de 1964 a Frelimo lan<;ou o seu
primeira ataque militar num pequeno posto administrativa, Chai, na provincia
de Cabo Delgado. Tinha come<;:ado a luta armada.
Mondiane era casado com uma americana branca,janet Mondlane, que
se tornou directora do Instituto Mo<;:ambicano, institui<;:ao que eles criaram,
com fundos americanos, para dar educa<;:ao secundaria aos filhos dos
refugiados mo<;:ambicanos. Aquilo rapidamente se tornau um centra das
actividades nao militares da Frelimo e muitas dos professores tornar-se-iam
mais tarde personalidades importantes da Frelimo. Era uma institui<;:ao
pr6spera ate 1967-68, altura em que se tornou vitima dos prablemas que
cresciam dentra da Frelimo entre as duas linhas de pensamenta, uma socialista
e outra tribal e racia1. Os tribalistas envolveram os chefes tradicionais
macondes das zonas libertadas da provincia de Cabo Delgado e os racistas
envolveram alguns dos dirigentes tanzanianos. MondIane e a sua esposa
branca foram acusados de serem agentes da CIA. O instituto teve de ser
fechado. A Frelimo enfrentava a sua maior crise.
Elementas racistas no gaverna tanzaniano ordenaram que os brancos
da Frelimo abandonassem opais. Quatro mo<;:ambicanos brancos, dois
britanicos que trabalhavam para a Frelimo e um sueco, amigo de um membra
da Frelimo, tiveram 48 horas para deixar o pais.
jacinto Veloso, que tinha chegado a Dar es Salam em 1962 num aviao
que desviara da For<;:a Aerea Portuguesa, onde era tenente, Helder Martins,
que era medico e responsavel pelo trabalho sanitario na Frelimo, a esposa
des te, Helena Martins, tambem medica, e Fernando Ganhao, um dos
professares do Instituto Mo<;:ambicano, partiram.
A Pamela tambem foi sujeita a escrutinio pelos funcionarios da
Emigra<;:ao, mas teve mais sorte que os outras. Conseguiu urna extensao de
duas semanas na sua autoriza<;:ao de trabalho e 30 dias para abandonar o
pals. O facto de ser membra do ANC nao pareceu adiantar muito e, portanta,
ela e o Marcelino decidiram formalizar a sua rela<;:ao e casaram-se em Outubro
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de 1968, poucos dias antes de expirarem as suas autoriza<;:6es de residencia e
trabalho.
Nao foi um grande casamento. Quer porque teve que ser organizado a
curto prazo quer porque teve que ser realizado numa altura em que muitos
dos dirigentes - do ANC e da Frelimo - estavam numa importante reuniao
da aUA na Argelia. J. B. Marks foi o padrinho dela. Foi urna coisa que a
Pamela teve que ir percebendo ao longo do seu casamento com o Marcelino:
os acontecimentos politicos empurravam os acontecimentos familiares para
a sombra. Ela estava pronta a aceitar isso.
Apas o Segundo Congresso da Frelimo, nas zonas libertadas do Niassa,
em 1968, parecia que a Frelimo tinha ultrapassado os seus problernas.
Infelizmente isso era acreditar naquilo que se desejava. A 3 de Fevereiro de
1969 o Presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane, foi morto por urna
encomenda bomba em Dar es Salam. Urna das primeiras tarefas da Pamela
como esposa de um dos dirigentes da Frelimo foi cuidar dos 3 filhos de
Mondiane nos primeiros dias terriveis apas o assassinato, enquanto
esperavam pelo regresso da mae que estava fora do pafs.
a casamento da Pamela com o Marcelino podia ser visto,
simbolicamente, como o casamento entre o ANC e a Frelimo. Muitos, muitos
casamentos deste tipo, nos niveis mais baixos e nos niveis do topo, iriam
ocorrer nos anos seguintes. Mas, aparte a mudan<;:a do nome para Pamela dos
Santos, o que e que, em termos praticos, isso significou para o estatuto da
Pamela?

Pame1a: Isso foi uma conversa muito seria e prolongada entre mim e o
Marcelino . .. Percebi imediatamente que, quando casei com o Marce/ino,
qficialmente tornei-me mOfambicana. Comecei a trabalharpara a Frelimo a tempo
inteiro e nunca houve nenhuma discussao a esse respeito. Isso tambem porque a
forma como a Frelimo di1igia o seu esc17t6rio na Tanzania e as suas operafoes na
Tanzania, e a forma como o ANC ofazia, eram completamente diferentes. O
ANC setJJjJre teve apoiantes que, embora sul-rifricanos, trabalhavam eganhavam
o seu proprio dinheiro, tinham a sua prop17a casa, com a sua situafao jinanceira
independente do ANC, embora membros do ANC A Frelimo nao permitia
uma situafao em que alguem trabalhasse fora da organizafao mOfambicana,
ganhando o seu proprio dinheiro efazendo a sua vida. E, a partir do momento
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em que easei eom o Marcelino) automaticamente as coisas tinham que ser assim.
partir dal tornou-se a minha ftrma de vida.
A Frelimo nunca permitiu que alguem que ftsse parte da Frelimo nao estivesse
inc!uldo na sua estrutura. Trabalhava-se a tempo inteiro para a Frelimo e) se nao
se tinha emprego num dos seus departamentos) eomo aSaude) Educarao)
Enjermagem) etc.) ia-se para o exercito. Nao se questionava isso, ftsse qualftsse
a tua eor. E mesmo aqueles que trabalhavam noutras areas tinham de passar
alguns periodos no exercito. O ANC nao tinha isto.

ii c!aro. A

Agora e1a era mo<;ambicana. Trabalhava sob a diree<;ao de Jorge Rebe10
no Departamento de Informa<;ao, em Dar es Salam, e tinha-se tornado
militante da Fre1imo. O Instituto Mo<;ambicano, onde estava situado o
Departamento de Informa<;ao, tinha voltado a abrir apas um ana turbulento.
Com o assassinato de Eduardo Mondlane foi criado um triunvirato,
eonsistindo em Samora Maehe1, Maree1ino dos Santos e Urias Simango.
Quando a Frelimo deseobriu que este ultimo tinha estado implieado na morte
do seu Presidente e tomava o partido dos ehefes maeondes, e1e desapareeeu,
para ser morto, apas a Independencia, pela Frelimo. Samora Maehel tornouse Presidente e Mareelino o Vice-Presidente da Frelimo.
A Pame1a teve de desistir do seu apartamento. Primeiro mudaram-se
para o loeal onde a direc<;ao mo<;ambicana costumava viver quando ia a Dar
es Salam, eomo Chissano, Samora Maehe1, Mariano Matsinha, Chipande,
Paehinuapa e Panguene. Jorge Rebe10 vivia hi permanentemente porque
estava estaeionado em Dar. Mas aquilo era uma easa para solteiros. Depois
de dar urnas voltas aeabaram por eonseguir uma pequena easa que tinha
acomodado o Viee-Presidente da Frelimo, Urias Simango, e a sua familia. A
Pame1a e o Mareelino mudaram-se para essa easa. A Pamela lembra-se de1a
wm ternura e ja la voltou. Continua a perteneer a Embaixada Mo<;ambicana.
A Pame1a tinha-se tornado mo<;ambicana. Tinha deixado o ANC e tinha
aderido a Frelimo. A diferen<;a entre os dois movimentos estava clara na sua
eabe<,:a. Era abvio, apartir daquilo que ela diz, que adoptou a "cidadarua" da
Frelimo eom ternura e orgulho:
Pame1a: Durante a luta e os primeiros anos apos a Independencia os militantes
da Frelimo eram um grupo de pessoas tao disciplinadas e organizadas! Tlnhamos
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sempre uma visao...de uma certaforma... nao sei se posso dizer superior... - nao so
em oposifao aos sul-eifricanos) mas aos zimbabueanos) namibios e mesmo angolanos
- ninguem tinha a disciplina da Freiimo. E tambem eramos um exemplo para
muitos outros paises. Aforma como se continham. Uma necessidade de disciplina
muito forte.
Os problemas que o ANC tinha) em ter.mos de muita bebida) festas) mulheres)
eram criticados nao so entre os sul-eifricanos mas por toda a gente. A Frelimo
nunca teve) de uma forma gera~ esse tipo de problemas.
A Pame1a tenta encontrar urna explica<;ao para o mau comportamento
dos quadros do AN C.
Pame1a: A situafao era) dejinitivamente) essa. E poe-se sempre outras pessoas
em risco. Nao era so em MOfambique. Era umproblema que existia na Tanzania)
em Lusaka. Era um problema onde quer que houvesse muitos militantes do
ANC. Porque havia uma Direcfao que nao exercia um controlo total. Muitas
vezes a Direcfao nao tinha condifoes para exercer controlo. Para ganhar respeito
tens que merecer respeito. Muitas vezes o comportamento de alguns dirigentes nao
era diferente.
E muita gente vinda de condifoes muito urbanizadas...ficavam chocados C0111 Dar
es Salam. Um choque cuituraI. Sei como fti o choque cuiturai em mim. E sei por
que e que passavam as pessoas ate serem mandadas para longe dali. As condifoes
de vida. A Tanzania e um pais is/amico. Toda a dimensao cu/tural era diferente.
Dar era uma cidade tota/mente is/amica.(Este era o entendimento da
Pamela).
E depois a psic%gia de teres uma situafao para a qua/ nao se consegue ver um
Jim. Nao se via para onde aqui/o ia. Isto nao e o me/hor para o bem-estar gera/
de um grupo de pessoas. Hd qua/quer coisa nisto de se il'para o exi/io e comerar
a perceber que nao vai ser uma coisa a curto prazo... eles podiam nao se ter
apercebido do facto ... mas tornavam-se conscientes disso. Serd que me tinha metido
nisto se tivesse sabido que levaria 29 anos a regressar? Quando eu sai ainda era
bom sair. Passavam-se 5-6 anos) tirava-se um curso e vo/tava-se. Ao Jim de 5-6
anos todos nos percebemos que nao iamos regressar. Nao havia solufao a curlo
prazo. Os quejd nessa altura estavam no exi/io sabiam que nao iriam voltar. As
pessoas que vieram em 1976 nao sei) porque nao tive muito contacto COm elas.
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.Mas nao jicaria muito surpreendzda se a sua atitude fosse a mesma que a nossa.
Jam por um perfodo curto e depois regressavattl. Mas quando chegoti 1976 jd
alguJ1S estavam fora hd 13 anos e continuava a nao haver solurao d vista para a
Africa do SuL Todos os tJlovimentos de libertarao passaram por este mesmo
problema.
Morambique joi um pouco diJerente. Quando entrei na Fre!imo, em 1968, jd
tinham 4 anos de luta armada. Eu lia todos os comunicados de guerra e era
possivel trarar o desenvolvimento da luta armada em Morambique ...Portanto
era possivel ver progresso meSIJIO se estivesse a levar muito tempo. Mas se se
estivesse sentado na Tanzania, nU1l1 campo, sem acesso d injortJJarao, porque nao
havia informarao... isso /evava a problemas mentais. Era um prob/ema sitio nos
campos mi/itares porque oANC nao tinha nada com que ocupar aque!as pessoas.
E eles e e/as jicavam a/i sentados durante anos e anos e anos. Como e que se
podezia contro/ar a disciplina? Nao, nao.
As eondi<;:6es dos dois movimentos de liberta<;:ao eram claramente
diferentes.
O Lennox cinha explieado que, de muitas formas, a estrategia dos dois
era similar. O ANC tambern planeava ter zonas libertadas, eomo a Frelimo.
Mas, na realidade, havia grandes diferen<;as entre as perspeecivas dos dois. A
Pamela nunea esteve envolvida em aecividades militares, quanto mais em
estrategicas.Tem, no entanto, urna opiniao sobre eomo a Frelimo olhava para
a luta do ANC:

Pamela: Havia, ifectivamente, e continua a haver, histoJicamente, uma atitude
muito diftnmte sobre o conceito do que devena ter sido a luta dos su/-ajticanos.
Porque os morambicanos estavam tao directamente envolvidos mima luta artJlada
entre pessoas rurais,' e porque os morambicanos tinham tido a sua (falhada)
expeJiencia em organizar estmturas urbanas, tinhatJl-se apercebido que nao e
possive! ter uma luta at7Jlada nas zonas urbanas. Tinham uma ideia muito mais
rea/ista do que o conceito su/-ajticano de guenilha. Os morambicanos - nessa
a!tura - tinham um conceito muito mais solido de estratigia de guerra e sobre
qua! era a posirao de Morambique no esquema internacionaL O jacto de
Morambique nunca ter paJiicipado no conj!ito sino-sovietico e o ANC o ter fiito
daramente, os morambicanos consideravam isso errado. O ANC nunca se devia
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ter envo/vido na disputa sino-soviftiea.
Mas uma grande quantidade de pessoas respeitava muito o ANC.
A vida com a Frelimo na Tanzania era dura para uma pessoa como a
Pamela, que vinha de um ambiente sul-africano bastante protegido. Talvez
uma das coisas mais dificeis tenha sido afastar-se da filha unica quando ela
tinha 7 anos de idade e - tal como qualquer outra crian<;a da Frelimo - teve
de ir para a escola no sul da Tanzania, no campo de Tunduru, destinado a
crian<;as ate a idade de 14 anos. A Ilundi frequentou essa escola ate aos 12
anos, quando chegou a Independencia. Nas fedas grandes as crian<;as
voltavam para junto dos pais, se eles estivessem por ali. Levava dois dias e
noites inteiros para regressar a Dar. As crian<;as eram colocadas num jeep
com os colchoes e cobertores. Dormiam numa esquadra de policia pelo
caminho. A noite seguinte tambem, antes de chegarem as familias. E essas
eram as que tinham a sorte de ter familia em Dar.

Pamela:Era uma dessas eoisas. Eles diziam que tinhas que as Jazer e tu
Jazias. N unea havia uma oPfao. Todo o eoneeito de tratamento prifereneial.. e
por isso que eu Jalo sobre o respeito que o povo tinha pelos seus dingentes. Era
porque nos eramos eapazes de tomar decisoes desse tipo eJaze-las eumptir a todos
os niveis. Nem sequer era uma 0Prao. Era assim que as eoisas eram. E nos
eumprfamos.
Obviamente eu sentia a Jalta dela. Obviamente eu fleava preoeupada.
Houve uma ocasiao em que uma mulhet; Muehanga, veio a Dar es Salam, vinda
de Tundurtl. A Ilundi estava lci ha menos de um ano. E eu perguntei-lhe: 'Viste
a Ilundi? Como estd a Ilundi?" E ela respondeu-me: ~ Ilundi agora estd bem,
mas esteve doente" 'Esteve doente? O que e que lhe aeonteeeu?" 'Teve aquela
doenra nos olhos" "Nos olhos? que doenra Joi?" " Os olhos flearam eor-derosa?" 'Nao, nao, ela nao teve a doenra dos olhos eor-de-rosa. Teve a doenra dos
olhos amarelos". A doenra dos olhos amarelos era hepatite. Porque os olhos
fleam amarelos quando ha probletJJas no ftgado. Nao existe Uma doenra dos
olhos amarelos. Mas ela apenas sabia que os olhos da Ilundi estavam amarelos.
E a Ilundi joi evaeuada para Uma missao. Havia uma missao Luterana ali
petto.
Corn para a estarao de radio e enviei uma mensagem ao director da eseola,
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Bonifacio Gruveta. 'Porque nao me avisaram?" E ele mandou uma mensagem
eJJI resposta: (( Ela agora esta bem. Ja nao esta na missao. Voltou d escola.)}
Mais tarde recebi uma carta do Bonifacio) que veio por mao prOpria) trazida por
alguem) dizendo que ele tinha decidido nao me inJOrmar para eu nao entrar em
panico e me preocupat; sem ter possibilidade de Jazer nada.
Estaria ele certo ou errado? Agora eu agradefo-lhe bastante. Mas estava certo ou
errado? Nao posso dizer aquilo que pensei.
Se me perguntares ho/e que doenfas inJantis teve a I1undi) nao sei responder.
Nunca passei uma doenfa itifantil com a !lundi. Nao sei se ela teve amigdalite)
sarampo) varicela. Nao sei o que ela teve. Nem sequer sei se teve alguma delas.
Nao tenho a certeza. Nem sequer sei contra que e que ela JOi vacinada. Nos
primeiros anos) em que esteve comigo) JOi vacinada mas) depois disso) nao sei.
Durante tres ou quatro anos recebi as miudas durante asfirias (tambern outras
erian<;as eujos pais nao podiam euidar delas porque estavam coloeados
noutros ioeais). Aquelas miudas costumavam aparecer com as mais incriveis
diarreias. Eu tinha uma pequena casa de banho) naquela pequena casa. Comprei
baldes. Pintei o nome de cada menina num balde. Este e o balde da Gabinha) o
balde da I1undi) o balde da Lolinha) etc. E tinhamos tatimbas. Tinhamos aquele
quarto pequenino) duas ramas aqui) duas ramas ali) eram quatro camas e mais
uma cama de campismo no chao. Todas as noites elas pegavam nos seus baldes.
Punham-nos do lado de JOra da porta) alinhados) e comefavam os problemas da
barriga) tinham diarreia toda a noite. E) todos os anos) levava as miudas a
Jazer testes de bilharziose e) todos os anos) dava positivo. A !lundi curou-se tres
vezes de bilharziose. A ultima vezJOi jd em MOfambique) por causa da agua.
Fui uma vez a Tunduru. Quando o Samora e aJosina se casaram construiram Id
uma casa muito pequenina. As outras casas eram todas de matope) mas eles
construiram aquela casinha COm blocos de cimento. Tinha) /iteralmente) tres
compartimentos. Um COm um so/a e uma mesa. E de um lado um quarto de cama.
E do outro outro quarto de cama. Eu costumava ficar naquela rasa. Tinha uma
pequena varanda na porta da frente. Tinha uma cobertura e rhao de cimento.
Estava uma vez sentada na varanda d espera que umJulano mefizesse opequenoalmofo e) porque aquilo era uma vila onde estava situada a missao) havia vanas
lo/as) tinha umpequeno centro medico eamissao luterana a cerca de dez quilometros
do campo. E) quando Id estava alguem da Direcfao) costumavam mandar pao
todas as manhas. Eu costumava levar uma lata de c~ compota e ap/car e eles
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Jorneciam a agua a Jerver. Es/ava d espera do meu pequeno- almo[o e chega a
I1undi} vinda da cozinha cen/ra~ que tinha Uma lareira aberta} carregando um
desses potes sem asas} aflita porque aquilo estava quente. Perguntei-Ihe: 'Vais
tomar o teu cha?JJ E da respondeu: "Nao} nao. Esta manha nao ha cha. Temos
s6 agua. JJ E sabe~ o meu impulsoJoi dizer: 'Anda tomar cha comigo. Tenho ccife
e leite. JJ Mas COmo dizer isso estando ela Com outras crian[as? Ela }icou-se pela
agua quente.
Nao sei o que dizer sobre isto. E claro que senli afalta dela. Mas era quase como
se nao me Josse dada nenhuma escolha nesse assunto. Era assim que ia acontecer
e aconteceu. Era assim. (longa pausa)
Sera que eu penso que a I1undi se tornou uma pessoa melhor por causa disto?
Penso.(suspiros) Foi Um tipo de educa[ao que} no final das contas} deu bons
resultados.
A Frelimo tinha quatro campos principais. O hospital, em Mtwara. O
campo das crianc;:as, em Tunduru. O grande campo militar, em Nachingwea
e depois, o campo mais pequeno em Songea.
Pamela: Quando deixall/os Nachingwea} em 75} aquilo era completamente
auto-suficiente. Se nao se estava a lutar estava-se a produzir. N6s estavamos a
produzir. Nunca se dava ds pessoas que estavam nos nossos campos tempo para
se sentarem e come[arem a fermental' problemas. Havia set1/jJre elementos de
problemas. Nao estavamos 100% d prova deles} mas nunca tivemos problemas
COm a dimensao dos que o ANC desenvolveu nos seus campos. Porque toda a
gente estava o tet1/jJo todo a trabalhar.
Um lugar como Tunduru era dirigido porpessoas que nao tinham absolutamente
nenhumas qualiJica[oes para isso. Na verdade} a direc[ao do campo era
essenciaimente Jormada por mulheres. Mulheres de meia-idade. Porque nao havia
outra tareJa para elas no contexto geral das tareJas da luta. Eram pessoas
basicamente sem estudos. Eram esposas de pessoas que estavam na luta a tempo
inteiro} e tinham quefazer alguma coisa. O que e que as mulheresfazem? Cuidam
das crian[as. Isso e uma tareja das mulheres. Elas tratavam da cozinha e da
comida e da distribui[ao dos locais onde as crian[as dormiam.
Os prqftssores eram} provavelmente} os mais qualificados que ja tivemos. E talvez
tenha sido por isso que a I1undi teve Uma educa[ao decente. Pessoas COmo Joaquim
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de Carvalho) que mais tarde foi Ministro da Agricultura) Gabriel Simbine}
Gideon Ndobe) Maria da LuZ Guebuza...
Pessoas desse n/ve! foram prqftssores primarios da Ilundi. E a gestao geral do
campo} o controlo do campo} a produfao na horta} eram jeitos pelo extrcito. A
Ilundi ja tinha instrufao militar a partir dos 12 anos.
Os portugueses bombardearam uma vez aquele campo. Levaram os mit/dos todos
para o mato. Mantiveram-nos seis semanas no mato. Seis semanas no mato! Mil
crtanfas.
A Pamela tinha urna no<;ao muito clara do earaeter da luta e do seu
propria papel e, portanto, resume:

Pamela: Ao entrar naquela situafao mOfambicana tornei-me uma participante
a tempo inteiro da Luta de Libertafao. Penso que a minha contribuifao para a
luta do povo sul-eifricano loi mais positiva por eu estar em MOfambique. Tudo o
que eu fiv no contexto de MOfambique} foi senJjJre uma contribuifao para a
Africa do Sul. Sem a Independencia de MOfambique nunca teria havido uma
Africa do Sul livre.
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25 de Junho de 1975 foi dia de Celebra<;:ao, de Vitoria, de Alegria.
A guerra colonial tinha-se tornado demasiado cara para Portugal, quer
em vidas quer em dinheiro e, a 25 de Abril de 1974, uma conspira<;:ao de
oficiais de nlvel medio ocupou pontos-chave em Lisboa e instalou uma junta
militar sob o comando do General Spinola, a "Revolu<;:ao dos Cravos". Sob
pressao dos elementos mais revolucionarios das For<;:as Armadas ele demitiuse em Setembro, deixando os dirigentes do Movimento das For<;:as Armadas,
cada vez mais a esquerda, a negociar a liquida<;:ao do Imperio Portugues com
os dirigentes da resistencia africana.
Samora Machel assinou um acordo com o Ministro dos Negocios
Estrangeiros de Portugal, Mario Soares, em Lusaka, apelando a um cessarfogo e prevendo a tomada de posse de um governo da Frelimo. Chissano
tornou-se o Chefe do Governo de Transi<;:ao em Mo<;:ambique.
O 25 de J unho de 1975 foi um dia de Orgulho para todos aqueles que
se consideravam mo<;:ambicanos.
Os mo<;:ambicanos vivendo na Africa do Sul tambem celebraram a
Independencia de Mo<;:ambique.
Mas quem e que era mo<;:ambicano?
Eram muitos. Muitos deles na Cidade do Ouro (e carvao),Joanesburgo.
Muitos deles no bairro popular de Chiawelo onde vivem tambem os sulafricanos de etnia tsonga. Ou changanas, se usarmos o termo mo<;:ambicano. 33
Muitos dos mineiros vieram de Mo<;:ambique mas, para poderem sobreviver,
muitos deles esconderam a sua identidade nacional e tentaram obter um
bilhete de identidade sul-africano.
Nesse dia da Independencia do seu pais, eles quebraram todas as regras
e juntaram-se na garagem da familia Moshotolo, beberam e cantaram,
dan<;:aram e riram: Viva a Frelimo. Estavam orgulhosos e felizes. A sua propria
maneira tinham contribuido para esse dia.
A historia dos Moshotolo e uma historia que, com umas poucas varia<;:öes
\1
A etma tsonga, ou changane, estende-se pelos d01S lados da frontelra entre Mo~amblgue e a Afnca do
Sul, falando a mesma lingua e com habltos culturalS ldentlcos. (N. doT)
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individuais, podia ser contada pelos milhares de mineiros que vieram para a
Africa do Sul nos anas vinte, trinta, quarenta, cinquenta e sessenta. Alice
Mkatshwa ja faleceu, mas teve um profundo prazer em me contar a historia
dela e do marido:

Alice Mkatshwa nasceu em 1929 em Chicumbane, na provincia de
Gaza, o corac;:äo da Missäo Suic;:a que, de muitas formas, foi o lar da resistencia
moc;:ambicana, opondo-se a Igreja Catalica predominante. o pai dela foi um
mineiro que morreu na Africa do Sul quando ela tinha 1 ana de idade. Ate
aos 10 anas ela viveu na maior pobreza, com a mäe, na casa dos avos. Os
missionarios decidiram que ela devia ir para a escola. Apas 4 anas de escola
primaria näo se podia, segundo as regras dos portugueses, continuar os estudos
a näo ser que se fosse "assimilado", um sistema particular dos portugueses
em que urna pessoa negra podia ser "elevada" acategoria de cidadäo portugues
se falasse portugues, fosse catalica e tivesse abandonado as suas formas
tradicionais de viver. A Alice teve que deixar a escola, foi recebida por urna
pessoa da familia, Natala Sumbane, que dirigia a secc;:äo feminina dos grupos
juvenis da Missäo Suic;:a, os MintlaJlJa mas que tinha o problema de ter as
pernas paralisadas. A Alice dividia o tempo entre ajudar em casa, ajudar as
novas crianc;:as da escola primaria e ajudar os jovens na Missäo.
Ela conta a historia de urna criancinha camponesa que, tal como ela, ia
a escola. Levantava-se muito cedo, de manhä, lavava as roupas e apascentava
o gado antes de ir para a escola. Era um desses miudos brilhantes para quem
o trabalho na escola era tudo. Chamava-se Eduardo Mondlane.
Um dos alunos de Alice Mkatshwa, Antonio Chambale, interessouse por ela. Era um mineiro que estava de ferias. Quando voltou para a Africa
do Sul, comec;:ou as formalidades de pedir a mäo dela, poupou o dinheiro
suficiente para pagar o lobola e, na vez seguinte que volta u a sua terra,
Manjacaze, casaram-se (1951). Aconteceu de urna forma dramatica, porque
a Natala näo concordau em perder a Alice. Näo so se opos ao casamento e a
ter urna festa de despedida em sua casa, como tambern, no dia do casamento,
apropriou-se de todas as roupas e todas as coisas de casa que a moc;:a tinha
conseguido juntar para levar consigo para o nova lar. A Alice entrou na casa
da familia do marido .a chorar, sem nada a näo ser o vestido de casamento
que tinha no corpo. Passou duas ou tres semanas feliz com omarido. Entäo,
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urna tarde, apolicia chegou a porta deles, pedindo ao Antonio para os
acompanhar. Nao tinha pago o "imposto de palhota"34 e foi levado para o
chibal0 35 . Dm tio, que nao conseguiu suportar o facto de um jovem, casado
ha tao pouco tempo, ter que sofrer, arranjou dinheiro para pagar a sua
liberta<;:ao e, alguns dias depois, o Chambale fugiu, durante a noite... de volta
a Africa do Sul e as minas.
Quando ele se foi, sem a protec<;:ao do marido, a vida da Alice tornouse um inferno. Ela vivia com a mae e o pai do Antonio, mas o pai tinha outra
mulher numa casa proxima da deles, com outros filhos. Tudo o que a Alice
possuia ou que omarido mandava das minas ia para o pai e a sua outra
familia. Ela e a filha, Angelina, nascida um ana mais tarde, nao tinham
nada. Mal havia comida para comer. E era obrigada a esconder o outro vestido
que possuia, que usava para ir a igreja. Quando o marido se apercebeu do
que estava a acontecer, decidiu que ela deveria abandonar a casa, durante a
noite. Nessa altura ja tinha o ~(,l!;undo bebe, a Nelly, so com algumas semanas.
A mais velha foi deixada com a avo materna e ela conseguiu chegar a Louren<;:o
Marques e, depois, a Ressano Garcia (1954). O Antonio tinha chegado no
comboio para Komatipoort para se encontrar com ela e, juntos, regressaram
a Citydeep, em Joanesburgo, onde aMissao Sui<;:a lhes podia ceder
temporariamente urna casa ate eles se instalarem.
A chegada ela apercebeu-se que o marido ja nao se chamava Antonio
Chambale. Atraves de alguns amigos da etnia venda tinha conseguido obter
urna nova identidade, Jimmy Moshotola, nascido em Venda. E ela propria
teve que encontrar urna nova identidade e tornou-se Alice Ndlovo, nascida
em Tsaneen, urna area de tsongas no norte da Africa do Sul. As filhas tambern
adoptaram este apelido e, ate ao casamento, mantiveram-no. Disseram aNelly
para nunca revelar a ninguem, nem sequer aos melhores amigos, que tinham
vindo de Mo<;:ambique. Era, na verdade urna nova identidade.
O terceiro filho deles, o unico rapaz, o Sertorio, nasceu em Sophiatown.
Mas logo a seguir os boers disseram a toda a gente para se irern embora. O
bairro ia ser demolido. Chegaram tempos dificeis. Ao principio arranjaram
lugar para viver no bairro de Alexandra, mas o Antonio achou-o demasiado

14
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Imposto geral minimo que os negros nåo aSSlmllados deVlam pagar anualmente.(N.doT.)
trabalho for~ado que os portugueses ttnham lntroduzldo para' os "tndigenas".
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inseguro. Demasiados tsotsiS 36 . Nessa altura ele trabalhava em Joanesburgo.
Mas onde e que podia viver? So as pessoas nascidas em Joanesburgo tinham
autoriza<;ao para la viver. A Alice nao tinha autoriza<;ao nenhuma dada que,
de acordo com o seu bilhete de identidade, ela tinha nascido em Tsaneen.
Mas, com as mulheres, as autoridades eram menas rigorosas. Eles
improvisaram urna historia de abrirem urna alfaiataria em Daveytan e ela
obteve permissao para possuir la urna casa. Foi la que a familia teve que se
instalar ate o Antonio considerar inaceitavel viver na casa da mulher e so la
ser tolerada ilegalmente. De alguma forma, atraves de amigas e manipula<;ao,
conseguiu obter um lugar em Chiawelo, urna casa em que a familia vive ate
haje.
As leis do apartheid e a lei de Grupos37 sao ainda urna horrfvel
recorda<;ao para muita gente. Para os estrangeiros que entravam no pais e
queriam instalar-se la era ainda pior.
Mas a familia Moshotola conseguiu penetrar no sistema. E nao foi so
isso que conseguiram. O Antonio era politicamente muito activo. Desaparecia
a noite para ir a reuniöes. A Alice nunca soube onde ele estava depois do
trabalho, mas, as 23 hOa, ele estava de volta para junta dela. Nem ela nem
os filhos - mesmo depois de crescidos - sabiam em que e que consistia esta
vida politica.
Alice: Naquele tempo o Chamba/e tinha reuniiJes do ANC Ndo sei aonde.
Com Mandela e esses. No tempo era Sophiatown. Sempre saia de casa. la para
areunido (1956-57). Reunido. Reunido. Reunido. Quando Mande/a estava na
prisdo} vai traba/har na c1andestinidade. Ndo sei onde. No Ciry. Porque as
mu/heres ndo podem ouvir do ANC Porque as mamanas Ja/am muito.
Mandau construir urna garagem onde havia dois tipos de encontros:
reuniöes do ANC e reuniöes da, assim chamada, Associafdo Lanterna.
A Lanterna era urna associa<;ao funeraria em que se reunia todo o tipo
de confissöes religiosas: Havia cat6licos, havia nazarenos, havia, e clara,
membras da Missao Sui<;a, metodistas eoutros. Reuniam-se semioficialmente.
E, particularmente no principio, cram principalmente mo<;ambicanos
'"
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a maioria dos filiados. A pouco e pouco o pequeno grupo foi-se alargando e
cobriu tambem sul-africanos, os vizinhos e colegas de trabalho.
Mas o Antonio e um pequeno grupo de amigos proximos usava aquele
grupo como cobertura para um trabalho politico mais serio. Näo estavam em
contacto com a Frelimo na Tanzania, a distancia e as comunica<;öes eram
obstaculos demasiado grandes, mas o pequeno grupo sabia que, quando a
reuniäo era dentro de casa - e näo na garagem - era porque havia questöes
politicas na agenda que näo eram para consumo publico.
Antonio Chambale faleceu em 1997. Ja ca näo esta para nos contar
tudo o que fez, mas um dos seus amigos mais proximos e companheiros
politicos desse tempo, Azarias Nkuna, fez um discurso no funeral em que
disse:

Nkuna: Muitas familias, na Africa do Su~ pertencem a associafoes. Essas
associafoes existem, principalmente, para tfiudar quando hd dificuldades nas
familias. Assaltos, etc. Pagas para a associafa0 como membro. Portanto, aquela
dlula era uma pseudo-sociedade chamada A Lanterna. Uma sociedade funerdria
mas com aspectos cfandestinos. Datava de 1962.
Prosseguiu resumindo a forma como a organiza<;äo se desenvolveu.

Nkuna: Muitas das pessoas desse tempo jd faleceram e estamos a contar isto
para que as pessoas de MOfambique saibam. Era assim que fa:ifamos as coisas
na Africa do Sul. Em 1975, quando a Frelimo conquistou a Independencia,
todos os mOfambicanos celebraram. Vieram todos d casa do Chambale para
celebrar a Independencia de MOfambique.
O Chambale era set1pre tao receptivo. Mesmo aqui na Africa do Sul, naqueles
dias dificeis, estava sempre pronto a abrir aporta ds reunioes afavor da FreIimo..
Sempre que havia afgum tema politico a debater iamos a casa do Chambale. Mas
Id fora eram conversas normais sobreJtmerais. Dessa fom/a sabiamos, entre nos,
quando o tema era politico: E tet1pO de ir a casa do Chambale.
E Nkuna terminou o seu discurso dizendo:

Nkuna: Embora tivesse comefadopor ser uma coisa mOfambicana, muitaspessoas
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entraram na organiZarao. Ab'7u-se a todos os grupos etnicos, os sutuI, os suazis.
A Associarao cresceu de tal forma que era para todos. E devemos orgulhar-nos
disso. Mostra-nos a unidade que existe no povo.
O relacionamento entre Morambique e a Afn'ca do Sul tf muito complexo. Embora
sqamos de Morambique estamos na Africa do SU0 falamos changane e sentimonos em casa. O mestJJO se passa cotJJ os Chambales e os Nkunas, sentem-se em
casa. Isto etifatiza como a demarcarao tf attijicial.

]:i depois disto o propria Azarias Nkuna tambern faleceu. Mas um outro
amigo proximo e parente de Chambale, Agosto Machado Manjate, conta-nos a sua historia desse tempo, como chegou a Africa do Sul em 1952 vindo
daquilo que era, entao, conhecido como Africa Oriental Portuguesa. Dado
que ele nao conseguiu documentos de identidade sul-africanos, quer a sua
esposa zulu (do Natal) quer os filhos foram sempre considerados
"portugueses", nao sul-africanos. Isto significava problemas permanentes para
encontrar acomoda<;ao como ja foi explicado acima. Ele proprio tambern
veio como mineiro atraves da empresa de recrutamento WENELA, mas nao
ficou muito tempo nas minas. Na verdade muitos mo<;ambicanos, quer
quisessem ser mineiros, quer nao, passavam pelas minas como unica forma
de sair legalmente de Mo<;ambique, na esperan<;a de que, mais tarde,
encontrariam o emprego que queriam. E o Manjate teve sucesso. Depois de
uns anos como jardineiro e ajudante, numa empresa de constrw;:ao, obteve
um emprego na Delega<;ao do Trabalho de Mo<;ambique, dirigida pelo governo
portugues. Foi atraves desse escritorio que ele conseguiu obter urna casa em
Chiawelo. Tambern ele escondia permanentemente a sua origem mo<;ambicana
mas diz que, apos a Independencia de Mo<;ambique abriu-se, e foram essas
pessoas que se ligaram a Lanterna. Devido a situa<;:ao no pais aquilo mantevese muito secreto e qualquer aspirante a membro era escrutinado
profundamente antes de lhe ser permitida a entrada.
Depois da Independencia de Mo<;ambique usaram o drculo interno da
Lanterna para criar aquilo a que chamaram O Grupo Dinamizador da Africa
do Sul. Queriam mostrar a sua solidariedade com a Frelimo e, se alguem
pertencia ao Grupo Dinamizador, isso significava que era um membro
politicamente activo. Tinha um Secretario, um Tesoureiro e um Presidente.
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o Manjate era o Secretario.
Antes do primeiro aruversario da Frelimo juntaram urna boa soma de
dinheiro e quatro pessoas foram enviadas para a entregar a Frelimo. o
contacto deles era )osefate Machel, que organizou um grande encontro com
o irmäo, Samora Machel. O Manjate ainda guarda as fotos desse acontecimento
e recorda, com orgulho, as palavras de Samora para eles:

'Voces devem continuar a lutar como puderem" e disse umas palavras muito
encorqjadoras: {(o combatente na c!andestinidade estd mais em perigo do que a
prOpria tropa) o soldado que tem arma} porque o combatente na c!andestinidade
nao tem nada para se difendetj so tem que se difenderpela boca. Mas continuem. "
O primeiro donativo foi entregue as For<;:as Populares de Liberta<;:äo de
Mo<;:ambique, as For<;:as Armadas da Frelimo. Mas a ocasiäo de recolha de
dinheiro para a Frelimo näo foi um acontecimento isolado. Desde 1976
diferentes bra<;:os da sociedade funeraria foram contribuindo e todos os anos,
no mes de Dezembro, um grupo de sul-africanos, de origem mo<;:ambicana,
viaja para Maputo e säo recebidos pelo Presidente, primeiro Samora, depois
Chissano, para mostrar o seu permanente apoio a Frelimo.
Apas a Independencia de Mo<;:ambique, a fun<;:äo secreta da Lanterna
passou a ser a de apoiar o ANC. Toda a rede foi quase desfeita quando a
policia obteve informa<;:äo interna sobre o seu trabalho real. O Manjate foi
apanhado pela policia e interrogado durante tres dias consecutivos. Tentaram
faze-Io falar sobre o Grupo Dinamizador. Tentaram liga-lo com as actividades
de outros membros da Lanterna. Mas ele conseguiu engana-Ios. E eles nunca
descobriram o que tinha acontecido realmente:

Manjate: O JoseJate foi o primeit·o chife. Qualquer informafao que a gente

tinha na Africa do Su" a gente dirigia ao JoseJate} e as datas propostas para a
reuniao tambim eraflJ dirigidas ao Josefate} que ia discutir com o Presidente. Para
viqjarpara a Manhira precisava-se de uma Guia de Marcha. Eu era o Secretario
do Grupo Dinamizador e assinava autorizafoes de entrada em MOfambique.
Isso ja tinha sido negociado na Migrafao.
Depois do massacre do Soweto} a 16 de Junho de 76} flJuitosjovens queriam fugir
para MOfambique mas nao sabiam como. Alguns vinham pedir informafao e
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ditigiam-se a mim e eu tentei saber se esse estava interessado ou era infimnadolj
porque ogoverno sul-ajticano pagava belll aos informadores. Eu investigava e dei
guia de marcha a quem era verdadeiro) como se o pai dele tivesse voltado para
Morambique e ofilho quetia visitd-lo.
O Josefate ia ter com o chefe da Migrarao e estudava como diferenciar alguem que
veio para oANC ou alguem que veio de visita) nao para se integrar no ANC. A
gente dava guia de marcha. Para quem veio para oANG, o chefe da Migrarao de
Ressano Garcia) Generoso) devia saber. Concordaram que) quando o Mar!Jate
passava guia de Illarcha) atras) punha um "x)) a finta vermelha . EIlI Ressano
Garcia sabiam que este vem para o ANC. O sinalzinho. Quando chega Id o
Generoso sabe quem e e a quem se devetia ditigir. Ao chefe do ANG, a Zuma)
Lennox ou a 'Tata))) cda. Dhlokolo) que ja Jaleceu) mas era um dos ptimeiros
que chegou em Morambique. Yeio com a Independencia. Se flrem muitos) tres ou
quatro) podiam estar na mesma carruagem) mas nao deviam conhecer-se. Se era
para sair amanhii, ligava para o chefe de Ressano Garcia) Generoso) a dizer que
vinha o dia seguinte para dar uma encomenda. A encomenda e cinco maros de
cigarros Lexington. Ele sabe que) se sao 5 Lexington) sao 5 camaradas que tem
que entrat: A segunda prova era que tinham que ter o "x)) vermelho. Ja fli
combinado. Era o Generoso que sabia e mais alguns (poucos) que tinham a
confianra dele porque) naquela altura) havia Illtlitas tropas e ainda tinham esse
rancot:
Quando MatijateJalava com Generoso era chamado "/lluno 4)). Faziam-se piadas.
O seu pai continuava a ilIe chamar assim. Se houvesse um assunto muito urgente
chamava-se oJosefate. E tambilll nao se mencionavam nomes.
Sem ter nenhumas estatisticas, o Manjate calcula que cerca de 50
pessoas passaram a fronteira dessa forma. E acrescenta, a rir-se, que tambern
foram capazes de detectar alguns dos espi6es que os sul-africanos tentavam
mandar, e o Generoso encontrava alguns pretextos para evitar que essas
pessoas entrassem em Mo<;:ambique.
O Manjate obteve urna casa, da Frelimo, em 1976, na Matola, e mandou
de volta a familia, mas ele propria permaneceu em Joanesburgo ate 1991.
Antonio Chambale, pelo contrario, sentiu que se estava a passar alguma coisa
quando, em 1976, os vizinhos come<;:aram a falar sobre as reuni6es que ele
realizava em sua casa. Preparou-se, entregou a casa em Chiawelo a filha
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mais velha, Angelina, meteu a mulher, as filhas mais novas e os dois netos
no carro e, sem serem notados, atravessaram a fronteira para Mo<;ambique.
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filho do Chambale, Sertorio Chambale, näo ia com eles no carro.
Ele ja tinha sido obrigado a deixar o pais alguns meses antes. Quando se
iniciou o levantamento do Soweto, em 1976, ele estava a acabar o ensino
secundario na Escola Secundaria de Bankuna, no Bantustäo do Gazankulo,
no norte do Transvaal.
Pertencia a urna organiza<;äo estudantil e a celula do ANC na escola.
Sertorio:Era uma coisa muito distreta. o Joel Sibrya tornou-se comandante.
Um dos mais temidos. Ele era o nosso prifeito-chife na escola em que eu estudava
ejoi atraves dele que eu conheci o A.}V~ que aprendi muita coisa sobre o A.}Vc.
Eles ensinavam-nos. Näo sei se se pode chamar dquilo uma dlula, mas era um
processo deliberado de educar os jovens. Portanto, em lugares como os internatos
estavamos muito bem colocados para isso.

Aprendeu tambern a usar armas, urna li<;äo que, mais tarde, lhe foi
muito util. Ele chamava-lhe instru<;äo militar ad hoc.
Alguns dos seus camaradas queimaram os escritorios da escola. No dia
seguinte apareceu a policia e verificou toda a gente nos dormitorios. Ele foi
um dos suspeitos de ter tornado parte naquilo. As suas inclina<;öes politicas
eram conhecidas. Tinha estado em Mo<;ambique em 1975 com o pai, de
visita e, quando regressou, come<;ou a distribuir camisolas da Frelimo na
escola. Isso foi desculpa suficiente para apolicia fazer urna liga<;:äo com o
incidente nos escritorios da escola. Mas näo o podiam incriminar porque näo
tinham provas de que ele tivesse tornado parte na ac<;äo.

Sertorio:E, na verdade, eu näo tinha nada a ver com aquilo... mas era a unica
pessoa com um radio-transistor. Quando eu passei para a r classe o meu pai
ficou täo contente que me comprou um radio-transistor, o que quer dizer que
aquele radio podia apanhar o extenor. Costumavamos usar esse radio para escutar
a Radio Freedom, a radio do PACK, e a radio da FreIimo. Aprendfamos as
.,.
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canfoes da liberdade} atravis daquele radio. Sempre que havia um grande desafto
de Jutebol na AS} todos os estudantes vinham ouvir o relato e compravam
emblemas. Costumavam comprar montes de emblemas} sabes} e ouvir o r-e!ato} de
boxe} tudo. Eu era o unico que tinha um radio. Portanto eu era Ull/a boa pessoa
para eles} porque compreendia muita coisa sobre MOfambique} nessa altura. O
meu pai costumava contar-nos muitas coisas sobre. E/e i como um historiador.
Costumava Ja/ar-nos de KlJJame Nkrumah} Eduardo Mondlane. Eduardo
Mond/ane nasceu na sua aldeia de Mat!Jacaze. Sabia tudo. Portanto eles pediamme: Conta-nos sobre o Mondlane. E eu comefava. Atravis da histOtia oral eu
contava-Ihes. Sabia um bocadinho...
E} quando eu voltei de MOfambique} em 1975} fomos durante asfirias do Nata~
voltei com um monte de camisolas que comprei} sem que os meus pais soubessem.
Quando voltei a Bankuna dei algumas aos meus amigos. Costumavam vesti-Ias
por dentro} com uma foto de Samora MacheL Foi uma grande coisa... e tambim
nos estavamos a tornar militarista~ nessa altura} porque me recordo que podiamos
comprar aquelas roupas com aqueles padroes mi/itares. Recordo-me} e ainda tenho
Jotogrqfias} em que parecia que estava de uniforme militatj e esse Julano Joel
Sib!ya Ja/ava de politica nessa altura, de forma que nos tornamos amigos muito
proximos. E depois havia um Julano que veio de PretOria} um Julano do ANC.
Eu so descobri isso, agora que olho para tras} porque ele foi a pessoa que me
ensinou como usar uma arma. E costumavaJalar do ANC. Mas indirectamente}
porque aquilo nao era} qficia/mente} uma celula.

o incidente ocorreu para o final do ano. Tinham acabado os exames. A
escola fechou e ele voltou ao Soweto. O pai e a celula da Frelimo na Africa
do Sul aconselharam que o melhor para ele era ir-se embora:
Sert6rio: Eu nao morava com os meuspais. Ficava em Chakuma. Eles andavam
a prender toda a gente jovem. Subitamente apercebi-me como os pais podem ser
secretivos. Eu tinha a minha primeira namorada} no bairro de Chiawelo epensava
que so eu i que sabia. AM voltar para casa. Sentamo-nos. Eles disseram: Tens
que te ir embora. Porque se ftcares aqui} no dia seguinte} ao acordares} as pessoas
ja o saberao} porque havia irifårmadores mesmo el volta daquele lugar. Eles vaG
contar el policia...Mas para onde i que eu hei-de ir? Os meus pais responderam:
Tens que ir para casa da Unica. Fiquei chocado... ftquei com eles durante uma
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semana... mas a Unica nao estava id. Estava no campa. Portanta foi nessa
a/tura que eu percebi que e/es sabiam de tudo (ri-se) ... estava a fazer Historia.
E o Sertorio conseguiu escapar.
Uma das primeiras pessoas que precisaram de apoio da Associa<;:ao
Lanterna, em casa dos Chambale, foi um membra da Sociedade Funeraria.
Nao pertencia ao circulo interno, mas veio ter com e1es pedindo ajuda para o
filho, Tommy, que se tinha metido em probiemas serios com apolicia.

Tommy Ndhlela nasceu em Kliptown, no Soweto, em 1953, no Iocal
onde, dois anos mais tarde, seria apravada a Carta da Liberdade como
documento de base do ANC. Pouco depois a familia mudou-se para Chiawe1o,
do outro lado da ponte do caminho-de-ferra. O Tommy era briIhante e
ambicioso. Sempre o me1hor da turma. Recorda-se que s6 teve que repetir
um ana por causa de urna doen<;:a nos olhos. Em 1968 come<;:ou a escola
secundaria e foi nessa altura que come<;:ou a ir a reuni6es e a interessar-se por
politica. Por volta de 1972 o Movimento Consciencia Negra estava aganhar
for<;:a em muitas universidades para negros. Ele foi um dos que fundaram
urna organiza<;:ao de estudantes, uma sociedade de debates que rapidamente
se uniu a organiza<;:6es nacionais de estudantes como o SASM (South African
Students Movement) e o SOPA (Socialist Party of Azania3~.
De urna forma geral os professores eram negras, mas havia um professor
branco. Embora fosse qualificado em matematica e fisica, que eram coisas
ta~ necessarias nas escolas daque1e periodo, aque1e professor foi encarregado
de lhes dar Educa<;:ao Religiosa que, e daro, era a materia menos importante
para aque1es jovens. EIes conseguiram um acordo com ele para que lhes
ensinasse fisica e matematica, cadeiras para as quais nao tinham professor,
mas os professores negros e, acima de tudo, o reitor, negro, foram contra
isso. Os estudantes protestaram que nao queriam que lhes enfiassem urna
religiao dos brancos pe1as ore1has dentro. A questao roi Ievantada junto do
Inspector ( o famoso inspector de Beer que foi o centra da revolta contra a
Educa<;:äo Bantu, em 19764~ e, adivinhem a surpresa, os dirigentes desta
"
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revolta da fisica e da matematica chumbaram todos nos exames finais.
Os que nao foram presos pe1a policia antes disso.
Mas o Tommy teve sorte. Passou nos exames e comec;:ou a trabalhar
como empregado comercia1. Com a ajuda de alguns amigos - que nao tinham
conseguido - ouviu falar de urna empresa de judeus, a Sharpville Electronics,
que oferecia urna bolsa de estudos para um negro. Depois de passar num
teste de aptidao - a sua primeira experiencia nessa estranha coisa - e, depois
de passar alguns meses a trabalhar para a firma, o Tommy teve sucesso e,
para seu grande prazer, comec;:ou a estudar Economia na Universidade de
Turfloop, em 1974.
Turfloop formou muitas pessoas famosas na Africa do Sul, como
Mattheus Phosa e Cyril Rhamaphosa. E foi dessa universidade que foi expulso
Abraham Tiro quando, na qualidade de dirigente da SAS041, se levantou e
falou contra o apartheid e as universidades nos bantustöes, em 1972. Todos
os 1500 estudantes entraram em greve de protesto e outras universidades
bantu tambern aderiram. Ele conseguiu asilo politico no Botsuana onde foi
morto por urna encomenda-bomba no ana seguinte.
O Tommyestava feliz por ter a oportunidade de estudar na Universidade
Turfloop. E estudou aserio. Estava determinado a passar. Mas rapidamente
se apercebeu que, em algumas das cadeiras, iria ter mas notas
independentemente de como lhe tivesse corrido o teste. Comparava os seus
testes com os dos que tinham boas notas e apercebia-se de que algurna coisa
estava completamente errada. No inicio do novo semestre, Julho-Agosto de
1975, confrontou-se com o professor, que lhe explicou que tinha sido decidido
antecipadamente que, dos 80 estudantes, so 40 dos novos estudantes
deveriam passar o primeiro ano. Os que tinham boas notas eram todos
daqueles que tinham chumbado no ana anterior e estavam a repetir o ano.
Depois de protestar contra aquilo, o professor deu-lhe um exerdcio sobre
urna materia que so seria dada no terceiro ano, mas, com a ajuda de alguns
estudantes mais ve1hos, impressionou o professor e teve um excelente 85%
no exercicio.
Por causa dos disturbios nas universidades em 1974 e 1975, nao foi
permitido a Universidade Turloop ter um Conselho Representativo dos
Estudantes em 1976. Os estudantes ficaram furiosos, de forma que quando,
41
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em Junho, souberam que se tinha desencadeado a violencia no Soweto e
viram a foto de Hector Peterson 42 nos jornais decidiram convocar urna
reuruao. O Tommy foi um dos oradores. Os estudantes decidiram boicotar
as aulas e fazer urna manifestas:ao padfica no campus no dia seguinte. No dia
seguinte o campus estava cheio de policias que lhes atiraram gas lacrimogeneo.
O Tommy fez parte do grupo que queimou a Estas:ao dos Correios do campus.
Um estudante foi marta pelas balas da policia. A Universidade foi fechada e
os estudantes receberam ordens para evacuar o campus.
Dormiram todos no exterior do campus, nas montanhas, com medo de
serem presos e mesmo com receio de irern aos quartos buscar as suas coisas.
As casas dos professores negros foram vasculhadas porque pensaram que
eles podiam estar a esconder alguns dos estudantes. No dia seguinte o Tommy
apanhou o comboio para Pretoria e de regresso a familia no Soweto, onde o
ar estava espesso devido ao gas lacrimogeneo. Cheirava a fumo. As ruas
estavam sujas, com pneus, cobertas de cinzas, porcaria, carras.
No final de Julho foram readrnitidas na Universidade do Norte. O
Tommy regressou. Um mes mais tarde a uruversidade voltou a ser fechada.
Ele regressou ao Soweto e, a 6 de Setembra, foi preso quando ja estava
quase pranto para desaparecer.
Tommy:Bateram-me. Deitava sangue do nariz e da boca e, porjim, levaramme. Enquanto o carro seguiajömos ate casa do Iso Moghete, mas nao oencontraram
e jöram para casa do Strike Tokoane. OK, levaram-me para a esquadra de
polfcia de Jabulane. Fui Jechado numa ce/a. Uma cela sq;a. Estava molhada,
cheirava ma!. Estava Id um homem desde Junho... depois do levantamento. Foi a
primeira vez que entrei numa prisao. Estava chocado. Pensava que aquilo nao
era rea!. Aquele homem cheirava ma!. De manha trouxeralll aquela pOtTaria de
cOllIida. Era quase Ifquida. Recusei-me a comer. Ele disse: Tu nao sabes quanto
tempo vais aqui estar. E melhor comeres. Eu pensei que era forte e respondi:
Nao. Nao vou comer isto. Podia-se ver que o homem tinha levado pancada e, na
verdade, ao jim de alguIII tempo vieram-no buscar.
Por volta do dia 110uvi alguem a gritar da outra cela. Era o Strike Tokoane,
que era o funcionatio das Relafoes Publicas do PAC. Hei, Tom, estas aqui?
Respondi: Sim, estou aqui. Ele disse: Oh! fomos apanhados. O nosso amigo
42
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tambim} o Iso Moghete tambim joi detido.
Nessa tarde, um afrikaaner grande, gordo, eabeludo veio busca-los a
eela. Disseram-lhes que os iam levar para Pietersburg. Enquanto esperavam,
foram eoloeados numa sala de interrogat6rios e foram ali deixados sozinhos
num quarto aberto. A ideia era, provavelmente, de que eles tentariam fugir,
saltar a veda<;:ao... e seriam mortos a tiro. Mas eles resistiram a tenta<;:ao.
Teria sido suiddio tentar aquela fuga.
Logo que ehegaram a esquadra de policia de Pietersburg foram levados
para as eelas onde eneontraram o Iso Moghete e outro amigo, Selo Selele.
Tinham sido detidos tres dias antes. E eomo lhes tinham batido! O Tommy
e o amigo fiearam a saber o que lhes estava reservado quando, dois dias mais
tarde, os levaram para serem interrogados. Tambern eles foram sovados. Num
eerto momento o Tommy perdeu a eonseieneia quando lhe bateram eom a
eabe<;:a contra amesa. Com muita for<;:a. Levaram-no a pressa a um medieo.
Ineonseiente. A sangrar. Depois foi levado para urna eela. Urna eela solitaria.
Tinha que beber a agua da retrete. Nao havia outra agua.

Tommy: Depois lembro-me q"e joi la Ulll medico} um assim chamado medico
apareceu ao fim da tarde} com a filha ds cavalitas nos ombros para me examinat:
Oualldo chegoll disse-me: "Parece que nao te sentes bem. O que tf que tens?" "
Tenho tonturas. }) Deu-me alguns complimidos para tomat: E quando me deu os
complimidos fiz de conta que estava a beber mas malltive-os debaixo da lingua.
Depois de eles se irem embora tirei-os. Ismael Mukavele veio ver-nos d plisao e
U/JJa pessoa que eu nao conhecia veio visitar-me. Era oEllos Nkuchane. O causador
dos problemas no J OJveto. O homem que pos a polfcia a correr o tempo todo. O
Ellos era procurado por toda a polfcia sul-eifticana. i\1as foi ele o homem que me
joi visitar d esquadra da polfcia. Um Iugar Ilmito pouco seguro. Ele conhecia o
Iso} mas nao me conhecia a mim. Mas joi-nos visitar a todos.
Cerea de duas semanas mais tarde foram levados a tribunal e reenviados
para a prisao de Pietersburg.

Tommy: Espancaram-nos} humilharam-nos. Tivemos que fiCat; nus} no patio.
Os polfcias brancos meteram os dedos nos nossos traseiros naquilo a que challlavam
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"tousa" - salta - para ver se tinhamos coisas escondidas no t-abo. Nos nossos
rabosl As nossas coisas joram saqueadas. Foi a experiencia mais humilhante}
com todos os guardas epresos a vet: .. depois jomos levados para celas de presos de
direito comum} nao para celas de quem aguarrlava julgametJto. A ideia era nos
sertJ/os sodomizados. Fomos todos c%cados na mesma cela.
Quando o Tommy fala das suas experiencias na prisao podemos sentir
ate que ponto todo aquele pesadelo continua proximo dele ate hoje. Na sua
voz sentem-se as fortes emo<;6es que esta descri<;ao evoca nele.
Tiveram a sorte de, ao entrarem na cela, os outros presos lhes terem
perguntado porque tinham sido detidos. Aparentemente e isso que um recemchegado deve fazer: relatar o seu crime aos prisioneiros, ao chefe da cela e
dos presos. Este era um homem alto, magro, que tinha os seus ajudantes il
sua volta. Portanto tiveram que contar as suas historias a pessoas que tinham
cometido assassinatos, a pessoas que tinham morto os proprios pais, a pessoas
que eram assaltantes il mao armada. Quando o Tommy e os seus tres amigos
disseram que tinham sido detidos por terem enfrentado o Estado, aquilo foi
urna coisa completamente nova para eles. Quando os quatro acabaram de
contar as suas historias, os criminosos de direito comum disseram: "Entao
sao voces os tipos que andam a queimar edificios do governo. Voces sao os
tipos que viraram o estado de pernas para o ar. Sim, voces aqui sao nossos
dirigentes." Portanto receberam acomoda<;6es perto do santuario, do quartelgeneral. Os seus cobertores foram limpos de piolhos. Na prisao tens direito a
dois cobertores e urna esteira, um cobertor braneo no chao e outro para te
cobrires. Eles receberam urna enorme quantidade de cobertores para fazerem
colch6es. Dessa forma tiveram algum conforto na prisao. Nao foram
molestados.

Tommy: Uma coisa que tenho que dizer e que} pe/a primeira ve;V vi sodomia
na prisao em que nos diziam para dormirmos todos nus. Nada de roupa intetior
durante a noite. Se se sente alguem a tocar-nos nao se pode dizer nada... OK, a
noite cantavamos canfoes da liberdade e havia algumas orafoes e depois, as 8
horas} as /uzes eram apagadas e ochife dizia: Nada de mupa intetiot: DurtJ/am
como estao. Fe/izmente} a nos deram-nos optivi/igio de dormirmos com as nossas
/Ympas. Podiamos ouvir homens a gtitar, ao serem sodomizados} ao serem vio/ados.
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Enquanto se dorme nunca temos a cetteza de nao vir a ser a pr6xima vitima.
Mas) durante a nossa estadia id) com sorte) nenhum de nos foi sodomizado.
Concederam-nos o priviligio de semlOS protegidos.

A 20 de Outubra voltaram a comparecer no Tribunal de Pietersburg.
Atribuiram-Ihes uma fian<;a de 500 randes a cada um. O irmao do Selo Selele,
que era medico, pagou os 2 000 randes e eles safram.
Uma semana mais tarde tinham todos deixado o pafs. No mesmo dia
mas para sfrios diferentes.
O Tommy decidiu ir para Mo<;ambique. O pai tinha nascido em
Mo<;ambique. Tinha vindo para a Africa do Sul no inicio dos anos 40, para
trabalhar nas minas. Obteve uma identidade sul-africana, casou-se e todos
os filhos nasceram na Africa do Sul. Embora o pai ja nao tivesse famflia
proxima em Mo<;ambique seria como uma viagem ao passado, as suas rafzes
ancestrais. O pai ajudou-o a fazer os contactos necessarios.
E clara que o Tommy nunca tinha ouvido falar da Associa<;ao Lanterna.
Nem sequer sabia que havia um grupo de mo<;ambicanos, trabalhando nas
minas, que se estavam a especializar em actividades clandestinas. Alguns
eram velhotes, ja residentes na Africa do Sul ha muito tempo e, de alguma
forma, envolvidos com o ANC. Alguns envolvidos nas actividades da Frelimo.
Tambem eles habituados a actividades clandestinas. E disseram ao pai do
Tommy: ''Vamos ajudar o teu filho a sair do pafs." Depois foram a Roodport
Western Deep Levels 43 onde a "mafia" mo<;ambicana era especialista em forjar
e falsificar documentos.

Tommy: Tinham tudo id na mina. Inacreditcivel. Fui id levado pelo falecido St:
Gundani) que era o director e proprietcirio do Grupo Culturai Mzumbe) um
grupo culturalmuito conhecido na Africa do S ul.
Ele falava ndaujluentemente (lingua do centra de Mo<;ambique, de onde a
familia do Tommy tambem tinha vindo). uvou-me ds minas efez os seus
contactos. E ali mesmo foi produzido um documento falso) COtJl toda a minha
histOria) dizendo que eu tinha trabalhado nas minas e tinha vindo para a Africa
do Sul e que estava a ser repatriado para Mo[ambique. Ensinaram-me que eu
devia fingir que nao falava nenhuma lingua sul-africana bem) teria que ser
41
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janagalOf4 e unJ bocadinho de zulu. Jd tinham preparado tudo no aeroporto. Eu
devia sair via TA?, a empresa aerea portuguesa} onde tinham um bom contacto.
Com tudo pronto e organizado o pai comprou o bilhete e quem se
encarregou de o levar de casa ao aeroporto, de manhä cedo, foi o sr. Moshotola,
o pai do Sertorio. Era urna rede de amigas.

Tommy: Levou-me no carro que havia de levar para MOfambique, mais tarde.
Era tima cartinha qtle ele usavapara as stias voltas da lavandatia emJoanesburgo.
Eu ia escondido nas traseiras. Levou-me de manha cedo. Mas, antes de ir, tinha
que me despedir da jamilia. Toda a gente estava a chorar. Foi o momento mais
triste da minha vida o qfastar-me da minha janJifia sem saber se os voltava a ver.
Deram-me dinheiro e} no sdbado, tinha ido d cidade comprar toda a roupa que
pude. E levei afguns dos meus livros e os meus doet/mentos da universidade comigo.
Levei na minha velha mala tudo o que tinha a ver com a minha educafao. Disseramme para levar roupa misturada} sl!ja, nao passada aftrro} de um numero maior
do qt/e o meu epara ir com o cabelo despenteado e conpJido. As seis da manha de
uma segundafeira fomos para o aeroporlo de Ian Smuts} em Joanesburgo. Quando
cheguei a minha maeJa Id estava. Entao deram-me um impresso chamado Guia
de Marcha e entreguei a mala no ba!cao. Foi verijicada. Era a primeira vez na
vida que andava de aviao.
Eu estava calmo. Nao conseguia acreditar naquilo. Tinha que actuar o mais
naturalmente possive/' porque era a minha vida que estava em risco. E o SJ:
Chambale} como tambim era conhecido entre os amigos} estava Id atras, dizendome para jicar calmo e ir d a!fandega e d migrafao. Eles vao-me fazerperguntas e
eu vou ter que jingir que nao conpreendo. Tenho que parecer esttipido. E} na
vm/adel quando Id cheguei} olharam para aquele bocado de papel e chamaram
tlllJ policia negro para me fazer perguntas sobre para onde eu ia eporque. Eu so
dizia: '.:4ni xi tive. Ani xi tive. Mina Kaya. Mi jamba kqya. JI Vou para casa.
Nao percebo o que estao aperguntar. Vou para casa. Os meus documentos tinham
a informafao jalsa de qtle eu tinha sido despedido da ?JJina e regressava a casa.
Estava eSCJito em pOrlugues e etl tinha aprendido afgumas palavras de pOrlugues:
'Vou para casa. JI Portanto tinha que insistir nessas coisas.
Dava para ver que opoNcia negro tinha afgumas suspeitas mas continuei a dizer
as mesmas palavras. Finalmente devolveram-me os documentos
44
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e dissera1Jl-me: Vai. E disseram-me onde devia embarcar no aviao. Entrei no
aviao e sentei-me. O meu cora{ao batia. Batia. Batia. No momento da partida
nao sabia o que i que ia acontecer. Era a ptimeira vez que entrava num aviao.
Tiveram que me q;udar a apettar o cinto de seguran{a. Quando aquele enomle
animal, aquela gigantesca maquina come{ou a correr na pista eu estava tao
assustado! E, finalmente, levantou voo. Nao consigo lembrar-me dos pormenores
do que aconteceu naquele aviaoJ so me recordo de aterrar neste pais quente, quente,
quente. Muito quente. E tive que il' levantar a minha bagagem. Nao tinha para
onde ir. O meu ponto de rqerencia era ir ter com o St: Tutu. O st: Tutu era amigo
do sr. Gundani eJa estava injormado da minha chegada. E as instru{oes que
tinha recebtdo eram de, d saida do aeropotto, depois de passar pela 1I1igra{ao e
pela Aifandega, apanhar um taxi e dar-Ihe o endere{o. O condutor do taxi havia
de me levar Id. Depois de desembarcarpassei pela Migrarao. A policia pediu-me
o documento. Eu mostrei aquele documento. Para eles era um documento genuino
e deixaram-me passat:
A "mafia" moyambicana tinha feito maravilhas. O Tommyestava em
seguranya. Embora muito abalaclo e sozinho...o Tommy tinha chegaclo a
Moyambique, a sua retaguarcla segura.
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o Tommy e o Sert6rio fizeram ambos parte do levantamento estudantil,
embora tenham participado fora do Soweto. A Thandi e a Filcile eram,
igualmente, mitidas de bairros , que se viram obrigadas a separarem-se das
familias e irem para o estrangeiro. Nao se conheciam, na altura mas, de
diferentes formas, tambem acabaram por dar a sua contribui<;ao em Maputo.
A Thandi era da familia Ngwenya, com cinco irmaos. Frequentou a
escola em Springs mas, quando andava na escola secundaria, a mae contraiu
uma doen<;a mental, o que significou que nao podia ser deixada sozinha em
casa quanto mais cuidar da familia. A Thandi, nome que cinha antes de ir
para o exilio, era a unica filha que podia desempenhar esse papel. A irma
mais velha ja estava casada e tinha deixado a familia, e a irma mais nova era
demasiado jovem. Portanto a Thandi foi tirada da escola, aos 15 anos, e
tornou-se a mae da familia. O pai, embora muito carinhoso e dando muito
apoio, era um condutor de camioes de longa distilncia e, por causa disso, saia
de casa por longos periodos. Deixava sempre dinheira suficiente e concinuou
sempre a tentar encontrar urna cura para a mae, mas, na realidade do dia-adia, era a Thendi quem se encarregava das coisas.
Era duro, em primeiro lugar porque as doen<;as mentais nao eram bem
entendidas e ela orgulha-se de se lembrar que a familia nunca deixou de estar
ao lado da mae, mesmo quando a Thandi era chamada de um lugar qualquer
longinquo do bairro porque a mae tinha fugido, e alguns dos vizinhos tinham
reac<;oes estranhas em relac;ao ao seu comportamento e riam-se da familia. A
tinica cura conhecida, naquela familia muito religiosa, era leva-la aos
"Profetas" e rezar pelas suas melhoras. Apesar de ter sido um periodo dura,
a Thandi recorda, com ternura, os sentimentos profundos que desenvolveu,
nao s6 pela mae, mas tambem pela irma, 4 anos mais nova, a Margaret, que
ela criou junto com os outros irmaos.
A medida que o tempo passava, os irmaos mais novos comec;aram a
ter idade suficiente para a ajudar nas lides caseiras e igualmente pareceu que
a mae melhorou um pouco. Isso deu :il Thandi mais tempo para estar com
alguns amigos que continuavam a ir :il escola e que se estavam a envolver,
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eada vez mais, na politica. A Thandi foi a algumas das reunioes e come<;ou a
ler algurna da literatura que cireulava, eseondendo papeis elivros debaixo do
eolchao, ou embrulhando-os em jornais e, depois, metendo-os numa eaixa
debaixo da eama, eomo lhe ensinavarn nas reunioes. Reeorda-se, em particular,
a revela<;ao que foi para ela ler um livro da Angela Davies. Muitos dos amigos
iam desapareeendo, um a um, e toda a gente sabia que tinham deixado o pafs.
Vm dia a Thandi foi apanhada pela policia e interrogada sobre esses amigos.
Ela manteve a posi<;ao de que nao sabia para onde eles tinham ido e eles
soltaram-na. Dessa vez foram delieados eom ela mas foram claros em que
aquela era a sua ultima oportumdade; eles queriam informa<;oes sobre aquelas
pessoas.
Foi af que ela pereebeu que tinha a vida em perigo. Ao prindpio nao
aereditou nisso, mas os seus dirigentes direetos disseram-lhe para se preparar
para ir embora. Se bern que intimidada, participou numa reumao onde, pela
primeira vez na vida, se levantou e, a frente de toda a gente, fez urna longa
interven<;ao sobre as eoisas que tinha vindo a aprender nos ultimos meses.
Sobre o Poder Negro, sobre a Conseiencia Negra, sobre os livros que tinha
lido e espantou-se eom a forma eomo eonseguiu falar eomo se nunca tivesse
feito outra eoisa na vida.
Mas aquilo tinha um sigmfieado: partir. ]i nao podia adiar mais. Em
finais de 1978 reeebeu instru<;oes sobre o dia da partida. A linica pessoa que
envolveu nessa horrfvel decisao foi a Margaret. Choraram mas ela disse a
irma mais nova que era uma questao de sobrevivencia. A Margaret tinha
que, a partir dal, assumir a responsabilidade da famflia. Nessa attura ela ja
tinha cerea de 14 anos e ia ter que ser suficientemente ereseida para assumir.
A Thandi vestiu tres pares de ea1cinhas, um sutia, um impermeave1, umas
cal<;as curtas, urna saia e um vestido eomprido. Por dentro dois pares de
meias. E uma malinha eom o passaporte. Pegou tambem no dinheiro que o
pai lhe tinha dado para as despesas da casa e meteu-o na mala. Vm amigo
levou-a a Witbank onde apanhou o comboio para Malelane. Passou uma
noite em easa do seu eontaeto e teve que eontinuar porque, na altura em que
a sua amiga Tiny tinha feito o mesmo trajeeto, algum tempo antes, o eontacto
tinha-se apereebido que andava a ser vigiado, portanto ela tinha que se arranjar
sozinha. Ela falava um poueo de suazi (o pai era sul-africano de etma suazi)
e, com a ajuda de uma famflia, que vivia junto a fronteira, que a deixou
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pernoitar em sua casa, passou a pe para a Suazihindia na manha seguinte. O
resta foi facil. Apanhou um autocarra para Manzini e, imediatamente,
encontrau um centra de refugiados das Na<;öes Unidas de onde telefonou ao
ANC.
Stan Mabize1a, o representante do ANC, po-la em contacto com um
fulano chamado General e, dois ou tres dias mais tarde, ia a caminho da
Namaacha onde um grupo, dirigido por um tal camarada Ali, atravessou a
veda<;ao, primeira do lado suazi e depois do lado mo<;ambicano. Foi a meio
da noite mas o camarada Peter estava a espera de1es e levou-os para urna
casa na Matola, arredores de Maputo.
A partir do momento em que se encontrau com o ANC, em Manzini,
perdeu totalmente o medo, ganhando a confian<;a completa que lhe deu novas
for<;as. Mas, na Matola, ficou ainda mais fe1iz. A amiga Tiny, com quem
tinha estado em tantas reuniöes e com quem tinha conversado tanto em
Springs, estava la a espera junto com outras camaradas da mesma zona. Ela
estava muito emocionada ate se aperceber de que a Tiny estava gravida. O
Ali ja lhe tinha dito que ia encontrar muitos amigos em Mo<;ambique e que
urna de1as era a Tiny. O que e1a nao sabia era que o Ali era o pai do bebe da
Tiny. Zangou-se com a Tiny:

Thandi: O que eisto? Porque eque tens ut/J namorado? Ter um namorado quer
dizer ficares presa a ele. Agora estds gravida. Cot/JO e que poderas voltar para
casa? Tencionas casar eficar no ex/lio durante muitos anosr
A Tiny come<;ou a chorar, a chorar, e disse: "Mas eu estou apaixonada por
este tipo. JJ Come<;ou a dizer como o amava mas a Thandi nao queria ouvir
nada daquilo e respondeu: "Vou-te dizer. Volto para casa. NJo me quero casar.
NJo quero constituir Jam/lia. Volto para casa. JJ Como e1a estava determinada!
Mal sabia e1a!
A Thandi agora chamava-se Zola. Ficou muito tempo na Matola. O
numera de pessoas variava. Por vezes eram mais de urna centena naque1e
centra de recep<;ao. Os recem-chegados dormiam em diferentes casas, mas
iam ali para debates politicos, para novas analises, para actividades culturais.
O pragrama era muito cheio durante todo o dia (talvez o ANC tivesse
aprendido com os camaradas da Fre1imo nos campos da Tanzania!).
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Normalmente passavam ali o dia todo e, depois do noticiario das 19 horas e
de terem jantado, iam para casa, para os diferentes lugares onde dormiam.
So la ficavam os elementos da Seguranc;:a e poucos mais. Garantiam que,
principalmente as senhoras, os dirigentes e os camaradas treinados fossem
levados para casa a tempo.
Ela tinha sido aceite, sem prablemas, pelo Stan Mabizela e pelo General.
Mas aquele era um tempo de escrutinio apertado. Todos os recem-chegados
deviam escrever urna pequena autobiografia. E, com bas e nela, seriam
entrevistados pelos dirigentes. Por vezes, de urna maneira formal, outras vezes
eles apercebiam-se de que tinham sido testados no decurso de urna conversa
normal entre amigos. Ela aceitou isso, embora achasse que era demasiado.
Por que seria que cada vez mais os seus contemporaneos recebiam colocac;:oes
e eram mandados para fora do centra de recepc;:äo, para as irern ocupar? Ela
era muito aberta fosse quem fosse a fazer as perguntas mas, por firn, quando
um dos camaradas, chamado Staline, a chamou para urna nova entrevista ela
perguntou-Ihe directamente: Suspeitam de mim? Näo. Entao porque sao todas
estas entrev/stas? Sera porque vim sozinha? Näo houve resposta.
Como acontecia com todos, tinham-lhe deixado escolher se queria ir
para a escola ou para o exercito. No principio, escolher a escola significava
principalmente ir para outra continente mas, mais tarde, quando a escola do
ANC, o Colegio da Liberdade Solomon Mahlangu comec;:ou a operar, em
1978, na Tanzania, passaram a ser enviados para la. A Zola tinha optado,
claramente, por ir para o exercito. Embora se pudesse pensar que a educac;:äo
seria urna oportunidade para ela, que tinha ficado sem a educac;:äo secundaria.
Mas ela näo teve duvidas:

Zola: Disseram-me que, se fosse para o exercito, as oportunidades de ir d escola
seriam muito poucas mas, se comefasse pela escola, poderia, mais tarde, ir para o
exercito. Mas o meu corafao continuava a estar no nosso pals. O meu corafao
continuava junto dos meNS pais. O meu corafao estava com a minha mae. Senti
que nao queria ficar durante muito tempo fora. Queria voltar para opals e estar
com a minhaJamilia. S 6 queria ter qualquer coisa como um curso acelerado. Um
curso que me permitisse voltar imediatamente para opals para estar com a minha
Jamllia. Sentia que a minha responsabilidade era para com a minha mae. Teria
que Id estar por causa da Margaret. Nao podia, pura e simplesmente, deixar a
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Margaret com toda a responsabilidade. Ela ainda estava na escola. E joi por
isso que disse que queria if'para o exercito... ndo sabendo que ilia ficar no ex/fio
tantos anos (mais de 12 anas).
Talvez a escolha de ir para o exercito fosse uma das razoes para eles
terem a certeza de que ela era a pessoa certa, de que podiam confiar nela e de
que ela tinha capacidade para supartar as prova<;:oes de uma ida para o exercito.
Durante a sua longa estadia na Matola participou em actividades
culturais em Maputo. Tinha uma voz maravilhosa e cantava no coro do ANC.
Entre outros lugares, eles exibiram-se nas celebra<;:oes da Independencia, no
25 de Junho e foram cantar na FACIM45 , em finais de Agosto. Quando estavam
a preparar uma pe<;:a teatral, alguns dos estudantes do ANC foram participar.
Dm deles era o Tommy, e ela percebeu que ele tinha um interesse especial
nela. Mas ela sacudiu-o quando ele quis saber mais informa<;:oes sobre o
futuro dela.: "Vais para fora de Maputo?" "Vou) mas dessas coisas nao se fala.
Disseram-nos para nao contar a ninguem para onde vamos) quando vamos e com quem".
E, sob os olhos dos camaradas treinados que olhavam pelos candidatos,
o Tommy rapidamente se calou e se meteu na sua pr6pria vida... pelo menos
naquela altura...
A Zola acabou por ser levada para Angola, como queria.
Come<;:ou no famoso Campa de Malange para o curso basico de
instru<;:ao militar. Depois de terminar esse curso foi levada para um "curso
de sobrevivencia" (nenhuma semelhan<;:a com posteriores programas de
televisao). Foi um curso de endurecimento de duas semanas.

Zola: S6 havia duas mulheres na nossa companhia. Eu e a Harriet. Foi um
curso muito duro mas sobrevivemos.
Estar em Angola era realmente uma vida dura. Ndo foi facil. Primeiro) olhtimos
para nos proprias epara o co'!Junto do campo) cheio de homens) eperguntamos a
nos proprias se conseguiriamos sobreviver a esses homens) e voce conhece os homens
sul-africanos. Quando cresciatJJos no bairro ) os homens forfavam-nos a
... a...a...apaixonarmo-nos por eles. Propunham-se e) se se dissesse que ndo) eles
empurravam-nos) torciam-nos um brafo e depois batiam-nos com uma pedra e
tudo isso) ate dizermos que sim. POltanto) pensavamos: Meu Deus) o que e que
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eu vou fazer aqui? S eni que vou ser capaz de fazer a instrufao militar C01l1 estas
pessoas? O treino nao era mais brando para as mulheres ou mais duro para os
homens ou coisas dessas. Era pura e simplesmente instrufao militar. Fa:ifamos
as mesmas coisas. Se fosse preciso correr vinte quil6metros} corna-se vinte
qui16metros com a mochila} a espingarda} os carregadores) a agua} as botas e o
uniforme. Portanto faziamos a instrufao militar como os homens. Nao havia
excepfoes. Recordo-me quandoJomos para o curso de sobrelJivencia} queJoi muito}
muito duro.
A cornpanhia da Zola era considerada corno urna das duras. Portanto, a
cornpanhia toda, consistindo ern 4 a 5 pelotöes, cada urn corn cerca de 30
pessoas, foi levada para o curso de sobrevivencia. E, entre 120 a 150 pessoas,
s6 duas raparigas, a Harriet e a Zola.

Zola: Lembro-me que} nesse curso de sobrevivencia, davam-nos uma gan-afa de
agua para beber e U1l1 copo de agua para nos lavamIos} lavar os dentes e lavar as
calfas. Era como... nunca pensei que aquilo me pudesse acontecer a mim. C01l10 i
que me vou lavar? E} sabes) eu e a Harriet deitdvamos aquela agua num copinho
ou numa lata} nao tinhamos copos} uma lata} epartilhavamos aquela agua para
lavar os dentes e} depois} fa:ifamos um toalhete molhado e o outro ficava seco.
Entao eu ensaboava UtJI dos lados do toalhete molhado e ela usava um dos lados
do toalhete molhado para lavar a cara} os sovacos e as outras partes do corpo e}
depois disso) ela nao o secava} dava-mo a mim. Eu continuava com o outro lado
do toalhete molhado} fazendo o mesmo que ela} e depois ela usava o outro toalhete
para se secar... mas sobrevivemos eJsituafao. Nao nos permitiam beber agua
sempre que nos apetecia} se tivissetJlos sede ou coisa parecida. Havia muito calor
mas nao iramos autorizados a beber.
E} enquanto isso acontecia} sabes} costumavamos comer aquela carne de vaca
muito salgada e} depois de a comefj ou enquanto a comiamos} quetiamos beber
agua e nao iramos autorizados a tocar na agua atC o comandante do pelotao
dizer: Agora ja podem beber agua. Porque se bebessemos a agua e a agua se
acabasse e algutJIa coisa acontecesse na estrada} enquanto ainda estdvamos a
marchar} porque costumavamos andar} andafj andar muito pelo mato e
atravessando o rio eftzendo todas essas coisas. E sejd nao tens agua ninguim ta
vai dar. Se bebes a tua agua i a teu proprio risco. Sabes que nao vais ter mais.
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Portant0 ninguem se artiscava aJazer isso. Nao queriatllos estar numa situafao
em que nao tivessemos agua.
Elas eram tratadas täo duramente corno os hornens. Aceitararn isso.
Mas ha rnornentos ern que as mulheres säo diferentes dos homens.

Zola: Quando iamos para os campos de treino} aptimeira coisa que nos diziam,
como mulheres} era: vais a uma consulta medica. Vem um medico de Luanda
Jalar contigo sobre contraceptivos e sobre os petigos de ficar gravida. Se ficares
gravida em Angola, is levada para a Tanzania, porque ali as ctianfas nao
ficavam com as maes. Algumas de nos tinham tllUito medo da Tanzania por
causa da ma/dtia que} ouviamos dizer, matava gente. Portanto} diziam-nos que
podiamos tomar uma ilyccfao, comptimidos ou colocar um Diu46• Muitas de nos
optaram pelo Diu. Stf para tomar precaufoes. Quer ftssemos ter um namorado
quer nao.
Ouando se tem um Diu sente-se setltpre a dor. .. e alguns deles acabavam por sair.
Quando corriamo~ Ja:ifamos todo aquele treino fisico, eles saiam} e tinhamos que
ir outra vez ao medico para o voltar a colocar.
Algumas vezes} quando tinhamos a menstruafao} tfnhamos aquelas dom horriveis
e...uau... eram os momentos piores. Porque} embora estivessemos com essas dores,
alguns camaradas hotIlens diziatlJ: "sua preguifosa. Nao queres e ir treinar. Es
uma matiquinhas. JJ E depois diziam ao instrutor que aquela esta a comefar com
os seus truques. Nao querJazer o treino fisico e esta-se sempre a queixar que tem
dores. Era como se... aquelas pessoas nao cotltpreendessem as dores que estavamos
asentir. ..
50 comfamos o almofo e depois tentavamos domlir Utll bocadinho e depois aquilo
melhorava. Mas} por vezes, davam-nos medicamentos contra as dores.
No curso de sobrevivencia eram apenas duas mulheres, mas depois, no
campo, eram muitas, pertencendo a diferentes companhias. Nas reuruöes da
Secc;:äo das Mulheres falavam destes problemas.
A Zola tem orgulho no seu tempo em Angola.

•6
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Zola: Nao joi jdciL Mas estott orgttlhosa de ter passado por aqttilo. SabelJJos
qtte} qttando jalamos} jalamos por experiencia prOpria} jalamos do qtte sabelJJos
e} qttando olhamos para essas mulheres que ocupam altas posifoes} sendo generclis
ou coisas dessas} sabemos que das o IJJerecem} merecem aquilo considerando o tipo
de treinopor quepassamos todos. E as que regressavam da RDA} as que voltavam
de Moscovo. Sentimo-nos realmente orgulhosas} sabes. Sou isto ou aquilo. Suei
para ser aquilo que sou ho/e. Nao joi fticiL
Mas, embora se sentisse orgulhosa, tambem ficou feliz quando foi
informada, em 1980, depois de uma curta estadia no campo de Quibashi,
que se ia embora e ia ser colocada numa das areas da frente. A principio nao
lhe disseram qual. Mas a sua satisfac;:ao foi grande quando lhe disseram para
voltar a Maputo. la ser a zona onde cumpriria o seu dever. Sentiu que estava
a voltar para casa.
A historia da Fikile Gwamanda e parecida com a da Zola. Vivia no
Soweto e tinha um namorado, Master, que estava profundamente mergulhado
na politica do ANC e ajudava pessoas a sair do pafs quando chegava o
momento. Depois de ter ajudado um amigo dela a sair, apolicia virou-se
para eles e agora era a sua vez safrem. Tal como o Lennox, foram atraves do
Botswana e, depois de passarem algum tempo em Francistown, meteram-se
num aviao, passaram um curto periodo em Lusaka e continuaram para a
Tanzania.
Eram muitos no campo. Quatro mulheres num quarto e o resto eram
homens que partilhavam os outros quartos em duas grandes residencias. Uma
tinha cerca de quinze quartos com 10 homens em cada um. Cozinhavam por
turnos, ou secc;:6es, como eram chamados.
Numa certa fase Nke1e - que era o seu nova nome no ANC - foi
nomeada funcionaria da smide e recebeu alguma formac;:ao para conseguir
cumprir as suas tarefas. Assistia as pessoas que tinham sido mordidas por
mosquitos, ou se feriam ou sofriam de malaria, mas rapidamente se apercebeu
que nao conseguia aguentar aquilo. Durante as tardes formavam-se bichas
de vinte a vinte e cinco pessoas a espera dela e ela tinha que lhes lavar as
feridas e nao conseguia. Numa ocasiao desatou a chorar epediu que a tirassem
daquele trabalho. Aceitaram os seus problemas e, em vez daquele trabalho,
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nomearam-na tesoureira.
Era menos sangrento mas nao era facil. Ela cinha que manter registo
do dinheiro gasto nas compras e rapidamente se apercebeu de que, se nao
fosse e1a mesma a ir comprar a fruta ao mercado, iriam ter muito pouca
comida em troca do seu dinheiro. E haveria queixas nas reuru6es.
Tinham leite e carne todos os dias. O leite cinha um sabor estranho.
Era leite de came1a, mas quando usado como leite coalhado era OK. A carne
era cinzenta e sem sangue. Provavelmente carne hala1 47 naque1a cidade
isbimica. Infe1izmente nao tinham farinha de milho para fazer shima
fermentada e, portanto, apenas bebiam o leite depois de e1e coalhar.
A Nke1e, tal como a Zola e o Master tinham optado pe10 exercito, em
oposi<;:ao a educa<;:ao e pe1a mesma razao: a escola iria demorar tempo demais.
Infelizmente, quando os seus camaradas foram para Angola, no final de 1977,
e1a estava doente e nao p6de ir com e1es. ja vinha sofrendo de problemas
gastricos desde antes de deixar o pais. Era preciso fazer alguma coisa.
Nke1e: Mandaram-me para a Htmgria, para tratamento midico. Fiquei Id tres
meses no hospital e fui levada para um sanatolio, mas nao foi jeito nada de
realmente importante. Deram-me apenas i'!Jecfoes e comprimidos. Regressei eJJJ
Janeiro de 1918 e, passadas umas poucas setJJanas, estava doente de novo.
Levaram-me ao hospital em Dar onde fui radiografada. E disseratlJ que tima
parte do meu intestino estava torcido. Portanto tinha que ser operada e
aproveitanam para tirar o apendice ao mesmo tempo. F ui para o hospital Aga
Khan. O midico chamava-se Kasambala. Era muito bom. Mas a operafao
provocou tantas dores! E as i'!Jecfoes que me davam. As jendas da operafao
curaram-se em duas semanas. E nunca mais sofn. Foi muito, muito bom. E, ao
longo do meu treino, estive sempre bem.
O Master estava em Angola. Costumava escrever-me cartas. As vezes eu chorava.
Mas juntei-me a eles em jinais de 1918. Fiquei no campo de Quibashi apenas
dois dias. Pelo menos estive com ele. Foi um grande alfvio. E continuamos em
direcfao ao sul. Ficamos em Benguela durante uma noite e continuamos para o
treino militar. Fizemos os pnmeiros seis meses de instTUfao militar. E, depois dos
seis meses tfnhamos tres meses de UJJJ curso especializado em artilhana ou tacticas.
47
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Costumavam fazer as camas e colocar os sacos-cama por cima. Ninguem
dormia no chao. Os quartos eram acolhedores e sentiam-se em casa, com
agua corrente nos quartos e retretes no interior da caserna para as mulheres.
Os hornens tinham as retretes fora.
Mas a comida era dificil. Principalmente o pequeno-almoc;o.
Costumavam ter flocos de aveia, mas a aveia tinha vermes e uns insectos
castanhos. A estrategia era deitar-lhe leite para os insectos virem a superficie
e poderem ser tirados. Tambern desenvolveram a tactica de nao olharem
para a comida mas sim conversarem e olharem uns para os outras enquanto
aquilo ia para baixo. Era so comer. E habituavam-se.
Havia muito peixe. Peixes diferentes. Peixe enlatado. Era almo<;o e
jantar. Mas a Nkele nao gostava de peixe. O nariz dela ainda se lembrava do
cheiro do peixe podre na escola, de forma que ela estabeleceu um acordo
com o pessoal da cozinha segundo o qual, se civessem sobrado alguns flocos
de aveia do pequeno-almoc;o, eles os guardavam para ela. Por vezes comia
flocos de aveia de manha, ao almoc;o e ao jantar.
No campo de Malange foram treinados por cubanos. Urna vez por outra
os cubanos matavam urna vaca. Os camponeses deixavam o seu gado a solta
e sem ser guardado. Por isso os cubanos apanhavam simplesmente urna das
vacas e cozinhavam-na. Era do bom! E todos os meses havia uma festa de
aniversario para as pessoas nascidas nesse mes, todas. Uma faria de bolo.
Bolo acabado de fazer, que os cubanos cozinhavam ou compravam em
qualquer lado.
O Master estava noutra campo. Escrevia-lhe cartas. E, urnas vezes ela
recebia-as. Outras vezes nao. E ela escrevia-lhe, sem saber se ele as recebia.
A vida era assim. E nao tinham autorizac;ao para se visitarem ate terminarem
a instruc;ao militar.
Como ted sido a experiencia da Nkele como mulher? Parecida com a
da Zola?

Nkele: Os homens eram maravilhosos. Sentia-me em casa. Ao plincfpio estava
muito assustada por causa do relacionamento que tinha lido no nosso pals. As
pessoas faziam-nos parar el salda do portao. Era uma selva. Vm tipo aparecia e
fazia-te uma proposta e alguns ameafavam com uma faca. Mas nao havia coisas
dessas no campo. Se alguim nos fazia uma proposta bas/ava dizer: Nao} nao
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posso. Nao estou disponfveL o meu namorado ejulano e eles respeitavam muito
isso. Ajastavam-se porque aquilo era petigoso. No caso de acontecer alguma coisa
nos andavamos armadas e, portanto, nao era jaciL Nos eramos cerca de vinte
mu/heres num total de 500 militares no campo.
Numa certa altura, quando foram avisados da possibilidade dum ataque
sul-africano, foram viver para o mato, fora do campo.

Nke1e: Eu era a unica mu/her no meu grupo... eramos cerca de vinte e dois ...
construfmos uma tenda e colocamos ramos de arvore em cima. Dormfamos ali. E,
todas as noites} eles esperavam que eu adormecesse. De manha eles tinham as
noticias da radio e a ana/ise das noticias. E depois disso havia dois camaradas
que iam ao tio para me trazer agua e diziam: Esta agua e para o teu banho.
Depois safam e jechavam a tenda e eu /avava-me. Eu dizia, Jesus, isto e o
paraiso. Parefo uma ptincesa.
Estas duas mulheres foram claras acerca do respeito pelas mulheres
nos campos. Tambern ouvi historias menos cor-de-rosa mas, naquela altura,
naquele lugar, o ANC era serio na tentativa de fazer um corte em rela<;ao as
politicas do genera do pafs e de tentar criar condi<;6es iguais para os recrutas.
Havia outra problema para os recrutas nos campos, fossem eles
mulheres ou hornens: a amea<;a de ataques sul-africanos.

Nke1e: Durante o treino de tres meses disseram-nos que os sul-eifricanos nos iam
atacar. Por volta de Janeiro etes atacaram o campo da SWAP048 . Nao muito
longe do nosso. Mas nos nao ouvimos as explosoes. Durante o dia iamos para os
campos e} durante a noite, iamos dormir para o mato.
Um dia, tinhamos acabado as nossas noticias... vimos utJIa coisa preta... como se
Josse uma sombra... a esconder o soL.. era como uma ave ou qualquer coisa grande
e escura ejiCcltJIOS sutpreendidos. E, dai apoucos minutos, aquilo eram so bOll/bas.
Oh} um ataque. Tomem as vossas posifoes. E corremos para o mato. Sabfamos
para onde devfamos correr. Os instmtores disseram aos camaradas homens para
dispararem com as suas armas pesadas. E etes comefaram a disparar contra
4S
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aqueles avioes. Nos viIlJo-los... a passar por eima de nos. Mas eles nao nos
eonseguiam ver porque o mato era muito feehado. Foi nessa altura que as armas
pesadas eomefaram a disparar. Foi o ataque.
Mais tarde disseram-nos que um dos avioes eaiu no mar. Portanto provavelmente
eles eonseguiram atingi-lo. Nos tfnhamos...aquelas duas grandes armas pesadas,
sabes, que sao eonduzidas daquela maneira. E tfnhamos os strelas, uma maquina
que basta apontares aos avioes. Logo que aparece uma luZ sabemos que esta
pronta para disparar. Basta earregar no botao e Id vai ele, e segue o alvo, mesmo
se ele tentar mergulhal9• Mas os que os deviam usar fugiram. Estavam tao
assustadosl Havia quatro, eineo, seis avioes.
TfnhaIlJos... oito easernas. A nossa, das mulheres, sobreviveu. Mas outras forallJ
eompletamente demolidas, especialmente a dos instrutares e a do comando.
Mataram um eubano que estava nas comunicafoes) que estava a eomuniear eom
Cuba e com Luanda para lhes dizer que a situafao e esta ou aquela. Mon·eu...
Uma pessoa que estava de servifo naquele dia, perto do eampo) tambem morreu.
E um eamarada que estava na eozinha. Porque era costume preparar a comida
na eozinha e depois ia um grupo busea-la.
Pouco depois deste ataque a Nkele foi escolhida para prosseguir o treino
na Uniao Sovietica. Tinha acabado os seus nove meses.
la demorar malS uns anos ate ela ser enviada para Mo<;ambique.

., o
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SEGUNDA PARTE
FUGIR DE CASA, CHEGAR A CASA (1976-1980)

Capitulo 6

SAUDADES DE CASA NUM PAlS INDEPENDENTE
Quando o Tommy aterrou em Mo<;ambique, a Frelimo ja governava o
pals ha cerca de um ano.
A 7 de Setembro, em Lusaka, tinha sido assinado o Acordo para a
transferencia de poderes dos portugueses para a Frelimo. Ao abrigo desse
Acordo, Joaquim Chissano dirigiria um Governo de Transi<;ao durante um
ano.
Em protesto contra este Acordo, e no mesmo dia, um grupo de colonos
brancos tentou um golpe e ocupou a sede do Radio Clube de Mo<;ambique
em Louren<;o Marques. Mas nao demorou muito ate o exercito portugues,
apoiado pela Frelimo (embora muitos dos guerrilheiros estivessem ainda na
Tanzania), restaurar a lei e a ordern. Isto mostrou que a luta ainda nao tinha
acabado e que a Frelimo tinha que andar muito rapidamente para por tudo
em ordern.
Os portugueses fugiram aos milhares. Alguns ainda permaneceram
durante um curto periodo enquanto tentavam levar consigo os seus bens
financeiros. E muitos conseguiram, no caos monetario que se seguiu. Em
toda aparte havia grandes contentores em frente aos portoes das suas ricas
casas. No campo o gado era morto ou andava a solta. Os portugueses nao
foram expulsos, mas temiam o pior de um governo negro e socialista. Na
altura em que o Tommy chegou ja so restavam no pais cerca de 20 000 das
anteriores 200 000 pessoas de descendencia portuguesa.
Samora Machel tinha feito a sua historica viagem Do ROVUlJJa ao Maputo
e tinha aterrado em Louren<;o Marques na vespera das celebra<;6es. Queria
sublinhar que Mo<;ambique era um linico pais em toda a sua vastidao e
diversidade, e que todos os seus cidadaos eram o Povo Mo<;ambicano. Era a
primeira tentativa de "acabar com a tribo para que a Na<;ao possa viver".
Menos de um mes mais tarde vieram as nacionaliza<;oes da salide,
escritorios de advogados, educa<;ao e servi<;os funerarios. Em Fevereiro foi
nacionalizada a habita<;ao.
Os novos dirigentes politicos tinham tido que alterar as suas capacidades
de combatentes- guerrilheiros para dirigirem um pais. E com muito pouca
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gente educada para ajudar. Portanto a Frelimo apropriou-se das grandes
industrias e grandes plantac;:öes deixadas pelos portugueses sem pessoal para
as manter a funcionar. Era admirivel, embora desastroso, ver simples
operarios a ocuparem e terem que gerir fabricas ou Machambas Estatais e
ver jovens a ocuparem lugares de directores na educac;:äo e na saude porque
tinham tido algurna educac;:äo.
A Frelimo introduziu os Grllpos Dinamizadores a todos os niveis de
actividades para gerir a vida nos bairros e a situac;:äo laboral. Eles realizavam
reuniöes com a populac;:äo e explicavam a politica da Frelimo, passavam
certificados e documentos de viagem, ouviam queixas, tomavam decisöes
sobre o funcionamento dos lugares de trabalho. Eram a espinha dorsal da
Frelimo nesta forma de vida completamente nova.
A Pamela tinha regressado "a casa", a Moc;:ambique, pouco antes da
celebrac;:äo da independencia como a segunda darna deste nova pais que via
pela primeira vez.
Mudaram-se para urna grande casa perto da Presidencia da Republica
com um jardim tambern muito grande e urna vista maravilhosa para o mar,
no ponto mais a sul de Maputo, a Ponta Vermelha. Ficaram li seis meses ate
mudarem para a zona militarmente protegida. Seis dificeis meses em que a
nova direcc;:äo teve que mudar de serem camaradas do povo, vivendo
estritamente nas mesmas condic;:öes que todos os outros, para terem carros e
casas de luxo e serem protegidos, a tempo inteiro, pela seguranc;:a..
A Pamela lembra-se que muitos quadros do ANC passaram por
Lourenc;:o Marques durante esse periodo. Ela e o Marcelino dos Santos tinham,
com frequencia, pessoas do ANC para jantar, como os bons amigos Joe Slovo,
Ruth First, Frenny Ginwala, Esop Pahad, que ficaram la em casa durante
algum tempo. Lindiwe Sisulo tinha acabado de sair da prisäo e veio visitalos. Josiah Jelly, Joe Gqabi. E a primeira vez que se encontrou com Jacob
Zuma foi nessa casa. Ele tinha sido libertado recentemente de Robben Island
e tinha ido para a Suazilandia como forma de encontrar um caminho de
regresso ao pafs e se juntar a luta no interior, apenas para descobrir que toda
a direcc;:äo do Natal, que odevia receber, tinha sido detida. Quando o ANC
enviou urna grande delegac;:äo a celebrac;:äo da Independencia, no Estadio da
Machava, dirigida por Oliver Tambo,Joe Modise, Thabo Mbeki,jacob Zuma
e Lennox tambern la estavam e participaram nas importantes conversac;:öes e
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decisöes tomadas a margem das celebra<;öes.
Pouco depois, Lennox mudou-se para Louren<;o Marques, a titulo
permanente e, nos finais do primeiro ano, a representa<;ao do ANC foi
formalmente reconhecida com Lennox como seu Representante e Jacob Zuma
como seu adjunto.
Durante esse primeiro ano, igualmente, Louren<;o Marque mudou para
o seu nome actual, Maputo. Alguns meses depois grande parte dos nomes de
mas foram mudados para os actuais e a Universidade de Mo<;ambique recebeu
o nome do primeiro Presidente da Frelimo, Universidade Eduardo Mondlane.
Em Novembro de 1976, Tommyaterrou num pais quente, quente,
quente, com instru<;öes para apanhar um taxi para casa de um tal sr. Tutu,
amigo do sr. Gundani. A historia que ele conta das dificuldades,
principalmente emocionais, que enfrentou e provavelmente algo que muitas
pessoas reconhecerao na sua situa<;ao, mas poucas gostariam de descrever o
desespero e impotencia que so mais tarde se transformaram numa sensa<;ao
de terem encontrado um lar e alguma forma de estabilidade.
Tommy: Ali estava eu) sozinho) num pais sobre o qual nao sabia nada. Ali
estava eu num pals onde o tempo estava infestado. Era desagradavel para mim.
Completamente quente. Era em Novembro. A lingua era estrangeira. O dinheiro
e a maneira de vestir eram-me completamente estranhos. PareciatJJ completamente)
sabem) parolos) rurais) atrasados. Entao apanhei um taxi. E ele levou-me d
Rua da Resistencia... Era da parte da tarde. O sr. Tutu apareceu e eu nao sabia
que) d hora do almofo) as pessoas em MOfambique dormem. Ele tinha acabado a
sua sesta. Estava de p/jama e roupao. Recebeu-me: Entao voce eque eo Thomas?
Fui mandado pelo sr. Gundani. Bemvindo.
Deram-me as boas-vindas. Deram-me comida. Deram-me um lugar para dormir
nessa noite. Depois sentamo-nos e ele falou) em ingles e em tsonga. Aqui fala-se
ronga e) portanto) consegulamos conversar. E ele tinha jilhos adultos) jilhas) uma
das quais e casada com o antigo ministro Oldemiro Baloi. Eu falei-Ihe do que
estava a acontecer na Africa do Sul. Dosproblemas que tinhamos. Do levantamento
dos estuelantes. Dos meus proprios problemas. E ali estava eu. Ele jicou muito)
muito perturbado e) ao mesmo tempo, sem saber o que fazer de mim.
Ao Jim de uma semana peguei em todo o dinheiro que tinha e disse: Olhe) isto e
todo o dinheiro que tenho comigo. Tinha muitos escudos, porque troquei tudo o que
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tinha no aeroporto. Ele respondeu: Ndo, ndo precisamos do teu dinheiro. Es meu
hOspede. Mas, ao Jim de uma semana veio ter comigo e disse: Tom, temos um
problema com a acomodafdo. Ndo posso manter-te aqui por muito tempo. Tenho
uma grande JanJilia e o espafo que estds a ocupar pertence d minha Jilha. Ela
tinha acabado de chegar para passarJirias. Portanto ele disse: Vou-te levar para
Jicares com outros membros da Jamiiia Gundani.
Mudou-se do luxuoso apattamento na Malhangalene para o camfo, um
espac;:o livte, junto da Univetsidade, onde as casas etam feitas de canic;:o. A
familia com quem foi motar so falava ndau. Portanto havia, obviamente,
prablemas de comunicac;:ao mas, apesar disso, Tommy ficou encantado com
a sua hospitalidade. Era urna casa com um linico quarto e disseram ao Tommy
para dotmit na cama. Omarido trabalhava no Hotel Polana. Era um tempo
dura em Moc;:ambique com falta de comida mas quando ele acordou, na
primeira manha que la passou, tinha pao quente e cha para o pequeno-almoc;:o.
A esposa do dono tinha-se levantado cedo para ir para a bicha do pao e,
durante o dia, preparau um pouco de peixe.
Mas um jovem, Antonio Mapinguisse, viu o problema que aquela familia
estava a enfrentar porque estavam numa casa de canic;:o que nao dava para
os acomodar a todos. Ele morava sozinho, ali perto, totnou-se amigo do
Tommy e convidou-o a ir morar com de. Era um estudante que tambern
trabalhava e Tommy aceitou a oferta e foi vivet com ele.

Tommy: Em Novembro atingi o ponto mais alto das saudades. Lembro-me
que fåi num scibado d noite. Eu estava sozinho naquela barraca. Estava calor.
O AntOnio ndo estava e eu chorei a cantaros. Perguntei a mim prOprio: Porque e
que eu vim para aqui? Este lugarparece estranho. Eu ndo tinha uma identidade
ou relacionamento com ele. Sentia saudades de casa. Conseguia sentir o cheiro da
comida. Conseguia cheirar a atmosfera de casa. Conseguia imaginar os meus
irmdos. Conseguia imaginar o que eles estariam aJazer dquela hora da noite. Eu
sentia a Jalta do ambiente Jamiliar. Chorei como um bebi. Chorei. Chorei de
verdade, de verdade.
Entdo decidi ir dar uma volta. Andei ate d baixa. Ate ao Scala, onde havia
pessoas na esplanada. Estavam abeber leite quente em copos altos. Tinham um
ceifi, chamado galdo, e bolo de arroz. Fiquei ali sentado, pensa que desde as oito
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ati a meia-noite. Fiquei ali sentado. E quando toda a gente saiu do cinema eu
segui-os. Sabe} fazia parte da multidao que se deslocava. E lembro-me que iamos
ao langa da Vladimir Lenine} antes de o 33 andares ser constmidr/°. Aquela
ma ingreme que passava pela Radio Morambique. Fui senJjJre em frente ati onde
ea Coop e virei a esquerda para a &ta da Resistencia epara a ma que levava a
casa. Chamo-Ihe casa porque era o sitio onde estava a morar. E cheguei Id. Era
um pouco depois da meia-noite e o AntOnio nao estava} porque ele era patte de
Morambique. Sabia como era a vida. Portanto fui dormir. Mas
aquilo...aquilo...Iembro-me tao vivamente porque.. ..e qualquer coisa de que nunca
me hei-de esquecer.
Em finais de Novembro um amigo do sr. Gundani disse-lhe que devia
ir a Sede do Partido Frelimo e eles poderiam ajuda-lo. La conheceu ]osefate
Machel e explicou-lhe o que tinha acontecido. Ele mostrou-se satisfeito por
ter ali um jovem sul-africano. Dm revolucionario, e disse que ia apresentar o
Tomrnyao irmäo e tambern po-Io em contacto com o ANC.
Quando Tommy la voltou na primeira semana de Dezembro de 1976,
Jossefate disse-Ihe que o Presidente tinha pedido que ele fosse apresentado
ao Ministro da Agricultura. Havia muita necessidade de pessoas com estudos
para ajudar na reconstru<;:äo do pais.
Foram falar com o Minis tro, Joaquim de Carvalho que, ap6s urna longa
e interessante conversa pediu ao Tommy para ajudar num aviario na Machava,
nos arredores de Maputo, que os portugueses tinham abandonado. A Frelimo
andava a procura de pessoas com um pouco de conhecimentos de economia
e finan<;:as para dirigir aquilo. Teria gente para trabalhar. No aviario havia
tambern urna grande casa onde o Tommy poderia ficar. E, obviamente, o
Tommy aceitou a oferta.
Tommy: A vida comerou aganhar forma. E ele disse-me: Olha} hd aqui sulafricanos} aqui no Ministirio. E eu disse: Bem, eu nao os conhero. EranJ a Helena
Doltry e o Ed Wetli. Portanto conheci-os e foi... foi um pouco desconfortdvel
encontrar brancos, tendo enJ conta o ambiente de onde eu vinha} e apunirao que eu
tinha so/rido as maos de brancos sul-eifricanos. Portanto nao me senti confortdvel,
51l

o predio dos 33 andares estava quase pronto antes da Independencia Nacional. Foi acabado depois.
(N.doT.)
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näo flquei certo sobre como e que eles podiam estar em MOfambique) quando na
Africa do Sul eles näo tratavam os negros assim täo bem. Quem eram estes suleifricanos especiais que estavam ali? Tivemos o que se pode chamar UJJJ contacto
casual.
E eu tinha medo da minha propria seguranfa. Näo tinha a certeza mas o que me
confårtava era ofacto de que estava em MOfambique e näo pensava que me iria
acontecer alguma coisa ma. E fui outra vez visitar Josifate para Ihe dizer que jd
tinha um emprego e ele disse: 'Jaflz um contacto com oANC Tens que ir ter com
o sr. Lennox Lagu) que e o representante do ANC em MOfambique. )} E levaramme d rna Pereira de Efa) perto da Mao Tse Tung, onde me encontrei com Lennox.
Disse-Ihe quem era e ele COJJJefOU a escrever, a falar, a falal; a falar: Depois fui
ao ACNUR51 para me registar. Isso foi o principio. Mais tarde ele dim-me:
"Ha um camarada que tambim queria conhecer-te) mas depois de teres tC177Jinado
o teu contacto com a Frelimo ele gostaria de te conhecer. )} Portanto eu nao sabia de
quem se tratava.
No principio de Dezembro arrumei as minhas coisas) agradeci d familia com
quem tinha estado. Foi uma despedida emotiva) mas eu sabia qtte estaria no pafs)
portanto arrumei as minhas coisas efui para a Machava. Disseram-me que um
transporte me iria buscar onde eu estava.
Era o Ministerio da Agricultura.
Levaram-me para a Machava) para o Aviario Paulo) com magnificas insta/afoes
e uma casa maravilhosa. Nova. Nova eJJJ fålha. Nunca tinha sido usada. Tinha
cinco quartos) uma lindfssima piscina) jan/ins muito bem tratados. Tinham cerca
de 20 000 aves. Havia QUATRO casas na empresa. A que pertencia ao dono
da empresa) outra para os fllhos. Tambem havia outra) de dois andares) do outro
lado. Portanto eu ocupei a que era ocupada pelo fllho mais velho. Mesmo no meio
do aviario.
E af comecei a perceber quais eram as questoes que tinha que enfrentar. Pela
primeira vez tinha um salario. Tinha uma casa. Tinha um tecto e tinha a
infårmafäo de que o meupai viria a Maputo em Dezembro. Infårmafäo transmitida
pelo canal de boca a orelha. Porque me mantive em contacto com a familia com
quem tinha estado) os Gundanis. E isso aconteceu) de facto. O meu pai veio) em
;, Agencia das
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Dezembro. Encontrdmo-nos. Eu estava muito emocionado. Ele disse-me que estava
tudo bem e que estava espantado por eu ter um bom alq/amento. Ficou comigo no
avidrio.
Entao conheci Zuma. Pouco antes do Ano Novo. Em Dezembro de 1976. Ali
estava aquele homem} com uma pequena calva} a crescer. Conversdmos e ele disseme que tambem era responsdveI pelo ANC etlJ Maputo. Colocou-me um certo
numero de perguntas. Tivemos uma longa conversa. Nao jui stf/eito a nenhum
interrogatolio. Foi uma conversa que fluiu sobre o meu envolvimento na Afiica do
SuL E} a certa altura} ele disse que estava interessado em saber onde e que eu
estava a morar. Entretanto apresentou-me ojalecido...Little John. Morreu hd
quatro ou cinco anos. O jalecido marido da Totsie Mamela...e tambetlJ o actual
Cheje do Estado-Maior General das Forras de Dejesa da Ajrica do Su~ Siphiwe
!'{yanga} Guebuza.
Zuma chegou nutlJ Volkswagen. O jamoso Vlf;7 que ele conduzia. Chegou ao
avidrio noite avanrada. Comerdmos a jalar. Falar. Falar. Falar. Sobre a luta.
E entao eu comecei a ter. ..como eu estava sozinho no avidrio...Eu tinha uma
paixao pela esenta de poemas. Foi quando comecei a escrever poesia. Foi uma
coisa que me manteve vivo. Lembro-me que} numa dada altura} pensei que se nao
tivesse comerado a escrever tinha jicado maluco. Porque nao tinha nenhuma
companhia.
Em Dezembro de 1976 conheci Alpheus Manghezi numajesta de Natal ou de
Ano Novo} na av. Frederic Engels. Recordo-me peifeitamente de o ter conhecido e
de termos conversado.
Tal como o Tommy, o meu marido, Alpheus Manghezi chegou a Maputo
em finais de 1976. J a tinha passado 16 anos no exilio e tinha, depois de
terminar a sua forma<;ao como assistente social na Africa do Sul, ido para o
estrangeiro, onde completou os estudos como sociologo. Tambern ele estava
sozinho, quando chegou. O resta da famflia, eu e os nossos tres filhos, so
devfamos chegar apas o firn do ana escolar, em Junho de 1977.

Tommy: Entao comecei a trabalhar. A vida comerava a tomarfOrma. Havia
uma especie de comunidade sul-ajricana. Passava os jins-de-semana etll Maputo
quer com a Helena e o Ed quer COtlJ o Paul Jourdan} um geologo. Viviam na
chamada Comuna. Eu tambem tinha Utlla cama na Comuna. Era util para
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quando ia passar ojim-de-semana com eies. Eu era o centro das atenfoes de toda
agente. Toda a gente dizia: aqui esta um sul-eifricano que esteve envoivido no
Levantamento do Soweto. Estava Id o PaulJourdan. Estava Barry Munslow.
Estava a Diana, estava o Nei!. Estava o Iain Christie. Estava a Frances.
Era um grupo de pessoas, maioritariamente brit:inicos, de tendencias
marxistas, dedicados ao futuro do Mo<;ambique revolucionario e, temperados
com a forma europeia de espfrito comunal, criaram a "Cornuna da Avenida
Frederich Engels". Esse lugar tornou-se um ponto de encontro para muitos
estrangeiros. Eles adoptavam as mesmas palavras de ordern, eram contra o
imperialismo e a guerra dos Estados Unidos contra o Vietname, etc., etc.,
mas tambern se inspiravam na cultura do poder das flores, com novos ideais
sobre a vida sexual, o estilo de vida e a emancipa<;ao da mulher na sua forma
mais rude. Individualmente foram de grande ajuda para Mo<;:ambique, de
duas formas: directamente por preencherem vagas no nova pafs e por
enviarem mensagens sobre a vida em Mo<;ambique para a Europa, muitas
vezes contradizendo as posi<;6es oficiais do Ocidente. Mas a sua forma de
vida e valores culturais nao podiam ser mais diferentes dos da Frelimo, que
estava na sua fase mais moralistica. Nao se podia andar de maos dadas na
rua. Respeito pela mulher e nao troca de parceiros. Dignidade e nao desalinho.
De muitas formas a Frelimo apoiava todos os valores que, na boca dos
cooperantes europeus "libertados" eram valores "burgueses".
Foi nesta mistura que nao so o Tommy mas tambern outros camaradas
do ANC encontraram o seu lar e os aliados politicos que fariam tudo para
apoiar a luta contra o apartheid. E os jovens do Soweto, com o seu passado
de suburbio, encontraram mais semelhan<;a neste ambiente do que na posi<;:ao
moralistica da Frelimo. Embora o ANC obtivesse o dinheiro e as armas do
Bloco de Leste e tivesse havido muitas conversa<;:6es ao mais alto nfvel entre
dirigentes do ANC e os dirigentes desses paises, era entre os cooperantes
ocidentais que o ANC encontrava aqueles que estavam dispostos a dar abrigo
aos guerrilheiros, esconder armas, transportar literatura, pessoas ou armas
para dentro do pafs.

Tommy: A vida era alegre. Mas nunca me esqueci de manter os contactos com a
Jamilia que me albergou, aJamifia Gundani. Como a situafäo estava a jitar
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muit/ssimo dura para os mOfambieanos) todos os jins-de-semana eu levava ovos e
duas galinhas a essa Jam/lia por quem) att hqje) sinto gratidao. Porque eles nao
sabiatJJ quem eu era. Eu nao tinha nenhum relacionamento eom eles) mas o ealor
do povo mOfambieano expressa-se) realmente) pela fomJa eomo eles me reeeberam.
Eu eriei essa obligafao de) quando ia a Maputo) passar por Id a deixar ovos e
duas galinhas) porque tinha o direito) eomo trabalhador do aviario) a um eerto
numera de galinhas por sCtJJana para eomer. Eu nao as eomia todas e levava-as
as pessoas que precisavam muito delas.
E entao) pensa que foi nos prinapios de 77) enquanto eu ainda Id trabalhava)
veio para MOfambique o sr. Moshothola) o sr. ChambalrP. Vivia no
S ommershiel~ portanto os lafos de relacionamento que tinhamos na luta dos suleifricanos Jaziam eom que todos os jins-de-semana) quando ia a Maputo) levasse
ovos e outras eoisas. Fieava de um dia para o outro epassava algum tempo eom
eles. Mantivemos essa relafao. Portanto ja eonhecia essa Jam/lia ha muito tempo.
Eram amigos da minha Jam/lia. Era outra Jam/lia que ehegava) criando bloeos
de relaeionamento.
O eamarada Zuma disse-me que ehegariam estudantes em 1977. Nao sabia
quantos mas deviam ehegar em jinais de 1977. Eu disse-Ihe que o meu interesse
nao era eontinuar a trabalhar ali) queria estudat:
E depois disse ao Ministro) mais tarde) enquanto Id trabalhava) que queria ir
para a eseola. E ele disse: Estci bem. O Coverno de MOfambique vai-te apoiar
nisso) e eu infomJei-o que Ja estava registado nas Nafoes Unidas) no Programa
de Edueafao e Formafao das Nafoes Unidas para a Afiica Austral. E eles
disseram que me eoneediam uma bolsa de estudos.
Em meados do ana de 1977) quando ja me tinha tJJatrieulado na Universidade
para estudar Portugues) eonheci oKatupha) que mais tardefoi Ministro da Cultura.
tamos no mesmo autoearro para a Universidade e era ele que ia dar-nos as aulas
de Portugues. E eonheci oJalecido Presidente do Partido Socialista do Malawi)
Attati Mpakati. Usavamos o mesmo autoearro para a Universidade. Portanto
jiquei asaber um pouquinho sobre as lutas do povo do Malawi.

o
;2

seu mundo estava-se a abrir.

o nome real, mo~ambicano, era Chambale mas, para se legalizar como sul-africano tinha adoptado o
nome de Moshothola.{N.doT.}
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Capitulo 7
OUTROS RECEM-CHEGADOS
Para o Tommy foi duro chegar a Mo<;ambique e come<;ar a aceitar a sua
nova vida, virada para ofutura.
Como e que foi com o Sertorio?
Ele ja tinha estado em Mo<;ambique. Falava a lingua... e tinha alguns
parentes e ficou em casa de um tio-avD, Casimiro Mate, no Chamanculo, ate
a chegada dos pais, alguns meses mais tarde, em finais de Janeiro de 1977.
Come<;aram imediatamente a procura de casa.

Sert6rio: O irmao de Samora, JoseJate, era o responsavel. Portanto, cada
morambicano que chegava e quetia estabelecer-se em Maputo, ou tinha problemas)
ou quetia fazer alguma coisa) fazia-o atraves da Sede do Partido Freiimo... na
Avenida de Angola. Todos nospassamospor isso. AN a autorizarao paraprocurar
casa era assinada pelo JoseJate na Avenida de Angola) de forma que quando
famos d APIE53 so mostravamos a carta da Sede do Partido e depois podfamos
comerar a procurar uma casa...
Disseram-nos apenas: vaG a todo olado. Escolham a vossa casa. Depois voltem
d APIE e digam que casa querem. No nosso caso recebemos 3 chaves. Porque o
meu pai disse: Queremos Polana ou Sommershield. Uma era de uma casa na
Polana. E duas do Sommershield. Fomos ver a casa na Polana. Nao gostamos.
Era ja velha. Nao estava como nova. Viemos para a que era aqui) na Ma D
Carlos. Olhdmos para ela. Estava quase nova. Abandonada pelos por/ugueses.
Gostamos dela. Fomos ver outra) na Avenida do Zimbabtle. Era muito grande.
Mais do que nos pensamos que poderiamos usar, por/anto decidimos optar pela
do Sommershield. Nessa mesma tarde voltamos d APIE com as 3 chaves edissemos
que preferiamos a da fula D. Carlos. E assinamos um contrato ejoi assim que
ficdmos com ela.
Era assim que as coisas funcionavam. Havia abundancia de casas vagas
e, obviamente, muitas delas eram muito bonitas, por terem pertencido a elite
ö.l
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do Parque ImobiJiario do Estado - departamento que gere as casas nacionalizadas em

1976.(N.doT)
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portuguesa. Nos conhecemos a familia Chambale pouco depois de chegarmos.
Recordo-me de ir a casa deles na Rua nCarlos. No res-do-chao havia a sala
de jantar e a sala de estar. Por tris a enorme cozinha. As duas salas da frente
estavam virtualmente vazias. Toda a vida se fazia na cozinha e no quintal.
Estava cheio de patos e coelhos. E a Alice Chambale tambern usava algum
terreno vazio, que na verdade pertencia ao campus universitario, para fazer a
sua "machamba", a palavra que todos usavamos para designar as hortas.
Pessoas de familia estavam sentadas em esteiras ou ocupadas, na cozinha, a
preparar coisas para as visitas que havia sempre em casa. Havia urna grande
despensa que, as vezes, tinha comida. Raras vezes fui ao andar de cima mas,
em algumas ocasiöes vi os quatro grandes quartos de dormir e apercebi-me
de que havia ainda mais um andar. Principalmente usado para pendurar a
roupa lavada, e tenho a ideia de muitos armarios, embutidos na parede.
Apercebi-me vagamente que la em cima tambem havia muita vida. Esta
grande casa era habitada pelo Sertorio, o pai e a mae, as duas irmas, Lucrecia
e GIga, e dois netos da Africa do Sul (filhos da Angelina) e muito mais pessoas
que nos foram apresentadas como parentes. Mais tarde compreendi quem
eles eram.
Om nova capitulo se abria para o Sertorio. Em Maputo come<;ou a
trabalhar como professor. Foi onde os nossos caminhos se encontraram. Eu
trabalhava no Ministerio da Educa<;ao, na sec<;ao de Ingles. Estavarnos
desesperados por arranjar novos professores, porque ate ai o Frances tinha
sido a principal lingua estrangeira nas escolas portuguesas. A partir da
Independencia deu-se maior importancia ao Ingles porque todos os paises a
volta falavam ingl(~s. Nao tinhamos livros nem professores. G Sertorio falava
Ingles mas necessitava de conhecimentos de pedagogia, e come<;ou a trabalhar
na Escola Industrial, sob a minha supervisao.
Ainda recordo que havia algo de estranho na sua atitude e falei com a
minha superiora, Elizabete Meneses, sobre se odeviamos empregar ou nao.
Ele nao parecia realmente interessado.
So agora, muito recentemente, e que ele me disse porque nao abra<;ou
muito facilmente a ideia de ser professor:
Sert6rio: A verdade i que} etll MOfambique} tendo passado pelo gabinete do
Josefate} ftmos iclentificados conto potenaais quadros para o pals} porque o pals
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tlecessitava de pessoas que ja/assem Ingles. E a/i estava eu, e conhecia outras
pessoas que Ja /a estavam, e os nossos nomes joram enviados para o NIinistirio
dos Neg6cios Estrangeiros, COJJIO potmciais candidatos para posifoes nesse
ministerio, porja/armos Ing/es e Shangana...
Eu continuava d espera de ser chamado para o Ministirio dos Neg6cios
Estrangeiros. O prob/ema e que havia muita burocracia. Eu tinha que ser
entrevistado por diferentes pessoas de Id. Fui mtrevistado por duas pessoas, 110
Ministirio. Vo/tei para casa e fiquei d espera, d espera, despera. EnqJfanto
esperava.föi rircu/ando a in.fömlafao de que havia uma pessoa que podla eminar
Ing/es.
Foi por isso que recebi uma earta do Ministbio da Educafao a convocar-JJJi para
uma entrevista. Fui Id e conheri E/isabete Meneses e acabei por irpara a Esco/a
Indusftia~ e depois fili transfetido para a Beira.
Enquanto o Sertorio ja tinha um emprego e urna carreira il sua frente,
as coisas estavam mais diffceis para o pai dele. E verdade que lhe tinham
dado urna casa mas, para alem disso, as coisas nao eram automaticas. Depois
de se ter casa era-se deixado il sua sorte para lutar pelo seu propria caminho.
O governo nao podia ser responsavel por toda a gente e deixava il pessoa a
responsabilidade de come<;:ar a procurar um emprego. E foi nessa altura que
a familia Chambale percebeu que estava em dificuldades financeiras porque,
embora tivessem trazido muito dinheiro, que lhes deu para viverem os
primeiros meses, chegou urna altura em que ele percebeu que precisava mesmo
de arranjar um emprego. A filha, Lucrecia, tambem andava il procura de
emprego. Portanto, o Sertorio, embora tivesse querido continuar a estudar,
teve de come<;:ar aganhar dinheiro...para toda a familia.
Foi falar com o Lennox:

Sertorio: E/e disse qJfe ttldo era possive~ mas uma coisa que era muito impottante
para o ANC era qtle pessoas como etl, com /igafoes.föltes com MOfambiqtle e qtle
podiam sobrevivel' em NIofambique deviam tentat j por todos os meios, ficar em
MOfambique e flao dar muito fias vistas. Foi o come/ho do Lenflox, porqJfe essas
eraJJJ as pessoas que o ANC itia usar. Nao dar mtlito fias vistas queria dizer
que tinhamos que entrar fia soriedade JJJofaJJlbicana e ser patte de/a. E ninguem
devia ver as /igafoes que tinhamos com o ANC E.föi isso que decidimos jazer
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porque} logG que eu comecei a trabalhar e o meu ve/ho tambim comerou a trabalhat;
comepimos as actividades. Defacto contintlattJOS as actividades} nao as comeralJJos}
continuamos as actividades COm oANC. Desta vez de Morambique para a Ajica
do Su!.
Como Ja vimos, muitos estudantes foram para a Suazilandia como
resultado do Levantamento do Soweto em 1976. E, de la, com a ajuda do
Stan Mabizela, muitos deles foram para Mo<;:ambique. A primeira grande
tarefa do Lennox foi receber todos esses jovens. Ele ainda nao era o
representante oficial do ANC, mas era o ponto focal quer para os que
chegavam, quer para as autoridades mo<;:ambicanas, e mesmo para as
embaixadas que, pouco depois da Independencia, come<;:aram a ser acreditadas
no nova pafs. O Lennox lembra-se, rindo, como a situa<;:ao era impossfve1.
Num pequeno VW carocha verde conduzia ate a fronteira da Suazilandia.
Por vezes tinha que la ir duas ou tres vezes durante a noite, quando grupos
de sul-africanos tinham saltado a veda<;:ao e esperavam ser trazidos para
Maputo e que o ANC cuidasse deles. Ao mesmo tempo ele tinha que correr
para as embaixadas para pedir comida, gasolina, medicamentos, etc.
O primeiro apartamento que ele teve transformou-se nos escritorios
do ANC. Bern protegidos, perto da Avenida Mao Tse Tung e perto da zona
militar.
A situa<;:ao no pafs, era de optimismo.
No famoso III Congresso da Frelimo, em Fevereiro de 1977, u partido
anunciou que era um partido marxista-Ieninista. Com base nas ideias
socialistas iriam transformar o pafs. O pafs devia contar com a sua base
agricola para se industrializar porque a industria era o factor dinamizador e,
de facto, na altura da Independencia, Mo<;:ambique era o oitavo pafs mais
industrializado em Africa e, entre as suas industrias, havia algumas importantes
como a siderurgia em Louren<;:o Marques e, para fazer andar a industria,
tinham carväo e tinham Cahora Bassa.
Foi criada a Comissäo Nacional do Plano. E foi rapidamente elaborado
um pIano em duas fases. A primeira tinha o objectivo de atingir o nfvel dos
melhores anos portugueses, nomeadamente 1973, em 1980. A segunda era
completar a transforma<;:ao num pIano de dez anos, onde os grandes projectos
agricolas e industriais fossem prioritarios. Foi na linha deste pIano que
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come<;:aram a aparecer os doadores. Alguns doadores ocidentais. Mas,
principalmente, os camaradas do Leste da Europa. Isto tornou-se uma
desgra<;:a. As anedotas acerca das enormes maquinas para os tomates, as
ceifeiras sovieticas que nao serviam para nada, nas condi<;:6es climaticas de
Mo<;:ambique, foram muitas, e verdadeiras. Incluindo o falhan<;:o dos proprios
elementos da Frelimo que, muitas vezes, nao tinham nem o conhecimento
nem a teoria, mas so a sua correc<;:ao politica. O pIano de dez anos, apesar de
muita conversa e propaganda, nunca realmente arrancou.
Os dois sectores onde a Frelimo teve muito sucesso foram a Educa<;:ao
e a Saude. As crian<;:as come<;:aram a ir a escola em massa. Nos primeiros
anos as condi<;:6es eram muito mas. As escolas eram debaixo de arvores, os
livros escolares, primitivos, eram partilhados por muitas crian<;:as (mas o texta
era tao politicamente correctol). A alfabetiza<;:ao e a educa<;:ao de adultos
espandiu-se por todo o pafs sob a palavra de ordem: "Fa<;:amos de todo o
pafs uma escola onde todos aprendem e todos ensinam." Infelizmente, esta
ultima parte era feita principalmente sob a forma de campanhas por
estudantes durante as suas ferias, o que, a longo prazo, nao era sustentavel.
Se, olhando para tras, devemos criticar alguns dos erros desses primeiros
anos, um deles e que tudo tinha que ser ensinado em Portugues e nao nas
linguas locais. A razao era que estavamos a criar uma na<;:ao unida e a segunda
razao era, e claro, que seria demasiado caro, em termos de material escolar e
forma<;:ao de professores. A entao Ministra da Educa<;:ao e unica mulher no
governo era uma jovem, Gra<;:a Machel, esposa do Presidente. Ela propria se
apercebeu - alguns anos mais tarde -, que aquilo tinha sido um erro e,
felizmente, esta agora a ser feito muito trabalho para desenvolver a educa<;:ao
em linguas locais.
O sector da Saude nao teve ap enas sucessos. Foi extraordinario e
aclamado pela OMS como um exemplo de como um pafs em desenvolvimento
podia enfrentar os seus problemas de Saude. Foi principalmente no interior
do sector publico que Mo<;:ambique ganhou as suas batalhas. Jovens medicos
foram enviados para todo o pafs com campanhas de vacina<;:ao e informa<;:ao
publica. Foi elaborada uma lista de firmacos que abolia todas as marcas
comerciais desnecessarias e so uma era vendida em cada area. Foram
montados postos de saude por todo o pafs edados cursos rapidos de forma a
permitir que cada lugar pudesse cobrir as doen<;:as mais vulgares. E as mulheres
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come<;:aram a ir aos postos de satide ou peguenos hospitais para efectuar o
parto.
O entusiasmo era alto. A autoconfian<;:a tambem.
O odio a Africa do Sul e a Rodesia racistas era incontestavel.
A simpatia e apoio ao ANC e as ZANU-ZAPU eram totais.
E os apoiantes internacionais vindos da Europa come<;:aram a chegar,
apoiados por organiza<;:6es, nos seus paises, gue os recrutavam e financiavam.
Sentiam gue havia necessidade deles. E havia. Tentaram preencher as lacunas
gue os portugueses gue fugiram tinham deixado. O mesmo se passava com
os cooperantes dos paises do Leste. Embora os apoiantes do Ocidente
tivessem sido escolhidos em parte pelas suas filia<;:6es politicas, havia pouca
comunica<;:ao entre os ocidentais e os do Leste.
O Sertorio estava agora colocado na Beira, como professor de Ingles, e
nao havia muito gue ele pudesse fazer como membro do ANC Depois de
algum tempo o pai, em Maputo, tambem arranjou um emprego. Come<;:ou a
trabalhar como condutor, primeiro na Embaixada Sovietica e depois com os
suecos.
O Sertorio gostava de ser professor de Ingles. Mas sentia a falta das
suas liga<;:6es a Africa do Sul e ficou feliz guando, ao fim de uns anos, um
casal sul-africano-britanico, a Ruth e o Mike Muller apareceram na Beira.
Ele convenceu a Ruth a ser professora na sua escola. O Mike trabalhava
como chefe do sector de agua no Departamento de Obras Ptiblicas e era o
responsavel provincial pela agua, gue tinha sido antes uma empresa privada
mas tinha sido nacionalizada pelo governo na altura da Independencia. O
Mike e a Ruth chegaram a Mo<;:ambigue em 1979 com o filho de um ana de
idade. A Ruth era britanica, de uma familia comunista e era, ela propria,
muito activa em movimentos anti-imperialistas, como o grupo de
solidariedade e apoio a Mo<;:ambigue, Angola, Guine-Bissau e Cabo Verde,
MAGrC O Mike era filho de um casal de sindicalistas sul-africanos gue
tinha tido gue se mudar para a Suazilandia ha alguns anos, por causa da sua
actividade politica na Africa do Sul. A mae dele era uma advogada que tinha
defendido muitos casos de sindicalistas e membros do ANC
O mais estranho - o gue era virtualmente impossivel na Africa do Sul
segregada - foi gue o Sertorio e o Mike descobriram gue tinham um "parente"
comum, um homem chamado Edmund Cindi, gue era um sindicalista muito
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activo no Rand Oriental, que trabalhava com o pai dele. Quando ele falou
ao Sert6rio sobre Cindi, o Sert6rio respondeu: "Mas esse homem e meu tio."
Na Beira o Mike tinha de fazer tudo sozinho. Tinha muito poueos
eolegas, muito poueos trabalhadores, nada de materiais e eondi<;:6es diffeeis.
Quando, nove anos mais tarde, voltou a Africa do Sul, tinha aprendido a sua
profissao e estava bern equipado para a sua posi<;:ao como Direetor Geral de
Aguas, primeiro sob Kadar Asmal e depois sob Ronnie Kasril.
Eles tinham ehegado a Beira no pior momento.
Ken Flower - o direetor-geral da Central Intelligenee Organization
(CIa) rodesiana - andava ha muitos anos a tentar criar um movimento
clandestino no interior de Mo<;:ambique. S6 o eonseguiu poueos meses antes
do golpe em Portugal (1974).
Ap6s a Independeneia de Mo<;:ambique um grupo de bandidos
atravessou para a Rodesia e ofereeeu os seuS servi<;:os ao CIa. Em 1976 um
homem ehamado Andre Massangaissa tambern la ehegou. Era um desertor
da Frelimo. Foi-Ihe dada a diree<;:ao do grupo de bandidos que passou a ser
eonhecido em Mo<;:ambique eomo "os massangaissas". Havia muitos nomes
oficiais, mas tornou-se eonhecido eomo MNR (Movimento Naeional da
Resistencia). O Spectiai Air Service (SAS) da Rodesia eome<;:ou a treinar os
massangaissas em sabotagem, perturba<;:ao da eeonomia, reerutamento e
ataques as bases da Frelimo. Afonso Dlakama, que tinha reeebido treino dos
militares portugueses, tornou-se adjunto do eomandante. Evo Fernandes, a
voz do MNR na Europa e, mais tarde, seeretario-geral, nao fazia segredo das
suas inten<;:6es: "Os objeetivos do MNR eram, essencialmente, forneeer as
oportunidades para a Rodesia lidar eom o ZANLA 54 em Mo<;:ambique sem o
fazerem direetamente e perpetuar ou eriar instabilidade em algumas areas de
Mo<;:ambique " - (palavras de Ken Flower).
Em 1976 Mo<;:ambique decidiu feehar as suas fronteiras com a Rodesia
e apoiar a luta de liberta<;:ao. Esta decisao, que nunea foi quebrada, aeabou
por ser muito eara para Mo<;:ambique, porque Mo<;:ambique tinha-se
desenvoIvido para ser um pais que prestasse servi<;:os a Rodesia atraves do
porto da Beira, do eaminho-de-ferro e da estrada, via Chimoio, para Salisburia.

"

Zimbabwean Afncan National LiberatlOn Arm)' - O e:-.erclto guernlheIro que lutava contra o reglme
ilegal da Rodesia e pela wdependencra do pais.fN daT.)
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Aquela decisao custou a Mo<;:ambique um ter<;:o das suas receitas em
moeda externa.
Em 1978 o MNR instalou-se na base da Gorongosa. Cerca de 400
MNRs foram transferidos da Rodesia para abrirem a nova base. Comandados
por Massangaissa. Quando ele foi morto, um ana mais tarde, na Vila da
Gorongosa, Afonso Dlakama foi levado, por via aerea, para a base no dia
seguinte e recebeu as fun<;:6es de chefe do movimento.
a periodo ate a Independencia do Zimbabwe, em 1980, e durante
varios anos depois disso, foi um periodo terrivel. Nao s6 em termos de moeda
externa mas em vidas humanas. Bombardeamentos constantes, constantes
cortes de energia. A estr 1,1 da Beira para Chimoio mal podia ser usada.
A Ruth estava a espcra do seu segundo bebe. Poucos dias antes da data
prevista para o parto houve uma grave sabotagem da electricidade. Ela decidiu
ter a crian<;:a em casa. Teria sido demasiado arriscado aventurar-se nas mas
para chegar ao hospital e pouco seguro ficar num hospital sem agua nem luz.
a Mike conta:
[<

Mike: Esse incidmte de sabotagem joi tambem "interessante" tJOutro aspecto.
Tive um telifonema as 11 e 30 da noite a dizer-me que a canalizafao da agua de
lvlqfambisse tinha sido dinamitada e eu dei instrufoes para toda a gente il' dOI7JJir
para sairtJlos as 6 da manha, porque nao podiamos Jazer nada antes. Foi tima
boa decisao porque os Julanos da RenaJIIO tinham jicado no local ate as 4 da
Jllanha, Jazendo reftns os motoristas que passavam e destruindo os setls ve/mlos.
Talvez estivessem a espera de me raptar a mim e ao metl pessoal, como tinhalll
flitos varias vezes, nos ultimos tempos, COlll ot/tros. A agua Joi sabotada mais
algt/mas vezes depois dessa e, de cada veveramos melhores e mais rapidos a
arralijar aquilo.

E interessante ouvir as 0p1illOeS do Mike sobre esse periodo. Como
todos n6s, ele enfatiza os transbordantes envolvimento, entusiasmo e
esperan<;:as dos mo<;:ambicanos. Ele pensa, mesmo, que o facto de ele e a sua
familia nunca terem estado doentes, se deveu a pouca comida existente. a
menu era muitas vezes de feijao com arroz, legumes e peixe, algumas vezes
galinha e muito pouca carne. Dm minimo, um minimo suficiente, e
provavelmente muito saudavel. Mas o Mike esta tambem muito clara de
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que, ja nessa altura, os maus aspectos de Mo<;ambique mostravam a sua
face:

Mike: Pintcivamos muitas vezes MOfambique de eor-de-rosa. MOfambique era
um estado polieial muito severo e havia pessoas detidas pela polfeia de seguranfa,
aeusadas de eoisas que nao tinham feito, que eram c!aramente torturadas, que
voltavam meses mais tal-de sem den/es, tendo perdido todo opeso. Eu vi soldados
da Frelimo a espanear uma rapmiga numa aldeia so para se divertirelll.
As vezes esqueeemo-nos que havia alguns aspeetos muito IIlaus elll A10fambique e
se nao andcissemos el proeura de/es... e eles estivessem melhor protegidos... nao
davas neeessmiamente por eles...
Aprende-se muito. O petigo de dirigirmos opais e0111 base em ideias e no idealisIIIO
de llJUitas pessoas. O que era tao maravilhoso em MOfambique nessa altura eram
precisamente as ,deias e o idealismo de muitas pessoas. Aprendia-se a importdneia
da mobiliZafao e do voltmtmismo. Aprendia-se sobre os petigos das estruturas
que os pratieavam. Muitas pessoas jieam muito ehateadas eom quem dizia que hd
problemas el!1 MOfambique. Havia um abuso do poder muito visiveI. Muitos dos
eamaradas pintavam aquilo muito de eor-de-rosa e nao quetia!!J olhar para a
vel-dade. O aereditamlos e !!Juito importante, !!Juito !!Jobilizadol~ !!Jas tambit!l
pode ser muito petigoso.
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VOLTAR A NASCER
Vm camarada pintou Mo<;:ambique muito de cor-de-rosa, de forma muito
emociona1. Mas reconheceu tambern os aspectos negativos do Mo<;:ambique
independente e tentou, por todos os meios, descobrir a verdade:
Albie Sachs chegou a Mo<;:ambique mais ou menos na mesma altura
que o Tommy. Mas, para e1e, Maputo significou urna coisa totalmente
diferente. Enquanto o Tommy teve que, lentamente, subir a partir de um
sentimento de desespero e solidao, Albie, a partir do momento em que pisou
o solo mo<;:ambicano, sentiu-se entusiasmado e livre. Ao seguirmos a descri<;:ao
do Albie das quatro fases da sua vida em Mo<;:ambique: a sua recupera<;:ao, o
seu amor, e a sua vida profissional e a sua politica da-nos urna imagem muito
clara, embora subjectiva, de Mo<;:ambique ate a altura em que deixou o pais,
em 1988, vitima de urna tentativa falhada de atentado contra a sua vida.
Albie: MOfambique, para mim, envolveu todos os grandes dramas da vida:
coragem, amor, desespero, quase a morte, recuperafao ... mesmo um sentido de
triunJo. Nao foi apenas mais um lugar onde aconteceu que passei alguns anas no
exilio. A intensidade da minha vida la, em alguns momento~ Joi uma poderosa
interacfao entre o drama de MOfambique, o drama da Africa do Sul e o meu
proprio drama intimo.
Quando pus pela primeira vez pe no territOrio mOfambicano eu trabalhava na
Universidade de Dar es Salaam como leitor visitante. Estavamos em 1976.
Logo a seguir ao levantamento do Soweto. MOfambique ja era independente hd
um ano. Nao tenho a certeza se "Maputo" nao era ainda 'Lourenro Marques"
nessa altura. E muitos dos nomes das mas eram os velhos nomes c%niais, quase
impossiveis de ler, pronunciar ou recordar.
E recordo-me, quando sai do aviao epus os pis na pista, senti uma alegria total.
Nao estava apenas de regresso a Africa, porque jci tinha vinda antes a Africa.
Tinha estado em Dar es Salaam, na Universidade. Mas agora estava de regresso
d Africa Austral. E vi o letreiro que dizia, em portugues: 'Zona Libertada da
Humanidade. " Vi um soldado da Frelimo com uma espingarda} com uma AK47.
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Eu nunCa gostei de armas. Mas esta era diferente. Esta era uma at71la que tinha
sido usada para lutar contra a opressao} para lutar contra o colonialismo. Eu
pura e simplesmente nao estava habituado avel' uma pessoa negra} uniformizada}
a guardar a Liberdade} e fazendo-o em representafao de um nova podet: E foi
tambim a luz. Uma luZ da Africa Austra!' Uma luz tropica!' O solo vermelho.
O mato. Coisas que nos nao recordamos conscientemente. Nao era igual el Africa
do S u~ mas nao estava muito distante e} cettamente} muito mais proximo do que
tudo o que existe na Inglaterra ou mesmo em Dar es Salaam.
Nessa altura estava COJIJO prrgessor convidado da Universidade. A direcfao da
Universidade tinha saido do pessoal radica0 em grande parte mas nao
exc!usivamente brancos} a maior parte nascidos ou criados em MOfambique.
Apaixonados apoiantes da Freiimo. Em muitas casos os pais, os irmaos tinham
ido para Portugal ou para a Africa do Su!. Eles tinham permanecido em
MOfambique. E isso era um compromisso. Um compromisso pessoal e ideologica}
existencia!. Eles odiavam ser chamados portugueses. Encontravam formas de
dizerem, com muita jirmeza: Nos somos mOfambicanos. Era uma aJirmafao
muito poderosa de ut/la nova identidade mOfambicana. Eles adoravam Samora
Mache!. Todos contavam hist6tias de terem conhecido alguim que tinha estado na
luta armada} des~ando identificar-se com a presente libettafao.
Fiquei impressionado pela grande qualidade inte/eetual das dec!arafoes ftitas
pela direcfao da Freiimo} pelo nfvel do debate na Univet"Sidade sobre questoes
polfticas correntes. Nao era apenas questao de agarrar ideias revolucionarias
socialistas} desenvoividas noutras pattes do mundo} Uniao Soviitica} China} Cuba
e aplica-Ias a MOfambique. Aquilo eram ideias que se tinham desenvoivido no
decurso de lutas duras} nao so contra o colonialismo pottugues e todo o apoio que
Pottugal recebeu da OTAN e do Ocidente e} llltlito fottemente} da Ajica do Sul
e de Ian Smith} na Rodisia} mas lutas duras tambim no intetior da H-elilIJO. Era
isso que era novopara mim ea vit6tia do que era riferido como a Linha Progressista
contra a linha do nacionalismo resttito.
A questao chave era como difinir o inimigo. O inimigo i uma rafa ou um sistema
de opressao? E isso aftctava a visao global sobre o que era a luta. Nao era
simplesmente uma questao meteifisica... uma questao de serem moralmente bons
ou moralmente maus. Aftctava as pessoas que eram conduzidas para a luta; o
conceito sobre o que era aquela luta e muito a natureza da sociedade que se
pretendia.
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A Frelimo tinha come<;:ado a viver os valores da nova filosofia e isso
foi importantissimo para ele, pessoa1mente. Quando ele foi para o exilio, em
1966, a deten<;:ao e a prisao solid.ria, a destrui<;:ao do Movimento, o julgamento
de Rivonia, a tortura na prisao, a dec1ara<;:ao que o salvou no tribunal mas o
humilhou completamente, tinham acabado com de. A coragem da sua
parceira, Stephanie, que deixou a Africa do Sul logo depois dele tinha tido
um terrivel impacto. Casaram-se em Londres mas, enquanto a Stephanie
recuperau a coragem muito rapidamente e embora rapidamente tivessem
uma vida do dia-a-dia com os dois filhos, o Albie tinha dificuldades em
recuperar o seu antigo espirito. Era activo, quer no seu trabalho contra o
apartheid, nas manifesta<;:6es contra o Vietname e actividades anti-RodesiaPra -Zimbabwe, quer com o seu doutoramento e muito com os fllhos. Publicou
dois ou tres livras. Pode-se dizer que estava muito activo. E, em primeira e
mais importante lugar, estava sempre presente nas reuni6es do ANC onde
toda a gente cantava Nkosi Sikelele e levantava o punho gritando ''Amandla''.
Mas o bra<;:o do Albie nunca se levantava. O seu punho era o linico, no meio
de centenas, a ficar em baixo. Ele nunca sentiu essa forma de afirma<;:ao.
Albie: Penso que JOi eerea de utJJa setJJana depois de eu ehega1j nessa visita a
MOfatJJbique) que jui ao estddio de Jutebol Era o Dia das Forfas ArtJJadas) o
dia etJJ que tinha sido deseneadeada a luta artJJada, 25 de SetetJJbro de 1964 nos eonheciatJJos essas datas todas. EstavatJJ Id 60 000 pessoas. Grande
entusiastJJo. SatJJora Maehel apareee e eu v%-o, d distancia, pela pl7tJJeira vez E
ele eotJJefa eotJJ utJJ VIIIIlIVA. AlguetJJ tJJe explieou o que as palavras de ordetJJ
signiJieavatJJ. E aquela era VIVA O POVO MO<;AMBlCANO UNIDO
DO ROVUMA AG MAPUro. E 60 000 brafos se levantaratJJ. Inc!uindo
o tJJeu. Aeonteeeu, pura e sitJJplestJJente. A tJJinha eoragetJJ estava de volta. Sabes,
tinha sido erguida por MOfatJJbique. Foi utJJa eoisa que nunea esqueei. Anos tJJais
tarde aeonteeeratJJ eoisas que nos podiatJJ ter posto loucos de jrustrafao. Mas para
tJJitJJ, pessoaltJJente, aRevolufao MOfatJJbieana e a Independencia devolveratJJ-tJJe
a tJJinha eoragetJJ.
Albie termina a sua descri<;:ao da sua recupera<;:ao numa manha de
domingo em Maputo onde estava a participar numa sessao de trabalho
voluntario, perto do porto, num dos feriados nacionais. Tinha tido problemas
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em encontrar o porto, ao fundo de Maputo, perdido e sem ser capaz de
perguntar pelo caminho, porque nessa altura ainda näo falava portugues.
Portanto...

Albie: Cheguei atrasado. Sentia-me embarafado. Mas vi um certo tipo de ...
grupo mesdado) variado) de pessoas que estavam a acabar de varrer o cais, pondoo impecavelmente limpo) com grandes vassouras. E) muito gentilmente) alguem
me deu uma vassoura mesmo a tempo de eu poderfazer os meus cinco minutos de
trabalho voluntcirio. Depois houve discursos. Nao tenho a certeza se havia um
tradutorpara ingles ou sefiquei perto de alguem que me ia traduzindo. O primeiro
orador era um trabalhador negro do cais) que era quem ditigia o trabalho e
comefou por dizer: "Vamos falar sobre o significado desta ocasiao.)J Comefou
com alguns Vivas: 'Viva o povo mOfambicano unido do Rovuma ao Maputo.
Viva o povo mOfambicano unido do Rovuma) no Norte) ao Maputo) no Sul}}
Todos diziam Viva. 'Viva o Internacionalismo Proletcirio.}} Era muito relevante)
em particular naquele dia) porque havia ali gente de todo o mundo. 'Viva a
Emancipafao da Mulher. Viva. Viva a pontualidade.}} E nao havia nenhum
embarafo em meter esse hjo de pequena coisa. Depois disse: 'Vamos lci saber
quais sao os diferentes paises de onde voces vem. )J Uma mao levantou-se. ''Brasil
Brasilia. }} E houve um Viva o Brasil Depois a Republica Democrcitica Alema.
Uma cara shia ... Vivas muito fort~s. A RDA estava muito envoivida em
MOfambique. Depois foi a Itcilia. E os italianos sorriram de novo. Depois o
Reino Unido) a Inglaterra. Apoio firme d Inglaterra. Portugal Uma tempestade
de aplausos para Portugal Especialmente significativo) tendo Portugal sido o
opressor colonial e agora haverportugueses a trabalhar lado a lado com estivadores
negros) principalmente estivadores negros) apoiando arevolufao mOfambicana.
Eu sentia-me aflito. O que e que havia de fazer? Fingir))) fingir que pettencia ao
gmpo ingles e deixar as coisas assim? De qualquer forma) jci faltavam poucas
pessoas. Nao havia muita gente de Afn·ca. Talvez da Zambia. Grande apoio d
Zambia. Estados Unidos. Um Viva muito forte. Toda a gente saudando
fortemente. E depois uma porfao de paises europeus. A Suecia. E a Holanda. E)
daTO) a Franfa. A Bulgcin'a. E entao eu tive que me decidir. Levantei o brafo e
disse: Ajica do Sul Nessa altura eu jci tinha aprendido a dizetj pelo menos)
Africa do Sul E imediatamente) imediatamente) o fulano disse: 'Viva a luta
justa do povo oprimido da Africa do Sul)J Foi um grande motJ/ento para mim.
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Se eu tinha recuperado a minha coragem} numa especie de sentido ftsico} com os
Vivas anteriores} aquilo devolveu-me uma especie de coragem polftica. Aquilo era
a Fre!imo no seu aspecto 1l1ais maravilhoso e melhor. Espontaneo. Aceitafao
totaL Lembro-me que apanhamos um comboio do cais ate algures na cidade. E
vfnhamos todos a cantar e a marcar o ritmo batendo COlll os pes. Era como
atravessar um mundo de sonhos. As pessoas acenavam para nos} erguendo os
punhos e dando vivas. Era um momento espectacular de solidariedade internaciona~
um sentimento de identijicafao COlll aque!e pafs lutando pela sua independencia.
E devo mencionar que havia muitos chilenos. Muitos latino-americanos que tambim
estavam no exflio. Aquele era o pafs em que se sent/am bem-vindos} onde se
sentiam activos.
Albie nao tinha sido feliz no Reino Unido. Quer para ele, quer para a
mulher, Stephanie, aquilo representou sofrimento e infelicidade.
Completamente assoberbado com as tarefas pessoais de criar dois filhos
pequenos, trabalhar, fazer trabalho politico, escrever um livro (sobre o
sexismo) enquanto decifrava cartas da c1andestinidade em cadigos secretos
e tinta secreta. Tinham-se casado em Londres. Estavam totalmente
comprometidos com o seu trabalho politico. Mas nao se aguentaram como
familia.
Albie: E} de repente} eu estou num mundo onde} literalmente} o sol brilha. As
maravilhosas arvores} em fiOl) quando vou a qualquer lado. Pouco transito. Neste
mundo pesado da revolufao} transformafao} mudanfa e encontro de pessoas de
todo o mundo. De regresso ao cenario ajn·cano. A luZ' A trovoada no ccu. As
estrelas d noite. Todas aque!as coisas de que nos tfnhamos esquecido mas estavam
Id} no nosso subconsciente} como parte da nossa memoria. E so a pura liberdade
de nao ser inJeliz o tempo todo jd era uma coisa tremenda.
Apas essa primeira visita, o Albie regressou, um ana mais tarde, para
trabalhar na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. A ideia era de
que a Stephanie viria, mais tarde, com os filhos. Os bilhetes foram emitidos
mas nunca foram usados. A rela<;:ao tinha acabado. Apartir desse momento
ela fez a sua vida em Londres e o Albie fez a sua vida em Mo<;:ambique.
Conheceu a Fatima na Residencia Universitaria, o SELF, onde o Tommy
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e o Alpheus tambern viviam. Ela chegou mais ou menos ao mesmo tempo
que ele. Nascida em Portugal mas criada em Mo<;:ambique e tendo estudado
em Portugal. O seu Ingles era bom. Conheeia Maputo e sabia onde se podia
comprar isto ou aquilo, onde se podia ver arte. Quando o Albie se ofereceu
para ficar com os fJlhos dela, quando tivesse de sair, ela ficou duplamente
com suspeitas. Nao podia imaginar que algum homem se oferecesse,
genuinamente, como voluntario para aquilo. Mais tarde ela teve a certeza
que ele era da CIA. Atraves dele ela conheceu gente do ANC e, em particular,
tornou-se mwto amiga do Indres Naidoo. O Albie comprou um velho Peugeot
a Ruth First. Precisava de um carro mas nao tinha dinheiro para o comprar.
A Fatima tambern precisava de um carro e, portanto, partilharam o custo e a
utiliza<;:ao do cano.
Ela costumava contar-lhe muitas historias do Mo<;:ambique preIndependencia. Atraves da Fatima ele conheceu os fJlhos da velha burguesia,
que tinham ficado. Jogava bridge com eles, trocavam fofocas ou faLavam
sobre um filme ou urna musica. Eram maravilhosas horas de lazer. Foi atraves
da Fatima que conheceu essas pessoas.
E entao descobriu que o seu interesse pela Fatima ia alem da partilha
de um carro.
Era o tempo da falta de comida. A comida era racionada e era tarefa de
todos os dias ficar nas bichas para comprar pao, oleo, arroz, produtos de
primeira necessidade. As vezes para conseguir manteiga. As vezes para arranjar
carne, peixe e legumes no mercado.
Albie: E, de repente, apaixonadamente, doente de amor - os pOl7JJenOres, para
aqui epara Id, nao JaZfm parte desta histOria conm:ta - simplesmente para dizer
que, pela primeira vez na minha vida, soube o que era uma obsessao. Nao pensa
que aquilo me pudesse ter acontecido noutro sitio. A nossa vida emocional era tao
contida noutros cenat70s. Ali tudo era tao abetto. E havia tantas oportunidades
e encontros e as emofoes eram tao abertas, e os diferentes estilos culturais ejo17JJas
de exprimir a paixao eram tao diversos, e as roisas, as relafoes, podiam ser
estabelecidas tao imediatamente. Eu jicava em choque so de ver o carro. Nessa
altura ja tinhamos separado os nossos carros. Ela tinha o seu prOprio carm. E
desenvolveu-se uma relafao e acabou, e voltou a desenvolver-se e a acabar.
Um dia ela trouxe-me um Julano. Chamava-se Chris. Mais tarde ela disse-me:
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UB estranho} Albie}

voces lim gente do meihor e do pior no MK. 55 "
Acabou por me tornar c!aro que estava apaixonada por um combatente do MK
Era o homelJJ da vida deia.
DiZ que nao quer estar comigo. Nao sabe durante quanto tempo. Pode serpara
selJtpre ou por a!guns meses. E eu} de certa1orlJJa} entendi que isso dependeria de
quanto mais telJtpo o Chtis vivesse.
Passaram-se a!guns meses e recebi uma mensagem de um coiega da Fdtima no
elJtprego: oChris tinha sido morto. 'Porfavor vem visi/ar a Fdtima. " Fui a casa
deia. O que tinha acontecido 10i que eie10i emboscado peia seguranfa sul-qfricana
na Suaziltindia. O carro 10i queimado e eia estava absoiutamente de.ifeita. 56
gtitava} repetidamente: 'Por que e que teve que ser o Chris? Por que nao 10ste
tu?"
Nao foi o fim do seu relacionamento com a Fatima. Mas foi o fim da
sua historia de amor. Continuaram a encontrar-se como amigos e, ainda hoje,
continuam a ter um sentimento muito forte um pelo outro, embora agora os
seus encontros sejam muito espac;ados.
Mas o Albie continuou aberto a novos encontros. A sua historia de
amor seria seguinte comec;ou na praia da Costa do Sol. Ele ia para la tomar
banhos de sol aos sabados ou domingos, para compensar aqueles onze anos
na Inglaterra. Levava uma cadeira de praia, uma caixa frigorifica, cerveja,
fruta e alguma coisa para comer, muita coisa... como no quadro de Van Gogh
de uma figura solitaria, com o seu cavalete e sozinho no Universo com a sua
sombra. Tinha um lugar de que gostava muito, junto do pequeno rio.
A praia era um lugar fascinante nesses dias, porque podia-se ver gente
de todo o lado, e era um jogo tentar adivinhar as suas nacionalidades. Os da
Alemanha Ocidental costumavam ser bastante turbulentos e levar muitas
coisas e dava-se lago por eles. Os russos vinham em grande numero, jogavam
o seu voleibol, organizados. Os italianos, os escandinavos. O jogo consistia
em - atraves dos fatos de banho, dos cortes de cabelo - descobrir a sua
nacionalidade e, se nao se conseguia, arranjava-se uma desculpa para passar
perto deles e ouvir que lingua estavam a falar. Tornavamo-nos bastante peritos.
O Albie adorava a praia. Fazia-o lembrar-se da Cidade do Cabo onde
cresceu, perto da praia. Ao prindpio so havia brancos. Alguns mulatos,
55
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pessoas de origem indiana e, gradualmente, cada vez mais mo<;:ambicanos
negros come<;:aram a aparecer na praia, normalmente ao fim das tardes de
domingo.
E foi nesse local tao apropriado que encontrou o seu amor seguinte
por uma peruana, a Lucia, um relacionamento que iria durar muitos anos.
Albie Sachs tornou-se professor na Faculdade de Direito da
Universidade Eduardo Mondlane, em 1977. A Faculdade de Direito estava
situada fora dos limites do ealJpus da Universidade. Era um ediffcio moderno
bastante elegante na Avenida Kenneth Kaunda, numa das zonas mais chiques
de Maputo. O Albie ia para hi a pe. Os alunos eram, em grande parte,
trabalhadores, de forma que as aulas come<;:avam as 7h 30m e recome<;:avam
ao fim da tarde. Chegava a casa as 19 horas. Havia muito poucos carros e o
transito era minimo.
Como tantos outros, morava num apartamento bastante elegante, que
tinha sido abandonado pelos proprietarios. Quase nao havia mobilia. Quase
nao havia copos ou pratos. Frequentemente nao havia cortinas. Havia homens
e mulheres a fazer a limpeza e a cozinhar e a cuidar do local. O Albie recordase de como eram poucos os carros que estacionavam no grande parque de
estacionamento em frente da Universidade. Em todas as outras universidades,
em todo o mundo - inc1uindo na UEM de hoje - o maior problema menor e
parquear os carros, nao so para os professores como tambem para os
estudantes. Ali os professores safam e tinham de empurrar os carros, com a
ajuda de estudantes e trabalhadores, porque nao havia baterias.
Ele fala do seu trabalho como sendo simultaneamente "entusiasmante"
e ''penosamente frustrante...nao eOlJJO possas imaginar...mas muito para alem do que
possas imaginat}'. As duas faces da moeda. Nos, os cooperantes, tivemos todos,
basicamente, a mesma mistura de experiencias que teve o Albie nos nossos
empregos em Mo<;:ambique. Independentemente do lugar onde trabalhavamos.
Albie: Vinhamos de todo omundo. Eramos todosprogressistas, entieos, inteleetuais
e juristas de esquerda. Mas isso era apenas o prineipio. Para alem disso}
diseorddvamos sobre tudo. AM mesmo sobre eomo dar notas nos exames. A
quantidade de tempo que gastcimos so para saber se ddvamos as notas de 1 a 5,
de 5 a 1 ou de O a 20. Diseussoes apaixonadas. Um professor russo disse que
eostumava dar notas aM 20. Alguem disse: "Bem} Karl Marx teria 20. Lenin
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tena 19. O me/hor estudante so podia ter 18. Nunca se dava o maxzJJJo. Outro
a/guiJJJ, de outro sitio qua!quet; dif7a: 'Por que nao dar a nota JJJais a!ta se o
estt/dante tiverfeito... ': Isto i so uma pequena ideia de como podiamos dift17'"
sobre ji!osofta, signiftcado da !ei, o pape! da fei, o pape! do Estado. Tenho a
certeza de que aqui!o se estendia para a Educa;ao, a Sa/Me, para praticamente
tudo. Por vezes os estudantes tJJenosprezavaJJJ-me. O tJJeu Portugtles nao era grande
coisa. E eu nao me adaptava el forma pmitlguesa de dar as aulas, progressista,
qtlase tJJarxista, tJJtlito abstracta.
J!
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Eu tinha desenvo/vido um esti/o de dar au/as tota/mente diferente, na Ing/atet7a,
muito mais baseado num "toma Id - dei cei'~ em perguntas e respostas. Portanto,
sentia-me bastante em baixo no traba/ho, iso/ado. Comecei a ouvir comenteirios
bastante desdenhosos a respeito do ANC, como organiZarao naciona/ista burguesa,
muito gera~ em termos politicos. Descobri que uma grande palte da comttnidade
cooperante era muito cntica da Fre/imo de uma forma que eu rea/mente nao
apreciava. Senti que nao se estavam a envo/ver c01Jtp/etamente. Nao se apercebiam
do verdadeiro drama da tran.ifö17lIa;aO naque/e pais. Era um tipo de perspectiva
cntica de esquerda tra'{jda de fora. E zangavam-se comigo por me verem como um
ap%gista da Fre/imo o te1Jtpo inteiro.
Outro problema que todos nos encontramos, nao so a nive1 universitario,
mas em muitos outros niveis, foram as formalidades que reinavam na cultura
portuguesa.

Albie: Cheguei Id em 1977... Na Facu/dade de Direito da Universidade Eduardo
Mond/ane chamavam-me Professor Albie. A questao dos litulos ~ de facto,
bastante i1Jtpoltante. O Portugues e uma lingua muito mais formal e, eu diria,
muito mais graciosa e cheia de nuances, em termos do relacionamento interpessoal,
que o Ing/h, e a cultura eifricana, ate onde a c01Jtpreendo, tem ainda mais nuances
e respeita ainda mais a dignidade eposirao na vida da pessoa com quem estamos
a comunicm: Poltanto, foi flutuando de uma f017Jla estranha atraves da lingua
pottuguesa que descobri uma coisa sobre a cu/tura eifricana pela qual estive cercado
desde crianra. O compromisso era nao seguir aquilo a que as pessoas chammiam
uma perspectiva populista demag6gica, chamando-me apenas "/l/bie)). Se fosse
um estudante ou um trabalhador tinha que haver uma fo17lla de se diligirem a
mim, e a maneira mais si1Jtples, em portuguh, setia 'j'enhor Doutor'~ mesmo se
nao se tivesse Ulll doutoramento. Se se tivesse f o17llarao escolar e um grau
universiteirio era-se Senhor Doutor ou Senhora Doutora.
Havia tambem um grande debate sobre a palavra "camarada)). Podes imaginar
que, quando chegeimos, toda a gente queria ser camarada. Aquilo estava a
u/trapassar as bmTeiras de c!asse, de rara, de lingua, de cultura. A camaradagem
era ofactor unificador. Era muito entusiasmante emuito aconchegante, nosprimeiros
anos. Erafortemente igualizador. Fosses tu quem fosses, qualquer que fosse a cor
da tua pe/e, o teu enquadramento) o teu nivel academico) eras um camarada.
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E, numa sociedade em que e ena!tecido opape! da dasse operatia e do campesinato,
o termo "camarada)) era um termo que dizia que nao estavamos demasiado
influenciados pelas antigas divisoes de dasses da anterior sociedade portuguesa
nem pela sociedade rura! tradiciona! em que se devia obediencia ao chife.
Adoravamos ser chamados camaradas e adoravamos chamar camarada a outras
pessoas.. O conceito de unidade passou por ali.
Pottanto, podes imaginar o nosso choque quando, depois de Id trabalhar hd uns
anos, Samora Mache! disse: 'Estamos a abusar deste tertllO 'camarada: E usado
constantemente por pessoas que nao sao camaradas... )) Samora quetia dizer que
o tertllO 'camarada' devia ser usado no intetior da Frelimo mas, na sociedade em
gera4 disse ele, qua! e oproblema com as designafoes "senhor)) ou "senhora))? E
deu o exemplo de um tribunal em que oJuiZ ou o procurador dizia: "Porfavor
!evante-se o camarada assassino. ))
Muitos dos estudantes tinham andado nos seminarios, eriados pela Igreja
Catoliea, mas alguns tinham frequentado as eseolas publieas em Maputo.
Embora a maioria dos estudantes fosse jovem, havia tambern pessoas nos
seus 50 anos que queriam estudar e nunea tinham tido urna oportunidade.
Aquele era o momento. E era um grupo impressionante. Vivo. Critieo. Tinham
passado todos pela barafunda da transforma<;ao. Os alunos negros sentiamse exaltados pela mudan<;a e pelo sentido de liberdade e os estudantes brancos
estavam ainda mais entusiasmados porque tinham assumido um eompromisso
pessoal, firme, de nao irern eom as familias, de nao abandonarem o pais. De
se identifiearem eorno mo<;ambicanos.

Albie: Eu ensinava Direilo da Fandlia e Direito Intemacional. Estava muito
entJtSiasmado por desenvo!ver uma cadeira de Direito Intemacional da vantc!Josa
perspectiva de um pais do Terceiro LWundo, recentemente independente e em
desenvo!vimento. E estavamos muito orgulhosos por sermos do Terceiro Mundo.
Esta expressao tomou-se, ho/e, sinonima de sub-desenvo!lJido, incapa:v corrupto,
repitb/ica das bananas. Para nos Terceiro Mundo era uma coisa a}irmativa. E
quando eu desenvo/vi uma serie de au/as, afrocentradas, muito baseadas na
expetiblcia mOfambicana da ctiafao de um Estado e do re/acionamento com outros
Estados, houlJe Ulll sentimmlo de tota! desanimo porpatte dos estudantes, inc!ltindo
os progressistas, que achavanl que nao estavam a receber o produto verdadeiro.
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A experiencia de Mo<;:ambique com os novos Tribunais Populares era
fascinante. O Albie conta como e que eles eram preparados para tratar de
casos de Direito da Familia. Usavam principios simples como equidade e
boa fe. Como os tribunais sofisticados em todo o mundo, lidavam com
div6rcios e como dividir as propriedades de forma justa e, em particular,
como proteger aparte economicamente mais debil, normalmente a mulher,
e garantir que os filhos fossem bern tratados.
O tribunal era constituido por pessoas da comunidade. Actuavam
durante seis meses e usavam metodos de resolu<;:äo de conflitos ao nivel da
comunidade, com tres ou mais juizes localmente eleitos, sendo um sempre
urna mulher. Esses juizes eram escolhidos pela comunidade devido a sua
postura, a sua integridade, a sua sabedoria geral. Näo eram os velhos chefes
tradicionais nem os jovens camaradas.
Os Tribunais Populares podiam dissolver casamentos, atribuir a
cust6dia dos filhos, dividir os bens. Nao tinham poder para prender pessoas
nem para impor puni<;:6es fisicas. Podiam impor pequenas multas mas, pela
viola<;:ao da lei criminal, da ordern publica, etc., a principal san<;:ao era realizar
trabalho util para a comunidade. E isso vinha da experiencia das zonas
libertadas.
Albie: Eles nao linhatJJprisGes. Nao tinhatJJ carcereiros. Nao tinham Hm sistema
qHe Ihes permitisse controlar pessoas, mas era tambem Hma qHestao filosrifica.
MergHlhava fHndo na mItHra africana de resolHfao de conJlitos. A ideia era
reintegrar aspessoas envoIvidas na cotJJHnidade, nao era segregd-Ias) e) nosprimeiros
anos, tiveram a/gHns resHItados espectamlares. Mesmo pessoas qHe recebiam
sentenfas, , dadas por tribHnais de nfvel sHperior, de sete) de:v quinze anos de
prisao por assassinato, por fraHde, etc., iam para prisGes aber/as. Havia Hma
grande machamba/prisao entre MapHto e a Matola e qHando a qHcriamos
descobrir nao consegHiamos, porqHe nao tinha mHros a volta e era preciso
condHzirmos ate el zona epergHntar a a/gHcm. Essa pessoa dina: "EH SOH Hm
dos presos" e diria onde eram as instalafGes da prisao. Lteralmente. Ainda me
lembro de um dos presos que Id estava) qHe guiou Hm grnpo de qHe eH fazia parte,
mHito orgHlhoso do milho) das mafarocas qHe estavam a mllivar ali, a dizer: Hd
pessoas... e ele estava preso por fraHde, onze anos por fraHde...e ele dizia: "Os
viiJnhos daqHi sao terrfveis. Entram sem pedir licenfa. Roubam o nosso milho. "
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E estava muito chocado. Nos primeiros anos, mais de metade das pessoas que
cumpriam penas de prisao estavam em machambas COlJIO aquela. Era o periodo
antes da guerra civil e estava tudo de acordo com aquela filosofta pena~ muito
optimista, de encorqjar as pessoas a trabalhar, a manter laros com as familias.
Era muito mais barato. Eram muito mais produtivos e, na mcdida cm que a
rcabilitarao funcionava, dc facto, era muito mais e.ftcaz do quc mantcr as pessoas
cm ce/as c humilhd-las.
A Faculdade de Direito foi urna das reais renovac;:6es da Universidade
que a Independencia trouxe. Os advogados eram vistos como quadros e näo
como profissionais que se queriam tornar ricos. O Albie sentia-se orgulhoso
por ter participado desse processo e triste quando, alguns anos depois da
Independencia, a Faculdade foi de nova fechada, exactamente porque tinha
deixado de preencher esta dimensäo politica, socialista.

125

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j

Capitulo 9

A UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE E
O CENTRO DE ESTUDOS AFRICANOS

o ANC viu, como urna grande oportunidade, a possibilidade de enviar
alguns dos estudantes que tinham deixado o pais, depois do levantamento
do Soweto, para esta Uruversidade libertada. Foi estabelecido um pIano entre
as autoridades mo<;:ambieanas, o ANC e a UNESCO para dar ajuventude
sul-afrieana, que tinha interrompido os estudos por razoes politieas no seu
proprio pais, a possibilidade de os eontinuar e se integrarem na Uruversidade
Eduardo Mondiane do pais vizinho.
Chegaram em finais de 1977 para come<;:ar o ano aeademieo de 1978.
Quando o Tommy ouviu o Zuma falar disso, foi autorizado a juntar-se
ao grupo que vinha de fora. Deixou o emprego na Maehava, arredores de
Maputo, depois de fazer uma magnifiea festa para os outros estudantes e
mudou-se, eom os reeem-ehegados, para o SELF, onde, juntos eom os
estudantes mo<;:ambicanos, viviam e tomavam as refei<;:oes. la eome<;:ar, desde
o inieio, estudos de Eeonomia.
Os outros estudantes, 20 ao todo, estavam em diferentes faeuldades, a
tirar diferentes eursos: Lebo estudava Eduea<;:ao, Zama e Karrabo Engenharia,
outros tiveram que come<;:ar pelo eiclo preparatorio porque nao tinham feito
o exame de admissao a Universidade.
Houve muitos problemas, o primeiro dos quais foi conseguir que fossem
matrieulados, porque muitos deles tinham tido que sair do seu pais sem os
seus papeis e nao tinham tido a inteligeneia do Tommy, que previu este
problema e preoeupou-se em trazer todos os eertifieados eom ele. Outro
problema era a lingua. A medida que os estudantes eome<;:aram a ehumbar
nos seus exames, eome<;:aram tambem a portar-se mal. Foi criada uma eomissao
disciplinar em que o Albie, o Alpheus e a Zarina (da Comissao Edueacional
do ANC) tentaram eonduzir os estudantes para um melhor eomportamento.
Em vao. Oliver Tambo envolveu-se pessoalmente e foi intransigente em que
os estudantes deviam eontinuar. Mas sem resultado. Ao fim de tres anos, o
ultimo grupo foi mandado embora. De todo o grupo so o Tommy terminou
os seus estudos e teve um emprego na Seeretaria de Estado do Caju. Todos
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os outros foram enviados para a Tanzania sem terminarem os seus cursos.
Urna grande oportunidade desperdi<;:ada.
A minha primeira reac<;:ao ap6s ter acompanhado este drama, do lado
de fora, foi pensar que os estudantes do ANC eram arrogantes e sentiam-se
superiores aos seus colegas mo<;:ambicanos, eram indisciplinados e sem a
atitude que um revolucionario deve ter ao enfrentar um problema. Esta analise
da situa<;:ao continha, de facto, alguma verdade.
Em primeiro lugar, os estudantes do ANC recebiam mensalmente urna
enorme quantidade de dinheiro da UNESCO: 20 000 escudos (o que
correspondia a 670 d6Iares), enquanto o Tommy, que tinha urna bolsa da
UNEPSA, recebia S 000 escudos (= 170 d6Iares). Os mo<;:ambicanos nao
tinham nada. Os estudantes sul-africanos, de uma forma geral, vinham de
meios urbanos. Notava-se a sua cultura urbana pela forma como vestiam e
pela musica que tocavam, pelas festas que davam, etc. Mas, em termos gerais,
embora fossem pobres, os estudantes mo<;:ambicanos que tinham atingido o
nivel universitario eram os que tinham andado nos seminarios cat6licos ou
eram assimilados. A sua cultura era urna c6pia da cultura portuguesa e nao
podia ser considerada, de forma alguma, mais "do mato" do que a sul-africana.
Os homens do ANC eram, em grande medida, mulherengos, enquanto os
estudantes da Frelimo tinham um alto nivel de disciplina, pelo menos na
aparencia. E muitos dos problemas surgiram devido ao comportamento dos
estudantes do ANC com mulheres. Mulheres do ANC ou mulheres
mo<;:ambicanas.
Mas seria muito simplista s6 criticar os estudantes sul-africanos. Muitos
erros, e talvez os erros mais fundamentais, partiram das autoridades
mo<;:ambicanas. Os estudantes do ANC foram colocados em cursos ji
existentes e, embora nunca tivessem ouvido, em toda a vida, urna palavra
em Portugues, esperava-se deles que apresentassem os mesmos resultados
que os mo<;:ambicanos. Nao foi preparado nenhum curso especialmente para
des. Nao foi criado nenhum grupo especial de apoio para os ajudar a
compreender os livros que mal entendiam. Nenhum professor foi formado
para lhes explicar o que eram a lingua e a cultura. Tenho tambem a sensa<;:ao
de que a Comissao Disciplinar, acima mencionada, s6 foi criada quando os
problemas ji eram muito serios e, na verdade, para resolver os problemas e
nao para os evitar.
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o Alpheus descreveu, em cartas, como
tentava lidar com os problemas.

e que a Comissao Disciplinar

24.9.78:
Esta manha fui visitado por duas raparigas (do ANC) chamadas Lu/ame e
Phumia. Vieram perguntar se eu aspodia evudar nas suas /ifoes de Maten'a/ismo
HistOtico. Tem tlttl teste na ptimeira semana de Outubro e o ensino e taofraco que
elas nao tinham nenhuma ideia do que o raio da coisa era !

E, a 10.10.78:
Depois do encontro eom o ReitO!j lago no dia seguinte} dois dos nossos estudantes
envolveram-se eom uns tipos do exercito por causa de rapatigas e a Policia }\,1ilitar
foi mandada para os prender no SELF Trabalhdmos todo o jim-de-semana}
entrevistando os dois estudantesparafazer um relatOtio ao Reito!: Ontem entrevistei
uma das duas rapatigas a mae durante uma hora e lJJeia} d noite e} esta manha}
entrevistei a outra rapatiga e a mae durante eerea de duas horas. Os pais estao em
Joanesburgo.
Maputo, 18.10.78:
Hd dois dias soubemos que alglIns estudantes Jd tinham sido eliminados dos
exames jinais} e isso estava elll contradifao eOIll o nosso acordo eom o Reitor eerea
de 10 dias antes} que era no sentido de todos os estudantes do ANC serellJ
encorevados attubalhar mais e os exames jinai.r terelll llJais peso que os testes
flitos ao langa do ano. Esta tarde o A/bie e eu tivellJos ullllongo eneontro eom os
responsdveis e eonseguillJos que a decisao fosse anulada} de acordo eOllJ a decisao
original eOIll o Reitot:
A 1 de Mar<;o de 79:
Aeabo de ehegar de UllJa reuniao do ANC. Manddlllos ellJbora 10 estudantes}
deixando 8. UllJ ou dois desses 8 pode seguir llJais tarde - ainda estallJOS a
investigar (seguranfa)
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o Zuma e o Lemloxfizeram o amincio epediram-me para fazer uma intervellfao
final. Olhei para eles de Fente e e!es olharam para millI com atellfao e parecialll
olIVir cada palavra que eu dizia - a!guJlS acenalldo COIII as cabe[as elll aprovafao.
Depois disso Ilao cOJlSegui mais "ver-Ihes" a cara mas a minha interven[ao nao
joi eifectada. No final disse Amandla' e eles responderalll. Chegllei a casa elll
estado quase de colapso!
Maputo, 1 de Abril de 79

Tres estudantes do grtlpo restante querem ir-se elllbora (Bell, o cantor vai ja na
terfa-jeira). o problema, para mim, e que nao estamos a cooperar bem COllIO U/Ila
cOlllissao de acome!hamellto.
Posi<;ao do Tommy sobre o que correu mal, visto retrospectivamente
depois dos anos que passaram e por urna pessoa que esteve directamente
envolvida:

Nos nao eStavalllOS na meSIIIa linha do sistema de valores da epoca em
lvIo[ambique.
Tivemos problet!las IlO primeiro allo. Um estudante foi expIIIso...por lJiolarao...
foi explllso da Universzdade. Come[aram a sllrgir problemas. Os resIlItados
escolares nao eraIII grande coisa. Podza-se dzzer que o factor IlnglIa f 01 a dJalJe
disso. Acho que joi uma questao de dedica[ao. Entao, no seglInda ano, 1979,
parte do gl71po de estudantes desllltegrou-se. A!gIlJlS nunca iam as aulas. HOlwe
problet!las em ternIOS de resultados acadi/llIcos.
Nos mistmdvamo-nos com os mo[ambicallos. NIas eramos uma eJpeCle de ellte.
Compor!dvamo-flos COIIIO uma elile. O maiorproblema veio daJ rapar/gas. HOlme
queixas sbias a respeito do comp01tamellto das flOSSa.! rapaligaJ... tambi/II al
halJia uma questao de mitlIra. Nao flOS cOJlSeguiamoJ adaptar aqllela mitura.
VfnhalJlOS de UIII alllbiente anglOfiIo para a mitlIra POltugllesa. Os maneiliJlllOS
e tlldo isso, tambem COIII a cultura da Freiimo, eraIII completamente dijerenteJ.
Porque efricil dizel; no fim de contas: Bem, era ZIlJI bando de pessoas que flao
quiseram compottar-se, maJ, Je repararmos bem, nOJ chegamoJ no ponto maiJ alto
da revolufao mo[ambicana, quando Je tinha que difinir a linha. Nos vinhamos
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de uma soeiedade de deixa andar, em que a juventt/de tomava a dianteira)
ptineipa/mente o grupo do 16 de Junho (SOlveto): todos nos.
Em 1980 restavam: Enos) Lebo, Karrabo, Zama) Bernard, o fa/eeido
Bernard ..havia ainda outros tres. Em 1981 era so eu e o Enos) porque o Enos
estava aqui. Oresto tinha-se ido embora. E nos finais de 81 o Enos foi-se
tambem embora. Eu comp/etei os estudos em 1982.
(Este Enos foi o mesmo que foi visitar o Tommy na prisao.)
Ate mesmo o Tommy arranjou problemas e teve que pedir ajuda ao
Alpheus e ao Albie para o ajudarem a resolver uma confronta<;:ao com um
dos professores:

Tommy: Havia um que era comp/etameJ1te (racista) mesmo a/i) Ricardo) do
Chi/e. E/e disse que me ia ehumbarporque eu /he disse que nao estava de aeordo
eom e/e. E/e disse: "Os eifricanos sao atrasados.}} Eu discuti com e!e. E/e disse:
"Os africanos nao eJ1tendem matematica. }} Eu disse: (~e fot<:s ver as casas que
eonstmimos na Afiica do Su~ no KIPa Zu/u Nata~ e/as eram rondaveis) easas
eircu/at<:s.}} E etl disse qtle o mesmo se ap/ica as casas comtmidas pe!o povo
Tsonga) jeitas de camjo) de tima arvore. Sao casas eireu/ares, poJianto a/i ha
matematica, naqui/o ttIdo. Discordamos. HOI/ve uma grande confontafao e e/e
disse qtle me ia ehumbar e) de facto) no fim do ana chtlmbou-me. Entao pedi uma
reeorrencia. Foi-me concedida e eu passei.
Mas e importante sublinhar que este tipo de problemas aconteceu
tambem em muitos outros locais onde se juntaram muitos estudantes do
ANC, como na Uniao Sovietica. A cultura do Soweto cumpriu o seu prop6sito
de confrontar as autoridades racistas da Africa do Sul mas era menos adaptavel
a estudos serios a langa prazo. Os estudantes do ANC que la estavam
mostraram a mesma falta de disciplina e tiveram de ser punidos ou expulsos
do pafs. Foram enviados para o exercito ou para a nova escola do ANC na
Tanzania, a Solomon Mahlangu Freedom College, SOMAFCO, e tiveram
uma nova oportunidade.
Era doloroso ver o sonho a desfazer-se. Tantos mais estudantes
poderiam ter usado a Universidade Eduardo Mondiane no futuro se os
problemas tivessem sido tratados de forma correcta. Foi o linico grupo de
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estudantes do ANC na Universidade Eduardo Mondlane. Aquilo nunca mais
se repetiu.
Esta näo foi, no entanto, a unica forma pela qual a Universidade e o
ANC cooperaram. Urna das institui<;:öes da Universidade era o Centra de
Estudos Africanos. O Director, Aquino de Bragan<;:a, era um goes que, em
Portugal, tinha aderido a causa da luta contra o colonialismo. Foi um dos
fundadores, em 1962, da CONCP (Conferencia das Organiza<;:öes
Nacionalistas das Col6nias Portuguesas) em Casablanca. Era, por isso, muito
pr6ximo de Marcelino dos Santos e dos outras dirigentes da liberta<;:äo e, ao
mesmo tempo que dava todo o seu apoio a luta de liberta<;:äo, era professor
de jornalismo em Argel e fazia parte da redac<;:äo da revista de esquerda
AfriqNc-Asie.
Ap6s a Independencia foi viver para Mo<;:ambique, com os seus
camaradas da Frelimo e era um amigo pr6ximo e um confidente de Samora
Machel. Adquiriu a nacionalidade mo<;:ambicana e foi-lhe pedido, alguns anos
ap6s a Independencia, para criar o Centro de Estudos Africanos junto com
um punhado de historiadores. Recordando a importancia do Centro de Estudos
Africanos de Lisboa, como cora<;:äo do desenvolvimento do pensamento
nacionalista nas col6nias portuguesas nos anos 40 e 50, a direc<;:äo da Frelimo
queria recriar o CEA desta vez localizado numa na<;:äo independente na Africa
Austral.
Conheceu a Ruth First, outra jornalista militante que tinha tido que
abandonar a Africa do Sul e estava naquela altura a ensinar na Universidade
de Durham. Tinham colaborado em muitos artigos e analises politicas e ambos
lutavam para conseguir que os 6rgäos de informa<;:äo aceitassem a verdade
acerca das col6nias e da luta de liberta<;:äo. A Ruth First tinha visitado
Mo<;:ambique na altura da Independencia e, em 1977, regressou para realizar
um estudo no Centro. A partir de 1978 tornou-se Directora Assistente e
Chefe do departamento de Pesquisas do Centra, posi<;:äo em que permaneceu
ate a sua morte prematura em 1982.
O Centro rapidamente se tornou conhecido como urna importante base
de pesquisas e atraiu näo s6 intelectuais sul-africanos - muitos dos quais
pertencentes ao ANC - mas tambern intelectuais marxistas e simpatizantes
da Europa e dos EUA, tanto pelos seus objectivos de pesquisa como pela
sua metodologia.
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A Ruth First tinh,l
uma perspectiva muito clara
de como o Centra deveria
ser usado e uma atitudc
energica contra atitudes
vazias de quem vinha por
motivos ulteriores (tais
como encontrar material
para o seu proprio pragresso
academico) ou em relac;ao a
pessoas que ela nao considerava capazes de realizar a
tarefa. Era honesta sem
compromissos e mostrava
quer o seu entu- siasmo,
guer o seu desprezo, sem

Ruth First com Samora Machcl

Ruth First em trabalho de campo
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margem para duvidas. Se nao se estava entre os seus escolhidos passava-se
mal.
Um dos pesquisadores do Centra, Rob Davies fala das intenc;oes dela:
As proprias actividades e perspectivas da Ruth First era!JI moldadas por uma
visao de que a constmfao do socialismo em jVJofambique e a luta de !ibettafao na
Africa do Su! estava!JI inextrincave!mente inter-relacionadas. E o seu prOprio
foco pessoal estava) muito definitivamente) na COtlStrufao do socialismo em
MOfambique enas questoes da economia mra! e do desenvo!vimento industtial.
Ela estava completamente absorvida por este tipo de questoes e) no inicio) esse era
tambem todo o trabalho do Centro.
A Ruth tinha a sua volta uma equipa forte, constituida por:
Marc Wuyts, um economista belga,
Bridget o 'Laughlin, uma cientista politica americana,
Alpheus Manghezi, que deixou a Africa do Sul em 1960, estudou
sociologia na Nigeria e fez o seu doutoramento em Uppsala, em 1976, poucos
meses antes de chegar a Maputo,
Em 1979 Rob Davies juntou-se ao Centra. Era um sul-africano que
tinha aderido a NUSAS (National Union of South African Students - Uniao
Nacional d0S Estudantes Sul-africanos) e depois "flutuado" para a ala esquerda
da NUSAS pracurando encontrar as suas ligac;oes com a luta de libertac;ao;
foi suspenso da Universidade de Rhodes, em 69, devido aos seus interesses
politicos; foi para a Gra-Bretanha onde comec;ou a olhar para a Africa do Sul
de um ponto de vista marxista na Universidade de Sussex. Depois de terminar
o seu doutoramento foi para Moc;ambique atraves do movimento britanico
de solidariedade MAGre. Tinha conhecido a Ruth e o Joe 56 em seminarios e
grupos de debate na Gra-Bretanha, mas nao aderiu ao ANC senao depois de
estar em Moc;ambique. Trabalhou no Centra de 1979 a 1990 e e agora viceministra do Comercio e Industria.
Mais ou menos na mesma altura chegou tambem ao Centro Dan
O'Mara. Era tambem um sul-africano que se opunha a politica do apartheid
e deixou o pafs. Vive hoje no Canada e e autor de uma serie de livros sobre a
oG

Joe Slovo, mando de Ruth Fast e alto dlflgente do PartJdo Comumsta da Afnca do Sul e do MK.
(N.doT.)
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Africa do Sul.
Sipho Dlamini tambern pertencia a equipa. Era um pesquisador mas,
numa fase posterior, tornou-se o Representante do ANC por um curto periodo.
Jacques Depelchin, um historiador de descendencia congolesa, tambern
trabalhou no Centro, vindo do Departamento de Historia, um departamento
com o qual o Centro cooperava.
Judy Head era urna cientista politica bridnica que se juntou aos
trabalhos do Centra. E agora prafessora na Universidade da Cidade do Cabo.
Helena Dolny era urna economista rural britanica que trabalhava no
Ministerio da Agricultura com o marido Ed Wetley, onde conheceram o
Tommy. Ela deixou o Ministerio e foi trabalhar para o Centro.
Um documentalista de ascendencia bridnica, Colin Darch, era
insubstituivel para urna tarefa que teve que ser iniciada do nada.
Da equipa de pesquisadores moc;:ambicanos no Centra, conhec;:o Yussuf
Adam, Luis de Brito, Isabel Casimira e Teresa Cruz e Silva. Muitos deles
foram cedidos ao Centra por outras faculdades.
A alta qualidade da pesquisa que era produzida pelo Centra e pela rede
de intelectuais dirigida pela Ruth First era reconhecida tambern por
instituic;:6es internacionais que pracuravam parceiras, como se diria no jargao
dos nossos dias. Nao era, portanto, dificil obter os meios necessarios e a
necessaria publicac;:ao das actividades do Centra.
O Aquino, por seu lado, tinha acesso directo a Samora, o que significava
que o Presidente era mantido informado sobre quaisquer descobertas
slgnificativas que pudessem ter consequencias politicas ou necessitassem de
algurna acc;:ao.
Num encontro realizado 2S anos mais tarde na UEM em Maputo,
chamado V Congresso Luso Afra Brasileira de Ciencias Sociais, em 1998,
muitos dos antigos pesquisadores estavam presentes e fizeram a si pr6prios
urna pergunta mUlto lmportante: Estariarnos cegos pelo entusiasmo de urna
nova ordern neste pafs e portanto (auto) censuravarnos o que viamos, quando
nao era considerado "politicamente correcto"? O consenso foi que nao tinham
sido pesquisadores "honestos" quer devido ao seu entusiasmo ingenuo, agora
moderado pela observac;:ao a distancia, quer por pensarem que nao seria
popular mencionar aquilo nos relatorios para a Frelimo. Lembro-me de muitas
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discussoes entre o meu marido, Alpheus, e a Ruth First sobre o que escrever
e o que omitir nos relatorios. Em alguns casos os resultados eram filtrados
via Aquino para o Presidente, embora nao aparecessem escritos nos relatorios
formais para alertar a Frelimo contra alguns dos seus erros.
Para alem dos relatorios apresentados como resultado do seu trabalho,
o Centra come<;:ou tambem a publicar arevista Estudos Mo[ambicanos que se
tornou num instrumento vital para a publica<;:ao dos trabalhos da regiao.
Houve muitas deficiencias na edi<;:ao e impressao e alguns dos numeros foram
sendo adiados durante anos, mas o conteudo de cada artigo era de muito
grande qualidade. Mais tarde come<;:ou a ser traduzida para ingles e continua,
ate hoje, a ser uma revista marcante do Centra de Estudos Africanos.
A ultima publica<;:ao da Ruth First foi um livra sobre os mineiras
mo<;:ambicanos: Black Cold (Otlro Negro), com can<;:oes de trabalho recolhidas
pelo Alpheus e fotografias da grande amiga da Ruth, a fotografa Moira Forjaz.
A Ruth ja nao estava viva quando o livra foi publicado.
E importante sublinhar o que foi dito acima, que as inten<;:oes iniciais
do Centro estavam dirigidas para a compreensao da sociedade mo<;:ambicana.
Mais tarde surgem outras necessidades. O Rob Davies explica:

o foco

na Ajtica do Sul etJJergiu etJI resposta a um pedido das estruturas
tJJo[atJJbicanas. Elas quetiam saber como haviam de ler alguns desenvolvimentos
na regiao. Por isso UtJJ grttpO, dingido pela Rtlth, joi estabelecido para trabalhar
patliculartJJente na andlise de tendencias e desenvolvimentos na Ajica do Sul na
tJJedida etJJ que tivessem itJJpacto em Mo[ambique e deseJlVolvemos um cello nUtJJero
de prq;ectos ii volta disso, inc!uindo oprqjecto de UllIIivro publicado sob o titulo
The Struggle of South Africa.
Desenvolveram tambem series regulares de dossiers analiticos. E, numa
base de caso por caso, apoiaram na amilise de desenvolvimentos na regiio e
na pradu<;:ao de avisos sobre como os acontecimentos na Africa do Sul
pareciam ter um provavel impacto negativo em Mo<;:ambique.
O Rob recorda-se de uma vez:
Dissemos que estdvamos convencidos de que iria haver Utll raid a MOfambique,
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com base etJl sinais vindos da AJrica do Sul e no discurso que vinha do regime.
Na verdade estcivamos bastante celtos e houve um raid. Mas joi no Lesoto} em
Dezembro de 1982.
Algumas vezes estes memoranda analiticos eram para consumo interno
(incluindo o Presidente) e so um numera restrito de pessoas lhes tinha acesso.
Outras vezes o CEA juntava-se a CEDIM0 57 e publicava algumas das
descobertas como o estudo de Abril de 1980: A Constelayao de Estados da
Africa Austral: Urna Nova Ofensiva Estrategica da Africa do Sul na regiao,
e o estudo de Maryo de 1981 intitulado: Background on the SouthAJrican General
Election} 29th if April Crisis if the 'TotaIStrategy". Pertencem a urna serie
chamada 'Analise' e o facto de esses documentos serem tambern traduzidos
e publicados em Ingles mostra a importancia da analise do CEA.
O que e que tornava a perspectiva do CEA tao importante?
Urna carta do Alpheus no contexto de se entender por que razao os
estudantes do ANC nao conseguiam interessar-se pelos seus estudos,
provavelmente mostrava o que o CEA nao queria:
Nao emuito agradavel trabalhar na universidade porque continuam a serfeitas
tentativas de os negros servirem o marxismo e nao o contrario. Nao digo que isto
estqa a serfeito conscientemente} intencionalmente e tudo isso - mas o ejeito ~ ou
vai sel; exactamente esse. Vamos acabar com um bando degraduados que conseguem
recitar qualquerpassagem das obras de Marx ou Lenin mas nao terao quaisquer
ideias sobre o campesinato em MOfambiquel Mas ha esperanfa: estamos a ouvir
dizer que afguns quadros de topo da Frefimo} como o Monteiro} etc.} podem ser
nomeados ''professores}} nas Jacufdades da universidade e teriam que viI; de vez
etJl quando} Jazer palestras nas aulas. Se isso acontecesse mudaria o equifibrio a
Javor da sociedade mOfambicana.
(carta de 25.10.78)
Lembro-me claramente de urna "luta" entre a Ruth e o Alpheus.
O Alpheus queria gravar as canyöes de trabalho das mulheres
camponesas em Inhambane. A Ruth afastava a ideia dizendo que isso nao
era muito relevante. O Alpheus insistiu e foi, finalmente, decidido que ele
57
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podia ir e fazer o trabalho e que, com base nessas provas, ele seria, ou nao,
usado no trabalho. Bastou a Ruth uma fita, uma cantiga, para decidir, sem
margem para duvidas, que aquilo era um instrumento extremamente util. A
partir daf o Alpheus nao fez mais nenhuma pesquisa sem recolher uma boa
colheita de can<;6es de trabalho e, no livro, acima mencionado, Black Gold
(Ouro Negro), as can<;6es de trabalho desempenham um papel importante.
Para alem de ser um instituto de pesquisa, o CEA tinha outra fun<;ao.
Em 1979 foi criado um curso de desenvolvimento, de dois anos, com o
objectivo de dar aulas a estudantes e prafessores de outras faculdades. O
objectivo principal era mudar a educa<;ao politica que era dada aos estudantes
para um tipo de educa<;ao aprofundada sobre o desenvolvimento, a economia
e a politica. O outto objectivo era dar aos estudantes os instrumentos e a
metodologia que se tinham mostrado taG uteis no proprio Centro.
Nesse contexto deve ser mencionado que a Universidade, como um
todo, tinha iniciado uma coisa a que chamava ''Actividades de Julho". Durante
as ferias escolares do mes de Julho todos os estudantes tinham que participar
em alguma actividade pratica organizada pela sua faculdade. O mesmo
acontecia com os estudantes do CEA. Era o momento em que eles aprendiam,
na pratica, como desenvolverem a sua aprendizagem teori ca e para
aprenderem o que se estava a passar no pafs. Embora a organiza<;ao das
actividades fosse um pesadelo na situa<;ao de escassez, em que era precho
levar cada feijao, cada pacote de a<;ucar e cha para todos os estudantes,
durante 30 dias, as ''Actividades de Julho" foram consideradas aparte mais
educativa e memoravel do periodo universitario de muitos estudantes.
Eu costumava levar os meus estudantes de Educa<;ao para algumas
actividades extta-curriculares e pedi ao Centra para dar aos meus estudantes
alguma compreensao sobre a situa<;ao economica do pafs. Nunca esquecerei
a li<;ao que tivemos: O primeiro dia foi uma visita ao Porto de Maputo.
Enquanto olhavamos para a pequena tabuleta no exterior do Porto, Marc
Wuitz, do CEA, explicava o significado do Porto no contexto da Africa
Austtal. Depois seguimos da montanha de a<;ucar situada numa parte do
Porto para o Terminal de Cittinos, para a montanha de carvao, onde terminava
a linha de caminho-de-ferro e terminamos a visita no departamento de
contentores. No dia seguinte tivemos uma aula teorica sobre o que tinhamos
visto no dia anterior, com todas as perguntas que ainda nao tinhamos feito
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aos operarios do Porto. Os estudantes eram so olhos e ouvidos. Mas o meu
objeetivo era a li<;ao pedagogiea. Pude ver o seu espanto ao eompreenderem
que aquilo era, em si proprio, um metodo de ensino. Ainda hoje esta visita
eontinua na minha propria mente de forma que ninguem pode eome<;ar a
falar-me sobre o Corredor de Maputo, sobre a privatiza<;ao do Porto de
Maputo, sobre a sua geografia fisica e a diferen<;a entre a situa<;ao dos portos
de Durban e de Maputo, sobre a liga<;ao ao Zimbabwe atraves de
Chicualaeuala, dos eomboios de a<;uear da Suazilandia sem ser interrampido
pelos meus eomentarios eonheeedores. Aprendi pratieamente tudo naquele
dia! Particularmente porque e que o Porto de Maputo era taG importante
para o regime do apartheid.
O Centra tambem se dedieou a dar aulas a alguns politicos individuais
que neeessitavam de um eonhecimento mais eompleto do desenvolvimento
do seu pais. Um deles foi Guebuza, hoje o Presidente de Mo<;ambique.
Era obvio que o Centro de Estudos Africanos era visto eomo um ninho
do ANC e olhado eom suspeita pelos apoiantes do apartheid. Reeordo um
artiga no Africa ConJidentialonde o Alpheus e eu propria eramos retratados
eomo fazendo funeionar o Centra com dinheira que se supunha que eu tinha
adquirido atraves de fontes da DANIDA58 . Parvoice pura. Rimo-nos mas
fizemos uma pequena pesquisa para deseobrir o inventor dessa historia e
deseobrimo-lo no meio de um grupo de portugueses braneos que tinham
tido que abandonar o pais! E aquilo foi apenas um exemplo da desinforma<;ao
eom o objeetivo de pravar que o CEA era uma base terrorista do ANC.
O que e verdade, c clara, e que muitos dos que trabalharam para o
Centra tambem trabalhavam para. o ANC. Que a informa<;ao que recolhiam
dos jornais, revistas, livras e radio era usada para o Centra e tambem para o
AN C.
O Alpheu:" por exemplo, utilizou algumas das suas viagens na zona de
franteira entre a Pravineia de Gaza e a Africa do Sul para levar 'eom ele o
Lennox e o apresentar aos eamponeses.
Maputo, 5.6.79

Eu e o Lennox tivemos um Jim-de-semana incr!vel em Matucanhana. Foi o que
eu podia chamar uma viagem com 100% de sucesso quer em termos sociais quer
;8
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j2oliticos. Socialmente) o Lennox receheu um tratamento especial COlJIO UlJI h6spede
trazido a casa pelo fllho deles. Ele estava completamente lJlaravilhado)
especialmente porcpte todos os homens que conheceu lhe falavam em xhosa) zulu e
ingles. Dizia que nao conseguia perceber COlJIO eque alguns deles falavam melhor
xhosa do que ele prOprio! Chegamos Id na sexta-jeira as 17 horas) quando ja
estava escuro) mas em pouco tempo tinham organizado tudo) inc!uindo uma ceia
de uchud9 e leite coalhado. A ideia era il' e ter um jim-de-semana pacato e tentar
apresentar o Le/l/lox a alguns dos seus "tios)) que ele nao via desde o seu
nascimento) mas) pelas 11 horas de sabado) eu ja tinha cheio duas fltas com
entrevistas muito importantes sobre o que estava a acontecer naquela area desde
que Id tinhamos estado emJulho passado. As entrevistas so terminaram no domingo)
as 10h 30m quando foram gravadas 3 can[oes sobre o chibaMo de um homem
que estava a trabalhar na sua machamba de ervilhas a cerca de meio quilometro
da fronteira.
Ele nao da nenhuma indicac;:ao do que e que o Lennox obteve em termos
politicos mas nao e dificil imaginar ate que ponto esses contactos foram
uteis para o ANC.
Pedi ao Rob Davies para me falar mais sobre a sua dupla posic;:ao entre
o trabalho e o activismo e que papeis desempenhou durante o periodo da sua
estadia no Centra.
Rob: Havia o desgo de compreender para onde ia aque!e regi/JJe do apattheid.
Ouais eralJI as dinamicas. O que era a crise do apaltheid. Penso que esse era o
tipo de interesse que eles (Frelimo) tinhalJI. Chegava-nos de diftrentes formas.
Por vezes pediam-nos: Queremos sabel' sobre isto e aquilo. Podem produzir alguma
coisa? Produzimos varios trabalhos COlJlO resposta direeta a pedidos. Algumas
vezes produziamos analises por /lossa propria iniciativa. Mais tarde tomamo/lOS o Nucleo da Africa Austral no Centra. Estavamos ali para analisar a
regiao) particularmente o papel da Africa do Sul do apattheid na 1'egiao. Sabes)
aqueles de nos que Id estiveram em valios pontos) o Sipho) o Dan) eu p1'optio)
o Gotifiied, o Alphens elJl questoes como o trabalho migratolio... tinhalJlos os
nossos prOprios pro/eetos) os nossos proplios of?jeetivos. Muitos de nos tinhalJI
" Fannha de mI1ho cozlda de forma afiear dura.(N.doT)
'" Trabalho obngat6no, no periodo eolomal.(N.doT)
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estado antes envolvidos na analise de a!gUJ11 aspecto do estado do apattheid
A coisa nova que cOlJJeralJJos a aprender e} depois) a saber era a sua politica
regiona~ a dinalJJica regional e) a pattir dal, a!guns de nos} eu em particulatj
desenvolvemos um interesse em saber) na medida em que o periodo de
desestabilizarao do apartheid estava a chegar ao jim) como e que a regiao deveria
ser reestruturada com uma Africa do Sul democratica. Tornou-se um intet'esse que
eu desenvolvi pessoalmente. Foi um interesse politico} mais tanie) bem como depois
de estar de regresso.
De uma jomla geral nos provavelmente conttibuimos dando avisos sobre vatias
coisas. Alguns estavam bastante certos) bastante correctos} embora nao
necessariamente em todos os detalhes. Era assim. E pensa que conttibuimos para
o desenvolvimento de quadros da Freiimo) gente que comerou a compreender o
regime do apartheid IJJtlito me/hor do que antes.
Nao fa~amos parte do dretllo interno. Durante operiodo do Nkomatl' eles nao
pareciam partilhar as analises que ali surgiam) mas mais tarde} o MUCUIJlbf 2
jormouum grupo (um grupo de troca de ideias sobre a Africa do Sul onde
tambem participava o Carlos Cardoso) e eu fui levado para Id. Portanto eu
pensa que) essenciaimente} estavamos ali como um Centro para servir Morambique.
Mas aquilo tambem) COIJIO euja disse) transbordava para o trabalho que estclvamos
a fazer para o ANC a esse nive!. Duero dizet, nos estavamos a ana/isat) e a
avaliar o Estado sul-africano e a sua estrategia} havia matetial a entrat,
assinavamos uma porrao de publicaroes e utilizavamos isso em traba/hos
relacionados com o AN~ em ana/ises da jorma como a Regiao se desdobrava e}
particulamlente) sobre a poslfao de J..10rambique em relarao ao ANC
E depois havia o ttubalho politico geral em J..10rambique. Eu acabei) em Maputo}
por ser uma especie de comentador po/itico sobre os acontecimentos na Ajica do
Su!. la muitas vezes d TV (mo<;:ambicana). Costumavam convidar-me para
fazer U/Jl comentario sobre isto ou aquilo.
E os pottugueses tambim.
Isso era oldra coisa que) claramente) os preocupava (ao regime sul-africano).
Era oulro motivo pe/o qual eles quetiam piJr-me na lista dos alvos. O facto de
aparecerfi"equentemente na TV afazer aquilo a que e/es chamavam Propaganda
61
(,2

Acordo de Nkomatl entre Mo~amblgue e a Afnca do Sul. Refendo em pormenor na Parte 4.(N.doT.)
Pascoal MucumbL Na altura MJnlstro dos NegoclOs Estrangelros e, malS tarde, PnmeJro-J',!Jnlstro
(N.daT.)
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Anti-Africa do SuL Era outro papel que desempenhcivamos. O papel politicodiplomatico. Durante operiodo do Nkomati houve um periodo curto em que as
pessoas tentavam dizer que o centrto de graV/dade na luta tinha ultrapassado o
ANC. Que o ANC nao era importante. Que os verdadeiros actores eram a
FDU6J e os Sindicatos. E pensa que jomos capazes de mostrar as liga{oes e lafos
hist6ricos e as posi{oes correntes dessas organiza{oes} que estavam a ser
desenvoividas. Eu estava envoivido em todos esses niveis} politico}
diplomatico} ideo16gico} mais do que na c!andestinidade profunda.

o

Rob elaborava todos os meses um trabalho sobre a situa<;:ao em
Mo<;:ambique, junto com o Alpheus, o Albie, e um jornalista sul-africano na
radio mo<;:ambicana, Dan Tsakane , tambem ele um dos jovens de Soweto.
Jacob Zuma participava, quando tinha tempo. Estes trabalhos destinavamse directamente para uso interno do ANC e eram enviados, via Zuma, para
Oliver Tambo.
Rob: A certa a!tura o Presidente Oliver Tambo chamou-nos e disse-nos que
aquilo era muito importante. Nos faiJamo-!o muito regular e sistematicamente e
pensa que} no grupo que esteve envoivido naquilo} todos tinham perspectivas
d!ftrentes sobre os acontecimentos. Penso que as combinavamos numa sirie de
analises bastante boas. De facto pensa que era um registo bastante bom do que se'
estava a passar. Voltei a olhar para aquilo ha um ou dois anos epensa que era
bastante bom. Dava algum contexto para o mundo diplomatico e politico que}
obviamente} era parte do reetJlergir de Mo{ambique como loca! de transito do
ANC. Mas a questao era que} de facto} o que parecia a alguns de nos} era o
problema de a comunidade do ANC ser muito fechada sobre si propria. Na
verdade} sabia muito pouco} poucosfalavam portugues epoucos estavam envoividos}
ou sequer interessados pelo que acontecia etll Mo{ambique.
O outro aspecto i que Mo{ambique era Utll importante centro de actividade
diplomatica em re/a{ao d Ajiica do SuL A Uniao Soviitica} a Europa Orienta~
Cuba} todas tinham importantes representafoes dip!omaticas Id epe/o menos uma
das'suas tanfas era recolher jontes ana/iticas sobre os acontecimentos na Africa
do SuL Eu tambem estive envoivido em algum desse trabalho qjudando alguns
6\

United Democratic Front (Frente Demowitica Unida). Movimento de massas congregando a sociedade
civil sul-africana contra o apartheid.
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dip/omatas de palses apoiantes a eompreender o que se estava a passar. Penso
que oper/odo mais interessante a esse respeito} para mim} joi quando me envo/vi}
de jorma bastante a/argada} eom dip/omatas cubanos na tentativa de ana/isar a
situarao que evo/ula no Cuito Cuanava/e. Eserevi a/guns textos de opiniao. Aqui/o
era Ango/a mas o nosso pape! era tentar eompreender a estrategia su/-eifrieana. O
que eu pretendia sa/ientar no que dizia era: Nao eontem eom a boa vontade ou
eom as dec!araroes suijectivas do regime. E/es so negociarao quando as eireunstiincias
oijectivasjorem tais que e!es nao tenham mais 0Proes. lsso era o que eu pretendia
sa/ientar naque!a a/tura. Penso que} no jim de eonta~ era provave/mente eorrecto.
[Bu lidava] eom varios soviitieos. No jim de contas /idava provave/mente e01l1 os
Negocios Estrangeiros e mesllJO o KGB. Costumava reunir-me eom pessoas. Por
vezes era especijieamente enviado pe/o Movill/ento para os qjudar a eompreender.
la eneontrar-me eom e!es. Fa/ava eom e/e~ dava-/hes a/gum materia/ de vez em
quando e tentava fazer eom que eompreendessem o que se estava a passar. E
pensa que houve um pape! bastante activo para a/guns de nos em termos de} antes
de tudo} tentamJOs eompreender o que era me/horpara o Movimento} o que estava
a aeonteeer em MoralJJbique. Nao pensa que josse tarifa de toda a gente jåzer
isso} mas oMovimento neeessitava} de eerteza} de ter essa eapaeidade de compreender
o que estava a aeonteeer em Morambique. Penso que deJ/JOs a/guma eontribuirao
para isso. E depois} eomo eu digo} Morambique era U1l1 importante posto de eseuta
para e/es sobre o que estava a aeonteeer na Africa do S u~ e para os qjudar a
eoJJJjJreender um P011{O mais a/gumas das dinamicas.
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Capitulo 10
DE COLABORACIONISTAS A COMPATRIOTAS
Mo<;:ambique tinha vivido os seus primeiros cinco anos de
Independencia. O optimismo era grande. O entusiasmo ainda maior. E a
esperan<;:a de transformar o seu pais empobrecido numa na<;:ao livre e
independente estava no ponto mais alto. Vm objectivo ao seu alcance.
Mensalmente, todos os mo<;:ambicanos que tinham um emprego
ofereciam um dia de salario ao Banco de Solidariedade, que tinha sido criado
para apoiar a luta dos povos em todo o mundo e as vitimas de desastres em
Mo<;:ambique. Todos os trabalhadores, um dia por mes. Os trabalhadores
internacionais solidarios eram tambem constantemente referidos no jornal
por terem oferecido uma certa soma. Muitas vezes pessoas individualmente.
Algumas vezes ONGs. Longe estavam ainda os dias em que os doadores e o
Banco Mundiai devastariam e tomariam o controlo do pafs atraves dos seus
donativos. Hoje em dia grande parte do Or<;:amento do Estado e oferecido
ou emprestado ao Governo mo<;:ambicano. E dificil falar de Independencia.
Para alem de conferencias politicas, como o III Congresso da Frelimo,
em 1977, e a Conferencia da OMM no mesmo ana (dirigida, como sempre,
por um homem, neste caso Mario Machungo), Marcelino dos Santos acolheu
uma conferencia de escritores afro-asiaticos, junto com Rafael Maguni, Luis
Bernardo Honwana,jose Craveirinha, Rui Nogar e Orlando Mendes. A cultura
mo<;:ambicana revivia. Renascimento, como lhe chamariam mais tarde os sulafricanos. Os valores de se ser africano.. A Televisao Experimental foi
introduzida em 1979, 3 horas por dia.
O Estado nacionalizou fabricas e grandes empresas agricolas. So mais
tarde se saberia ate que ponto este processo seria desastroso. O mesmo se
passou com o grande esfor<;:o para a introdu<;:ao das Aldeias Comunais e
Cooperativas.
A ofensiva economica no Niassa parecia estar genuinamente a funcionar.
Aquela enorme provincia tinha que produzir para a na<;:ao. O Projecto dos
400 mil hectares, entre Niassa e Cabo Delgado, estava ja a funcionar. As
organiza<;:oes internacionais estavam a fazer a sua parte para planificarem o
seu apoio. E nos acreditavamos que este seria o modelo para atacar os
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problemas do subdesenvolvimento. Mais de 1 000 mo<;:ambicanos foram
enviados para a provincia para se estabelecerem no Niassa e transformar a
vila do Unango numa cidade. O projecto iria abrir oportunidades para jovens
de todo o Mo<;:ambique.
Seria construida a Ponte da Unidade, sobre o rio Rovuma, para permitir
o acesso rodoviario entre os dois paises amigos, a Tanzania e Mo<;:ambique,
e aumentar as capacidades de comercio. Mas estes pIanos pararam no meio
do ana seguinte (ate hoje a ponte nao foi iniciada, embora esteja agora, de
novo, em processo de avan<;:o).
Maputo passou a ter o seu projecto das Zonas Verdes para garantir que
a capital nunca pudesse ser privada de abastecimentos. Este projecto, de
grande sucesso, nunca parou de crescer. Ainda hoje, as mulheres na Uniao
das Cooperativas trabalham com sucesso criando meios de vida e de educa<;:ao
para os filhos que ja sao hoje quem se encarrega do trabalho.
As campanhas de alfabetiza<;:ao numera 1 e numero 2 tiveram grande
sueesso. E o mesmo aeonteeeu eom a eampanha do Ministerio da Saude
para erradiear algumas das doen<;:as mais serias que atingiam o povo. As
eampanhas de vacina<;:ao tiveram grande sueesso e Mo<;:ambique tornou-se,
para a OMS, um dos exemplos de trabalho proeminente.
Dois acontecimentos foram muito importantes para mim durante os
primeiros anos apas a minha ehegada a Mo<;:ambique em 1977.
O primeiro foram as Elei<;:6es Gerais de 1978, em que partieipei (como
espeetadora). As elei<;:6es no unico partido que existia, portanto Elei<;:6es
Gerais. No meu espirito democratico oeidental era dificil eompreender como
era possivel as elei<;:6es serem "livres e justas" nao sendo a vota<;:ao secreta.
Por outro lado eu tinha, e tenho, pouca admira<;:ao pelo sistema ocidental em
que se ehama "demoeratieo" a um Estado so porque de 4 em 4 ou de S em 5
anos ha uma elei<;:ao. Como e que aquilo pode representar, verdadeiramente,
a vontade do povo? Tenho, em particular, pouea estima pelos Estados Unidos,
em que e preciso ser-se um milionario, eom todas as suas redes intimamente
ligadas ao tabaeo, armas, drogas ou outras industrias importantes, antes de
se poder sequer sonhar em se candidatar a presidencia. Ainda hoje penso o
mesmo. E rio-me sempre por ser o ocidente que define o significado da palavra
"demoeracia" e por os Estados Unidos serem promovidos como o pais mais
demoeratieo do mundo.
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Participei na elei<;:ao de novos quadros na Universidade, em que
estavarnos todos reunidos e ouviamos cada candidato, a medida que de, ou
da, se levantava e se propunha como candidato a ser membro do Partido.
Fiquei muito impressionada com o processo. Ouvia as reac<;:öes,
algumas vezes formais, de oradores com o microfone, outras vezes
informalmente, dos espectadores, e outras vezes sob a forma de perguntas
por parte de quem presidia ao encontro. Era dificil mentir sobre quem tu
eras, porque as pessoas conheciam-te e nao tinham medo de falar e porque
as pessoas, nessa altura, tinham muita vontade de eleger omelhor
representante. Nao te deixavam passar se nao o merecesses. E tinham
capacidade para "cavar" no teu passado, mesmo se tentasses esconde-lo.
O outro acontecimento foi o Processo de Reconcilia<;:ao em
Mo<;:ambique. A entrada de cada local de trabalho estavam expostas as
fotografias e relatos da vida daqueles que tinham traido o povo durante a
longa luta contra o colonialismo. Achei duro, mas justo, que os
colaboracionistas, os traidores da Revolu<;:ao, fossem expostos perante toda
a gente nos seus locais de trabalho, sem se poderem esconder dos colegas
com quem trabalhavam. Eu trabalhava na altura no Ministerio da Educa<;:ao
e, de urna forma muito tipica da Frelimo, participava em todos os debates
politicos no Ministerio. Mas esta iniciativa nunca foi discutida. Ninguem
tinha nada contra ela.
Mais tarde, depois de ter acompanhado o processo sul!africano da
Verdade e Reconcilia<;:ao, fiquei surpreendida por ninguem parecer saber o
que tinha acontecido em Mo<;:ambique. Nao para o copiar - as condi<;:öes
eram muito diferentes - mas para analisar as razöes e os efeitos da forma
como os mo<;:ambicanos tinham lidado com o seu processo.
A Frelimo actuou com notavel suavidade em rela<;:ao aos seus
colaboracionistas.
Acreditava que era sempre possivel mudar as ideias politicas das pessoas
e estava preparada para perdoar aos colaboracionistas. Mas nao estava
preparada para esquecer.

o colonialislJlo tinha deixado Jelidas profundas na sociedade lJIoralJlbicana.
Milhares de lJIora1JJbicanos tinhalJlperdidoja1JJiliares as 1JJaOS do exercito portugues
ou da poNda secreta. Os que colabollllll1JJ carregavalJl patte da respomabilidade
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por este sqfrimento e desgrafa. Para que os colaboracionistas jossem reintegrados
na sociedade mOfambicana eles tinham que reconhecer a sua cttlpa passada e os
seus colegas de trabalho tinham que conhecer as suas actividades passadas. A
reintegrafao nao podia ter lugar COtl1 base em enganos.
Da! a decisao de qfixar as jotogrqfias. COtJlO disse o Presidente S amora Mache~
ao anunciar a decisao) etll Novembro de 1978) o reconhecimento pub/ico do que
flv por parte de um colaboracionista) era "o primeiro eiforfo para se libertar do
peso que tinha na consciencia".
Escreveu Paul Fauvet num artiga escrito em 1982 para a AlM, Agencia
de lnforma<;ao de Mo<;ambique.
Quando a Frelimo assumiu completamente apoder, em] unho de 1975,
nao lhe foi facil saber quem tinha colaborado e quem nao tinha. Mas os
processas, camo aquele a que assisti em 1978, desmascarariam muitas vezes
o passado dos candidatos a membras do partido. E, gradualmente, os
colaboracionistas escondidos eram expostas. Quando as fotos foram afixadas,
foram realizadas reunioes para informar os trabalhadores do seu objectivo.
Os colaboracionistas nao deviam ser ostracisados nem vitimizados - pelo
contrario, os colegas deviam apoiar a sua reabilita<;ao, ao mesmo tempo que
deveriam observar cuidadosamente o seu comportamento. As fotos
destrufram tambem a possibilidade da chantagem. Houve colaboracionistas
que receberam cartas amea<;adoras, normalmente vindas da Rodesia, de Ian
Smith, do tipo "trabalha para nos ou denundamos o teu passado a Frelimo".
Paul Fauvet explica:
IniciaImente acreditava-se que as jotos ficatiam qfixadas dttrante dois anos: Na
realidade ficaram mais de tres. Finalmente) nos finais de 1981) o Presidente
Samora Machel anunciou que elas seriam retiradas em breve e sena flita uma
avaliafao final dos envoIvidos. Aque/es c/ffo procedimento tivesse sido bom) tivessem
dado provas do seu cometimento com o MOfambique novo) socia/ista) seriatJl
considerados como comp/etamente reintegrados. Por outro /ado aqueles que tivessem
mas referencias no emprego) aqueles qtte nao tivessem flito nenhum eifotrO para se
adaptarem el nova realidade) perderiam os seus empregos.
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Mas a retirada das fotos devia ser vista como urna ocasiao politica
importante. E, para encerrar o processo de reabilita<;:ao, a direc<;:ao do Partido
Frelimo convocou urna reuruao em Maputo para a qual foram convidados
mais de 1 000 antigos colaboraciorustas. A reuruao, que se espalhou por mais
de dois dias em Maio e cinco em Junho, durou um total de mais de 50 horas.
Ao abrir o encontro, Samora distinguiu tres reac<;:öes as fotos por parte
dos colaboraciorustas. Primeira houve aqueles que "sentiram que tinham sida
descobertos. A sua colaborafaO com o inimigo continuava". A sua reac<;:ao foi irern-se
entregar abertamente aos inimigos da revolu<;:ao mo<;:ambicana, fugirem,
primeira para o regime ilegal da Rodesia e, mais tarde, para a Africa do Sul.
"E/es VaG senJjJre atras dos antigos patraes" comentou Samora com desprezo.
"Ndo conseguem viver sem estar a lamber as botas de algHcm. "
Outros, contudo, "reflectiram seriamente sobre as suas actividades
antipatri6ticas do passado". Foram capazes de "renascer". Tinham compreendido
os seus crimes do passade e tinham "decidido que} atraves de um trabalho arduo e
dedicado} atraves da patticipafaO nas tarefas da reconstrufao naciona~ seriam capazes
de merecer Hm lugar no nosso pafs livreJ~ Tinham-se "demarcado claramente do campo
do inimigo ".
Mas havia urna terceira categoria - aqueles que "estao fisicamente connosco
mas o inimigo esta acampado nas suas cabefas". Esses nao fugiram do pals mas
continuam a aparecer nas fabricas e escritorios onde, consciente ou
inconscientemente, actuam como agentes do irumigo.
A maior parte do encontro foi sob a forma de diilogo entre o Presidente
e os antigos colaboraciorustas. Foi urna dramatica - e, muitas vezes, altamente
emotiva - viagem ao passade recente de Mo<;:ambique, a medida que os
colaboracionistas, nuns casos por vontade propria, noutros relutantemente,
falaram do seu papel na maquina repressiva do colorualismo portugues.
Alguns continuavam a afirmar que nao tinham feito nada de errado.
Mas alguns mostraram mais consciencia e autocritica. Vm jornalista, que
deu um relatorio marcadamente honesto de como tinha sido recrutado para
a ANp 64 , impressionou de tal forma Samora que o Presidente disse que a sua
abertura devia ser um modelo a ser seguido por todos os outras participantes.
"
Ac~åo Nacional Popular, opartido fascista que governava Portugal. Anteriormente chamado Uniåo
Nacional. (N.doT.)
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No final do encontro Samora, efectivamente, fez uma limpeza. Com
excep<;:ao de tres indivfduos, detidos durante o encontro (tinham persistido
em flagrantes mentiras sobre o seu passado, apesar de o Presidente ter em
mäos os seus processos), todos os presentes deixavam de ser considerados
como colaboracionistas. Apartir desse momento teriam os mesmos direitos
politicos que qualquer outro cidadäo mo<;:ambicano. E as suas fotos foram
retiradas.
O encontro terminou com uma nota alta de orgulho. Podia-se ver
lagtimas nas faces de homens pouco habituados a chorar. Os colaboracionistas
tinham come<;:ado a percorrer a estrada do patriotismo.
Estavamos todos cheios de admira<;:äo. Samora Machel foi excepcional
na forma como actuou durante o encontro. Ele tinha uma mem6tia como eu
nunca encontrara antes. Todos os nomes, todas as caras, cada detalhe do que
tinha acontecido nos mais de 10 anos de luta pela liberdade. Foi por isso que
taG poucos conseguiram escapar as suas perguntas. Se algum culpado tentava
inventar a sua propria historia, ele perguntava quando e quem era o dirigente,
como e que aquilo tinha acontecido e... devido a sua mem6ria ... e talvez a
sua habilidade como detective, era capaz de reduzir qualquer mentira aquilo
que ela era.
Quando tento ler o artigo do Paul com os olhos da juventude de hoje,
tenho a impressäo de que algumas des tas coisas lhe pareceräo muito
extremistas. O seu contexto e completamente diferente. Eles devem achar
dificil acreditar que nos fossemos täo "fanaticos", ta~ "ingenuos" (sera esta
a melhor palavra?) e ainda devem achar dificil acreditar que estavamos täo
envoividos. Eles olham para o que se seguiu a este processo, olham para os
horrores que se seguiram, a nova guerra e o "deixa andar" ou, melhor, o
individualismo do deixa-me-ficar-rico, que hoje existe e em que os grandes
ideais säo um estorvo em vez de serem uma for<;:a de direc<;:ao. Mas,
basicamente, näo acreditam naquilo que dizemos, de que estavamos todos a
lutar pelo direito do povo a ter um pafs.
Leio com prazer algumas linhas no livro do Paul Fauvet e do Marcelo
Mosse sobre o Carlos Cardoso 65 , onde debatem a liberdade de imprensa no
tempo de Samora:
G5

Carlos Cardosa e a fuvollll{tlo Aforamb/calla
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Os joma/istas de MOfambique) de 1975) nao estavam preocupados com a
"/iberdade de imprensa)) tal como hqje a entendemos... Na realidade) a "liberdade de
imprensa)) era vista como um conceito burgues e U1lla cortina deJumo por detras da qual
o capital monopolista dominava a imprensa ocidental. Em MOfambique era reconhecido
abertamente que osjornalistas nao agiam por sua conta) estavam ao servifo da revolufao.
Tomavam partido a Javor da revolufao e contra a reacfao. E estar C01l1 arevolufao
significava aceitar o "papel dirigente)) do partido revoluciona1io.
A Frelimo tinha um prestigio enorme... Tinha) a/fm diss o) Utll lider de
extraordinario carisma e orador Jascinante) um homem inspirado por uma paixao de
justifa para com o seu povo) que era Samora Machel. A maior parte dosjornalistas
mOfambicanos teria seguido Samara para onde quer que ele josse.
Samora difinia "liberalismo )) C01ll0 'Jalta de respeito pelas estruturas) Jalta de
respeito pela linha politica que OIienta o 1lOSS0 trabalho) Jalta de respeito pela disciplina:
onde ha liberalismo) nao ha sentido de responsabilidade)).
Ninguem punha ol?Jecfoes....Afinal de contas nao estavam todos) a direcfao e os
jornalistas) do mesmo lado? ..Ninguetll assumia que Samora e os seus camaradas jossem
impelidos pela vontade de pode1j e muito menas pela simples ganancia.

o que o Mosse e o Paul dizem sobre os "jornalistas" podia ser dito
sobre toda a gente. As poucas pessoas que encontrei mais tarde que afirmam
que naquele tempo nao gostavam da Frelimo, eram tao excepcionais que so
confirmavam a regra. Tenho a sensa<;:ao de que e exactamente este ponto, o
estarmos tao unidos na nossa esperan<;:a e no trabalho duro para o futuro,
que e tao dificil que os jovens percebam... Eles tern que criar a sua propria
realidade e talvez seja verdade que urna gera<;:ao nunca pode aprender com a
anterior. Tern que construir o que e a sua realidade... e mesmo assim nos
continuamos a querer que eles, ao menos, saibam de onde vem. E o nosso
dever, sentimos. Eles devem olhar para aquilo e - se nao o conseguirern usar
- deitarem-no para a lata do lixo da historia, se quiserem.
Para alem dos dois debates que me impressionaram naquela epoca - o
processo eleitoral e o processo de reconcilia<;:ao - eu admirei profundamente
o facto de a Frelimo ser tao aberta para connosco, os estrangeiros. Como
pessoa, trabalhando para o Ministerio da Educa<;:ao e para urna escola
secundiria, "Primeiro de Maio", permitiam-me que tomasse parte e esperavam
que eu desse a minha opiniao e lesse os documentos politicos. O proprio
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ANC, como organiza<;ao, beneficiou desta atitude.
Dan Tsakane, do ANC, conta a seguinte historia, com orgulho e uma
gargalhada: Como jornalista e membro da Organiza<;ao Nacional de Jornalistas
participava regularmente nas sessoes que la havia. Foi convidado a participar
numa Conferencia InternacionaL e as regras eram que toda a gente participava
nos debates mas, quando chegava o momento de votar, os jornalistas
internacionais tinham que deixar a sala.
Dan: (O Jorge) Rebe/o (na altura Ministto da Informa<;ao) estava Id) e o
Manue/Tome (na altura dirigente da Organiza<;ao Nacional de Jornalistas)
tambem Id estava e disseranJ que era o momento de sairmos e nos iamo-nos todos
embora. E o Rebe/o disse: "Mas onde e que vai aque/e jovem?JJ Responderam/he: "Bem) e/e e su/-africano. JJ E e/e disse: "Nao) nao) nao. Este mOfo estd
connosco hd dez anos. JJ O Rebe/o era assim) e eu) na verdade) nao o conhecia
assim tao bem. "Este e morambicano. E su/-eifiicano mas e morambicano. Pode
ficar aqui. Pode votar. JJ "Nao) mas os estatutos... "E/e tem de ficar aqui e
participar. ..e/e esta a ter uma boa participarao. Tem de ficar. JJ
]J

o

Dan tambem era da gera<;ao do Soweto. Embora a sua participa<;ao
no Levantamento tivesse sido de um earaeter mais geral, de simpatia, apolicia
foi atras de1e e teve que fugir do pafs. Encontrou la os estudantes recemchegados e rapidamente travou amizade com muitos de1es, em particular
com o Tommy a quem continua agradecido por o ter ajudado, financeiramente,
a aguentar os primeiros meses ate ter emprego. Aderiu ao ANC pouco depois
de chegar.
Embora a sua esperan<;a iniciai fosse de se tornar medico, nao perdeu a
oportunidade de ter um dos seus poemas traduzido e publicado na revista
mo<;ambicana TenJjJo (em 79), nem de aceitar um emprego que lhe foi oferecido
na recem-aberta sec<;ao em lngles da Agencia de lnforma<;ao de Mo<;ambique,
AlM, que era dirigida pe1a Frances Christie naque1a altura. Entre os seus
colegas estavam Paul Fauvet, Carlos Cardoso e Jose Paulo Branquinho, que
era o Director-Geral. Jorge Rebe10 era o Ministro da Informa<;ao tendo-lhe
sucedido, pouco depois, Jose Luis Caba<;o. Todos estes nomes continuam
fresco s na memoria das pessoas que viveram em Mo<;ambique naque1a altura.
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Dan foi, pouco depois, transferido para a Radio Morambique. Em
1980, com a Independencia do Zimbabwe, a emissao em ondas curtas,
previamente usada pela Radio Free ZimbabJJJe, foi encerrada. Esta emissao,
em ondas curtas, tinha sido celebre, no tempo colonial, por transmitir boa
musica a partir de Louren<;o Marques e era ouvida por muitos sul-africanos
no leste e sul do pais. A ideia era criar uma emissao que fosse escutada por
pessoas, vivendo em Mo<;ambique, CJue falassem ingles e fosse transmitida
para areas da Africa do Sul que conscguissem capta-la.
A Frelimo iniciou a Esta<;ao em Ingles da Radio Morambique) que era
dirigida por Iain Christie na emissao de ondas curtas. Nao havia necessidade
de a transformar num canal do ANC, porque o ANC ja possuia a sua propria
radio, transmitindo a partir da Zambia, mas a ideia do Iain, e depois a ideia
do Dan, era introduzir o maximo de material possivel sobre a Africa do Sul e
o ANC. Como o Dan explica:

Dan: Usavamos as fitas das Naraes Unidas. As NU tinham uma radio) uma
radio contra o apartheicl e havia muito matena!. E quando os dingentes iam a
Nova Iorque eram entrevistados e essas entrevistas eram enviadas) gratuitamente
para todo o mundo e nos transmitfamos algumas dessas entrevistas com Oliver
Tambo) Johntry Makatini) que era o representante do ANC nas NU... e outros
dingentes que estavam de visita e faziam discursos. E quando os dingentes do
ANC estavam na cidade nos tambhllOS entrevistavamos. Lembro-me do Michael
Wo!fers) ojomalista ingles. Ele entrevistou o.R e nos passtlmos essa entrevista
muitas vezes. E) el medida que o tempo passava, cada vez mais ditigentes do
ANC apareciam. Nos entrevistavamo-los e transmitfamos as entrevistas. E
consegufamos meter dec/araraes do ANC nas notfcias. Fossem quais jossem as
questaes sobre o AN~ as actividades do ANC em Maputo) nos transmitfamos.
Mais nenhuma estafao de radio podia fazer aquilo.
Mas nao era uma emissora de radio do ANC Nao era uma Radio Freedom) e
tenho a cetteza que devo terfrustrado algumas pl'ssoas do ANC que podenam ter
desdado outra coisa. Mas penso que era um vefculo idealporque, ao contrano da
Radio Freedom) nao podia ser transformada directamente em alvo como uma
radio inimiga. Penso que era um vefculo idealporque tinha Ullla sensarao diferente.
Nao fazia parte da estrutura do ANC Fazia patte de uma estrutura da Freiimo.
Tambem trabalhei de perto com um cetto mJmero de pessoas do ANC Numa
j
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certa altura com o Sikagele Khatshe, que era o chife do DJP6. Mais tarde Thabo
Mbeki tornou-se o chife do DJ?
Trabalhei tallJbim COlll o Alpheus Manghezi, Rob Davies, Jacob Zuma} David
Rabkin} que trabalhou na AJM por pouco tempo quando veio para Maputo.
Este grupo era parte de UllJa t-ecolha de infimnafao} empequetla escala, e costumava
passar a injOrttlafao a Oliver Tambo quando ele vinha a Maputo. Aprendi muito}
naquele tempo. E tambim et'esci muito.
Tinhamos tres petiodos de transmissao ao longo do dia. O ptimeiro era da uma d
uma e mei~7. Havia um boletim noticioso. Havia um comentcllio e depois U1Jl
programa} assuntos corretltes. Transmitia-se essencialmetlte para a Afiica do StiL
Quando se esta em Maputo} vemos o l-eStO da Afiica Atlstral para ocidente.
Maputo esta no leste e} portanto, o emissor estava apontado para oeste, tlllJ pouco
para stil epara norte. Havia quem nos otlvisse ate na Cidade do Cabo e Dtlrban.
Costtlmavamos receber cartas desses Itlgares. E para cima ate ao ZimbabJve e
Zambia. Mas eu tlsava um nome qtle tinha sido dado pelo Catdoso} pelo Jain e
Rebelo para nao ter que tlsar o metl vetdadeiro nome, por causa da minhajam/fia.
O Catdoso disse que os metls pais estatiam metidos mIm sanlho se nao ftzissemos
assim. Eu era Leo Mthembtl. Gtler o Jain, qtler o Catdoso preoctlpavam-se muito.
Eu apreciei Jlmito essa stia preocupafao} na altlIra. Foi o nome que usei COlJJO
jornalista, o nome qtle tlsei em todos os metls trabalhos em MOfaJllbique.

o Dan nunca mais deixou a Radio MOfambiqtle. Adorava a radio. Quando,
em 1982, lhe ofereceram urna bolsa de estudos para ir para o Canada estudar
comunica<;ao e jornalisrno, recusou. A razao, contudo, nao foi muito
profissiona1. O jovem tinha-se apaixonado por urna colega mo<;ambicana, na
Radio, e nao foi capaz de deixar a Odete Saraiva e Sousa que, poucos anos
mais tarde, se tornou sua esposa.
Segundo um acordo entre o ANC e a Frelimo, o Dan recebia o mesmo
salario que um mo<;ambicano. E, embora estrangeiro, era tratado exactamente
como um mo<;ambicano em termos de forma<;ao e promo<;ao. Aprendeu a
fazer controle do som, na mesa de misturas, trabalhando como sonorizador
no estudio. Lia os noticiarios, era locutor, colocava musica, escrevia material
editorial e, em 1985, tornou-se subchefe de redac<;ao. Aprendeu tao bern
'"
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lJue regressou a Africa do Sul com os seus conhecimentos, continuando na
mesma area e tornou-se vice-director do Channel 702.
Para os mo<;:ambicanos, os primeiros cinco anos foram os anos do
optimismo. Nessa altura, no ana de 1980, ainda nao era daro para a popula<;:ao
o tipo de terror e guerra civil prolongada que estava para vir. Os bandidos
estavam muito activos em Manica e Sofala, mas todos esperavamos que,
apas a independencia da Rodesia as coisas iriam acalmar. Quando um
estudante universitario foi morto, durante as Actividades de Julho, ao
participar no primeiro Censo da Popula<;:ao realizado no pals, e fomos
informados de que ele tinha sido morto pelos bandlJos em 1980, come<;:amos
a perceber pela primeira vez, que aquilo estava a chegar perto da nossa casa,
estava a atingir pessoas completamente inocentes, e era o come<;:o de alguma
coisa cruel. Precisamente no momento em que Mo<;:ambique tinha esperado
poder desenvolver toda a sua energia para o progresso socioeconamico do
pals.
Os primeiros cinco anos da Independencia de Mo<;:ambique tinham
sido os mais faceis. Optimismo, comida suficiente para todos, embora em
quantidades restritas. Esperan<;:a no futuro que traria smide, educa<;:ao, justi<;:a
e condi<;:6es de vida bisieas para toda agente. Dificuldades tambern. Mas
isso fazia parte do pacote.
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Desde o tempo em que o Lennox corria para tras e para diante a caminho
da fronteira da Namaacha, no seu pequeno Volkswagen verde, para ir ao
encontro de pessoas que tinham saltado a vedas:ao, ate ao nivel alcans:ado
cinco anos mais tarde, com toda urna comunidade de camaradas do ANC, a
diferens:a era enorme.
Primeiro, ele conseguiu urna romm, dos suecos, e depois outros carros
para o escrit6rio. Organizas:öes internacionais e pessoas individuais, como
um casal dinamarques e um casal holandes, doaram os seus carros ao ANC,
sendo urna das razöes o quererem ajudar a organizas:ao e outra o facto de
nao poderem levar o dinheiro para fora do pals, de forma que ou vendiam o
carro e davam o dinheiro ao Movimento ou simplesmente davam o carro ao
Movimento. Pessoas, como o Albie, a Ruth First, o Joe Slovo, a Tixie Mabizela
(esposa do representante chefe na Suazilandia, Stam Mabizela), a nossa
familia, tinham todas carros pr6prios, que eram facilmente postos adisposis:ao
do Movimento. Tambern sablarnos quais dos camaradas importavam carros
roubados da Africa do Sul. Os seus contactos, com o ANC, na fronteira
provavelmente ajudavam bastante. Nao se falava abertamente sobre isso,
mas a Direcs:ao estava informada e parecia fechar os olhos a essas actividades.
Em nome da Revolus:ao contra a opressao. Provavelmente eram roubados a
proprietarios brancos e, portanto, qual era o problema? (!!!l!!!)
O problema habitacional tambern estava resolvido. A Frelimo, muito
simpaticamente, colocou a disposis:ao um certo numero de casas. Na Matola,
onde o ANC originalmente apenas possula um Centro de Receps:ao, que a
Zola mencionou, alguns dos departamentos receberam grandes casas e alguns
individuos tambern. A Frene Ginwala, cuja familia tinha, e continua a ter,
neg6cios em Mos:ambique, doou urna grande casa, sempre conhecida por
"Internal", e um apartamento na Av. Julius Nyerere, que se tornou conhecido
como "a flat do Zuma", onde moraram muitas pessoas. A Ruth First e o Joe
Slovo viviam na Julius Nyerere, quase em frente da Representas:ao Comercial
sul-africana (que continuou a existir ao langa destes anos), mas foram mais
tarde mudados, por razöes de segurans:a, para a zona fechada onde viviam
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todos os minis tros da Frelimo. As pessoas gue trabalhavam para institui~6es
mo~ambicanas, como o Albie, o Ed e a Helena, o Rob, nos ou o Dan recebiam
alojamento dos seus lugares de trabalho. No conjunta, isto nunca foi um
grande problema para a Frelimo porgue os portugueses tinha deixado para
tras, guando fugiram aos milhares, urna serie de casas e apartamentas de boa
gualidade.
No principio recebiamos a comida e a roupa dos armazens da Frelimo,
mais tarde do Alto Comissariado das Na~6es Unidas para os Refugiados e de
varias gavernas europeus simpatizantes ou Organiza~6es Nao
Governamentais, em particular as suecas, entre as guais a EJJJtJJaus. As roupas
eram conhecidas como Mpando e os momentos de distribui~ao altamente
apreciados. Era o tempo em gue os mo~ambicanos come~avam a ter falta
dos bens essenciais, guer em produtos importados, guer em material agricola
e produtos fabricados no pais. Nao so havia falta de produtos mas todo o
sistema de distribui~ao estava a afundar-se e os mo~ambicanos tinham gue
desenvolver todos os seus recursos e redes para conseguir ter comida a mesa,
enguanto o ANC tinha carrinhas a entregar tudo guanto podiamos desejar a
porta de casa.
Temas de admitir gue a sensibilidade para este assunto nem sempre foi
a mais alta nas mentes dos camaradas do ANC. Muitos gostavam de se gabar
da sua capacidade de consumo. Embora os mo~ambicanos fossem
extremamente pacientes e compreensivos, extremamente devotados a
solidariedade com o ANC, esta situa~ao nao podia ajudar senao ao
desenvolvimento de ciumes e inveja entre eles, o gue foi crescendo ao longo
dos anas. Os camaradas gue sabiam camo lidar com a situa~ao, usavam sabia
e amigavelmente este excesso de fornecimentos para conseguir a amizade e
compreensao entre os apoiantes...podiam tambem ser usados como suborna,
mas nessa altura poucos mo~ambicanos aceitavam subornos. Nessa fase a
solidariedade revolucianaria com o ANC era a for~a dirigente.
Portanta, as condi~6es materiais para a recep~ao do exodo dos
camaradas do ANC estavam montadas. E nao havia nenhuma organiza~ao
sul-africana rival a competir pelo reconhecimento. Ao contrario do gue
aconteceu na Tanzania e na Zambia, nao foi oferecido ao PAC68 espa~o no
pais. So ao ANC.
'"
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As suas actividades
estavam centradas a volta dos
escritorios do ANC, situados
num apartamento perto da av.
Mao Tse Tung e tinham-se
desenvoivido a partir dos
primeiros dias da chegada do
Lennox. O proprio Lennox
nao estava muitas vezes no
escritorio. Estava ocupado
com actividades oficiais, com
as pessoas que iam chegando
eprovavelmente
planificando o desem olyimento militar e outras activIdades que o resta de no~ nao
sabiamos.

Jacob L.U111a C0111 J\larccllllo dos Santos

Jacob Zuma, O vice-representante, trabalhava, essencialmente, no seu apartamento e, se fid.ssemos
admirados com a quantidade de camaradas que iam ao escritorio, por
diferentes razoes, ficariamos ainda mais espantados com a quantidade de
pessoas que se juntavam no apartamento de Zuma quando ele la estava. Ele
viajava muitas vezes para Lusaka e para outras das "provincias" do ANC.
Mas, quando estava em Maputo, reuniam-se no seu apartamento camaradas
com problemas, com conflitos, os que necessitavam de uma solu<;:ao qualquer,
os que tinham dificuldade em contactar a familia ou precisavam de outro
tipo de apoio. Nao ha duvida de que o Zuma era considerado uma pessoa
com uma grande empatia e desejoso de ajudar os camaradas. Sempre acreditei
que as capacidades que o Zuma usou, mais tarde, resolvendo conflitos quase
sem solu<;:ao, seja com o Inkhata, no Burundi e em outros lugares, foram
desenvoividas em Maputo. Talvez ele ja as tivesse. Talvez os camaradas dos
seus dez anos na Ilha de Robben ja as tivessem notado, mas, para alem de
todas as suas outras tarefas, esta era uma que ocupava muito o seu
pensamento. E os camaradas sabiam disso.
O Escritorio lidava com dinheiro, distribui<;:ao de produtos, documenta159
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<;:ao dos camaradas, transportes. E o seu pessoal foi crescendo. ]i havia um
tesoureiro, havia pessoal logistico, havia secretarias, havia os que lidavam
com os recem-chegados.
E a Comunidade do ANC tambem se organizou. Havia comiss6es
criadas para tratar de funerais, das ocasi6es festivas, para mandar
representa<;6es a acontecimentos da Frelimo mas, mais importante do que
isso, a Comunidade do ANC orgaruzou-se de acordo com outras "pravincias"
do ANC. Os Regional Political Committees (RpC)69 eram estruturas criadas em
1978, numa reuniao do National Executive Committe (NEC)70 em Lusaka.
Estavam subordinadas ao Secretario-Geral e eram considerados os mais
importantes 6rgaos do Movimento naqueles paises em que viviam membras
do ANC. Tinham a tarefa de garantir que todos os membras da organiza<;:ao
estivessem integrados em ramos activos e que os membras estivessem
efectivamente a fazer trabalho do Movimento. Como diz Shubin (o.c.p. 185)
'54 eleifdo da RPC era um passo no sentido da democracia, o que era dificil de
manter em condifoes de exilio e semi-ilegalidade.
As Unidades da Comunidade do ANC reuruam-se regularmente. Uma
Unidade era uma pequena entidade de 5-6 pessoas que se reunia de duas em
duas semanas, a vontade de cada Unidade. Era nessas Unidades que a politica
do ANC era debatida. Era la que se resolviam problemas pessoais e era la
tambem que se faziam as primeiras tentativas de escolha de delegados a
seminarios e acontecimentos internacionais, antes de se realizar uma grande
reuniao do ANC em Maputo.
Lembra-me dos nossos debates sobre uma Guerra do Povo. O que
significava aquilo, quais eram as implica<;:6es? Lembra-me do debate sobre a
posi<;:ao da mulher no Movimento. Lembro-me que usavamos temas da
Sechaba71 • Estavamos a aprender politica e a funcionar democraticamente, e
estavamos a aprender a ousar falar em publico.
Quando se diz isto, tenho tambem que admitir que a Direc<;:ao tomava
as suas pr6prias decis6es sobre os assuntos e nem toda a gente levava esses
encontros muito aserio. Dizia-se, muitas vezes, que esta ou aquela Unidade
tinha deixado de funcionar.
(,"
7<1
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Havia urna especie de hierarquia no ANC. O mais heroico era fazer
parte de urna estrutura militar clandestina. A estrutura politica clandestina
näo era considerada täo importante mas, pe10 menos, era clandestina. As
estruturas näo clandestinas näo eram de grande nivel na opiniäo dos
camaradas e, por isso, muitos se mantiveram afastados. Infelizmente, muitos
dirigentes tinham a mesma atitude e alguns de1es näo se incomodavam em ir
a reuniäo da sua Unidade... o que, e clara, dava um mau exemplo. Como diz
o Rob Davies:

Penso que isso tambim derivava do facto de que muitas das pessoas que !ti estava11J
serem) na realidade) clandestinas. NJo deviam estarföra do meio gera!. Sabes}
esta Regional Political Committe em que estavamos envoividos} a sua
contraparte em Londres) era a estrutura mais importante da organizafJo na
regiJo. Em Maputo} claramente) nJo era. S rJ cobria pessoas que nio estavam
numa clandestinidade profunda. E devo dizer que havia alguns sinaizinhos muito
interessantes. As pessoas costumavam usar o facto de estarem envoividas em
estruturas no interior para sairenJ das Unidades. Algumas pessoas nio queriam
fazer trabalho politico. Mas havia pessoas que eram excepfoes notaveis. Uma
pessoa C01110 oChris Hanni) que era U11ta figura muito importante do M~
participava sentpre quando !ti estava.
Talvez esse fosse um dos aspectos caracteristicos da comunidade do
ANC em Mo<;ambique. Ela foi criada como urna area operativa com todas as
estruturas clandestinas. Era tambern urna base recuada em rela<;äo a
Suazilandia. As estruturas näo clandestinas eram, originariamente, destinadas
apenas a apoiar as c1andestinas. Mas devido ao completo apoio do governo e
do povo mo<;ambicanos, o que noutros sitios teriam que ser actividades
escondidas, ou semiescondidas, aqui podiam ser apresentadas abertamente,
pe10 menos nesta altura. E, devido as necessidades diplomaticas e politicas,
a comunidade näo clandestina cresceu. Havia essas duas grandes
comunidades. Algumas pessoas sobrepunham-nas fazendo as duas coisas ao
mesmo tempo.
A situa<;äo da saude era um bom exemplo das necessidades crescentes.
Ao principio, o escritorio tinha algumas enfermeiras auxiliares, formadas na
Tanzania, a Irene e a falecida Magdalene... e um pequeno armario com alguns
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medicamentos eSSenClalS. Recebiamos raras Vlsltas da medica do ANC, a
dra. Manto (agora Ministra da SmIde) e, em tudo o resto, os camaradas eram
tratados no Hospital Central de Maputo. Mas, a medida que o tempo passava,
isso deixou de ser considerado suficiente. A popula<;:ao do ANC cresceu e,
em 1976, aFlorenee Numsane, uma enfermeira sul-africana completamente
farmada foi enviada para o Escritorio.
A Florence e uma daquelas camaradas cuja historia de vida conta a
historia do ANC
E filha de um chefe tribal, Mingha, no que era entao o Bantustao do
Gazankulu. Formou-se como enfermeira no Hospital de Elim, da Missao
Sui<;:a e, apas tres anos e meio, passou a ser enfermeira diplomada em 1943.
Nessa altura era, provavelmente, a unica profissao em que a forma<;:ao de
brancos enegros possuia a mesma qualidade e tinha o mesmo estatuto. Mais
tarde tornou-se parteira diplomada num hospital do Natal e depois foi trabalhar
para o Soweto. Foi hi que contactou o ANC E contemporanea de outra
famosa enfermeira do ANC, asenhora Sisulu72 , e trabalhou com ela e com
Lilian Ngoyi, a nivel politico. Lutou contra a obrigatoriedade de as mulheres
terem um pas/3 e participou na manifesta<;:ao nos Union Buildings74 a 9 de
Agosto de 1956, mas acabou por ter de desistir e obter um pass. Apas quatro
anos de banimento, fugiu do pais com os dois filhos, em 1970, e trabalhou
para pagar os estudos dos filhos, primeiro como enfermeira no Botswana e,
depois, como professora de enfermagem na Zambia.
Quando o ANC decidiu enviar os seus filhos para Cuba, sentiu que ja
nao tinha necessidade de continuar a trabalhar para o governo zambiano so
para gan har dinheiro, e, embora quer o Secretario Geral Nzo, quer o
Tesoureiro-Geral, Nkobi, fossem em prindpio contra isso - o ANC nesse
estagio nao tinha, pura e simplesmente, meios para empregar pessoas - ela
disse-lhes que ia largar o emprego e trabalhar exclusivamente para o ANC
Nzo mandou-a imediatamente para Mo<;:ambique, onde o influxo de juventude
do Soweto estava no ponto mais alto e os seus servi<;:os eram muito
necessarios.
72
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Esposa de Walter Slsulu, um dos pnnclpais dtrtgentes do ANC (N daT)
Documento de ldenufica<;åo simlIar ii Caderneta Indfgena que e>.lstlU em Mo<;amblque ate ao mfcio da
decada de 60.(N.doT)
Sede do governo.(N.doT)
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Entrou imediatamente em choque quer com o Lennoz, quer com O
Zuma que a puseram a trabalhar sob as ordens das duas enfermeiras auxiliares,
no escritorio. Nao se brinca com urna personalidade daquele calibre:
Florence: Fui para o Escritritio. Ter com o unnox e o Zttma. "Estott aqtt;
sou etifermeira diplomada. CotJJ tantos anos de expetiencia. Tinha ttm trabalho
de responsabilidade em Lttsaka. Agora estott aqtti. A trabalhar sttbordinada a
estas dttas attxiiiares. Nao aceito isso, porque nao hd nada que elas me possam
ensinar. SOtt eu qtte posso dizer: Nao, isso deve serjeito desta maneira e, apesar
disso, estou stijeita ao jttlgamento delas. Nem pensar. Aqttelas dttas nao
compreenderam... eu nao podia cttlpa-Ias. Elas nao percebiam a diferenra que
havia entre nos. Nao tinhatJJ ponta de ideia do que e que eu estava a Jalat:
Hottve muita hostilidade por cattsa disso. Mas eu prrftri sttpottar essa hostilidade
nesse per/odo. Sabia qtte tinha qtte fazer aqttilo ate ao fim para regressar el
normalidade.
J)

Urna das suas tarefas era receber os jovens estudantes que chegavam
ao pafs e entrevista-los Nao so sobre a sua historia medica mas tambern
tentando conhece:-los de urna forma geral, tratando-os como urna mae.
Florence: Havia muitos e algttns...qttase todos e!es, tinham problemas de saltde...
e o.R tinha sido muito claro comigo: Enjermeira Flo, quando essesjovens aqtti
chegam fara-os entender que a educarao e o mais importante. E qtte, se quiserem,
podem ir tirar cursos militares depois de terminarem os seus cursos. Fara-os
compreender que a educarao e o treino militar sao dois braros da mestJJa luta. E
era isso que eu pregava todos os dias. Acredite-me, um de 12 anos chegott e disseme: "Vovo, eu nao vou para a escola. Eu tinha tantos amigos eJoram todos
motios por esses boers. Quero irJazer treino militar, t"eceber uma arma e regt"CSsar
ao pals. Tentei Jaze-lo compreender que era demasiado pequeno para pegar
ntttJJa espingarda. Respondett: 'Vovo) eu sottJotie. Hei-de conseguir. E ninguem
Ihe consegttia tJJUdar as ideias. Mesmo quando estavam no aeroporto para
pattit: ..para embarcar num aviao para Angola, ainda Jui ao aeropotto tentar
cOnlJence-Io. Omiltdo t"eCttSOtt. Foi a tl/tima vez que o vi.
Penso qtte Joram milhares [que lhe passaram pelas maos] . De verdade.
Milhares. Porque em cada grupo que la chegava eram aos 10, 20, 40, dependendo
J)

J)
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de como tinham deixado opais e tinham conseguido passar atravcs do cordäo da
polleia.
Ficavam nas residencias da Matola.
Eu vivi id. Nos vivemos id. No Centro de Recep[äo. Tinhamos um quarto que
era uma sala de consultas alcm de ser o nosso quarto de domlir.
Tinha que registar a historia deles. A historia da sua familia e saber de onde
vinham. Que doen[as tinham. Apanhei um numera bastante grande de casos de
tuberculose. Tinha que comunicar esses casos de tuberculose para a Tanzania,
onde o Manto e outros estavam a trabalhar.
Eu näo era apenas uma trabalhadora da Saude. Tratava tambim do bem-estar
emocional das pessoas.
Era uma terapeuta, uma mäe, era tudo para eles. E depois tinha que os levar aos
hospitais locais, antes de eles seguirem para o norte, para a Tanzania, ou para o
hospital militar. Porque, para irem para a escola, tinham de irpara a Tanzania.
Para treino militar tinham de irpara Angola. Eu tinha um livro para Angola e
outro para a Tanzania.
E, esta clara, a Florenee tinha tambern que cuidar da Comunidade do
ANC em geral.

Florence: Toda agente, em termos midicos, estava sob a minha responsabilidade
em todo o Mo[ambique, na Suazi1andia e no Lesoto. So tinhamos midico quando
o Manto nos visitava ou vinha um outro midico.
Portanto o ANC passou a ter urna enfermeira formada e energica que
fazia tudo pelo Movimento. Mas quais eram as condic;:öes materiais de que
dispunha?

Florence: As condi[oes de trabalho eram mais ou menos as mesmas quando e
onde as coisas aconteciam, porque tinhamos muito pouco, poupado, para fazemlos
o trabalho e comprar medicamentos. Principalmente compravamos os nossos
medicamentos com fundos do Escrit6rio. Numa ocasiäo a Frene Ginwala...ela c
de Maputo. Nos viviamos nos seus [da familia] apartamentos e costumavamos
ir id e tratar aquelas pessoas. E entäo conhecenlos a Frene. Era o tempo em que
ela se estava a transjerir completamente. A irmä ja estava na Africa do SuL
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Quando da andava por ali deu ao Departamento de Saude mil escudos. E foi
uma grande eguda} em termos da c01Jpra de medicamentos. Nunca o esquecerei.
Levamos para o EscritrJrio. Eu propria levei e disse: '54 Ginwala deu-nos isto. )}
E foi numa altura em que tinhamos necessidades. Portanto disseram OK utilizem
isso. Fomos afarmacia e conseguimos muita coisa com aquele dinheiro.
O ACNUR e os suecos apoiavam desta forma: se houvesse casos a precisar de
tratamento especializado des organizavam isso. Podiamos ir as embaixadas para
os casos que necessitassem de tratamento especializado} que nao fosse possivel
obter em Maputo. E a maiorparte das vezes qjudaram-nos muito. Organizavam
os bilhetes e tudo att os vermos partir. E} quando regressavam} avisavam-nos de
que os nossos doentes estavam de regresso. E estavam Id a espera. Faziam isso.
Numa certa fase tiraram-me da Matola porque havia um influxo de mulheres}
com fllhos pequenos} a vir do nosso pais. Portanto} o representante-chife decidiu
que, como enfmmira formada} estaria numa melhor posirao para tratar dessas
crianras. Portanto} mudei-me da Matola. E deixei Id as auxiliares. Mas ia
todas as manhas a Matola e regressava ao flm da tarde. Porque tinha que operar
desde a Matola att aquele lugar. ..
Podia-se pensar que a Florenee estava ocupada todo o dia...e noite.
Mas quando veio para Maputo recebeu...ou e mais correcto dizer que
se ocupou ela propria de outro importante papel, o de organizar as mulberes
doANC.
Florence: Nao existia uma Secfao das Mulheres do ANC Sabe quem eque
dirigia a Secfao das Mulheres? O Zuma} o Vice-Representante. Ai eu pensei: Se
e uma Secfao de Mulheres} nao consigo imaginar um homem a dirigi-Ia. Havia
mulheres do ANC em Maputo} como a Isabe~ mas nao faziam ideia do que se
estava a passar. Att politicamente tive que comefar pelo A} B, C
Disse-Ihes: Nao existe uma Secfao das Mulheres. Vamos sentar-nos e constmir
as bases para uma Secfao das Mulheres. Depois tivemos que eleger as dirigentes.
Naturalmente eu tinha que ser uma delas. Entao eu disse: 'Temos de ter uma
direcrao. Uma Presidente} uma Secretdria e uma Tesoureira} porque essas sao as
tres principais pastas de que precisamos} e depois uma organizadora politica
para tratar dos aspectos politicos. )} Fomlamos isso e depois compiltimos um registo
das membros. E comefamos a organizar reunioes. Com actas lavradas e registos.
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Trabalhdvamos muito de perto com a OMM. Em todos os seus prq/ectos. Em
todo o sitio onde elas tinham prq/ectos. Mesmo nas grandes reunioes} como as
comemorafoes e tudo isso} estdvamos Id porquefa:damos parte. E oANCförttecia
sempre transporte. Um grande camiao com o deposito cheio. famos fazer
colheitas...outras vezes famos cortar cana-de-aplcar em Xinavane. O ANC estava
Id. Pottanto} realmente} o Escritorio apoiava-nos.
Quando e!as comemoravam o seu dia} no 7 de Abtir, nos estavamos presentes.
E quando era o nosso dia (9 de Agosto) que se comemorava} elas estavam
connosco. Sempre que elas tinham encontros convidavam-nos. E nos convidavamolas. Trabalhdvamos} de facto} de maos dadas com a OMM. Elas tratavam-nos
muito} muito bem. Facilitavam-nos a vida.
Itifelizmente tambim haviaproblemas e c!tlmes no nosso grupo. E c!aro que tivemos
que ter uma eleifao. Nao podemos continuar a ocupar um cargo indifinidamente.
Porque a direcfao deve serjeita por todas. Cada uma aprendia no proptio trabalho.
Era natura!.
Algumas das estudantes costumavam ir ds nossas reunioes. Depois} ec!aro} joram
para a Tanzania...mas tinham problemas... depois das eleifoes tivemos muita
agitafao...umas a puxarpara um lado e outras a puxar para o outro.
As que chegavam com crianfas} tinhamos que as mandar para Mazimbu
(SOMAFCO) porque em Mazimbu havia escolas e lugares para as ctianfas...ati
um lugar destinado dque!as camaradas que tinham bebes...havia um lugar para
elas.

Nao pude deixar de perguntar a Florence urna coisa que sempre me
chocou muito: a quantidade de bebes que os hornens do ANC deixavam
para tras ern todo o lado. A Zola tinha-me dito que, nos campos de treino
militar, as mulheres nao so eram informadas sobre como evitar a gravidez
mas recebiam ordens para tornar precau<;:6es. E os homens? Nunca se debatia
corn os hornens a forma de evitar gravidezes?
Florence: Como parte do meu trabalho na saude estive envoIvida no programa
sobre o sexo. E nunca pensei nisso} excepto em relafao aos que se casavam} porque
alguns casavam-se.. Portanto} nao me meti nisso. Hqje fala-se nisso por causa do
SIDA} etc. O que se deve} ou nao deve} fazer. Oue cuidados tomar, etc. Mas
tenho duvidas que isso fosse debatido com os homens. Os homens estlio setlpre
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bem. Essa e a minha impressao. Porque o peso cai seIJJjJre apenas em cima da
mulhel) como se ela existisse sozinha. DeixaraIJJ muitas crianfas. Mas nao e isso
que acontece sempre onde existe um exercito?
A Liga das Mulheres do ANC trabalhava de perto com a OMM, como
a Florence explicou. Tenho tambern a impressao de que grupos de mulheres
do ANC, pertencentes a igreja, se ligavam com grupos re1igiosos
mOl,;ambicanos, iam as suas missas, aos seus casamentos e funerais. No casa
da famflia Chambale, sei que desenvolveram toda urna troca de servi<;os
entre religiosos da Missao Sui<;a, de ambos os lados da fronteira, a qual
pertenciam muitos membros do ANC. Mas nao era urna actividade oficial do
ANC.
o ANC tambern tratava das crian<;as. Como foi explicado no inicio,
nao so garantiam que as crian<;as frequentassem a Escala Internacional, como
forneciam transporte e participavam nas reunioes.
Todos os sabados os Pioneiros reuniam-se, primeiro na casa da Tixie
Mabizela. Mais tarde na casa da Fatima e, por um lado, aprendiam a historia
e a politica do ANC, por outro ensaiavam dan<;as e can<;oes e participavam
em actividades culturais.
A J uventude era o corpo activo que dava vida e dinamismo as
actividades culturais. Ja foi dita muita coisa sobre a incapacidade de os
estudantes serem disciplinados e completarem a sua carreira academica, mas
eram eles que estavam na vanguarda quando se tratava da cultura.
O Tommyexplica:
Come[amos por nos organizar num grupo unido. Cultura/mente eramos soberbos.
Tinhamos reunioes politieas enquanto estudantes. O ANC tinha-se tornado UIJJa
organiZarao representativa, em Maputo} entre os estudantes. Portanto eramos
convidados para varias actividades...
E reeebemos visitas do Ja/ecido Oliver Tambo. Eramos privilegiados. Numa
perspectiva politica era exee/ente, exee/ente, nao se podia negal: Estdvamos em
todas e cada uma das actividades: em todas as comemorafoes do ANC nos
apareciamos em grande m/mero. Penso que a grande atracfao era quando tinhamos
actividades. TiveIJJos o Ed Wet/i a Jazer a danfa das botas connoseo no cinema
Cil Vicente. Todos os grupos de estudantes, culturais, de canto} tudo ainda tenho
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fotos daqui/o. Foi a maior vibe. O cinema estava comp/etamente cheio. Mas pensa
que, no Jim de contas, o ANC ganhou o reconhecimento que desqava. Com os
estudantes, a/i nos eramos os embaixadores. Fizemos tudo o que pudemos. Mas,
no aspecto academico, havia prob/emas.
Adivinho que o Tommy mencionou particularmente o Ed por ele ser a
excep<;:äo branca. O Johnny Clegg75 que podia dan<;:ar a dan<;:a das botas täo
bem como um negro. E recordo a minha propria hesita<;:äo. Eu queria entrar
para o grupo cultural, era muito encorajada pelos camaradas. Mas, e clara, eu
sabia, como toda agente, que näo tinha crescido naquela cultura de musica
e dan<;:a. Envergonhei-me. Näo me sentir digna e, talvez, uma expressäo
demasiado forte. E, no entanto, senti a necessidade de todos nos, sem olhar
a cor, nos envolvermos nas actividades culturais. Nunca falei sobre isso com
o Ed, nessa altura. Ele era täo obviamente bom. Ele näo tinha necessidade
de por em causa a sua participa<;:äo.
Durante estes eineo primeiros anos em que Mo<;:ambique lutou pela
sua propria sobrevivencia e pela constru<;:äo do socialismo, apesar da propria
pobreza do pais, eles tinham conseguido que o ANC instalasse uma infraestrutura com a qual pudesse enfrentar o inimigo vizinho.
Durante esses cinco anos, o ANC pode fazer de Mo<;:ambique o seu lar,
construiu as suas estruturas, quer legais, quer clandestinas. Entregamos as
nossas vidas nas mäos do povo mo<;:ambicano e as nossas vidas foram mais
ou menos estaveis, progredindo numa razoavel situa<;:äo de paz. Mas isso
näo acontecia a Frelimo. Desde a sua Independencia, em 1975, o pais foi
constantemente atacado pelas for<;:as radesianas e, embora a Frelimo tenha
tomado a corajosa decisao de manter as san<;:oes das NU contra a Rodesia
(com um custo estimado de $ 560 milhoes) e tenha recebido refugiados e
guerrilheiras, estava perto da exaustäo e a assinatura do Acordo de Lencaster
House, em 1980, foi um grande alivio para o pais.

Cantor branco sul-africano que interpreta musica zulu. Aqui apresentado como exemplo desse ripo de
interpenetra~äo cultural.(N.doT.)
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RCEIRA PARTE
AS REALIDADES DA GUERRA:
OS OPERATIVOS DO ANC EM
MO«;AMBIQUE (1981-1983)

Capitulo12
MATOLA
Cinco anos de Independencia. O Acordo de Lencaster House assinado.
Esperan<;a no fim do banditismo da guerra da Rodesia. Finalmente a
possibilidade de se focarem no desenvolvimento social e economico do pafs...
Quando, a 30 de Janeiro de 1981, explodiu o ataque a Matola e sufocou
todas as esperan<;as imediatas.
Tudo foi caos naquela noite.
Mabena, ou Matthews Thobela, seu nome real, sobreviveu para contar
a historia:

Ouandofui para Mo[ambique fiquei na Matola} nos arredores de Maputo. Entao
eles vieram a 30 de Janeiro de 1981. Eu quase entrei em choque. Os comandantes}
como Obadi e Soli Mcryona estavam ajogar scrabble. Eu estava a ler um livro.
O livro chamava-se Stuefying Siege (Estudando: Cerco). E enquanto lia olivro}
naquela noite} dei por mim cercado. EstaVatJlOS todos cercados. Era de noite.
Entao ouvi um bang. Muitas balas. Tiros por todo olado. Pousei o livro e
espreitei pela janela. Vi-os. Estavam be/Il pintados com graxa preta. Quando
olhei para eles} estavam a disparar contra nos.
Entao eu disse} se aquelas pessoas estao a disparar contra a nossa casa} eu vou
responder ao fogo porque nao podemos aceitar os tiros eficar quietos} nao} eu vou
respondeI' ao fogo. Entao respondi ao fogo daquelas pessoas. E consegui repeIiIos. Entao sa! pelo telhado. Depois disse: nao} nao vou sair pelo telhado. Deixa/!Je tentar deJender a casa. Eles nao devem entrar na casa. Nessa altura ja era
tarde demais para mim. Eles derrubaram-me atiro. Com quatro tiros. Um no
peito} outro no abdomen} na coxa. E eu pensei} oh meu Deus} porque estava
convencido que quando levamos com tiros morremos. Era o que eu acreditava.
Mas descobri que nao era assim. Eles dispararam contra mim. Eu ca! pelas
escadas. Comecei a pensar: estou a morrer agora. Mas ainda nao estava motto.
Entao voltei para o qUatto ao cimo das escadas. Peguei na minha arma. Estava
a sangrat: Eu disse: nao. Eles sao tantos. Eu conseguia mestJIo ouvir a pessoa
que comandava.
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Estava a sangrar. Estava a perder energia. Digo: kleu Deus, eu sonhei llIlla vez
que era atingido a tiro em MOfambique e aeonteeeu agora. O meu sonho tornou-se
rea!idade. Entao andei uma distaneia de cerca de 500 metros. Fui qjudado por
a!guitll que arral?jou llIll carl'O para me levar ao hospital Ouando eu ia para o
hospital e!es ja tinham mOlto um eidadao portugues. Quando iamos a eaminho)
eu ainda a sangrar, chegamos a um posto de vigildneia da Fre!imo. E!es tinham
preso o Lennox. Perguntaram: para onde e que e!e ia? o Lennox tinha ido para
nos rejårfaJ: Foi o inferno quando e!es atacaram.
As pessoas que ataearam cOltaram as ore!has dos meus camaradas. Sempre os
deSClt:vi e011IO mercenalios) porque tinham sido pagos para fazer aqui!o. Se um
soidado su!-qfticano vo!tava de llIlla operafao tinha qlle provar que tinha mOlto
11m dos tenwistas e so depois e que erapago. Epor isso que !hes chamo mercenalios.
Essa noite domli no hospital. Entao joralJl pessoas dar-me coragem. Foi Id o
Plt:sidente. Sim) oproprio Samora ll/lache!joi visitar-nos. Conso!ou-nos de jomla
muito simpatica. Entao eu disse: Meu Deus) agora os meus amigos estao JJJOltOS.
FOl'1JJI mol1as doze pessoas. Amigos que eu conhecia.
FormII mortos nas diferentes casas. Por exemp!o) havia o Khal!}i/e) na casa da
SACIV76• Nos estavamos nessa casa. E/es chama/Jam-!he ninho de tenwistas
porque tinha aparecido numJoma/ antes de eles term} ido !a disparar contra nos.
(risas) Chamavalll-!he ninho de terroristas. Era onde estava tudo. E depois...nos
eramos dez na casa. E!es eraJJI 200) quando atacaram.
Enqllanto e/es avanfavam para as escadas eu dlsparei o tempo todo. Basicamente
ell nunca os apanhei sozinbos) porque o que e/es faziam) e/es reco/hiam os seus
mortos. Nao queriam deixarpara tras mnbllJJla prova.
Ao todo e!es encontraram 8 espingardas AK. Ja nao posso dizelj mas aque!e tzpo
que eu matei era Utll o/icia! b,itanico) A1ike Hedgerson. Sei quetll e!e era porque
quando sai do bospita! a fami!ia) vinda da Gra-Blt:tanba) tinba vindo negociar
a entrega do COlPO. Era UIII bOmetl1 das comunieafoes. Operador radio) etll termos
mi!itares. Um mi!ital: Utll mercenalio. Eu nao o!bei para e!e face a face.
O que aprendi naque!e ataque eqlle estalJlos a!i com UtI} amigo e vinte minutos
depois e!e estd mmto. Tive qlle vivel' COtl1 essas coisas todas. Porque em a!gum
sitio) etll a!gutl} momento) estds a/i) sozinho. E /embras-te de!es.

-"

Central SmdJCal sul-afncana, 1Jgada ao ANC.(N.doT.)
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Mabena tornou-se um heroi para nos. Nao so sobreviveu como matou
um dos boers.
Foi assim que ele viveu o ataque a Matola. Mas continuamos a querer
saber todo o contexto.
Durante o grande comicio que teve lugar na Pra<;:a da Independencia, a
14 dl' Fevereiro de 1981 com a presen<;:a do Presidente do ANC, Oliver
Tambo, Samora Machel, profundamente afectado e pessoalmente chocado
e zangado, conduziu a audiencia atraves dos acontecimentos com precisao
militar:

o que se passou?
No dia 30 de Janeiro} cerca da uma hora da madrtIgada} um comando sulafricano} que inc!uia mereenarios rodesianos} ataeou tres easas onde residiam
militantes do ANC da Afiiea do Sul e membros dos sindieatos sul-eifiieanos.
Este comando penetrou no nosso pafs eerca das 23 horas} violando afronteira na
regiao de Pangane} 11 qui!6metros a sul de ReSSatl0 Garcia} tOllJOU uma pieada e
entrou na estrada a!catroada Ressano Garcia - lVIaputo. Os comandos racistas
tinham as maos e a cara pintadas de preto. Usavam camioes que se assemelhavam
aos nossos eamioes militares. No eaminho iam lanfando esporoes de ferro para
filrar os pneus dos carros que os perseguissem.
Ao chegar d Matola os eomandos inimigosfecharam a estrada eJJI dois pontos: 11m
entre os emissores da Radio lvIofambique eaponte da Matola. Outro no ertlzamento
para o Bairro do Fomento. Foi aqui que mataram NlII eidadao portugues, cooperante
da Eleetticidade de MOfambique} que regressava do seu trabalho de inspeefao de
linhas electJicas. Um eooperante pacfjieo qlle connoseo trabalhava na reeonstrtlfao
de MOfambique.
Na primeira casa os comandos racistas Ilsaram o trtlqlle de se apresentarem como
elementos das Forfas PopIIIares de Libertafao de MOfambique que vinham falar
com os elementos do ANC E em P01tllglles. Logo qlle eles safram mandaram
levantar as maos e comefaram a disparar. E reacfao das Jorfas de protecfao
liquidou varios elementos das forfas racistas ml-qfrieanas. Afforam abatidos 5
elementos do ANC: dos quais 4 morreram e umfieou gravemente]endo e eontinua
no hospita!' O corpo de um comando Joi abandonado no loca!. Capturamos 5
armas} dois radios transmissores} granadas e munifoes varias.
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Na segunda residencia} que pettencia a sindicatos sul-eifricanos - a SACIV os comandos do regime minoriteirio pararam os camioes e daf dispararam obuses
egranadas} que destruiram a casa emataram os ocupantes. Ao retirarem} coloCaratJI
granadas e armadilhas nas safdas da casa.
Na terceira residencia} os comandos cortaram os telifones} bloquearam as portas
das casas vizinhas e dispararam da entrada obuses e granada~ matando todos
os ocupantes. Em seguida retiraram da casa livras e revistas que sao considerados
"armamento 11 do ANC.
Nas tres residencias os comandos inifJligos assassinaram 12 militantes do ANC
e dos sindicatos da Africa do SuL A agressao durou cerca de uma hora. Depois
de terminar a ac[ao} os comandos retiraram atraves da Machava} seguindo ao
langa da via jirrea. SafrafJl de Mo[ambique atraves da regiao de Pangane} perto
de Ressano Garcia} por onde tinham entrado. Safram do territrJrio mo[ambicano
as 5 horas da madrugada. Foram apoiados msta ac[aO pela avia[ao que os
acompanhou aM Movene e os apoiou de nova na retirada.
Samora virau, depois, as acusa<;6es contra a Frelimo:

o primeiro aspecto.

Subestimtlmos o inimigo. Com ojim da guerra na Rodesia
mou-se o sentimento generalizado de que jinalfJlente havia paz no nosso pafs.
Criou-se o relaxamettto. EtJI parte Hm espfrito de vitrJria. Deixtlmos de estar
vigilante~ diminuimos o grau de mobiliza[ao do povo} a sensibiliza[ao do povo.
Esclarecer opovo sobre quem e o nosso inimigo. Segundo: Permitimos que o inimigo
pettetrasse nas brechas e aproveitasse as fraquezas existentes. O inimigo utilizou
vfcios e instificiencias de alguns elementos das jOr[as de deJesa e seguran[a.
E, no final, apontou um certo numera de traidores, presentes no comicio,
aqueles que tinham "aberto a porta" para o ataque sul-africano. Dm
por um ouvimos os seus nomes e onde estavam afectos no sistema
mo<;ambicano e de que forma eles tinham cooperado com o regime
sul-africano. Eram 8.

o

Tommy conta como foi o funeral das vitimas:

Tinham sido todos levados para a morgue do Hospital Central de Maputo e
jOram} depois} sepultados em Lhanguene. umbro-me que os call1aradas unnox
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e Zuma ctiaram ullla comissao para ofimeral composta pelo falecido camarada
pelo Eno~ por mim proptio...epelo Jqy. A nossa tarifa era lidar com o
protocolo dos procedimentos do funera!' Garantil' que os C01POS e os caixoes Id
estavam e ate vesti-los) se possive!' Eu so tinha visto ttm m01to uma vez na vida.
E nao tinha sido nada chocante. Era alguim que parecia qtte estava a dormir.
Mas desta vez ali estava eu) com os meus compattiotas) os metts camaradas) a
receber a tarifa de lidar com aqttela visao sangrenta. Fomos d morgtte. Era ttm
cendrio horroroso. Sangtte por todo olado. Camaradas com ocranio rebentado.
Deifigttrados. E o qtte era tambim estranho i qtte depois de UIlJa semana na
morgtte continttavam a sangrar. Nao consegtti compreender aquilo.
Bogaer~

(S6 mais tarde e que o Tommy descobriu a questao da temperatura na
morgue, por falta de e1ectricidade, e o que acontecia aos corpos que 1::i eram
mantidos.)
Entdo tivemos ttlll encontro com o camarada Oliver Tambo e explicdmos o qtte
tinhamos decidido sobre a fomla como, os caixoes devetiam ser o ..postos. Porqtte
iam tambem patticipar no fimeralmembros do Corpo Diplomdtico acredilado em
A10fambiqtte e membros do Governo.
O camarada Oliver Tambo disse: "OS COIPOS dos camaradas deveJlJ ser deixados
como eslao. JJ Nao devia haver mudanfas) encher cranios vazios. Deviam ser
deixados como eslavam para mostrar a barbatidade e a brutalidade do apaJiheid
Quando pegdmos no COlPO do camaraJa KlisJJeJj ttm camarada inJiano) as perJJa~
os dedos dos pis) caiaJlJ) parecendo que ele tinha sido queimado com napalm. Eu
nao sabia o que era) mas para mim era estranho ver os dedos dos pis a balanfalj
pendttrados dos tendoes.
Nao podiamos fazer naja. Transpondmos aqtteles camaradas nas mOItaIhas e
era visivei que as coisas estavam ma!. Eles estavaJJJ todos... muilos estavam
deifigurados. Podia-se ver que Ihes tinham disparado a (titta dislancia. Entao
deixdmos os caixoes abenos. Foi IIJlJ fil11eral JJJlIito grande. !vIuito grande. Teve
muila gente a assistil: E podia-se ver railJa na cara do falecido camarada OlilJer
Tambo precisamente por cattsa da barbalidade de tttdo aquilo. As pessoas nao
conseguiam conter-se... Centenas e renteIlas de mOfambicanos jicaram chocados ate
ao JJMisfunJo de si ao ver aqttilo...o eslado em qtte estavam osfaleeidos camaradas.
Os caixoes estavam abertos e houve o lJelar dos C01POS mas) na realidade) aqttilo
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nao era ve/ar os corpos. Era uma coisa terrfvel. Numa situafao normal nao telia
sido permitido que as pessoas vissem aquilo que estavam a ver.
O flmeral teve lugar. Foi um langa cortf!jo...lembro-me que eu conduzia uma mota,
tinba uma mota, e portanto, ao l1JeSllJO tempo, actuava como policia de transito,
mandando parar os Cal'ros. Os mOfambicanos apoiaram, quando cbegamos ao
cemitbio.
Tinbamos II11J coral. Os camaradas que estavam a preparar actividades culturais,
os estudantes, a COl1Jltnidade, jörmaVal1J uma equipa bem coordenada com o seu
coral, com canfoes" canfoes revolucionarias, canfoes rea/mente somb,ias, que tocavam
os nossos corafoes. Todos os caixoes estavam cobelios com bandeiras do ANC.
Correu tudo bem. Todo oflmeralJoi bem planeado. Pareceria que tinbamos muita
expetihlcia, mas jöi ttma coisa Jeita ao sabor do momento. Pediram-nos para
Jazer o melbor qttejössemos capazespara mostrar a nossa capacidade organizativa.
Era II11Ja equipa jovem, eral110S jovens camaradas que estavam a lidar COIII esta
grande responsabilidade C0111 o pouco de expeJiencia que tinbatllOS de camaradas
mais ve/bos, como o camarada Bogaelt...
E entao o camarada Oliver Tambo fez um discurso. Nao consigo lembrar-111e do
contelido mas lembro-me das palavras-cbave: 'HavetIJOS de nos vingar." Foi um
disctft"So apaixonado, pontttado pelo programa politico do ANC segtltldo o qttal
nao se pode matar pessoas qtte estao a dormil: Nao se pode matar pessoas
indefesas. Foi ttlJJa cena lJJuito emotiva. Depois deixamos o cemitbio ejötlJOS
lavar as maos na casa cbamada '1nterna".

o Tommy continuava a ter pesadelos muito tempo depois de ter visto
os cadaveres, o sangue, os ossos avista, os musculos. Ele gostaria que tivesse
havido algum tipo de terapia, mas cada um teve que passar pelo seu proprio
processo de cura.
Mas aquilo solidificou o relacionamento entre o ANC e os
mo<;:ambicanos. Dm musico mo<;:ambicano, chamado Yana, aproveitou o
desafio de Samora aos Sul-Africanos, Que venbaJlJ, para escrever uma can<;:ao
que foi muito popular na altura. Que venham, porque nos os desafiaremos e
venceremos.
O ataque a Matola tornou-se um marco. Dm ponto de uniao, e tornouse tambem um marco importante em termos do nosso relacionamento com o
governo de Mo<;:ambique.
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Ao falar no funeral, Oliver Tambo disse que a guerra continuava entre
o regime sul-africano e os Estados vizinhos e o ANC. De todo o mundo
chegaram declarac;:6es de horror e rejeic;:ao. No en tanto, os Estados Unidos,
sob a nova adrninisu:ac;:ao Reagan nao comentaram. O Ministerio dos Negacios
Estrangeiros briranico (no governo de Margareth Thatcher) tambern nao quis
comentar.
Um dos oiro militares das FPLM77 que tinham sido apresentados durante
o comfcio apas o ataque era o Capitao Chivite, do Ministerio da Seguranc;:a.
Foi considerado culpado de ter fornecido informac;:6es a embaixada dos
Estados Unidos.
Isto levou a expulsao de seis cidadaos americanos, quatro dos quais
empregados na embaixada americana, por fazerem patte de urna rede de
espionagem da CIA, ligada a Africa do Sul. Foi interessante que o
Departamento de Estado americano nao negou as actividades de espionagem
em Moc;:ambique. Um dos expulsos, Fred Wettering, um espiao da CIA em
Maputo, foi mais tarde nomeado por Reagam para o Conselho Nacional de
Seguranc;:a americano.
Este passo moc;:ambicano foi bastante corajoso elevou, obviamente, a
urna decisao americana de acabar com a ajuda ao pals.
Jose Luis Cabas;o, que ate 1980, tinha sido Ministra dos Transportes
e, por isso, tinha lidado com os ataques radesianos na zona centra do pals,
era muito praximo de Samora Machel. Ele explica que, em 1979/80 Samora
estava muito envoivido na reorganizac;:ao do partido e a fazer pIanos para os
praximos dez anos, porque era intransigente em querer criar desenvolvimento
econamico para o seu pals:
Cabas;o: Neste processo a A}ica do Sulnao cabia, pOlque e/e qlmia trallsfol7llar
e fazer transjorlJlarao rea/mente. Qlleria fazel' o arrallque do processo de
desel7lJollJiJJlel7to do pals e, se e/e tomasse elll considerarao a vatialJe/ Apica do
Sulllao podia.
Entao e/e ficau a dizer: Nao, os su/-ajricanos nao vao ser tao estlIpidos que VaD
meter-se numa guerra cOlltra !lOS. Vao mC/nter esta politica...ignorando e nao
ana/isando. Foi tlJJla coisa que nos nao alla/isatllOs correctaJJlente na a/tllra: qual
tnia sido a alterarao da estmtura de podel' da Ajica do Sul com o famoso
17
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escandalo lI1.uidergate) quando o Botha tomou o poder do VOrstel: Nao houve)
ifectivamente) uma andlise correcta sobre o que signijicou a JllUdanfa do poder na
Afiica do Su!. A passagem do pocler das seguranfas para opocler dos militares.
E joi UJJI erro muito grave. Considmimos que a Africa do Sul nao ia intervil:
Consiclerdmos que) nao havendo vontacle cia Afiica clo S/t! cle fazer uma politica
cle co/ifrontafao COJJI MOfambique) a Renamo monia.
Quanclo fm 1981) Janeiro de 81) os sul-afiicanos fazem o ataque el Matola)
oncle mataralJJ os camaraclas clo ANC, Samoraftcou fillioso. Picotlfi41ioso porque
sentia-se 11111 pouco !raMo na sua andlise.
Porque ele sabia que) se nao houvesse um clesenvolvimento economico clo pals) a
revolufao estalia em pel7go) porque as pessoas) se nao veem o resttftado clo sacrificio
que fazem) c/esistem de fazer o sacrificio.
A politica cle Samora seJ/pre foi... por UJ/I lado ele sabia que uma confrontafao
clzrecta era clesastrosa para MOfambique) porque nao tinhamos as capacidacles
militaresparafazer isso) por outro lado seJJpre considerou que erapossivel convencer
o govenzo sul-afiicano de uma altemativa a zlma politica cle estabiliZafao em
geral.
Um ana apas o ataque, a 14 de Fevereiro de 1982, realizou-se um
comicio no Bairro da Liberdade em que ambos os Presidentes, Samora Machel
e Oliver Tambo, estiveram presentes. Joe Slovo esteve la, Mabote e muitos
outros dirigentes. Era para relcmbrar o massacre da Matola e o espirito do
primeiro grande comicio do ana anterior. O 14 de Fevereiro foi declarado
Dia da Amizade entre os Povos Mo<;:ambicano e Sul-africano. Uma das datas
comemorativas que nos nunca deixamos passar sem ser celebrada.
Mas rapidamente iriamos perceber que o ataque a Matola nao seria o
uruco. Um mes apas o comicio, a 14 de Mar<;:o, o regime do apartheid rebentou
urna bomba nos Escritarios do ANC em Londres.
Igualmente em Mar<;:o, cerca de 100 soldados sul-africanos atravessaram
a fronteira na vila turistica da Ponta do Ouro, a sul de Maputo. Foi marto um
soldado mo<;:ambicano e dois soldados sul-africanos brancos, um dos quais
foi transpartado de regresso a Africa do Sul.
Nos finais do ana de 1981, de Dezembro a Janeiro de 1982, foram
registadas 11 viola<;:oes do espa<;:o aereo de Mo<;:ambique, por avioes sulafricanos, nas provincias de Maputo e Gaza, na regiao sul. Os militares sul181
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africanos estavam a enviar para o interior armas, abastecimentos e
mercenarios para apoiar o MNR 78 e a fazer espionagem aerea.
Alguns meses mais tarde for<;:as sul-africanas tentaram, de nova, cruzar
a franteira. Desta vez perto de Ressano Garcia. Quando foram descobertas
retiraram deixando atras de si uma grande quantidade de equipamento.
Em Julho um piloto mo<;:ambicano, Bomba, desertou para a Africa do
Sul a borda de um MIG 17 epediu asilo politica. Era um piloto formado na
Uniao Sovietica de 1976 a 1979. Em Novembro foram capturados num
suburbio de Maputo cinco agentes inimigos que se acredita preparavam a
sabotagem da ponte sobre o rio Matola.
E cada vez mais trabalhadores estrangeiros estavam a ser raptados ou
mortas pelos bandidos.
A 17 de Agasto, Ruth First foi marta ao abrir uma encomenda no seu
escritorio no Centra de Estudos Africanos.
]:i foi dita, e escrita, uma grande quantidade de coisas sobre a Ruth. A
sua capacidade academica e politica. A sua coragem jornalistica. E
particularmente conhecido o seu trabalho sobre a explora<;:ao dos cultivadores
de batata na zona Norte da Africa do Sul. A sua ordalia de 90 dias em prisao
solitaria. A sua vida privada. Se ela era uma boa mae. E como decorria o seu
casamento com Joe Slava. As suas diferen<;:as politicas, particularmente em
rela<;:ao ao papel do tipo de comunismo sovietico. A sua elegancia e os seus
sapatos italianos. Tambem ja foi escrita muita coisa sobre o propria incidente.
O super-espiao Craig Williamson assumiu a responsabilidade da morte e nao
se preocupou muito em saber se a bomba a mataria a ela ou ao Joe Slava.
Nos trabalhamos e vivemos com ela. Quando ouvimos a noticia da sua
morte, nao conseguimos acreditar. Eu fui uma das primeiras pessoas a receber
a mensagem sobre o que tinha acontecido a Ruth. Fui para o local onde
estava a desenralar-se uma reuniao com o Alpheus e informei os camaradas.
Nessa altura o Joe ja tinha sida levado ao Centra para ver os bocados da
esposa espalhados pelas paredes. Tres outras pessoas tinham sida levadas
para o Hospital num estado mais ou menas serio porque estavam proximos
dela quando abriu uma encomenda que parecia conter livras: Aquino de
Bragan<;:a, o Director do Centra, Bridget O 'Laughlin, colega muito proxima
da Ruth, e Palla Jordan, um intelectual do ANC, de visita, que tinha
"
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partieipado num seminario da UNESCO, organizado pelo Centra.
Durante os dias seguintes n6s, as mulheres do ANC, pratieamente
mudamo-nos para easa do J oe Slovo para lidar eom todos os proeedimentos
pratieos a volta da multidao que, naquela oeasiao, foi autorizada e penetrar
na area, militarmente protegida, para dar as eondolencias ao Joe. As tres
filhas vieram de Londres. E tambern a mae da Ruth. E altas delega<;öes da
Frelimo visitavam a easa, urnas a seguir as outras. A Universidade organizou
urna eelebra<;ao ao ar livre, durante a qual o Albie prestou um maravilhoso
tributo a Ruth.
Mas ha dois aeontecimentos que se destaeam, na minha mente, eomo
as reeorda<;öes mais fortes:
No dia seguinte ao do assassinato, tive que ir dar as minhas aulas de
Psicologia. Eu queria eaneelar as aulas. Nao eonseguia preparar-me para as
dar. Mas, em vez disso, fui ter eom os meus estudantes. Contei-lhes o que
tinha aeonteeido. Como se tivesse neeessidade disso. Todos eles ja sabiam e
tambern sabiam que eu era do ANC, que o meu marido trabalhava com a
Ruth e ela era, por isso, urna amiga muito pr6xima. Houve um silencio, de
simpatia eraiva. Entao peguei no livro da Ruth First sobre os seus 90 dias de
prisaD solitaria. Fiz-lhes urna breve introdu<;ao sobre quem era a Ruth e depois
li-lhes um eapftulo e alguns paragrafos que tinha eseolhido. Eles eontinuavam
num silencio total e notavam eada tremura na minha voz, eada lagtima
trai<;oeira que me aparecia nos olhos. Senti-me aliviada. Eles tinham estado
eomigo o tempo todo.
Quando ehegou o dia do funeral, eu estava no eemiterio, junto eom os
outras eamaradas do ANC mas, de repente, vi o grupo de todos aqueles
estudantes para quem li naquele dia, a sair de um autoearro e a juntar-se a
multidao de partieipantes. Foram-se, lentamente, aproximando de mim e
fizeram-me um sinalzinho triste e respeitoso, s6 para terem a eerteza de que
eu os tinha visto, e desapareeeram no meio da multidao. Nesse momento
pereebi urna eoisa que, devido ao meu passado eultural nunea tinha
eompreendido antes. Ate esse momento eu sempre tinha pensado que era
um poueo exagerado quando as pessoas tinham que ir ao funeral de um parente
de um vizinho ou eolega. Naquele momento senti eomo era importante as
pessoas exprimirem a sua simpatia nao s6 pelo morto mas tambern por quem
estava de luto. De toclas as turmas que tive, ao longo dos anos, o meu
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relacionamento com esta turma tornou-se totalmente diferente do
relacionamento com as outras.
O outra acontecimento relacionado com a morte da Ruth, que ficou
gravado na minha mente para sempre, foi o facto de o Dollar Brand ter
chegado para o seu primeiro concerto em Mo<;:ambique. Era urna coisa
planificada hi muito tempo. Estavarnas ansiosas pela vinda dele e tfnhamos
aprendido a nao lhe charnar senao Abdullah Ibrahim. Ele tinha-se tornado
mu<;:ulmano e queria ser respeitado com esse name. Urna colega minha,
cooperante italiana com genes artisticos, tinha feito um cartaz para o ANC
nessa ocasiao. Ainda me lembra que - no espirito do colectivismo daqueles
tempos - ela nao queria que o seu name constasse no cartaz e o Alpheus
teve quase que a for<;:ar a por la o name. Portanta a Mariella Baldo teve o
name acrescentado no canto de baixo, do lada direito, do cartaz e nos fidmos
preparados para a grande visita.
Com Abdullah Ibrahim vinha a mulher, Satima.
Foi quando a Ruth foi marta.
Depois de algumas considera<;:oes da comissao preparatoria, que chegou
a pensar em cancelar o alegre evento devido ao assassinato, tomaram a
maravilhosa decisao de manter o concerto e de o dedicar totalmente a Ruth
First. Teve lugar no Teatro Gil Vicente. A sala estava a cunha. No balcao um
certo numera de ministras e dignitarios mo<;:ambicanos. E o Abdullah Ibrahim
entrou no paleo. A esposa dele tinha composto urna can<;:ao para esta ocasiao
especial. Foi o concerto mais espantoso a que eu ja assisti. O seu piano. O
saxofone. A can<;:ao. Como a musica pode ser poderosa e como pode unir os
musicas e opublico.
Foi lida urna mensagem, um poema da Bridget, escrito no hospital. A
Bridget estava gravida. Nessa altura ainda nao o sabiamos. Mas, seis meses
mais tarde, nasceu urna menina. Urna pequena Ruth. Obviamente urna
pequena Ruth. Esta haje na casa dos 20 mas lembra-nos sempre de quem lhe
deu aquele name.
A morte da Ruth nao foi a ultima atrocidade.Quase ao mesmo tempo
duas casas do ANC, na Namaacha, foram atacadas e destruidas.
Ainda mal tinhamos lambida as nossas feridas quando os boers foram
novamente aprocura do ANC em Maseru, a 10 de Dezembro. Foram atacadas
12 residencias e massacradas 42 pessoas. Um certo numera de sobreviventes
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veio para Maputo. A mais famosa deles era a Dimpa Hani que, apas algum
tempo de recupera<;:ao, come<;:ou a trabalhar no mesmo sitio que o Dan
Tsakane) na Radio MOfambique. Nao e precisa dizer que omarido, Chris Hani,
era visita frequente e mesmo residente em Maputo, embora de urna forma
discreta, c1andestina, com o seu trabalho ainda ligado a Lusaka e ao Lesoto.
E em 23 de Maio de 1983 o horrivel ataque a urna fabrica de compota,
na Matola, por oito ca<;:as bombardeiras Impala e seis Mirage. O regime sulafricano afirmou que tinha atacado "bases do ANC" na Matola. Na verdade,
os alvos que foram danificados foram urna fabrica, urna palhota perto da
ponte da Matola e 14 casas, ocupadas por mo<;:ambicanos. Dessas casas so
tres tinham, no passado, sida habitadas por refugiados sul-africanos. Isto
mostrau ate que panta estavam desactualizados os servi<;:os de espionagem
sul-africanos.
A 30 de Maio um aviaozinho foi abatido sobre a baia de Maputo.
Quando foi encontrado, no dia seguinte, descobriu-se que era um RPV
(veiculo guiado a dist:incia) de origem israelita, fornecido com urna poderosa
camara na sua fuse1agem, usada para espionagem aerea. Foi deste
acontecimento que o Bram falou. Toda a gente fugiu quando os militares
mo<;:ambicanos come<;:aram a disparar misseis para o abater. A nossa filha
tambern. Ela vinha da escola. Atirau com a bicicleta para o passeio e correu
para a casa mais proxima para pedir abrigo. Ninguem sabia o que estava a
acontecer. Seria um nova ataque sul-africano?
Em Outubro de 1983 o nosso Escritorio, perto da av. Mao Tse Tung
sofreu um atentado a bomba. Foi o conhecido espiao Dutoit - mais tarde
capturado pelo MPLA em Cabinda e aprisionado - que trepou ate ao terra<;:o
e colocou tres cargas explosivas que rebentaram simultaneamente. Quatro
membras do ANC ficaram feridos e foram hospitalizados. A explosao abriu
grandes buracos no terra<;:o do predia e atirou com parte da parede a volta do
terra<;:o para a rua.
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FAZER CHEGAR AS ARMAS
Quando comec;:ou o grande exodo dos estudantes, apos 1976, e um
certo numera de dirigentes acabou de cumprir longas sentenc;:as de prisao,
tambern em meados dos anos 70, era obvio que o ANC nao tinha urna rede
organizada dentro do pals. Tinha sido, em grande medida, sufocada pe10
regime. Urna decisao radical foi, portanto, tomada pela direcc;:ao no exilio:
comec;:ar do principio, como se nao existisse nenhum aparelho no interior da
Africa do Sul. As poucas estruturas que tinham sobrevivido nas zonas da
frente (isto e, nos paises vizinhos da Africa do Sul) foram completamente
reorganizadas.
Em Outubro de 1978 urna delegac;:ao do ANC, chefiada por Oliver
Tambo, visitou o Vietnam. Esta viagem deixou urna grande impressao em
o.R., bern como no Joe Slovo, em particular no que diz respeito ao trabalho
da luta armada c1andestina durante a ocupac;:ao americana, especialmente a
coordenac;:ao entre actividades ilegais e de massas. Eles aprenderam que urna
das razoes para o sucesso do Vietcong foi a separac;:ao total entre as operac;:oes
militares e politicas. Durante esse periodo teve lugar urna mudanc;:a nas
estruturas do ANC e seguiu-se um grande debate sobre se deveriam seguir,
ou nao, o modelo vietnamita. Alguns argumentavam a favor desse modelo,
particularmente Joe Slovo, outras argumentavam que, embora essa fosse urna
decisao sabia para as unidades a trabalhar no interior do pais, o trabalho nas
areas da linha da frente tinha que ser flexivel e, embora cada unidade devesse
fazer o seu propria trabalho, haveria sobreposic;:oes.
Nos comec;:os de 1978 o numera de combatentes do Umkhonto, no
exterior da Africa do Sul, estava a crescer rapidamente. Em 1979 o Quartel
General do Umkhonto consistia no seu Chefe, Joe Modise, o seu Adjunto,
Joe Slovo, e cinco membros. Enquanto em 1977 o Chefe, o Adjunto e o
Conselho Revolucionario estavam situados em Angola, em Marc;:o J oe Modise
foi transferido para Lusaka para dirigir as operac;:oes apartir dali, especialmente
as operac;:oes no Transvaal Ocidental e no Cabo Oriental, bern como o grupo
enviado para territorio do Zimbabwe. Joe Slovo foi enviado para Maputo,
com particulares responsabilidades nas operac;:oes no Transvaal Oriental,
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Transvaal Norte, Norte do Natal e Transvaal Central "urbano". Algumas
areas do pals, inc1uindo o Orange Free State eram responsabilidade do grupo
que estava no Lesoto, dirigido por Chris Hani.
O crescimento da fors;a do Umkhonto e das suas acs;oes conduziu a
formas;ao de um outro departamento dentro do Conselho Revolucionario, o
de Fornecimentos de Material de Guerra. A tarefa de fornecer aos
combatentes armas para o treino e para as operas;oes era dificil. Em Fevereiro
de 1979 a sua estrutura central consistia em apenas tres pessoas. Este
departamento tambern foi transferido de Angola para Lusaka.
Os Fornecimentos de Material de Guerra nao sac muito conhecidos
como urna unidade operacional. No entanto foi urna das mais importantes
das pedras angulares da luta. O seu primeiro Chefe foi Mavili Masondo. Mais
tarde foi dirigido por Jacob Zuma e, depois, por Cassius Make.
O combinado com os paises de Leste era que todas as armas eram
entregues em Angola, no porto de Luanda. A partir de ai era tarefa do ANC
leva-las para onde eram necessarias. Primeiro para os estados da Linha da
Frente e depois para dentro do pals. Urna tarefa importante. Porvezes milhares
de quil6metros. O primeiro grupo muito activo foi o das mulheres. Quando
a segurans;a nao era muito apertada e o conhecimento de que as mulheres
tambern podiam participar na luta nao era aceite, de urna forma geral. Elas
levavam um par de AKs debaixo das saias ou escondiam armas e munis;oes
nos seus cestos e depois atravessavam a pe a fronteira sem que as
incomodassem. Algumas dessas mulheres, caminhando longas distancias, de
Angola ao Botswana, do Botswana para dentro do pals, nao receberam o
reconhecimento por aquilo que fizeram. Mas tiveram um papel fundamental
ao levarem a arma onde ela era necessaria.
Para Mos;ambique havia varias rotas. Diferia de acordo com as contramedidas que o regime do apartheid tinha instituido, e diferia de acordo com
a forma como estavam as relas;oes com as autoridades mos;ambicanas em
cada momento.
Urna delas era o langa trajecto, em carros velhos e autocarros, de Luanda
ate a Zambia. Da Zambia para a provincia de Tete e depois para Maputo.
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diz:

Em termos de equipamento foram aiadas linhas de fornecimento quefuncionavam
quer por terra quer pelo ar, de Angola para MOfambique e de Angola para a
Zambia) por estrada) e depois) por estrada, da Zambia para o Botsuana) da
Zambia, ainda por estrada) atraves de Mo[ambique, do Norte para o Sul epara
Maputo, por estrada. (Era transportado em) Veiculos com compartimentos
especiais onde se podia esconder o equipamento. Mais tarde) quando esta operafao
se tornou muito difici~ devido as incursoes da Renamo,muito equipamento era
enviado por via aerea.
Na primeira fase o Zuma foi Chife dos Abastecimentos de Matelial de Guerra
(76-77). Ao fango dos anos criaram tambfm um Comando) em MOfambique, de
que o Zuma fazia parte. E o jS. Ooe Slovo) tambfm tinha um Conselho
Militar Regional a operar dessa area. Eles comefaram a mar essas linhas) porque
pa/te do combinado era que eles deviam comefar a ilifluenciar os mOfambicanos e
tambem a estabeleeer contartos no aeroporto. A Kate (com quem o Zuma
casou, mais tarde) era um desses contartos. No aeroporto operava UIJJa rede
excelente. A bagagem do ANC nao era verificada.
As armas eram, principalmente, de origem sovietica. A!gumas da RDA e umas
poucas da Bu!garia, mas era tudo trazido pelos navios militares sovifticos para
Angola e era responsabilidade do ANC levar as coisas para fora de Angola.
Iniciaimente o regime da Ajica do Sul nao soube o que se estava a passa/: Foi so
a medida que prenderam cada vez mais pessoas que elas Ihes falaram nisso. Foi
quando o regime comef ou a eXel'Cer muita pressao sobre os estados da Linha da
Frente para artuarem contra eles.
Nos Estados da Linha da Frente, neste caso Mo<;:ambique, eram
distribuidas por muitas casas do ANC, por casas de mo<;:ambicanos ou de
cooperantes internacionais. Alguns tinham urnas poucas armas, outros tinham
um arsenal completo de armamento que, a intervalos regulares, era levado
embora e o armazem cheio de novo.
A casa dos Chambale, no Sommershield, era uma dessas casas. Estava
situada numa area calma que poucas pessoas visitavam.
Sert6rio: Aquela casa era especialmente destinada para pessoas muito sensiveis.
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Quer dizer} pessoas atras de quem os boeres andavam. Quando vinham a
Mo{ambique e/es tinham que seguir os praeedimentos} tinham que ter passaportes}
essas eoisas. Enquanto estavam despera} podiam fiear em minha easa pe/as
primeiras duas ou tres semanas ate estar tudo clara e elespoderem ser transportados
do Sommershie/dpara o aeroporto e depois para a Tanzania} a Zambia ou fosse
/a onde fosse.
Tambem tinhamos pessoas por periodos /ongos. Mais de um mCs} ou dois, ou tres}
mas isso era exeepcional Porque outra eoisa que aeontecia eom a nossa easa no
S ommershie/~ e que era /a que recebiamos os materiais. Tinhamos um sotao} no
andar de eima. Portando a d/u/a do Guebuza ia ao departamento mi/itar russo
reco/her todas aque/as annas} minas e outras eoisas} sem estarem preparadas} em
eaixas} e traziam-nas} desempaeotavam-nas no Sommershield e empaeotavam e
preparavam aque/as que neeessitavam de prepararao. Nos preparavamo-/as e
juntavamo-/as e tinhamo-/as prontas} porque se a entrega tinha sido no
S ommershie/~ no dia seguinte ou na semana seguinte tinham que ser /evadas
para a Suazilandia e era quando pegavamos em parte daqui/o e Id iamos a
eaminho da fronteira da Suazilandia.
Eramos parte do transporte. Portanto era reeebefj preparar e transportar para a
Suazildndia. Ate durante o meu easamento houve quase um grande riseo de
jiaseo. Eu sai daqui a 24 ou 23 de Dezembro. O meu easamento era a 27 de
Dezembro de 1985. Eu tinha uma missao na Suazilandia. E deixei Maputo
eom um grupo de eamaradas do ANC Mas quando ehegamos d Namaaeha
separamo-nos todos. Quando eu apareei} eompreendi} pe/o eonjunto dos
proeedimentos} que os suazis tinham pessoas a observar Quem e Quem que
atravessava a fronteira. E} quando o/hara/tl para o meu passaporte} ficaram
eonvencidos de que eu era su/-eifrieano.
O earro ja tinha passado. E/es so suspeitavam de mim e do meu passaporte.
Portanto} quando os outros atravessaram e ehegaram a Mbabane} te/eJonaram
para Maputo a dizer que eu tinha sido detido e a informarao ehegou ate ao
Sommershie/d e} portanto} toda a gente desatou a ehorafj sem saberem o que tinha
aeontecido. Fina/mente eu eontinuei ate Mbabane na manha seguinte.
Eu tinha a missao de me eneontrar eom alguem numa hospedaria da Suazilandia
e} de facto} eneontrei-me eom e/e. FiZ as eompras do que preeisava para o meu
easamento e regressei. E so quando eheguei ao Sommershie/d ..a 25 ou 26} toda
a gente jieou admirada: O que e que aeonteeeu? Onde e que estiveste? Nao me
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tinha passadopeta cabera que aque/as pessoas soubessem que eu me tinha melido
em sari/hos) e ntio linha imaginado que alguim tivesse te/ejonado) mas a infam/artio
linha chegado ao J ommershie/d
Supunha-se que a casa no Sommershie1d era totalmente secreta.
Mas e clara que os acontecimentos normais de urna familia tinham
lugar onde tinham que ter lugar. E isso aconteceu com o casamento da
Marleine e do Sertorio. Fizemos tudo o que e normal num casamento. Os
quartos da grande casa estavam cheios de visitas vindas da Africa do Sul.
Eles nao sabiam que havia areas especiais so para o pessoal do ANC. E
tenho a certeza de que a casa estava limpa e vazia de coisas suspeitas. Estavam
la outras camaradas do ANC. Em primeiro lugar os amigas do Sertorio, da
Beira, o Mike e a Ruth Muller. Mais tarde e1es levaram um grande raspanete
de alguem da direc<;ao politica por terem ido ao casamento e, dessa forma,
terem "reve1ado" a casa secreta. As vezes o ANC fazia coisas muito erradas.
Se o casamento estivesse a ser observado pe10s boers nao ficariam e1es com
mais suspeitas se o Sertorio se casasse sem a presen<;a dos seus amigos mais
proximos?
A casa tinha um res-do-chao, um primeira andar e um sotao. O sotao
torna u-se, mais ou menas, um andar do ANC. Era onde as armas eram
armazenadas. Era la que os militares tinham os seus encontros. Era la que os
camaradas se escondiam por periodos de tempo curtos ou longos. Estava,
basicamente, fora do alcance da familia excepto para o fornecimento de
comida e outros servi<;os de que os camaradas podessem necessitar.
Sert6rio: Estavamos muito conscientes de que podiamos ser atacados) mas
linhamos muita certeza de que o J ommershield era muito seguro. Muito poucas
pessoas sabiam o que la acontecia. E so pessoas de a/to nive~ e muito poucas
usavam a casa.
Nunca fui buscar a encomenda79• Alguim a joi buscar. Na verdade chama-se
George) mas costumavamos chamar-/he Nduduza. Um fu/ano a/to que agora
traba/ha na po/icia da Africa do JuL Era e/e que costumava trazer as coisas)
a/ternando com o Guebuza) o Viva ou o Jiswa. Eram os unicos. Costumava
79
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estacionar o carro no Sommershield, por a tJJusica a tocafj como se nao fosse nada,
e, quando a minha esposa Mar/eine nao estava em casa, tiravamos os sacos,
levavamo-Ios pelas escadas acima, comeravamos a desempacotar as coisas e a
preparar tudo.

o Sert6rio nao sabia de onde vinham as armas, embora tivesse uma
ideia. S6 sabia que neste ou naquele momento devia sair de casa e garantir
que o resta da familia tambem sala. Depois de as armas terem sido entregues,
era sua tarefa, junto com alguns quadros militares, prepara-Ias para disparar.
Aprendeu rapidamente como e que as diferentes armas eram montadas, que
os detonadores sao guardados aparte e como os classificar. Ele nunca tinha
feito treino militar como tal, aparte o treino ad hoc que recebeu junto com a
sua celula do ANC quando estava na escola secundaria, na Africa do Sul.
Quando se casou e a esposa, Marleine foi viver para a casa, ela nao sabia
muito sobre as actividades do marido e, de certeza, nao sabia que havia
armas em casa.
Sertorio: Att a Mar/eine levou muito tempo a perceber o que nos fa;;jamos.
(risos). E, quando descobriu, quase saiu de casa. Disse: PreJiro ir viver com a
minha mae no Chamanculo. Durante todo o primeiro ana depois do casamento
era tudo muito secreto.
Ela sabia que eu !inha contactos com sul-cifricanos. Para alim disso nao sabia
nada. E, quando descobriu, foi realmente um trauma para ela, um trauma,
porque, de facto, a jomJa como da descobliu.. jOi quando houve aquela explosao
no Paio!.
Toda a cidade de Maputo entrou em panico quando o Paiol de Muniyoes,
nos arredores da cidade, explodiu em Novembro de 1985 e fumo e foga
foram vomitados sobre a cidade, fazendo as pessoas correr e fugir em todas
as direcyöes nas ruas de Maputo. Foi um acidente, mas nao foi assim que foi
percebido naquele momento.

Sertorio: Nessa mesma semana, ou nesse mestJJO mes, tfnhamos alguns rapazes
muito jovens, rapazes muito, muito perigosos, que eram procurados pela policia
na Africa do Sul. Estavam a viver connosco. Nesse dia, quando o Paiol comerou
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a exp/odir aqueles rapazes comefaram a entrar em pdnico. Eram rapazes muito
jovens. Comefaram a rezar ejoram Ici a cima) abriram aporta do sotao. Queriam
pegar em armaspara se dejenderem. Tinhamos a sensafao que se estava a aproximar
Uffl bata/hao... ejoi nesse momento que a Mar/eine descobriu que tinhamos minas)
bazucas) pisto/as... O que e que esta a acontecer? Eu disse: Aca/ma-te. E/a
estava el espera da Kensane) a nossa primeira fl/ha. A verdade eque /evou muito
tempo ate a Mar/eine se aperceber. E !evou muito tet1ljJo ate e!a saber que aque!as
pessoas nao eram simp!es amigos da Africa do Su/ que chegavam epartiam.

o

comandante e contacto do Sert6rio, ao princfpio, foi o Lennox e,
depois, o Guebuza. Fazia parte da mesma estrutura que o Zuma, mas muito
raramente lidava directamente com ele. Conhecia alguns outros camaradas
que trabalhavam no mesmo grupo, camo o Viva, que foi mais tarde marta na
Suazilandia, mas disseram-lhe para nao se apresentar a nenhum outro
camarada. Tinha um bom amigo entre os camaradas do ANC, o September.
E, uma vez que o Guebuza estava ausente, o September tentau colher
informac;:oes do Sert6rio, tentau leva-lo a ajudar em certos assuntos. Como o
September era um camarada de quem se gostava e em quem se confiava
muito, e como ele era um bom amigo do Sert6rio, teria sida natural conversar
com ele. Mas, felizmente para o Sert6rio, as suas instruc;:oes eram claras e ele
nao deu nenhuma informac;:ao ao September. Mais tarde, quando o September
se tornou um askari 80 , o Sertorio ficou muito feliz por nao ter cedido as
exigencias do September. As suas actividades e as actividades da sua casa no
Sommershield nao foram reveladas.
O pai do Sertorio, Antonio, tambem continuou a trabalhar para o ANC.
Na vida normal arranjou um emprego como condutor na Embaixada
Sovietica. Mais tarde conseguiu emprego numa firma sueca. Mas em ambos
os casos tinha carro e estava autorizado a leva-lo para casa depois do trabalho.
Havia, portanta, amplas possibilidades de conduzir ate a fronteira para recolher
camaradas que saltavam a vedac;:ao e essa foi uma das formas pelas quais os
militares continuaram a usa-lo. O Sertorio tem quase a certeza que os seus
empregadores sabiam o que ele fazia.
Durante um periodo curto o pai mudou-se para a Suazilandia, onde
,<1

Os askans eram os elementos do ANC que eram capturados pelas autoridades sul-africanas e convencidos
a colaborar com estas contra os seus antJgos camaradas.(N.doT.)
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urna irma lhe serviu de cobertura. Devia trabalhar eom Paul Dikeledi e Cassius
Make, gue estavam eompletamente na clandestinidade.
Sert6rio: Era ele que fazia a log/stica efuncionava como condutor deles. Tinha
mesmo um passaporte e uma autorizafao para trabalhar na Suazildndia. Numa
ocasiao acompanhou alguns camaradas ate fl fronteira. E eu pensa que os suazis
andavam a observar os seus movimentos. Foi quando o prenderam.
Queriam saber o que eque estava a acontecer. A polfcia suspeitava: Ouve U, o
velho, o que e que estas aqui a fazer? Mas, na verdade, nao conseguiram liga-lo
anada.
Levaram-no para a Prisao Central de Mbabane ejicou ali detido durante alguns
dias. E ele disse-lhes: Rapazes, levem-me para MOfambique. Nao tenho nada a
ver com essas coisas em que voces estao a pensar. Sou um ve/ho e estou a tentar
ganhar a vida. E a irma de/e vivia na Sua:(j/dndia, a minha tia. Ojicia/mel1te
e/e estava a viver com a minha tia. P01tanto, ao jim de algum tempo deportaramno para a Namaacha. E nosjamos fl Namaacha para o receber. Eles entregaramno fl polfcia e e/es disseram: OU, ve/ho, bem vindo. Sem histo1ias, sem acta,
nada. E assiIJJ ele vo/tou a MOfambique.
Carla Mendes e outro exemplo de urna mo<;:ambicana gue guardou
armas para o Movimento. A Carla e a sua familia.
A Carla naseeu na provineia de Maputo, em Marraeuene. Mudou-se
para Maputo em 1977 para eontinuar os estudos Conheeeu o Paul atraves de
um eamarada, o Joe, gue devia ter-se easado eom a irma dela mas foi morto
nas easas do ANC, na Namaaeha, em 1978. Foi nesse mesmo ana gue ela
eonheeeu o Paul. Ao principio ele era amigo da familia. Depois ela fieou
gravida e teve o primeiro filho deles em 79 e easou-se no ana seguinte.
O Paul tinha apareeido na easa da familia eom outros eamaradas. Os
pais abriram os bra<;:os aguelas erian<;:as sem um lar, um pais, alguem gue os
amasse. Nao s6 ao Paul. Tambern ao Soli Smelani e a outros. O Paul tinha 22
anos guando se eonheeeram. Os eamaradas levavarn-na a ela e as irmas e
irmaos aos jogos de futebol.
Quando ela se easou eom o Paul, em 1980, "casei-me tambem com opacote
que vinha junto, que era a luta" diz ela a rir. Toda a familia se envolveu.
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Os carros que costumavam levar as armas para dentro do pafs eram todos
"preparados" na casa dos pais dela. Os carras vinham da Africa do Sul ou da
SuaziLlndia ate Maputo. Mudavam-Ihes as placas. A noite metiam-nos na
garagem. O pai, dois irmaos mais novos e, naquele tempo, 12 a 14 membras
da famflia ajudavam o pai dela a tratar dos carros e a colocar H. as coisas. Ela
tambem se envolveu. E as irmas. A irma mais velha acomodava camaradas
da Zambia a caminho da Africa do Sul. "Aqttilo do ANC tornott-se coisa da
jamflia n.
Mudaram-se para uma casa propria em 1981, uma casa com cave.
Transformou-se numa casa de repouso do ANC. Fizeram-se hi reunioes.
Tantos camaradas a viver com ela. A cave estava cheia de armas. Coisas
perigosas, como bombas e todo o tipo de coisas. As pessoas diziam que, se
os boeres soubessem daquela casa e se a casa fosse atacada toda a cidade de
Maputo seria destruida.
A Carla nao sabe de onde e que eles recebiam as armas.

"Nos nao devfamos jazer pergttntas. Ve e cala-te".
No ana a seguir ao casamento deles houve o ataque a Matola. Ela
estava a viver na Matola, em Hanyane. Muito perto de onde tudo aconteceu.
Viu tudo. Quando aquilo come<;:ou, o Paul foi verificar as casas para ver o
que tinha acontecido. la a caminho de Maputo quando encontrau o Land
Rover onde o portugues foi morto. Voltou para tris mas acabou por conseguir
chegar a Maputo e a Carla so o viu no dia seguinte. Nio conseguiu dormir.
Tremia, ate o ver de manhi, quando ele chegou e lhe disse que tinham morrido
tantos camaradas, o Obade e os outros. E ela conhecia-os a todos.
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A CLANDESTINIDADE SUBTERRANEA
(OS MILITARES)
Durante este periodo os mo<;:ambicanos continuavam a fechar os olhos
ao que os militares andavam a fazer. Havia urna colabora<;:ao intima entre os
Fornecimentos de Material de Guerra e os Militares. O material chegava
atraves dos Fornecimentos. Quando os Militares necessitavam de material
para irern para a Suazihlndia ou para o interior da Africa do Sul pediam-no
aos Fornecimentos. Endo os militares camuflavam o material para o
transporte ou saltavam, com ele, para a Suazilandia. Depois levavam-no para
a Africa do Sul, quer em compartimentos escondidos, quer com pessoas. Os
Militares tambern estavam encarregados de "infiltrar" pessoas que tivessem
acabado o seu treino militar, e de manter as liga<;:6es de comunica<;:6es com
elas, muitas vezes atraves de mensagens em codigo. Organizavam depositos
e caixas do correio, e faziam pessoas sairem do pais. Tinham unidades, dentro
da Africa do Sul, que operavam sob o seu comando.
Se quisermos compreender a vida dos Militares em Mo<;:ambique, a
vida do Guebuza reflecte a situa<;:ao. Ele tornou-se um quadro proeminente
do MK, ou Umkhonto we Sizwe, mas muitos dos outros combatentes tinham
vidas parecidas com a dele. Quando regressou a urna Africa do Sullivre, o
Guebuza voltou a usar ao seu nome real e, como Siphiwe Nyanda, tornou-se
Chefe do Estado Maior do Exercito da Africa do Sul.
O Guebuza deixou a Africa do Sul em 76, provave!mente em Fevereiro,
antes do desencadear dos disturbios no Soweto. Ele recrutava gente para o
ANC enquanto trabalhava como jornalista em Joanesburgo. Tinha nascido,
crescido e estudado nessa cidade. Frequentou a universidade durante um
periodo curto, mas foi expulso quando estudava para um curso de ciencias.
Dedicou-se, endo, ao jornalismo e trabalhou para varios jornais, inc1uindo
como jornalista desportivo. Foi durante esse periodo que fez urna visita a
Mo<;:ambique tentando entrar em contacto com o ANC, apos a derrota dos
portugueses e a subsequente independencia de Mo<;:ambique, enquanto
Samora ainda vinha de Cabo Delgado para o Sul na sua viagem do Rovurna
ao Maputo, em 1975. Entrou primeiro em contacto com o ANC na Suazilandia
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e depois em Mo<;:ambique.
Em Dezembro de 1975 o Guebuza recebeu instru<;:oes para deixar o
pafs, porque se sentia que a situa<;:ao dele era demasiado vulneravel. E, em
Fevereiro de 1976 deixou o pafs, atraves da SuaziLlndia, a caminho de
Mo<;:ambique e da Tanzania. De la foi receber treino militar na RDA durante
um ana e regressou no ana seguinte. Em 1977 esteve de volta ao pafs por um
perfodo curto. A Direc<;:ao enviou-o para la para testar e refor<;:ar os
c1andestinos que estavam preparados para sair do pafs. Foi quando a Direc<;:ao
decidiu formar "aparelhos".
Primeiro trabalhou no Transvaal Urbano como comissario e, quando o
comandante do "aparelho" morreu, o Guebuza tornou-se comandante da
unidade, em 1977-78. Dependia directamente do Quartel General Central
onde, ao princfpio, o Lennox Lagu era o Chefe do Estado Maior e o ]oe
Slovo era o Comissario.
Como comandante do Apareiho do Transvaal Urbano o Guebuza vivia
numa residencia no Bairro da Liberdade, onde os membros da sua unidade
estavam a ser preparados. Cada aparelho tinha a sua casa. O bombardeamento
aereo da fabrica de compota, em que mataram um camarada, oFreddy, foi a
pequena disd.ncia de onde o Guebuza viveu. Era e1e o alvo. Mas as
informa<;:oes deles estavam muito ultrapassadas.
O Guebuza, em pessoa, nao voltou a entrar no pafs. Estavam-se a
preparar para ir para o interior e enviaram o adjunto do Guebuza, o comissario
Leonard Tsila, para tentar preparar um quartel general para os outros, quando
fossem. Ele tinha um pIano sobre como construir uma casa e uma base
clandestina. Mas acabou-se-Ihe o dinheiro. Provavelmente ele subestimou o
custo dessa opera<;:ao. No final nao aconteceu nada. Era para ser num local
qualquer, no Soweto.
Em vez disso criaram o chamado GS, em que se treinavam para viver
na clandestinidade. Aprenderam a fazer covas no chao e a criar espa<;:os
subterraneos e tuneis. Estava-se em 1979.
Guebuza: NJo eram as pessoas que viviam em casas que nos podiam apoia0
mas as pessoas que viviam} literalmente} nos sttbterranios. EltJ pOfoS de minas}
em tuneis subterraneos. Era Ici que trabalhava o G5} um grupo especial depessoas
a quem eu treinei para construirem bases subterraneas. No Bairro da Liberdade
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tfnhamos cavado u!JJa base subterranea. E ensinei-os a sobreviver quando entrasse!JJ
no pafs. Levou algum tempo, mas era essa a ideia. Eles sobreviviam. FOral1J
essas pessoas que ataCa1t1m a esquadra de policia de Maroka, que joi a primeira
a ser atacada por pessoas que viviam nU!JJ tune!. Depois a esquadra de Orlando,
e Bqysen e outras aCfoes no Soweto, a Central de Energia de PretOria, Silverton e
!JJuitos outros.
O grupo iniciaI esteve no Bairro da Liberdade muito tempo. Foi por isso que
fizeram aquele lugar subterraneo, para verem que era possfvelfaze-lo. Um deles
joi, v/uias vezes, fazer reconhecimentos, porque queriam explorar a possibilidade
de usar minas jora de uso no Soweto. Porque isso seriam esconderijos naturais.
Nessa altura o apoio do povo ndo era garantido devido ao terror generalizado em
relafdo ao regime. Em 1979-80 ndo havia FD U 81 • Havia muito poucas
actividades politicas, excepto pelos estudantes e os protestos permanentes, mas
ndo se exprimiam, de jorma nenhuma, a um alto nfve! de organi~fdo. So em
1980 e que a jormafdo dos sindicatos se tornou mais activa e so mais tarde, nos
anos 80, e que se iniciou a FDU
A ideia era mostrar que o seu proprio Umkhonto we Si~e podia atacar no
corafdo do inimigo. Que podiam atacar esquadras de polfcia efaze-lo sem serem
presos. Para mostrar que as pessoas podiam aderir e ser protegidas.
Ndo era para criar um exercito no interior que fosse capaz de combater o inimigo
mas mais para en'ar choques quer em relafdo ao governo querpara conseguir que
as pessoas aderissem.

o apoio dos mo<,;:ambicanos ia muito longe. Mas, segundo o Guebuza,
o ANC nao se aproveitou de Mo<,;:ambique. O ANC nao quis aproveitar-se
de Mo<,;:ambique. Foram muito poucas as infiltra<,;:6es feitas directamente de
Mo<,;:ambique. lam atraves da Suazilandia. A possibilidade de passarem atraves
da Suazilandia era, de facto, bastante efectiva. Fizeram entrar muitas pessoas
atraves da Suazilandia e, na Suazil3.ndia, nao havia o problema da lingua. O
trabalho dos aparelhos nao tinha problemas e as historias inventadas como
cobertura, as chamadas "legendas", eram faceis. As pessoas que trabalhavam
na Africa do Sul podiam ir a Suazilandia. E havia muitos refugiados que
podiam viver legalmente na Suazilandia, como refugiados, e forneciam urna
protec<,;:ao muito boa para os aparelhos.
SI
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o irmåo do Guebuza, Zweli Nyanda, foi morto na Suazilandia em
1983. Tal como o Guebuza ele vivia em Mo<;ambique quando nåo estava na
Suazilandia. Era um comandante de alto nive1 e e descrito como um
combatente brilhante e eficiente.
No principio, o Guebuza nåo se misturou com as outras estruturas
mas, mais tarde, fez parte da estrutura Politico-Militar, onde estava envoivido
em tudo. Quando organizaram o Orgåo Superior em Maputo, o Guebuza e
outros formaram a Comissåo Militar. O JS. era o presidente e o Guebuza era
responsavel pelos militares que controlavam e monitoravam a situa<;åo de
urna forma geral (inc1uindo o Natal).
Quando falei com o Guebuza aprendi muito sobre a organiza<;åo dos
militares. Mas tambern queria mais informa<;åo a respeito dos medos e dos
problemas que um comandante militar tinha que enfrentar.
Ja sabemos que os quadros do ANC em Maputo nåo eram muito
disciplinados. Como deviam estar escondidos mas apareciam na Loja Franca
a comprar whisky. Como iam as casas dos cooperantes internacionais na
esperan<;a de conseguirern urna bebida de borla. Como contactavam uns com
os outros atraves das linhas de comunica<;åo normais. Como o dinheiro
desaparecia dos cofres do escritorio do ANC sem deixar tra<;os de recibos.
Como alguns comandantes dos aparelhos eram ternidos pelos soldados da
base de forma que ninguem se atrevia a protestar quando o comandante
gastava o dinheiro consigo proprio e com as suas mulheres. Sabemos como
eles esvaziavam urna festa e empacotavam toda a comida e as bebidas em
sacos de plastico ("cornida para o do") antes de irern para casa, embora
fossem muito "ricos" em compara<;åo com os seus amigos mo<;ambicanos.
Sabemos do seu convivio com mulheres que se sentiam obviamente atraidas
por eles quer devido a sua boa situa<;åo material e dinheiro (as mulheres
mo<;ambicanas), quer devido ao seu maravilhoso heroismo e justa causa (as
mulheres cooperantes). Confrontei o Guebuza com esta situa<;åo e,
particularmente, com as implica<;öes mais· serias desse comportamento.
Guebuza: Havia problemas de indisciplina mas, nessas estruturas, tratava-se
disso nos campos de treino, antes de as pessoas chegarem e serem colocadas. Quando
deixavam os campos nio se portavam ma!. Porque, ao contnino da SADp2
Bl
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po{lia-se corifiar na auto discip/ina das
pessoas. Embora jossem jovem} no
llJomento em que sairam do pais} o
treino mi/itar ebompara a disciplina.
E por isso que as pessoas hOje
perguntam porque e que nao
introduzimos o servifo mi/itar
obrigat6rio} porque o set"vifO militar
iJltroduZ um certo Jlive/ de discip/ina.
Portanto esperava-se que muitos
desses rasas jossem tratados nos
campas de treino, mas eclaro que hd
sempre gente que se pOlta mal.
E, na verdade, o Guebuza deu
cxemplos de alguns quadros do ANC
que foram mortos por camaradas descuidados e indisciplinados.
Gucbuza

Guebuza: Eu costumava ir pessoa/mente a Angola, aos campos e setttar-me a
jalar com e!es e, de uma forttja gera~ recebia muito apoio dos Comandantes e
ficava a .laber quem eram os mais disciplinados. Foi por isso que conseguiram
sobreviver.
Dado que o meu papel era ir visitar aqueles camaradas que estavam
escondidos em algurna casa, aguardando que chegasse o momento de
regressarem ao pais, para garantir que eles tinham aquilo de que necessitavam,
fornecer cigarros, medicamentos e outras coisas necessarias, eu tambern sabia
muito bern que a tensao e a pressao eram, muitas vezes, demasiadas para
eles. Perguntei ao Guebuza se tinha encontrado muitas vezes este problema
entre a sua gente.
Guebuza: Sinto que tivemos muita sone. S6 aconteceu uma vez. Ainda ho/e
nao o comigo compreendel: A1as a!gumas pessoas exp/icam que, provave/mettte,
aquele ju/ano tinha probiemas. Era um ju/ano} um ju/ano lJJUito disciplinado
que norma/mente vivia com o grupo G5 O1iginal. Ouando amissao estava quase
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a iniciar-se ele suicidou-se 110 Bain'o da Liberdade e nos nao sabemos explicar
aquilo. Aigumaspessoas apresentaram a teoria de que e/e ta/vezfosse UJJJ infl/trado
e agora que tinha passado a gostar daque!as pessoas e a acreditar meSIJJO na
missao e nos comandantes) agora que tinha que irpara o interior eprovave/mente
fazer sf!ja Id o que f 01; matou-se.
E agora, tantos anos mais tarde, qual
tempo como comandante?

e a sua melhor recorda<;:ao do seu

Guebuza: A me/hor recordafao) ta/ve~ Joi o ataque) o p,imeiro na esquadra
de polfcia de Moroka) porque foi a primeira vez que UIJ10 AK47 soou nas mas
de um bairro popular na Africa do Sul. O quartelgenera/militar til/ha-nos dito
que so deviamos irifiltrar ate ao nive! de uma metra/hadora /igeira) a Escolpiao)
mas nos decidimos que nao podiamos parar por af. Sabiamos o que querfatlJOS
fazer, de Jol7l1O que tivemos Jorfa para pegar naque/as coisas e atacar rea/mente.
Eu estava a diligilj do exteliol: DuandoJa estavam no intelior do pais oCOllJandante
lvisiSJva) o Bom Gigante) /evou os camaradas a fazerem aquilo. Aqui/o foi)
rea/mente) qualquer coisa. Foi oplimeiro ataque. Tambim os /evamos a Bqysell.
Mas e claro que essas coisas forallJ eclipsadas pe/a SASOL mas nos tambe1J1
q;udamos !lesse caso) porque fomos nos quem infl/trou o equipamento de/es no
pais.
E agora, tantos anos mais tarde, qual
como comandante?

e a pior recorda<;:ao desse tempo

Guebuza: O meu pior IIJOJIJentoJo! qllando JJJe apercebi que tinha sido enganado
por aigueJJJ) enviado pe/o inimigo para dentro das nossas fl/eiras. ChamalJa-se
Sippo Laplllana. A mensagem Joi enviada por aiguem que era till! comandante
na missao e que estava dentro do pals. D!zia que nao conseguia encontrar pal1e
do equipamento que devia poder encontrCll: Entao mandei aiguem) !Ima pessoa
que devia il' e encontrar-se com e/e, flsicametlte. E quando e/e chegou el ]ronteira
recebi a mensagem de qlle e/e estava nas maos do inimigo. Eu tinha-o elwiado
directamente para as garras do inimigo. 1\1as rerebemos essa irifortJJafiio naque/e
dia) quando e/eJa tinha passado aflYJJ1teira enaD tinhatJJos}Orma de COIJJllIlicar
com e/e) niio havia te/eJo!les celu/ares. Portanto tentei entrar em contacto com
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pessoas que podiam ir ter com eleJ pessoas C01IJ quellJ eu pensei que ele podesse ir
tet; antes de ir ao encontro do dia seguinte tentando dizer-lheJ tel1tando avisa-lo.
Mas nada disso fimcionou. Att ao ponto de eu ter decidido telifonar el polfcia a
avisar que havia uma bomba na esquadra de polfcia petio do lugar do eI1controJ
de j0171Ja aj pelo menosJ haver actividade policiai na zona. Mas nao fimcionou.
Ele jOi preso. Apanholl dez anos.
Normalmente cada unidade contava so consigo e garantia que os outros
nao soubessem o que eles andavam a fazer. Era uma regra estrita. Por outro
lado, Maputo era um mundo muito pequeno. Os camaradas eram camaradas
e algumas vezes pediam ajuda uns aos outros. Como no caso que o Guebuza
mencionou em que os militares ajudaram as Opera<;:6es Especiais a fazer
passar algum material.
A historia de Blackman talvez seja tipica do caracter e da vida de um
quadro militar do ANC.
O Blackman era uma lenda. Nunca me encontrei com e1e, mas ouvi
falar muitas vezes das suas caracterlsticas muito especiais. As suas duas
esposas eram boas amigas minhas.
As palavras seguintes sao da Sue Rabkin, que trabalhava para o
Departamento Politico e de quem falaremos mais tarde. A luta tinha um lado
comico e outro lado tragico, misturados.
Sue: Mae MaharqJJ teve a informarao de qlle todo o aparelho do Natal estava
em petigo. Era preciso enviar para jOra do pafs um camarada chamado George
Naicker.
O Mae veio a Maputo. O JS. jOi chamado ej mllito rellltantemel1teJ oferecell um
camaradaJ BlackmanJ o Leao de Afiica. O marido da Jane. E da Beaury.
Incrive/mente bonito. Carismatico. Era um pastor. De facto chamava-se J'{jebe
porque tinha uma barba llmito grande. Apesar do nome nao era particularmente
negro.
OBlackman estava baseado em Maputo. Tinha sido lim bandido em Alex.

hl

Um dm dmgente, do ANC que chegou a Mo~amblque depOl' de ter passado mUltos anos na PrISaO de
Robben bland. Voltad a ser referIdo ao langa deste lIvra Recentemente f 01 pubhcado um lIvra sobre
ele da autOrIa da esposa, Zareena MaharaJ
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Depois entrou para a igrqa eföi Id que conheceu a Jane. Ja era pastor em Alex.
Era um patife. Era U1J1 assassino. Costumava gabar-se disso. Costumava dizer
que toda agente tem duas esposas. Simplesmente chamam-Ihes outra coisa quaiqua:
E sao desonestos a esse respeito. Pelo menos ele era honesto. Mas aquilo colocavao numa posifao terrive~ porque aquilo nao se fazia. Ele conhecia a Beauty do
Natal. Ele costumava movimentar-se entre o Natal eAlex. Ja estava casado com
a Beauty muito antes de ter conhecido a Jane. E a Jane recrutou-o. Fotl/m juntos
para a RDA. Quando regressaram a Maputo} ele quis tirar a Beauty do pals.
Ofireceu-se como volunttirio para ir ao interior (buscar o George Naicker) e a
raZao por que se oJereceu foi que, enquanto Id estivesse, trazia a mulher... era
assim que o ANC operava, como sabes.
A missao do Blackman era encontrar o George Naicket: Nao sabiam onde. J.S.
estava a ficar furioso. Encontra-o. Onde i que ele trabalha? Como se chama o
edificio? E como i que sabes quem ele i? Houve tantas discussaes entre o Bob/:y e
o Indres acerca deste camarada que, aparentemetlte, a unica coisa em que eles
estavam de acordo a respeito dele etl/ o tamanho dos pis. Diziam que ele tinha os
pis mais pequenos que se podem encontrar num adulto. E contava-se que, quando
oBlackman entrou no escritorio dele, no escritorio do George, com os boers atteis
deles, quase a apanharem aquele camarada e a torturarem-no ate a morte, o
Blackman teve que ir Id e ele tambim nao era inoJensivo.. Mas nao tinha a
certeza que aquela fösse a pessoa cetta, porque a descrifao do Bob/:y e do Indress
era muito ma. Ele teve que deixar cair a caneta ao chao para se baixar e ver o
tamanho dos pis dele. E teve que rastf!jar. E o George perguntou: O que i que
esttis a fazer? E ele respondeu: Lamento muito, camarada, estava apenas a
verificar se era apessoa ceTta. O George föi posto föra do pals e a Beauty a segt/itj
e a Jane, nessa fase, mudou-se para outro apartamento.
Depois da historia do George Naikelj oBlackman moveu-se entre Maputo e a
Suazilandia epassou para a Africa do Sul com uma bicicleta e andou de bicicleta
pela Africa do Sul. Era um desses casos de coragem maluca.
O Blackman era um personagem e meio. Era o me/hot:
Acredita-se que oBlackman föi envenenado. Teve um ataque cardlaco e, embora
de facto se soubesse que ele tinha o corafao fraco, föi fiita uma autopsia, por
Nkosazana DIatIlini Zuma, a nossa actualll1.inistra dos Negocios Estrangeiros,
que estava na Suazildndia nessa altura. Ha certos medicamentosjqufmicos que
podem desetlcadear tl1Jl ataque do COl"afao como sabemos agora a pmtir do senhor
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o B/ackman morreu elJl

1980 ou 81.

Gostava de o ter conhecido.
Cada pessoa tern a sua historia humana individual.
Todos juntos fizeram cair o regime do apartheid.

Basson f01 um medlCo gue servtu no departamento de ta.refas sUlas do apartheid, colocando o, seu,
conheclmentos ao servl~o de assasslnatos e outros actos crlmmo,os (N doT)

205

Capitulo15
SASOL E VOORTREKKERS HOOGTE
(OPERA<;ÖES ESPECIAIS)

o conceito geral entre os dirigentes do AN C era de que nao era possivel
lan<;:ar uma guerra de guerrilhas normal na Africa do Sul. Em vez disso, em
finais de 1978, Joe Slovo falou a Oliver Tambo na organiza<;:ao de uma
Unidade de Opera~5es Especiais, altamente treinada, cujo objectivo fosse
atingir os principais alvos econ6micos, de infraestruturas e militares do pafs..
Tal como as opera<;:oes dos militares mencionadas pelo Guebuza, os ataques
deveriam ter um grande impacto na popula<;:ao e conquistar os cora<;:oes e as
mentes das pessoas. E mostrariam que o regime nao era invencivel. Tambo
conseguiu a autoriza<;:ao da Comissao Nacional Executiva para uma unidade
dess e tipo sob os seus auspicios, sem ter que informar a CNE sobre os
pormenores das opera<;:oes. O O.R. teria que fazer um relat6rio a CNE sobre
o seu sucesso. Depois poderia receber outro mandato. Nao era uma coisa
automatica. Se um ataque falhasse a Unidade Especial deixaria de funcionar
e, provavelmente, nao se voitaria a falar desse conceito.
A Unidade de Opera<;:oes Especiais foi criada neste contexto e Obadi,
um assistente do alto comando militar (1978-79) ja previamente mencionado
no capftulo sobre o ataque aMatola, foi escolhido para a dirigir, sob a direc<;:ao
de Joe Slovo, e instruido para seleccionar os quadros para a opera<;:ao.
O primeiro alvo seriam as refinarias de petr6leo da SASOL.
O petr6leo foi sempre uma questao importante para o regime. Havia
uma crescente campanha internacional para isolar o regime e tinl1am come<;:ado
as san<;:oes sobre o petr6leo. Seria atingir, de facto, o cora<;:ao economico do
reglme.
O J oe tinha precisamente o homem certo para aquela tarefa:
Rachid ou Aboobaker Ismae1 como se verificou que era o seu
verdadeiro nome, era comandante de um campo de treino em Angola e
instrutor. Tlllha recebido treino militar na RDA e tinha recebido treino
especializado em engenharia militar, explosivos, inc1uindo explosivos caseiros,
dado apenas a um pequeno grupo seleccionado. Foi o melhor c1assificado do
grupo. O facto de ter estudado Ciencias na Universidade de Durban Westville
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ajudava. Enquanto esteve na RDA tinha-se treinado no ataque arefinarias
de petr6leo, centrais de energia e outros alvos estrategicos.
Ap6s a instru<;ao militar foi enviado para Angola, para o campo de
Funda.
No final dos anos 70 o ANC estava muito envoivido na ofensiva final
dos guerrilheiros do Zimbabwe bern como nos confrontos entre o MPLA e a
UNITA. Parte da tarefa do Rachid era dar instru<;ao e autorizar quando os
camaradas estivessem prontos para ir para a Frente. Onda ap6s onda, na
verdade milhares de camaradas passaram pelas suas maos.
Em Funda a sua responsabilidade era verificar que todos os quadros
estivessem em condi<;oes, prontos para desempenharem as suas missoes no
pais. Nao sabia, em pormenor, o que eram essas missoes. Apenas de urna
forma geral. Nao havia muitas opera<;oes militares a decorrerem no interior.
As mais notaveis foram as dos grupos G5, dirigidos por Siphiwe Nyanda,
acima mencionadas, com as suas opera<;oes contra esquadras de policia em
Morroca, Boysen, no Soweto e outras.

Rachid: Em Abri/-Maio de 1979 aparecett o Obadi eJa/ott comigo, qtte naqtte/e
momento era considerado o maior perito do MK em armas, eqtlipamento e
exp/osivos. Otteria qtte ettpreparasse umgrupo especia/ de craques com esse of:jectivo.
EJoram debatidos ataques a rifinatias sem mais nenhuma itiformafao. E/e disse
que eu tinha que preparar os qttadros para as atacar fosse por que meios fosse.
Eu preparei UJJJ piano de forma[<10. E/e debateu-o com ojS. e se/eccionaram uma
equipa de cerca de 17 pessoas qtte me foram JJJandadas para eu as treinm: Entre
e/es estava o Barnry lvf%koane, que tinha estado envo/vido nas incttrsoes na
area de Rustemberg, onde tiveram o combate com os boers. Embora tivesse sido
ftrido era tido ttm POttCO como UJJJ her6i.
No final do treino o Rachid entregou o seu relat6rio, o J.S. fez-lhes
urna exorta<;ao, escolheu os doze melhores quadros e depois disse:

Rachid: "E, Rachid, prepara a ttta bagagetlJ. Ttt vais COIIJ des". Tive,
/itera/melZte, dez mintttos para jazer as malas, preparar-me ett pr6ptio e pattil:
De repente atensao sobe porqtte, de repente, somos colifrontados com a realidade
do regresso ao pafs.
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Em Luanda deram-nos passaportes)
reeebemos algumas informafoes e disseramnos que) quando ehegcissemos a MOfambique)
jieariamos todos numa residencia e nao
podiamos sair dela. Chegcimos a MOfambique
110 dia seguinte efomos levados direetamente
para a Matola) mats tarde eonheeida eOll10 o
"nil1ho de terroristas". O OIJadi tambim foi
lral1sjerido de Angola para MOfa1JlIJique.
Veio eOl110 pal1e do C0111ando. Houve tima
retmiao e disse1"am-lhes para estareIII
prepm·ados para lima missao de
reeonheeilllento no interior do pais.
Os quadros deviam estudar o alvo) ver se
podiam ter aeesso ao inteliar dos loeais ou
encontrar outros meios. Em Angola tinhalll
lido tllll treino intellSivo no tlSO de Racket
Racllid
Propelled Grenades (RPGs)) normalmente
usadas eomo armas contra tanqlles. A ideia era formar equipas de tres ou quatro
elementas) Utll quefosse eapaz de disparar lima RPG) tfm eondut01j tlm especialista
em explosivos e mais 11m em eada equipa.
Foueo depOts de reeebere11l informafoes e serem preparados foram levados para a
Suazilandia e depois para dentro do pais. Isso aeol2teeeu eom eada Ultl de/es.
Foram todos levados atraves da Suazildndia. A primeira vez que atravessaram)
no eaminho da Suazildndia) atravessaram afronteira e nao estava nenhum earro
el espera deles. Tivera111 qtle ir api. Havia um posto de eontrolo na estrada) o qtle
os eamaradas nao sabiam) de forma qlle foram de eneontro a um soidado) do lado
SlIazi) qlle os enxotou. Eles nao estavam armados e) de qualquer forma) as
instrttfoes eram J7lt1ito claras para nunea entrar em eombate eom os sllazis.
Enxotaram-nos. Eles eorreram. Havia um rio que nao foram eapazes de
atravessar. Foram todos apanhados. Mantidos na prisao durante uma semana e
depois libertados e deportados de regresso a MOfambique.
Isto atrasou a missao algumas semanas. Mais tarde tiveram que voltar el
Suazildndia e eonseguiram um autoearro para irem eomprar rottpas a Manzini.
Nenhllm deles tinha rotpa civil que plldesse usar nessa altura
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As tres unidades conseguiram entrar no pafs. A1as eu nao consegui, por causa do
meu aspecto indiano, naquelas zonas Jronteitiras muito rurais! Os camaradas
disseram-me para contactar um indiano que tinha ali uma Iqja eperguntar-Ihe se
era capaz de me levar ate Piet Retiif mas ele nao quis qjudar. "Eu sei quetJJ
voces sao. Simpatizo convosco mas tenho Jamflia. Nao vos posso qjudar. Para
vossa it!formarao hd uma patmlha da polfcia que passa dentro de 15 minutos, de
forma que desapareram}}
Nao havia outra possibilidade senao procurar um taxi.
A missao do Rachid era ir a Durban a refinaria da Mobil. Passou tres
semanas a fazer o reconhecimento. Atacar aquele alvo seria muito facil.
A questao era que se uma torre refractoria explode cria-se uma nuvem de
vapor que pode devastar tudo dentro de um raio de tres a quatro quilometros.
Quando regressou a Maputo e informou o Obadi e o JS. eles decidiram nao
avan<;:ar com a Opera<;:ao Durban. Teria sido muito perigosa para a popula<;:ao
civil a volta da refinaria.
A primeira unidade foi ver a SASOL, a principal refinaria de petroleo
no Orange Free State. A segunda unidade tinha que fazer o reconhecimento
em SECUNDA e a terceira no escritorio da empresa Fluor, que estava
envoivida na constru<;:ao de Secunda na area de Rosebank. Eram os tres
alvos escolhidos.
Todos os grupos disseram que poderiam penetrar no alvo, o que era
muito melhor do que disparar do perimetro do alvo com armas RPG. A outra
vantagem de usar minas magneticas era o tempo que davam. Porque elas
permitiriam aos quadros sair e ir embora, enquanto com as RPGs teriam que
estar la a disparar e facilmente acabariam envolvidos numa situa<;:ao de
eombate.
O Raehid preparou as minas. Tinha aprendido na RDA a preparar a
termite que e uma mistura de oxido de ferro e aluminio, que explode mas so
a eusta de uma temperatura muito alta. Portanto, se entra em contaeto eom
eombustivel evapora-se imediatamente ou explode. Levaram aquilo para a
Suazilandia e, de la, para dentro do pais. O Raehid abriu as minas e meteu
termite entre o explosiva e a plaea externa. Depois feeharam-nas e pintaramnas da eor das torres refraetorias. Depois empaeotaram tudo em folha metaliea
e selaram, de forma a que pudesse ser levado atraves das fronteiras por
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contactos. Um dos outros aparelhos, o Natal Urbano, iria criar esconderijos
para a Unidade Especial e deu-lhes instru<;6es, que foram dadas as unidades.
De cada unidade enviaram grupos de avan<;:o para comprarem carras para a
fuga.
Os camaradas estavam muito determinados em levar aquilo adiante.
Urna das unidades teve problemas quando o carro capotou mas nao quiseram
regressar porque queriam atacar no pr6prio dia 31 de Maio, o Dia da
Republica, ou o mais pr6ximo possfvel, em 1980. Portanto decidiram ir em
frente e descobrir um transporte no interior do pafs.
Barneyeo seu grupo foram a esquadra de policia, na noite anterior,
com os seus documentos de identidade e disseram que andavam a procura
de emprego, mas nao queriam parecer vagabundos. Se poderiam ficar na
esquadra. E apolicia cedeu-lhes urna cela aberta. No dia seguinte receberam
de volta os documentos de identidade e safram, fingindo que andavam a
procura de emprego quando, de facto, andavam ali a volta fazendo o
reconhecimento final e preparando o equipamento. E, na noite seguinte, num
momento pre-definido iniciaram a opera<;:ao - a SASOL e a SECUNDA foram
um pouco cedo porque estavam todos impacientes por fazer o trabalho. Em
Fluor as cargas foram colocadas ao mesmo tempo. A equipa de Secunda
devia viajar imediatamente para a fronteira onde o Rachid e o Obadi os
receberam. Simplesmente cortaram a veda<;:ao de forma a o carro poder passar
atraves dela.
Os elementos de Fluor e da SASOL nao poderam regressar na mesma
noite devido as longas distancias. Disseram-lhes para ficar no interior urna
semana ou duas ate a situa<;:ao acalmar.
A opera<;:ao em si correu muito bern. Era a primeira vez que se usavam
minas magneticas e tiveram exactamente o efeito pretendido: foi urna
importante pedra angular na luta armada. Das pequenas sabotagens nas zonas
rurais, de repente realizavam urna opera<;:ao importante contra o regime, com
perdas imensas no combustfvel e na economia. Em Maputo espalhou-se
rapidamente a informa<;:ao de que aquilo tinha sido preparado em Maputo.
Alegria por todo o lado. Mas especialmente nos campos em Angola.
O JS. disse mais tarde que nao conseguiu dormir a noite toda. Que
ficou na varanda do seu apartamento em Maputo para ver se conseguia ver a
explosao.
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Comec;aram imediatamente a fase seguinte e prepararam outra unidade
para fazer o reconhecimento de centrais de energia e, possivelmente, de outras
refinarias. Queria enviar camaradas para o interior que hi ficassem
permanentemente para receber o equipamento. Dm deles era o David Mosse
e mais dois camaradas. Mas o regime tinha descoberto onde e que eles tinham
atravessado e tinham comec;ado ou a recrutar ou a empregar condutores de
taxi nas suas fileiras. Aqueles tres camaradas, apas terem atravessado a
fronteira, procuraram um taxi as duas ou tres da manha e pediram ao taxi
para os levar a Joanesburgo. O condutor levou-os directamente a esquadra
da policia e entregou-os. Foram as primeiras baixas, que deram ao regime
informac;öes directas. O camarada David, que tinha feito parte da operac;ao
SASOL, foi literalmente assado pelo regime sobre urna fogueira, amarrado e
assado numa grelha. Foi levado a julgamento com os outras e foi condenado
a pena de morte devido ao seu envolvimento na operac;ao SASOL. Felizmente
a sentenc;a foi, mais tarde, comutada em priSaD perpetua. Os outras dois
eram novatos e nao tinham muita informac;ao. Apanharam doze anos cada
um na Ilha de Robben.
Tao pouco tempo depois do ataque aSASOL estas primeiras baixas.
E, emJaneira de 1981, a verdadeira punic;ao: o ataque a Matola.
O Rachid devia ter estado na residencia. Mas aconteceu que havia
problemas entre os elementos que ja tinham colocado no interior da
Suazihlndia para a operac;ao seguinte. O Obadi tinha ido a Angola para
recrutar mais alguns quadros. Enquanto esperava o regresso do Obadi, o].
S. pediu ao Rachid para ir a Suazihlndia resolver o problema. O Obadi regressou
naquela noite, depois de o Rachid ja ter ido. Foi o que salvou a vida do
Rachid, enquanto o Obadi perdeu a dele.
No dia em que o Obadi morreu e o ].S. e o Rachid estavam na varanda
dele, o ].S. virau-se para ele e disse: "BeJJJ, Rachid, agora is tu o comandante. Vais
ter que enfrentar o deseifio e vais ter que ter sucesso."Ter que fazer tudo era um
desafio enorme. Nos meses seguintes o Rachid operau sozinho. Estavam a
planificar operac;öes importantes, urna das quais era o ataque a Voortrekker
Hoogte realizado em 1981. Era um periodo febril e aconteceu ele cruzar a
fronteira entre a Suazilandia e Moc;ambique quatro vezes numa semana,
fazendo pIanos e organizando coisas para os operativos e 6 material. Quando
ele desaparecia os camaradas em Maputo costumavam dizer: Temos que
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ligar o d.dio para ouvir que aconteceu algurna coisa.
Isso era um grande reconhecimento daquilo que ele era capaz de fazer.
E, particularmente nos campos de treino, as Opera<;oes Especiais mereciam
um enorme respeito. Todo o Umkhonto queria fazer parte da Unidade
Especial. Se iam aos campos as pessoas vinham ter com eles e pediam para
participar. "Por favolj camarada} da-me qualquer operafao e eu executo-a. Nos
cOlifiamos em voces. n.
Quando aconteceu O ataque a Matola os pIanos seguintes estavam ji
muito avan<;ados. Eles estavam muito mais organizados. Tinham verdadeiras
unidades. Muitos cooperantes, trabalhadores internacionais, tinham sido
recrutados para apoiar guardando armas em Mo<;ambique, transportando
armas de Mo<;ambique para a Suazihl.ndia e para a Africa do Sul. Mais tarde
vamos falar de pessoas como o Guido e o David, o KJaas e a Helene.
As centrais de energia seguintes foram Arnold e Camden no Transvaal
Oriental. Apesar de muitas dificuldades os alvos foram atingidos. Isso criou
muita publicidade. 21 meses mais tarde as centrais continuavam a ter grandes
problemas por causa dos ataques que tinham sido realizados. Tinham
destruido os transformadores principais que estäo imediatamente a seguir
aos geradores.
E, tres semanas apos esta opera<;äo, realizaram o ataque a Voortrekkers
Hoogte, que era urna grande base militar nos arredores de Pretoria. Era perto
do famoso monumento com o mesmo nome que, para os afrikaaners,
simbolisa o Great Trek, a grande viagem para o interior do pais, os seus
sofrimentos e amarguras e o seu heroismo durante a guerra anglo-boer. O
O.R. opos-se a um ataque ao monumento, argumentando que hi certos
simbolos que näo devem ser destruidos. Um ataque a esses simbolos e visto
como um ataque ao proprio povo. Mas a base militar, sim. Isso iria provar
que o ANC tinha capacidade de atacar o cora<;äo do poder militar afrikaaner.
No cora<;äo de Pretoria, a capital. Isso teria um grande impacto psicologico.
Eu sempre admirei a extrema humanidade do O.R. e o seu respeito
mesmo pela situa<;äo do seu inimigo, como se pode ver acima. Ele manifestou
sempre um interesse especial no trabalho da unidade. Tinham que o informar
sobre a opera<;äo e explicar, pormenorizadamente, o que estava a acontecer.,
mas nunca eram autorizados a mencionar o alvo. O o.R. era muito, muito
consciencioso nas questoes de seguran<;a, nas questoes que garantissem gue
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os quadros estavam em seguran<;a. Muitas vezes ele entrava numa enorme
quantidade de pormenores e fazia perguntas a respeito da forma de escaparem.
Para a opera<;ao no Voortrekkers Hoogte tinha sido recrutado um casal
em Londres. Compraram urna pequena casa na area de Pretoria e come<;aram
a fazer o reconhecimento enquanto o Rachid preparava o equipamento em
Maputo. O cano da pe<;a de artilharia tinha 2,54 metros de comprimento,
urna pe<;a muito volumosa e diffcil de montar debaixo de urna carrinha. O
carregamento teve lugar em casa do Marc Wuits. Tinham tirado todas as
medidas. So havia um problema: Quando quiseram carregar os dois misseis cada tubo media 1,2 metros de comprimento - o angulo nao dava certo,
sobrava um pouco em cada ponta. Durante tres noites tentaram embala-Ios,
fazendo bastante barulho. O Rachid foi a um mo<;ambicano, Carimo, que
costumava ajuda-Ios a fazer aqueles compartimentos e pediu-Ihe para o alterar
e, na noite seguinte, repetiram o exerdcio. Mas, mais urna vez, tinha uns
centimetros amenos. Nao conseguiam mete-los la dentro. E, mais urna vez,
eles martelavam e tentavam cortar e colar para tudo aquilo caber la dentro.
Rachid: Na tereeira noite} quando empurramos o veiculo para a ma onde eles
viviam (Rua de Dar-es-Salam) notei algumas pessoas sentadas ao fundo da
ma} dos dois lado~ mas nao Ihes prestei muita atenrao. Portanto empurramos o
veiculo. Quando ofizemos eles bloquearam a rtla dos dois lados. O equipamento
estava naquele ve/eulo} mas nos tinhatJJos eoloeado ehapas de matlimla falsas}
matlieulas morambieanas} e tinhamos utJJa tJJanta por eima dele. Entao aqueles
tipos do SNASp85 vieram ter eomigo. PerguntaratJJ-me} etJJ portugues: o que e que
esta ali dentro? Eu respondi: "OUetJl sao voces e porque e que queretJl saber?"
Eles disseram: "Quem sao voces e o que e que esta ali?" E mostrou o seu eartao
do SNASP. Eu meti a mao no bolso e tirei o meu eartao do ANC e disse-Ihe:
"Sou um membro do ANC}~ E ele respondeu-me: "O que e que esta ali?". Eu
disse-Ihe: "Desmlpe} eamarada}ja sabe que eu sou do ANC e que nos estatJJOS a
fazer uma luta de libertarao naeionaL Tudo o que Ihe posso dizer e que osenhor
nao quer saber o que esta ali" . Porque eu estava muito deeidido} nao ia deixalo ver qual era a natureza e o tipo de equipamento que estavamos a carregat;
principalmente aquele equipamento grande. Se houvesse alguem nas flleiras
morambieanas a passar iiformarao aos boers} estatiamos em grandes problemas.
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Portanto eu disse-Jhe. Telifone ao seu 1l1inistro da Seguranra': que, naquela
altura ainda era o Ve/oso, e eu sabia que podia falar eom o Veloso. "Voces,
eamaradas, ja lutaram pela vossa liber/arao. Nos ainda estamos a lutar a nossa
luta de libertarao. Sabemos que t no nosso interesse comum. Nao t nenhuma
ameara contra voces. Tudo o que pedimos t quefechem os olhos dquilo que estamos
afazer e nos deixem continuar com a nossa guerra. E, voce sabe, o seu Presidente
estd decidido a fazer isso. ". Depois falei um bocado com ele sobre as declararoes
de Machel na Matola e coisas dessas. Entao ofulano disse-me: "Ya} estd bem}
mas sabe, que raio de eombatentes da liberdade sao voces quefazem tanto barttlho,
neste subitrbio, que tivemos queixas dos moradores sobre coisas estranhas que
estavam a acontecel:"

o Rachid teve que se rir. Ele nao tinha dado pelo barulho que estavam
a fazer. O agente do SNASP deixou-os seguir e o Rachid rapidamente decidiu
mudar o seu lugar de trabalho para outro sitio no caso dos seus superiores
nao autorizarem a que continuassem assim. Felizmente naquela noite foram
capazes de arrumar tudo. No dia seguinte Ed Wetly conduziu o vefculo atraves
da fronteira, onde se encontraram com o casal de Pretoria para terem a certeza
de todos os ultimos detalhes e ir colocar a unidade no local, sob o comando
do Barney.
Rachid: Na primeira noite os camaradas foram ate ao alvo e decidiram que
devialll lel/ar para Id as art/las e regressar a pe. Mas, ao fundo da ma, havia
uma esquadra de polfcia e Ulll polfcia vinha a descer a ma e perguntou dqueles
tipos, que levavam aos ombros aqueles grandes tubos: "Hei, quem sao voces?" .
Entao Ulll de/es, o Victor, disse: "Bem} sabe, estamos apenas a roubar uns canos
de esgoto, e deu ao tipo vinte rands". Voltaram para abase, ligaram para o
contacto para ele ir ate d base e levar o equipamento na traseira da sua carrinha
ate ao sitio de onde tam disparar. Nessa altura jd tinham montado o l1ipt e tudo
o mais. O eontacto tinha estacionado uns cem metros mais alem.. E entao os
nossos rapazes coloearam-se nas posifoes de foga e eomefaram a disparar as armas.
Pessoas de ali pelto safram de easa e disseram: "O que t que esta a aeonteeer? O
que t que esta a aeonteeer? Isto t um exercieio militar?" E os nossos nao Ihes
ligaram importancia e eontinuaram a disparat" os seus misseis, etc.. Entao deralJl
por findo o ataque mas, quando olharam d volta, verifiearaIII que o vefculo se
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tinha ido embora. O condutor tinha Jicado aterrorizado porque a popularao da
zona tinha vindo ver e tinha-se encostado ao carro. Pmtanto ele joi-se embora.
Com o resultado que aquelas pessoas joram deixadas ali encalhadas.
Entao o Victor eifasta-se do Barnry e decide nao voltar para casa. O Barnry
regressa d unidade} mas deixam ali o equipamento} levanJ com eles as espingarclas
e pistolas e voltam para o pequeno esconderijo e preparam-se para lutar att d
mOlte. O Victor desaparece e ve o que pode fazet: Assim} durante os tres dias
seguintes} aqueles tipos mantiveram-se eJJJ casa. FecharaJJJ as janelas} as c01tinas}
tudo. Tinham comida. E espreitavaJJJ pelas janelas. E viam helicopteros} polfria
e militares c01lStantemente d procura} mas sem irem dquela casa. Procttraram em
toda a area. E} por vezes} ouviam pessoas a entrareJJI no janIim e baterem d
pOIta} mas nao respondiaJJI. Ficavam ali qttietos. Pe1lSavam: '~e entrarem elll
casa abliJJlos foga mas} se nao... " E a impressao geral era qlle nao havia ali
ningttem.
Ao Jim de tres dias as buscas afastaraJJJ-se} "bem} os tipos devem estarja na
fronteira 011 nos bairros popIIlares" e o Victo!j o que se tinha afastado} era da
area de Pretoria e conhecia muito bem a zona} foi att Id. Chegou e batell d pOIta.
Abliram-lhe apoda. "Voces estao bem?'} '~im} estamos Okcry". O Victor estava
a lisar o seu prOplio bom senso. Nao tinha abandonado os camaradas. POltanto
disse-Ihes: "Esta noite venho-vos buscalj malta. Preparenl-se". E assiJJJ o Vidor
regressou com ofttlano qlle se tinha ido embora com o carro. O meSIIIO velat/o.
fucolhett-os e levott-os para o bailTO popttIal:
Nesta ttnidade, espantosamente} toda a gente sobrevivell.
A ttndade regressott e nao consigo dizer com qttanta etifolia} porque agora estamos
a falar do esparo de algttmas semanas apas a impodante operarao ter tido lugar.
E} na Ajica do Su!, nos bairros populare~ as pessoas celebravam. Para eles a
libeltarao estava ao sett alcance. O MK estava a jerilj e estava a flrir os boers
precisamente onde dofa e os embararava. E claro que os boers tentaram dizer:
'54ch} isto nao teve nenhttm ifeito." Do nosso lado sabfamos. Sim} se tivessemos
acedado numa caserna cheia de soldados telia sido ainda melhor, mas da nossa
perspectiva joi uma operarao conJ sttcesso} porqtte jomos capazes de chegar ao
corarao do pafs ejomos capazes de atingir o corarao da maqttina milital:
POltanto} a Africa do Sttl negra celebrou. E os campos de treino! O que se dizia
era: ''FaraJJI as malas} camaradas} qtte vamos voltar para casa". E verdade. Isto
eram as Operarifes Especiais".
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A CASA INTERNA
(OS POLITICOS)
A Sue Rabkin ehegou ao aeroporto de Maputo em Janeiro de 1979.
Um eamarada do ANC, o June, estava a espera dela. Seria possivel alguem
ser tao braneo, tao einzento? Nao fez a pergunta mas eonduziu-a ao Interna,
urna easa que a Frenne Ginwala tinha dada ao ANC. Ela nao ehegava eom
um marido. Mas os dois filhos, com 6 e 3 anas, olhavam eom euriosidade
para este lugar nova, suando nos seus blusoes.
O Indres e aSaeeda Naidoo estavam a espera dela. E tambern o Bram,
o filho deles, de 4 anas. lam passar a viver juntas. As erian<;:as tinham o seu
propria quarto, mas bastou um dia para a Franny deeidir que a eama do
Indres e da Saeeda era muito mais eonfortivel e se mudar para o quarto
deles. O Joby ji era grande demais para esses hibitos. Ele ji tinha come<;:ado
a ir a eseola, em Londres, e estava entusiasmado por eonheeer a eseola que
ia frequentar em Maputo.
O Indres tinha ehegado reeentemente. Apas 10 anas na Ilhade Robben,
tinha andado a fazer palestras para os estudantes universitirios. Urna delas
era a Saeeda. Urna bela historia de amor levou ao easamento, em 1975 e ao
naseimento de um filho. Mas as eoisas eome<;:aram afiear demasiado quentes
e ele teve que deixar o pais. ASaeeda tentou segui-Io e aeabou por conseguir
juntar-se a ele em Londres. Mais tarde arranjau emprego, eomo professara,
na Eseola lnternaeional de Maputo, e eriou urna boa eobertura para a
eoloea<;:ao do Indres Ii.
ASaeeda ganhava algum dinheiro, o que era um bom suplemento para
a familia agora aumentada, no easo de um dos eamioes do ANC ter esqueeido
algurna eoisa. Num dia era o earro dos legumes, no outro o earro da earne da
Suazilandia, depois o earro eom o sabao, o papel higienieo, a pasta para os
dentes. As sardinhas e o azeite vinham da Uniao Sovietiea e tambern os
biseoitos do exercito e os cereais, que eram excedentes dos fornecimentos
militares. O po de ovo, vinda dos halandeses e o leite em po dos
dinamarqueses. Eram bern tratados os camaradas do ANC. E isso era
necessirio porque Maputo, naquela altura, estava vazio eomo um campa de
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futebol sem jogadores.. Nao, nao e verdade, se f6ssemos ao mercado podiamos
comprar agriao e, se f6ssemos aLoja do Povo, podiamos comprar leite Nido.
Prateleiras e prateleiras com um unico produto...ate ser introduzido osistema
de racionamento, uns anos mais tarde, e passarmos a poder ter um pouquinho
,mais do que nada....e, pelo menos, todos recebiam a mesma quantidade. Os
dirigentes da Frelimo tinham urna loja especial. Toda a gente tinha inveja
deles e alguns pensavam que aquilo ia contra o espirito da democracia da
Frelimo, enquanto outros argumentavam que os dirigentes tinham que receber
mais pessoas do que os outros. A verdade e que nao havia muita coisa para
comprar nessa loja, como demonstra a historia seguinte:
A Pamela dos Santos nao se misturava muito com o ANC e insistia,
basicamente, em lidar com o Indres, que ja conhecia da Africa do Sul. Portanto
tornou-se um dever para a casa Internai manter esse relacionamento e, urna
vez por outra, o Zuma mandava-os pedir alguns favores. Urna vez, quando a
Sue la estava, viu o gato da Pamela a comer urna coisa preta, no prato. Olhou
mais de perto e descobriu que o gato estava a comer caviar. Gritou: O que e
que este gato esta a comer? E a Pamela explicou que tinham toneladas e
toneladas de caviar da Uniao Sovietica e ninguem, entre os dirigentes, gostava
muito daquilo. Portanto, que remedio senao da-lo ao gato? A Sue olhou para
ela e perguntou: Pam, de que e que tu precisas? Bern, eu nao consigo cozinhar
sem batatas e cebolas. Optimo, nos fornecemos-te batatas e cebolas. Por
cada quilo que te fornecermos tu das-nos um quilo de caviar. E assim foi. A
Casa Interna transbordava de caviar, suficiente para levar como presente
para todo o lado, e a Pamela passou a poder cozinhar os seus pratos favoritos.
O Indres e a Sue iam trabalhar juntos. E, com eles, o Bobby, que vivia
com a companheira holandesa e o filho no Xipamanine. O Bobby tambern
tinha estado na Ilha de Robben. Tambern estava ha pouco tempo em Maputo.
Os tres constituiram o Departamento Politico, em Maputo. E o Bobby
vivia, literalmente, na Casa Interna a maior parte do tempo.
A Sue Rabkin era um fenomeno estranho. Era branca. Era mulher.
Era, para todos os efeitos, urna mae solteira. Queria ser tratada como qualquer
outro camarada...e queria ter urna posic;:ao chave no trabalho que fazia.
Originariamente britanica, tinha-se apaixonado por um jovem sulafricano na escola, em Londres, o David Rabkin, quando tinha 14 anos.
Quando, alguns anos mais tarde, ele foi pedi-la em casamento... pelo
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menos era isso que da esperava... de disse-lhe quc
tencionava regressar a Africa do Sul para fazer
trabalho clandestino. Sera que ela queria ir com ele?
Embora a Sue se considerasse urna pessoa de
esquerda, era urna completa ignorante sobre a Africa
do Sul. Foi a manifesta<;:ao contra a invasao sovietica
da Checoslovaquia, em 68, para ficar asaber que o
Partido Comunista da Africa do Sul, ao qual se estava
a ligar, nao tolerava isso..
Foi apresentada ao "Frank", alias Ronnie
Kasrils, que foi encarregado de a formar dado que o
jovem quadro, de quem tanto esperavam, se tinha
mostrado taG apolitico a ponto de se apaixonar pelo
que parecia, de um ponto de vista politico, urna jovem
sem nenhum interesse.
Bobby
~a<;aram-se em 19 7 2 c foram, de barco, para a
Cidade do Cabo onde, durante quatro anos
montaram urna unidade clandestina,
consistindo nek" dois e mais o Jeremy Cronin.
I~la odiou aqueles anos porque viviam em
completo isolamento, sem autoriza<;:ao para
terem muita vida social e, e claro, sem se
poderem ligar a nenhuma entidade politica. O
Mio nao chega para nos alimenta/; explica da. E
Je so lidamos CO/Jl pessoas a quem desprezamos
acabamos por nos despreiflr a nos propn·os.
Cometeu um pecado contra oPartido
Comunista da Africa do Sul quase ta~ grave
como a manifesta<;:ao contra a Uniao Sovietica,
quando ficou gravida e deu a luz o Joby, apesar
de estar sempre em risco de ir parar a prisao.
Mae Maharaj
S6 ao firn de quatro anos e que foram
d('~cobcrtos. Num julgamcnto muito publicitado, "O caso Rabkin-Cronin"
cm 1976, o David foi condenado a 10 anos e o Jeremy Cronii
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a 8 anos. A Sue estava gravida na altura do julgamento e deu il luz urna
filhinha na Prisao de Pal1smor, em 1976. (Imaginem a Franny a ser capaz de
escrever isso no seu CV mais tarde).
Depois a Sue foi para Londres com os dois fJlhos e comeyou a trabalhar
com o Mac Maharaj, que tinha acabado de chegar a Londres depois do seu
periodo na Ilha de Robben. O Mac tinha contrabandeado a autobiografia de
Nelson Mandela para fora da ilha num album de fotografias e, dia apas dia, o
Mac lia as letras minusculas para a Sue, que a passava il maquina. Depois ele
passou a trabalhar na Estrutura da Clandestinidade, em Londres, continuando
a Sue como sua secretaria. Quando foi enviado para Lusaka, como chefe da
equipa de Reconstruyao Politica, a Sue tambern queria ir para a zona da
frente e, apas muita persuasao, a Direcyao permitiu-lhe ir para Maputo com
os dois filhos.
Ao principio o trabalho politico nao era considerado muito importante.
A Sue descobriu mesmo que os militares, que deviam levar com eles panfletos
politicos para o interior do pals, largavam aquilo tudo na Namaacha, numa
casa do ANC, onde acabaram por encher completamente urna sala. Mas, a
partir do momento que o antigo mentor da Sue, Ronnie Kasril, foi para
Maputo e Suazilandia, acompanhado de um grupo de jovens militantes vindos
dos campos de treino, muitos deles da gerayao do Soweto, e foi nomeado
para dirigir a unidade politica, juntamente com o Zuma, p6de comeyar um
trabalho politico interno serio. Esses dois tornaram-se os chefes imediatos
da Sue e a casa Interna tornou-se o centra do Aparelho Politico.
Ja havia tanta gente na Interna que os habitantes originais mudaramse. A Sue e os filhos para um apartamento na Av. Julius Nyerere, que a Pamela
dos Santos ajudou a encontrar para eles. Muito perto da Escola Internacional
para onde os miudos podiam ir a pe todos os dias e com urna esquadra de
policia il mao.
O Faruk, da Seguranya, foi para la ajudar com as crianc;:as e as tarefas
diarias e, nao muito longe, era a casa de um casal belga, o Oscar e a
Bernardette, que trabalhavam muito de perto com o ANC e se tornaram um
bom apoio para a Sue e os filhos quando as coisas comeyaram a aquecer.
O Indres, a Saeeda e o Bram mudaram-se para urna casa semi-isolada
na rua de Dar-es-Salam, geminada com a casa do Marc Wuyts. Essa casa
tornou-se o Centro de Entregas e foi construido um alpendre no jardim para
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guardar as mercadorias. Tinha urna impressora e, tal como tantas outras casas
do ANC, estava cheia de armas. E, apas a chegada da mae da Saeeda, Alma
(gue sera apresentada noutro capituio), tambern se tornou o lugar ptefetido
para os almo<;:os de domingo de urna parte da comunidade do ANC.
O numera de camaradas do ANC gue chegavam a Maputo, guer
canalizados pelas altas estruturas guer directamente vindos do pais, crescia
de dia para dia. A Sue e todos os camaradas preparados faziam entrevistas
com os recem-chegados e tornaram-se muito bons a descobrir guem era
genuina e guem nao era e a decidir omelhor uso a dat-lhes. O perigo de
aparecerem criminosos ou informadores era constante e, a medida gue o
trabalho aumentava, internamente, aumentava tambern esse perigo.
A Sue herdou um desses casos. Descobtiu-se gue um camarada
chamado "Special" era um informador e toda a gente gue tinha saldo do pals
por intermedio dele estava sob cuidadosa vigilancia e analise. Um deles era
o Gab. Quando a Sue chegou ele ja estava sob observa<;:ao ha guase um ano.
Nao foi encontrado nada gue indicasse gue ele estivesse a trabalhat, fosse
como fosse, para o inimigo. Mas os estigmas persistern. E ele nao foi vivet
com os outros camaradas na Interna.
Foi dessa maneira gue ele foi viver com a Sue e desenvolveu-se um
relacionamento muito proximo entre eles, guet em termos de trabalho guet
pessoais.. Ele era um camarada calado, alguns pensavam mesmo gue um
pouco estranho. Raramente sala embora, por vezes, gostasse de urna convetsa
com o Sertorio, dado gue o pai dele era o director da escola secundaria, petto
de Tzaneen onde o Sertorio tinha estudado.
O Mac Maharaj era o chefe do aparelho politico no Botswana, no
Lesoto, em Maputo, na Suazilandia, em Londres e, mais tarde, em Harare.
Portanto a Sue estava directamente dependente do Ronnie e do Zuma, gue
dependiam do Mac. Quando oRonnie come<;:ou a passar muito tempo na
Suazilandia, a Sue e o Zuma come<;:aram a trabalhar muito juntos.
Os relatorios eram urna guestao muito importante. Quando o Ronnie e
o Zuma assumiram a direc<;:ao do Departamento Politico, em Maputo e
Suazilandia, guiseram sabet gue aparelhos existiam dentro do pals e pediram
gue isso lhes fosse comunicado por escrito: as pessoas, as historias, as liga<;:6es,
etc. Quando come<;:aram a fazer isso descobriram como era valioso terem
por escrito aguilo gue sabiam e, por conseguinte, poderem descobrir aguilo
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que vagamente assumiam mas de que nao tinham a certeza. Este processo
de re1atarios foi desenvoivido ate ao pormenor e, dia apas dia, a Sue sentavase ao pe do Zuma e debatia o re1atario que vinha do interior, descodificava
os nomes e analisava o conteudo, qual era a situac;:ao e que conse1hos, ou
ordens, deveriam mandar de volta. Gasu\'am-se muitos recursos e tempo a
recolher os re1atarios. Nao havia assim tantos correios e e1es tinham que ser
treinados, tinham que ser encontrados esconderijos para cartas e trazer os
re1atarios para o exterior. Mas e1es transformaram-se num instrumento de
valor incalculave1, que eram todos mantidos em Maputo e, eventualmente,
enviados para Lusaka. O grande receio da Sue, hoje, e nao saber o que teni
acontecido a esse material apas 1994. Estara nos arquivos de Fort Hare ou
estara guardado noutto sitio qualquer? O Rachid exprimiu a mesma
preocupac;:ao sobre todo o material e re1atarios que e1e sabe que chegaram a
Africa do Sul mas nao sabe onde estao agora.
Estes re1atarios tornaram-se, tambem, um instrumento democratico.
Os quadros no interior do pals podiam mandar a sua opiniao e sugest6es ate
a Direcc;:ao e, em muitos casos, as quest6es eram debatidas e era dada uma
resposta. Mas a estrada era longa e sinuosa. As respostas levavam um tempo
infinito a regressar a origem. Era uma tentativa de dar influencia a todos os
niveis do Movimento em circunstancias que nao ofereciam, na verdade, as
possibilidades de urna democracia real.
Uma das pessoas mais conscientes sobre a necessidade dos re1atarios
era o KB. 8G • o KB. trabalhava no apare1ho do Natal, no interior do pals,
quando o Mac obteve a informac;:ao de que todo o aparelho estava em grande
perigo e insistiu em o retirar do pals. Para grande furor do E.B.
Sue: Quando o George Naiker joi retirado do pais) tinhamos que retirar o
E.B.. Ele estava a seguir na linha. E ele joi passado para a Suazilandta e os
camaradas empacotaram-no no carro para i\1orambique e disseram-Ihe: Ficas
aqui. Ek ficou no apartamento do Bobl?J em Maputo. Estava fmioso. O que tf
que voces estao a fazer? As pessoas Ilao suspeitar e eu tenho que regressar ao
Natal. O Ronnie e o ZUIIlaforam chamados a UIII encontro impOltante em Lusaka
e disseraIII el Sue: Bem) tu tf que ficas a Chifial: Nos nao estaremos ca. E todos os
'" Ibrahlm Ibrahlmo Na nova Africa do Sul estå a trabalhar na PresIdencIa da RepublJca como um dos
consultore, mal' prOJdmOS do Presldente Tahbo Mbekl.
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dias eu ia verijicar o apartamento de/e. E todos os dias e/e bareifustava comigo
durante horas. O que e que voces estao a fazer? Vou-me queixal: Estava tao
obcecado.
Quando nao lhe permitiram regressar, o E.B. insistiu em ser colocado
na Suazilandia e desempenhou um papel muito importante nos contactos
com as pessoas do interior, sempre ocupado com esconderijos para cartas,
guest6es de comidas, contactos. Mas, antes dc tudo, ele era exemplar a recolher
e elaborar relatorios. Foi, em larga medida, devido a sua dedicac:;:ao gue as
pessoas no exterior souberam tudo sobre os sindicatos, a FDU e outros
acontecimentos no interior do pafs.
Num certo momento a Sue recebeu urna informac:;:ao do Alpheus sobre
um velho changane gue fazia negocios viajando entre Kathlehong e Maputo
na sua carrinha azul e gue vivia no bairro do Triunfo guando estava em
Moc:;:ambigue. Ele estava interessado mas tambem um pouco prudente em
relac:;:ao ao ANC Depois de algumas conversas com ele a Sue descobriu gue
cle tinha contactos com um jovem, tambem changana, no muito importante
sindicato dos metalurgicos, UMAWOSA. Pediu-lhe para trazer o jovem,
"Grace" a Maruto e ficou muito impressionada com o seu trabalho e a sua
dedicac:;:ao ao l\NC Cada vez gue ele sala do pafs havia trabalho para tres
meses com toda a informac:;:ao e todas as ligac:;:6es gue ele tinha feito. O Gab
foi envoivido e tornaram-se cada vez mais proximos dele, ate ao momento
em gue foi decidido gue o Gab deveria voltar para o interior do pafs e, junto
com o Grace, organizar estruturas clandestinas.
O Gab ficou hi perto de um ana e, guando voltou para fora, tinham
organizado estruturas no bairro popular de Alexandra, em Thembisa, em
Kathlehonge, em Soweto, entre a juventude e, e claro, dentro do propria
sindicato.
Tal como gualguer outro camarada infiltrado de regresso ao interior do
pafs, o Gab tinha gue ser apoiado da rectaguarda. Tinham gue lhe mandar
dinheiro. Foram enviados milhares de rands. Para o alojamento, para os
transportes, para a comida, para prendas e subornos. O dinheiro era, por si
so, um capftulo no ANC Parecia ir e vir sem nenhum comtrolo. Em Lusaka,
o Tesoureiro Geral recebia-o de diferentes fontes, muito da Uniao Sovietica,
algum de alguns outros governos. Normalmente vinha em notas, porgue uma
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conta bancaria podia ser seguida. Por vezes em baus. Por vezes atraves de
Londres. Depois, atraves de Lusaka, chegava a Maputo. O ANC tinha um
acordo com o governo mo<;ambicano para o deixar passar. Depois o Escritorio
do ANC entregava-o aos diferentes aparelhos. A seguir os correios tevavamno a Suazilandia ou para dentro do pais. Bm carros ou nos seus corpos.
Milhares de rands passavam de mao em mao dessa forma. Bm alguns casos
os camaradas eram honestos e o dinheiro aterrava onde devia...
Sue: Havia momentos em que os suazis jechavam aJronteira. Havia mOJJJentos
em que eu era a unica pessoa que Id podia ir eJui Id repetidas vezes. Uma das
vezes Jui COIlI o Jory. Eu ia carregada de dinheiro. Tanto dinheiro nos JJJeus
sapatos e el vo/ta do meu Cotpo - joipara a operafao na SASOL - e detonad01'es
nos JJJeus bolsos. Era urgente. Gise. Nao se eonseguiu ningem para ir.. Eu tinha
um passaporte britanico. O Jory viu o eatTo a ser catTegado, porque senJjJre pensei
que era me/hor os miudos verem, para nao ctiarem UIlI problema, do que nao
vereJJJ. Fecharam as jane/as. Conheces os proeedimentos. Eles sabiam porque. Os
mOfambieanos fizeram-nos sinaIpara passat: Chegamos el Suazi/dndia. Calados
e sonolentos. Quando eu ia a passar perto do jil1lcionario da alfandega ele disse:
Nao pode levar aquele cesto para dentro da Suazilandia por causa da febre
aftosa. Mas epara as cOIlJjJras. Nao pode levat: Eu respondi: OK, deixo-o aqui
e recolho-o no meu regresso. Ele respondeu: Nao o pode deixar aqui. Tett! que o
levar outra vezpara o lado mOfambieano. Eu sentia o suor a correrpara as notas
mas nao podia levantar suspeitas. O Jory gritou: Esta tudo bem, Sue? E eu
repondi-Ihe: Estou optima. Fica aqui sentado. Nao toques eJJJ nada. Eu voltoJa.
Voltei a pepara tras no que me pareceram 50 m,Jhas. Era JJJesmo ali. SenJjJre el
espera que aquilo caisse. Voltei para o carm. N um cetto ponto havia um eurral
para gado, do lado suazi. S 6 quando passamos esse ponto e e/e soube que Ja
estavamos na Suazildndia e que oJory me disse: Sue, podes parar o carro? Estou
e%ado. O miudo vomitou tudo o que tinha dentro. Cheio de nervos. Cheio de
nervos.
Tinham passado sete anos sobre o Caso Rabkin-Cronin e, nos principios
de 1984, o David Rabkin foi libertado. Foi directamente para Londres e a
Sue, a Franny e o Joby foram la ter com o marido e pai. Que encontro
maravilhoso e feliz...pelo menos para os miudos e o pai. Para o marido e para
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a mulher foi menos. Tinham que encontrar outro tipo de relacionamento. O
lugar do Dave tinha sido ocupado pelo Gab, mas a sua amizade e
envolvimento comum näo foram destruidos. A Sue e os milidos näo ficaram
muito tempo. O David tentou entrar na vida de Londres onde os pais estavam
felizes por o ter de volta. Mas ao firn de uns meses decidiu ir para Maputo
para continuar o seu trabalho para o Movimento e ir para junto dos fllhos.
Arranjou um apartamento e come<;:ou a trabalhar como jornalista para a sec<;:äo
em lingua inglesa da AlM e para a Radio Mo<;:ambique. Juntou-se ao grupo
do ANC que elaborava os relatorios mensais para Oliver Tambo, meneionados
anteriormente, e fez uma por<;:äo de trabalho c1andestino, levando material
c1andestino, inc1uindo armas, para a Suazilandia, muitas vezes junto com o
Rob Davies. Durante os 8 meses que viveu em Maputo parecia estar a dar-se
bem, a encontrar o seu lugar e rapidamente iniciou urna rela<;:äo muito proxima
e apaixonada com a professora italiana Mariella, a acima mencionada artista
do cartaz do Abdul lbrahim. Täo proximo era o relacionamento que foi
decidido que, depois de fazer o treino militar em Angola - um curto curso
intensivo para ele saber usar correctamente as armas - os dois iriam para
Lusaka com a Franny e o Joby. O plano era que ele trataria dos milidos
enquanto a Sue iria para o interior refor<;:ar as estruturas acima meneionadas,
que o Gab e o Grace tinham criado. Mas as coisas näo correram como estava
planeado. O David foi morto, em Angola, perto do fim da sua estadia. Num
exercicio de sobrevivencia, retirou a cavilha de um objecto explosivo mas o
mecanismo de relogio näo funcionou e aquilo explodiu-lhe nas mäos. Foi
levado a pressa para o hospital mas morreu antes de la chegar. Mais tarde,
quando estava num curso de direc<;:äo na Uniäo Sovietica, disseram a Sue
que tinha sido feita urna investiga<;:äo e as conc1us6es foram que todo um
lote de explosivos tinha sido sabotado de forma que näo tinha sido so o
David mas entre 6 e 8 camaradas, no interior do pais tinham sido mortos da
mesma forma. Um campo de treino recebeu o seu nome mas, ate ao momento,
a sua sepultura ainda näo foi identificada. O trabalho foi diffeil por causa da
guerra em Angola e por causa do facto de que as pessoas foram sendo
sepultadas urnas em cima das outras no cemiterio A Franny ainda vai ter que
esperar antes de poder mostrar a campa a um possivel neto do David, como
nos disse no Prellidio. E o mesmo se passa com muitos outros camaradas do
ANC, que perderam os seus entes queridos.
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ELES NAO FAZEM A AGUA,
MAS FAZEM A AGUA CHEGAR As CASAS
(SINDICATOS)
Tivemos sorte. Durante um langa periodo o John Nkadimeng, da
SACTU 87 , morou connosco em Maputo. Eu estive algum tempo ausente e
ele e o Alpheus fizeram um par perfeito na lida da casa. O casamento da
filha dele foi celebrado em nossa casa. Onde mais poderia ter sido? Nao era
aque/e o/ar que eu /he podia oftreeer? Como e1e diz, passados anos, com um
sorriso feliz.
Ele tinha tanto orgulho na Naomi! Quando e1e foi a primeira vez a
Maputo ja nao a via ha muitos anos. Ela estava nos campos de treino e,
depois, com o grupo culturai Amand/a. Ele coinseguiu ir a Maputo, com a
mulher, para um dos seus espectaculos em 1977.

Nkadimeng: Na a/tura em que a minha fl/ha estava no eoro do Grupo
Amand/a, quando vieram cantar a Morambique, eu estava na Suazi/tmdia e
esperava-se que josse assistir ao espeetaeu/o. Nao a vi em mais sitio nenhuJJl
senao dessa vez Quando estavamos para sair apolicia nao queria que jiJssemos)
nao queriam que eu sa/sse da Suazi/dndia eOJJl a minha esposa, ate o O/iver
TaJJlbo ter que te!efonar ao Rei e dizer-/he para nos deixar ir da Suazi/dndia a
Afaputo para ver a minha fl/ha.
E /a estavamos nos. Quando e/es estavam a cantar... eu a/i sentado com a minha
mu/her'~ ..eu quero ve-la. Nao a consigo Vet: Onde esta aNaomi? Nao a vtjo"
(risos) E !ci esta e/a, mas estao !ci todos aque/es eantores. Nao a reconhero. AN
eomerarem a cantar e eu disse: '.Ylgora sim, ja a vl(jo". A mae estava tao jUt70Sa
comigo(risos). 'Nao eonsegues ver a tua fl/ha que esta mesttIO el tua joente, " dizia.
Ela saiu (da Africa do Sul). Eles sa/ram depois de mim. Passaram para a
Suazi/dndia. Os meNS fl/hos. Todos. Foi o irmao mais ve/ho, a Naomi, a Isia, o
irmao mais novo) que morreu no Botsuana) e, bem, as 11Jais novas que vieram,
mais tarde, eom a mae, a She/fy e a G/oria. Porque Ja tinham sa/do todos.
Inc!uindo o meu fl/ho mais novo, que eontinua ainda ho/e em Cuba. A minha
8'
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mulher tinha saldo poucos meses antes de ogrupo Amandla ter ido a l\l[o;ambique.
Tillha acabado de sair com as CJian;as mais nOllas.

o Nkadimeng e assim. Brincalhao. Humano. Rindo-se de si proprio.Feliz
e orgulhoso da sua familia.
John Nkadimeng e um sindicalista ate a medula. No seu livra: A Lon
Amongst the Cattle (Vm Leao no meio do Gado), Peter Delius fala sobre
"Reconstrufao e Resistencia no Transvaal do NorteJ). E o John Nkadimeng
desempenha um papel importante na luta na Sekhukhuneland. Ali os
sindicatos, oPartido Comunista e o ANC tiveram que por os pes no chao
num ambiente rural e tiveram que compreender a impord.ncia dos
trabalhadores migrantes na inter-fertilizac;ao politica que contribuiu para a
revolta, em 1958, e para a formac;ao do U mkhonto we Sizwe em 1961. Ele
tornou-se parte da crescente inter-acc;ao entre os bairras populares e a
juventude rural dos anos 70 e, ainda hoje, quando o ANC precisa de apoio
para as suas ideias naquela zona, usa o Cda John Nkadimeng para mitigar e
reconciliar devido ao respeito de que goza entre o povo Pedi local.
Ele passou varios periodos na cadeia ou banido para urna residencia
fixa. Apas um aviso serio de que estava a seguir na lista das pessoas que,
pura e simplesmente, desapareciam, o Nkadimeng decidiu abandonar o pais
e, em 1976, apanhou urna boleia de um trabalhador da construc;ao civil que
ia com a sua comunidade religiosa a Suazilandia e sabia como passar sem
passaporte.
Logo que chegou aSuazilandia telefonou ao Representante em exercicio
em Mbabane, Stan Mabizela e ele, a esposa Tixie, os tres filhos e a irma da
Tixie deram-lhe as boas vindas. Viveu com eles ate se tornar o Presidente do
Orgao Superior na regiao. Foi nessa altura que comec;ou a ir a Maputo porque
o Orgao Superior compreendia a Suazilandia e Moc;ambique, onde trabalhou
de petto com Jacob Zuma e Joe Slovo.
Durante o ana de 1977 de viajou muitas vezes entre os dois paises e
rapidamente descobriu que havia prablemas com a policia de fronteiras suazi.
Urna vez que ele ia para a Uniao Sovietica, para uma reuniao, um dos policias
mandou-o parar e disse-lhe: "Da la cumprimentos meus em Moscovo".
Nkadimeng so podia compreender que eles tivessem sido informados por
Pretoria. Que mais saberia apolicia? Quando regressou perguntou-lhes
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dlrectamente se estavam a trabalhar para o
regime sul-africano e os polieias fiearam
furiosos. Os problemas eom os suazis sempre
tinham existido, mas tornaram-se mais
agudos depois da morte do Rei Sobuza. Ele
c Oliver Tambo eram grandes amigos e ele e
Mabhida eram grandes amigos. Mas, na
SuaziLlndia, nunea se podia estar seguro,
eomo mostra o exemplo do espeetaeulo da
filha em Maputo.
Outro exemplo afectou Thabo Mbeki
c Jacob Zuma direetamente. Eles viviam na
SuaziLlndia na altura em que:
John Nkadimeng
(parcia1mente tapado)

Nkadimeng: Um dos nossos que
trabalhava na clandestinidade joi encontrado pela policia suazi com Nma mala cheia de armas. Disseram-Ihe: A bre.
Deixa ver o qNe tens af. Ele respondeN: Abram voces. EntJo os sNa:<js pegaram
!tele e meteram-no no carro e levaram-no d esqNadra da poNcia. Fizeram Nm
relatorio ao Rei sobre o assunto. O Rei disse: 'Teguem nessas pessoas e coloquemnas em MOfambique, com as malas deles. NJo os entreguem aos boers)). Thabo
lvIbeki e oJacob Zuma joram expulsos da SuazilCindia e nJa voltaram apoder
trabalhar Id. AlgutlS elementos da propria po/fcia do S obuza (o rei de
Suazilandia nessa altura) e os seus proprios politicos nJo sabiam do nosso
relacionamento. AlglIns sabia!IJ. J\1as nJa jaziam nada porque ele era o Rei. O
Rei i a lei.

Em 1978 o Cda Nkadimeng veio viver permanentemente para Maputo.
Foi quando se instalou em nossa easa e la ficou durante a maior parte do seu
tempo em Moc,:ambique. Era um homem que usava muitos chapeus: o ehapeu
da SACTU, o ehapeu do Orgao Superior, o ehapeu do PCAS e o ehapeu do
AN C.
O que e que fazia a SACTU? De onde veio e para onde eaminhou?
Em Marc,:o de 1955, 14 sindieatos, representando trabalhadores negros,
mulatos, indianos e brancos estabeleceram o South Afriean Congress of Trade
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Unions, SACTU (Congresso Sul-Africano de Sindicatos) para representar
genuinamente todos os trabalhadores e para lutar contra o principal inimigo
da unidade dos trabalhadores, a separa<;äo por cores.
Na pratica o SACTU nunca teve o estatuto de organiza<;äo legal. A sua
direc<;äo foi sempre perseguida pela policia, banida com residencia fixa e
detida. Em 1956 quase todos os seus quadros e dirigentes activos foram
detidos, acusados de alta trai<;äo. E, em 1960, durante o Estado de
Emergencia, näo menos de 200 activistas do SACTU foram presos sem
julgamento. O Presidente Nacional, Steve Dlamini tinha sido preso e, mais
tarde, deixou o pais. Alguns foram mesmo executados, como o patriota do
povo Vuyisile Mini. Tinha sido necessario suspender a realiza<;äo de
Conferencias Nacionais e a actividade dos escritorios e, embora o SACTU
continuasse a existir nos sindicatos individuais e ao nivel das fabricas, o
peso da sua impordncia tinha agora que ser levado para o exilio onde, como
no caso do Nkadimeng, a maioria dos seus dirigentes teve que procurar refugio.
O SACTU era muito fraco nos anos 60. Ray Alexander elaborou um relatorio
dizendo "Que havernos de fazer com o movimento sindical?" que foi
largamente discutido na reuniäo do Comite Central em Moscovo, em 1978.
Parece que ele näo estava apenas fraco dentro do pais mas tambern no exilio.
John Nkadimeng tern a seguinte explica<;äo:
Em pnmeiro /ugatj uma das mais importantes raziJes para o SACTU ser Utll
movimento sindica/ efectivo, foi que desde o seu infcio, quando alguns de nos
eramos jovens, quando tfnhamos sido formados em Organizafao de Sindicatos,
joi influenciado pe/o movimento progressista, especia/mente oPCAS, CI!/OS dingentes
setJtpre tinham dito que o PC e 11m dirigente itJtpOltante da dasse traba/hadora.
E/e traba/ha atraves dos sindicatos e influencia o pensamento dos traba/hadores
e dinge-os pe/os canais correctos para a SIla prr5plia /ibertafao. E tanto e assim
que o traba/hador do PC deve mo/dar a missao dos sindicatos em /inhas
progressistas para as encontrar sempre entre os traba/hadores. Para os
consciencia/iZat: Para eles perceberem qlle eo seN traba/ho que prodNZ tNdo aquilo
de que vivemos, que bebemos e COlllemos. E/es nao fazem a agNa, mas fazelll os
meios que nos fazelll chegar a agua, os meios para fazer a agua disponfve/ dentro
de casa, devido ao eiforfo dos traba/hadores. Nao sao apenas pessoas qNe tem
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que traba/har ate morrerem sem criarem umJuturo para si proprios epara os seus
fl/hos.
Depois o eda Nkadimeng torna-se mais especifico:

o SACfU nao Joi banido junto com os outros.

DeJacto, o SACTU nunca fåi
banido. O que acontecia era que eramos nos, individua/mente, que eramos banidol8
porque e/es percebiam que} se banissem os sindicatos enl si, iallJ ter grandes
diJiculdades} porque af iam ter a classe traba/hadora a /evantar-se e dizer: "Nada
disso)). E/es nao se atreveram a banir os sindicatos como tal mas baniram as
pessoas influentes dentro dos sindicatos.
A1uitas das pessoas influentes tiveram que deixar opafs} algumaspara sejuntarem
ao Umkhonto, outras estavam na cadeia e} portanto, durante Ulll tempo estava
muito Jraco.
Foi por isso que se tornou necessdrio que aque/es de nos que estavam no exterior
Jormdssemos UIlJa A/ianfa com o ANC, efizemo-/a mais fårte quando chegdmos
Id e comefamos a virar as atenfoes para o nosso pafs.
O primeiro Presidente do SACTU no exf/io Joi Steve D/amini.
E o Moses Mabhida era o Vice. O Secretdtio} nessa a/tura} era oJohn Katsewe.
E/e deixou Londres efåi para Francist01vn. Para o Botsuana. Tinha uma casa
em Francistown. Eu tornei-me Secretdrio Geral e o Thosamile Botha, que acabava
de sair do pafs, tornou-se meu assistente.
Era facil ser organizado no exterior. A dificuldade era manter a liga<;:ao
aos sindicatos no interior do pais. Tentar dirigir o seu trajecto. O facto de
Nkadimeng estar taG perto do pais, estar na regiao, tornou isso possivel. O
Alpheus lembra-se de muitas ocasi6es em que deixava a casa ao Nkadimeng
de manha, sabendo que ao longo do dia teria lugar urna reuniao entre a SACTU
no estrangeiro e alguns clirigentes sindicais vindos do interior. Estes encontros,
mais do que quaisquer outros, tinham que ser extra-secretos devido ao facto
de os camaradas vindos do interior terem que voltar para o interior do pais.
E agora, passados anos, acontece-lhe encontrar-se com pessoas que dizem
que o conhecem. Ele fica um pouco aflito e eles acrescentam: Nao, nunca
" o

bamOlento mdividuai comistJa eOl colocar a, pessoas COOl resIdencia fixa, muitas vezes em locais
\, lnginquos e isoiado,. (Ndo1)
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nos conhecemos mas sabiamos que a nossa reuniao era na sua casa e, na
realidade, vimo-lo a sair de casa para nos dar a possibilidade de nos
encontrarmos com o eda. Nkadimeng.

Nkadimeng: Comepimos a itiflumciar os sindicatos no interior sobre o que
deviam fazer a pattir do ponto onde estavanjOs. E pedfamos a cettas pessoas) de
certos sindicatos) para virem falar connosco.
Nessa altura nao havia COSAW9• Havia diJerentes sindicatos) nao uma
organiZa[ao central Uma das espinhas dorsais do SACTU nessa altura era o
Sindicato dos Mineiros. O Sindicato do sector Alimentar e similares. O Sindicato
dos Trabalhadores Texteis. O Sindicato dos Trabalhadores Ferrovia170s e o
Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Esses eram os sindicatos fortes no
inte1ior do SACTU. Do interiOt: E forJJJaraJJJ-se outros. E costUJJJavanJOS encontrarnos COJJJ e/es. E entao conseguiJJJos) em larga medida) fazer a liga[ao entre eles e as
suas contra-pattes eJJJ todo o mundo) inciuindo Londres. EspecialJJJente Londres.
Foi por isso que o quaItel general do SACTU come[ou por ser em Londres.
Depois nmdou para Maputo) em 1982.
E algumas pessoas passaram a trabalhar a tempo inteiro. Algumas delas eranJ
pagas. Mas o principal era que aquilo era infuenciado a partir de Londres. Foi
essa experiencia que) provavelmente) injluenciou o Pattido COJJJtmista a realizar
a retmiao do Comite Cmtral pe1to da fronteira) em Maputo) pela p17meira ve~
quando eu era o Presidmte do Orgao Sujm70r em Mo[ambique.
O Comite Centra~ que estava baseado em Londres e Lusaka) teve que concordar
com viI' a lvIaputo pela primeira vez.
Foi uma sessao muito) muito importante.
Fez uma abertura. Foi por isso que se formou a Frente Democrcitica Unida.
Quando maram a FDU 700 organiza[oes Juntaram-se debaixo de um mesmo
guarda-sol Nunca houve uma organiZa[ao em Africa) se i que houve no mundo)
capaz de organizar as pessoas daquela forma. 700 organiza[oes debaixo do
meSJJJO guarda-so~ a FDU.
Talvez uma das maiores vitarias do Movimento.
Nkadimeng: Os sindicatos) que agora estavam ligados aos JJJovimentos de
libetta[ao) COJJJe[araJJJ a debater a forJJJa[aO de UJJJa cmtral sindica~ do tipo do
89
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no interior do pafs. Nos acompanhdmo-fos e) na reafidade) quando)
pefa plimeira vez na historia da nossa revofupio) foi jormada a COSA TU; nos
escrevemos-fhes a dar as boas vindas. E o Executivo da COSATU visitou-nos.
O Bahai) o antigo Presidente da COSAT~ e o Jqy Naidoo) com mais duas
pessoas, forant Id eforam recebidos por nos. Foram ao Paldcio da Presidencia) em
Lusaka. Eu dirigi a defegarao.
Estavamos a dar-fhes a nossa benrao e dissemos-fhes que tinham flito a coisa
mia e nos nao iriamos entrar em competirao. Porque) estas a ver, afgumas pessoas,
quando se estava a discutir por causa dos nomes) quando um grupo de militantes
do SACTU decidiu que nao podfamos dar-nos ao fuxo de mudar o nome) e o
Dfamini dizia o mesmo. E houve afguem que disse apenas: "Em vez de comerar
por um S) mudem a posirao das fetras e comecem com um C E a mesma coisa)
excepto por uma fetra. E a mesma coisa. "
Mas nem toda a gente era da mesma opiniao. Os nomes sao simbolas e
tern muito significado.

Nkadimeng: Steve Dfamini) o nosso Preszdente) nao concordou connosco. Dizia:
"Bem) jui vencido pefa maioria mas) no que me diZ respeito) des nao tem nada
que mudar o nome do SACTU". Mas nos di:(jamos: Ofha Id) homem) o que e
que tem o nome? Sao as mesmas fetras noutras posiroes" Dissemos que aquefas
pessoas deviam sentir que aquifo era defas. Quando se formou a SACTU des
nao estavam Id. Agora se efes proplios ofomtaram evamos trabafharJuntos quaf
e o probfema?
Para alem de dar apoio moral a COSATU, o SACTU angariou dinheiro
que foi enviado para os sindicatos no interior. Foi enviado a COSATU e a
sindicatos espedficos na AS. Alguns sindicatos em Londres estavam ligados
aos sindicatos progressistas na AS e recolhiam dinheiro para esses sindicatos.
Esse era o objectivo central do SACTU.
Mas tambern trabalharam juntos com os sindicatos mo<;:ambicanos.
A central sindical mo<;:ambicana, a OTM, era muito fraca. Ou antes,
foi concebida de forma diferente. Enquanto o SACTO foi formado para
combater o Estado (sul-africano) e os empregadores, e retirava a sua for<;:a
dessa tradi<;:ao, a OTM em Mo<;:ambique era - como em todos os pafses
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socialistas - formada pelo Estado, o Estado dos Trabalhadores. Havia urna
pequena bolsa de sindicatos que tinham lutado contra os portugueses.
Principalmente os Trabalhadores dos Portos e Caminhos-de-ferro. Mas,
basicamente, embora Mo<;ambique, na altura da Independencia, fosse o 8°.
pais mais industrializado em Africa, os trabalhadores nao estavam organizados
e so se come<;aram a organizar quando a Frelimo chegou ao poder. Deve ter
sido interessante para o SACTU ver a experiencia real de como os seus
hospedeiros organizavam os trabalhadores da mesma forma como a sua amada
e admirada Uniao Sovietica fazia.
E claro que havia urna liga<;ao entre o SACTU e a direc<;ao
mo<;ambicana e todos nos recordamos dos cortejos do 1°. de Maio onde o
ANC quase roubava o protagonisrno, em Maputo, cantando, fazendo a dan<;a
das botas, dos mineiros, e o Toy-toy90 pelas ruas. Todos vestiamos as nossas
camisolas brancas do SACTU e estavarnos na linha da frente das
comemora<;6es e do divertimento. Sentiamo-nos como reis e rainhas. Os
mo<;ambicanos permitiam-nos desempenhar um papel chave. Estavam em
clara e constante solidariedade connosco e com os trabalhadores sul-africanos.
Viva.
No ataque a Matola, em 1981, a Casa do SACTU foi urna das tres que
foram atacadas. Nao sabemos que informa<;ao, exactamente, eles tinham sobre
as tres casas mas, na mente do Cda Nkadimeng nao existem duvidas de que
os sul-africanos tinham um medo mortal dos trabalhadores e do SACTU.
Nao era necessaria muita retorica para compreender o poder dos trabalhadores
sul-africanos quando organizados.
Devido ao seu numera e devido ao seu objectivo comum, os camaradas
do SACTU trabalhavam muito em comum com os aparelhos politicos. Um
exemplo foi a historia que a Sue nos contou sobre o Grace e o Gab a montarerri
a resistencia nos sindicatos. Mas ha muitos exemplos dessa coopera<;ao.
Enquanto ele morou na nossa casa, ele e o Alpheus tinham aquelas conversas
que nunca se deixava de ter quando se estava entre camaradas. Numa delas
colocaram urna interroga<;ao no facto de todas as reuni6es dos comunistas e
dos sindicatos, em que estavam presentes os dirigentes do ANC-SACTU e
do PCAS se realizarem na Uniao Sovietica ou nos paises de Leste. Porque
~, Forma de manifesta~åo politica propria da Åfrica do Sul em que os manifestantes saltarn para cima e para

baixo.(N.doT.)
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nao mais perto do pafs? Nao so por causa dos custos mas tambem para garantir
que eles pertenciam a Africa Austral. Para alem disso os dirigentes mais
importantes estavam todos em Maputo: Joe Slovo, Chris Hani particularmente apas o ataque ao Lesoto, em 1982, quando a sua esposa,
Dimpho, se mudou para Maputo - e Joe Modise estavam em Maputo. O
Jacob Zuma tambem estava e os outros estavam em Lusaka. Porque ir para
Moscovo? E, como importante passo em frente nessa direcyao o SACTU
abriu o seu primeiro Escritorio, com pessoal executivo, em Maputo.
Em principios de 1982 o Cda. Nkadimeng mudou-se da nossa casa
para a Av. Julius Nyerere, onde foi morar com Ronrue Kasrils quando este
estava em Maputo. Nkadimeng permaneceu em Maputo ate ao Acordo de
Nkomati.
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Capitulo 18

CHAMARAM-LHE ESPANTALHO
(A SEGURAN~A)
Nao sablarnos exaetamente quem e que trabalhava para a Segurans;a.
Havia o Faruk, que trabalhava numa eoisa ehamada "a Casa Verde", na
Matola. Era um tipo simpatico e eheio de humor, que fieou em easa da Sue
nos primeiros tempos, e que passava todos os domingos, atras do Clube
Naval, eom a sua eana de pesea a tentar apanhar peixes verdadeiros no
Oeeano, provavelmente eomo distrae<;:ao dos outros "peixes" que peseava
ao longo da semana. Era falador e um bom amigo, mas nunea dizia urna
palavra sobre o seu trabalho. E havia o Socks. Ele trabalhava principalmente
a partir da Suazihindia mas, embora viesse muitas vezes a Maputo, nao o
eonheei pessoalmente.
A pessoa que todos conhedarnos era o Willie Williams. E todos
sablarnos que ele era o ehefe da Seguran<;:a. Era eom ele que tinhamos que
contactar se tivessemos eonhecimento ou medo de que aeonteeesse alguma
eoisa e era dele que vinham as ordens para irmos dormir noutro sltiO e nao
em nossa easa. Sempre me impressionou eomo um homem muito firme e
dedieado... mas, para ser honesta, tinha um boeadinho de medo dele... talvez
pelo trabalho que ele realizava.
Urna eoisa penosa foi que o Willie, ehefe de urna area ta~ senslve1
eomo era a Seguran<;:a, teve difieuldades em ser aeeite pelo Movimento. S6
me estou a apereeber disso agora, ao falar eom ele, tantos anos mais tarde.
Diz, eom um sorriso, que sempre o eonsideraram eomo um "lumpen". E era
um "lumpen" e falando claramente, foi um eriminoso, antes de se juntar as
fileiras do ANC. Ele conta, eom urna gargalhada, eomo desde o seu primeiro
dia eomo trabalhador numa lavandaria em Joanesburgo, roubou o dinheiro
que devia ter entregue aos patr6es; eomo deixava alguns prisioneiros fugirem
do earro quando os levava de urna eadeia para outra; eomo aprendeu a roubar
carros e tambern, por vezes, eomo raptava pessoas que tinham aeabado de
levantar dinheiro no baneo em grandes quantidades para pagar aos
trabalhadores. Sempre suficientemente esperto para troear de emprego antes
de ser apanhado.
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E termina a historia do seu passado criminoso dizendo:

Williams: Fizemos quatro ou cillCO desses traba/hos (raptos). E entao eu disse:
Basta.
E, sem nenhum periodo de transi<;ao, aderiu ao Umkhonto. A pessoa
que o recrutou, Mtwaleli, queria faze-lo passar por toda uma explica<;ao das
razoes pelas quais o ANC estava a lutar, mas o Williams pediu ao recrutador
para saltar toda essa parte e chegar afas e de como fabricar bombas de gasolina
e realizar pequenos ataques, ate poder deixar o pafs para ir receber instru<;ao
militar a serio. A sua primeira missao no interior foi roubar dinamite do po<;o
de uma mina guardada pe1a policia. Tiveram muito sucesso. Ele tambem
ajudou a me1horar a qualidade dos coctai/s Molotov91 • Mas recusava-se a usalas contra as esquadras de policia argumentando que os policias eram pessoas
como eles e sugeriu que fossem para as areas dos brancos.
Deixou o pais e conseguiu chegar aTanzania quase da mesma maneira
que o Lennox e quase na mesma altura. Tornou-se um combatente que
conseguia suportar mais coisas que muitos outros. Estava habituado a uma
vida dura desde muito novo.

Williams: ElIJ Dar o ANC perguntou quem era o chife do grupo que tillha
chegado. Embora houvesse cinco tipos mais ve/hos do que eu disseram que era eu.
O/haram para nos e disseram: 'Lumpen. Este grupo deve ser devolvido ao pafs.
Os tipos de Joanesburgo nao sabem como reerutar. Vdam so o que nos tJJandaram.
Lumpen. Um bando de tsotsi!2 de Joburg."
Tal como o Lennox ele tem montes de historias para contar dos campos
de treino na Tanzania. Foi para a Argelia para receber instru<;ao militar com
o primeiro grupo e tem orgulho em dizer que recebeu instru<;ao no mesmo
local que Ben Bella 93 . Depois foi receber treino mais avan<;ado na Uniao

91
92
91

Bombas feitas com urna garrafa cheia de gasolina e um peda~o de pano a arder. (N.doT)
Bandidos, marginais. (N.doT.)
Argelino que dIrigiu a luta de hberta~äo contra o colomalismo frances. Veio a ser Presidente do novo
pals. (N.doT)
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Sovietiea onde eompletou um eurso de dez meses sobre trabalho de
espionagem. Com ele estava Peter Borake.
Sentia-se pronto a ser mandado de regresso ao pals para lutar, mas
disseram-Ihe para esperar porque a diree<;ao, no interior do pafs, tinha sido
presa. Passou varios anos em Livingstone onde se dedieou a um eerto numera
de aetividades finaneeiras eomo eobertura para a opera<;ao Wankie. Como
sabemos esta missao falhou. Foi enviado de nova para a Uniao Sovietiea
onde, dessa vez, fieou seis anos e reeebeu forma<;ao agricola. Antes de
terminar o eurso o ANC ehamou-o de volta a Lusaka onde queriam que se
oeupasse da Farm Chongela, que tinham adquirido reeentemente perto de
Lusaka.
Ele reeusou-se afiear em Lusaka, fez os seus proprios eontaetos eom o
Peter Boroke, em Mo<;ambique, que estava a ter difieuldades em lidar com o
ereseente trabalho de seguran<;a por la, devido a um influxo de agentes via
Suazihlndia e Lesoto e, atraves de Cassius Make, arranjou um bilhete para
Maputo. A Diree<;ao, em Lusaka, so soube disso quando alguem lhes disse
que tinha eneontrado o Williams em Maputo. Chamaram-no de volta mas ele
recusou-se a ir e fieou a trabalhar para o Peter em Maputo.
Nas suas proprias palavras:
Williams: O Peter disse-me: "O doutor quer-te ver. Vieste sem autotizafao
deles. Toma Id o bilhete para regressares a Lusaka. A Direcfao dissepara fazeres
isso.}} "Mas quem sao eles? Nao os conhefo. Vai-Ihes dizer que podenJ irpara o
Inferno. }}
Estava-se em 1978. A altura em que as estruturas do ANC foram
reorganizadas, inc1uindo o departamento de Seguran<;a. E o Williams
eneontrau o seu lugar.
O Peter Boroke estava eheio de trabalho porque estava a lidar quer
eom o trabalho pdtieo de seguran<;a quer eom o do RPC 4 , de que era membra,
e com as eonstantes reunioes para as quais voava para Lusaka ou ia a
Suazitindia. Pura e simplesmente nao eonseguia tratar de tudo e, rapidamente,
deeidiram-se por urna divisao do trabalho: o Peter enearregava-se de todo o
trabalho oficial, das reunioes e das viagens, e o Willie fieava na retaguarda a
94
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fazer o trabalho do dia-a-dia no Escritorio juntamente com um grupo de
jovens camaradas.
Com o crescimento da populac;:ao do ANC havia muito trabalho a fazer.
E como eles trabalhavam! Nessa altura ja tinham passado uns anos sobre a
instruc;:ao militar do Williams, mas ele sentia o que tinha aprendido a vir a
superffcie. Rapidamente descobriu que havia muitos erros e muito trabalho
de base que nao tinha sido feito e dedicou-se a isso, passo apasso, compilando
um processo, um enorme processo. A primeira pessoa que o leu foi o Cda
Mabhida, na Suazihlndia. Depois o Mabhida mostrou-o ao ].S. em Maputo e
levou-o ao O.R. em Lusaka. A Direcc;:ao ficou impressionada. Muito
impressionada. E so nessa altura decidiram nao o incomodar mais e a
deixaram-no ficar em Maputo. Apartir desse momento a Direcc;:ao passou a
respeitar o trabalho dele.
Uma coisa boa desse respeito foi que a Direcc;:ao decidiu atribuir algum
dinheiro ao departamento deles. A Seguranc;:a tinha gente a trabalhar para ela
no interior do pafs mas nao tinha capacidade para financiar essas pessoas,
nem sequer o seu transporte de Joanesburgo ate a Suazilandia, quando traziam
as informac;:6es. O Departamento nao tinha nenhum transporte, apenas um
carro, um Ford, com que tiveram que se contentar ate obterem um Peugeot
404, um carro que lhes deu muitos problemas. Apas o Williams ter entregue
o dossier passaram a receber 3000 rands por mes.
Ele e o Peter construfram uma rede, no interior do pafs, cujo contacto
mais importante era urna pessoa que trabalhava em Pretoria, no Departamento
de Seguranc;:a. Esse infiltrado estava em contacto directo com alguem em
Nelspruit que podia passar, imediatamente, a fronteira para a Suazilandia e
Maputo e era, por isso, uma ligac;:ao perfeita. A rede tinha estado adormecida
por falta de dinheiro mas, a partir dessa altura, o trabalho podia comec;:ar.
Um dos primeiros avisos do contacto em Pretoria foi de que iria haver um
ataque as residencias do ANC em 1979.
Williams: Recebemos a inftrmafao de que algumas residencias do ANC seriam
atacadas. Dissemos isso aos mOfambicanos, que iria haver um ataque, e que so
/evaria 5 minutos a irem desde a fronteira ate aonde iam e vo/tariam para tras.
Sera que podiam riforfar a sua artilharia? Mas e/es norma/mente nao nos /evavam
a serio. Alguns de/es nao confiavam em nos.
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Um outro acontecimento, em 1979, explica porque a Seguran<;a
mo<;ambicana, o SNASP, nao "confiava" neles.
Receberam informa<;oes, urna lista de nomes. Mais urna vez do contacto
em Pretoria. Havia um nome que nao conseguiam compreender. Havia o
nome 'Jorge" e o nome "da Costa" . Nao conseguiam perceber se era a mesma
pessoa. A informa<;ao dizia que havia alguem na lista que nao merecia
confian<;a, que estava a trabalhar para o inimigo. O Williams foi informado
de que a lista de 45 nomes era de pessoas que visitavam frequentemente a
Africa do Sul em negocios. Quando o Williams perguntou aos mo<;ambicanos
eles disseram que nao sabiam. Para alem desse Jorge e desse da Costa havia
mais tres nomes suspeitos.

Williams: Nos tfnhatlJos dito ao Mabhida que estdvamos a ser muito senos a
respeito desta injortlJafao. Porque e que nao Ihes das isto? Ele disse: 'Ja dei ao
Matsinha (na altura Ministro da Seguran<;a) Pega nisso e vai da-lo aos tipos
dos quartiis porque a questao tem a haver com ° exerato. JJ
Peter e Williams foram imediatamente aos quarteis e explicaram a
urgencia do caso, porque o Costa e outros iam-se reunir no dia seguinte as 15
horas em Manzini e sugerimos que pessoas da seguran<;a mo<;ambicana fossem
hi para ver quem estaria presente e tirar fotografias.
Nessa noite os paramilitares bateram a porta do Williams. O Peter estava
hi com ele. Vinham buscar o Peter. O Williams insistiu em acompanha-lo.
Directos aos quarteis. La, foram detidos e colocados em divisoes na cave.
Sem atacadores nos sapatos. Sem relogios. Conseguiram contactar o Mabhida,
que contactou o ministro Matsinha e, cerca das 3 horas, foram tirados de la.
Nunca mais receberam a lista de volta. O Williams expressa a sua frustra<;ao
porque urna parte da Seguran<;a mo<;ambicana estava com o ANC. Outra
parte nao estava e nao confiava na Seguran<;a do ANC.
Ele e todo o mundo tiveram que esperar ate J unho de 1982 para
compreenderem a razao desta situa<;ao e de nao terem voltado a receber a
lista.
O nome Jorge Costa era o nome do Director Nacional de Seguran<;a
em Mo<;ambique (SNASP) que so tinha acima de si o proprio Ministro e era
um conselheiro pessoal do Comandante em Chefe, Samora Machel. Nascido
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em 1952 em Nampula, de pais portugueses, foi estudar para Portugal de
1970 a 1974 e regressou a Mo<;:ambique na altura da Independencia, apoiando
entusiasticamente a Frelimo e, rapidamente, arranjou emprego como inspector
da policia. Foi para a policia de seguran<;:a em 1978 e, poucos meses mais
tarde, foi levado para Cuba com o chefe da Contra-Inteligencia Matias Xavier.
No seu regresso foi pramovido aquele posto de direc<;:ao e come<;:ou a
reestruturar o departamento. Tinha acesso a todos os processos, incluindo
os do ANC. Tinha a confian<;:a de Samora e foi nomeado chefe de um grupo
de 3 pessoas que, em conjunto com outro grupo de 3, do ANC, chefiado
pe10 Joe Slovo, devia formar urna comissao para planear afutura coopera<;:ao
entre as duas organiza<;:öes.
Nao esta clara em que momento exactamente ele decidiu mudar a sua
alian<;:a com a Frelimo mas, a 6 de Junho de 1982, desertou para a Africa do
Sullevando consigo muita informa<;:ao util para o regime do apartheid sobre
o ANC, as suas opera<;:öes e a sua coopera<;:ao com os mo<;:ambicanos.
Nao surpreende que o SNASP nao estivesse interessado em que o
Williams conseguisse descobrir aque1e "hornem de negocios" ,Jorge Costa e
as suas viagens a Africa do Sul e Suazilandia. O escandalo e o horrar que
explodiram em Mo<;:ambique, a 6 de Junho, abalaram Mo<;:ambique por muitos
anos.
A informa<;:ao importante seguinte, fornecida pela rede de Pretoria foi
sobre o ataque a Matola. Foram primeira informados de que um grande ataque
teria lugar em Setembro de 1980. Nessa ocasiao todas as residencias estavam
bern armadas. Como chefe da Seguran<;:a o Willie Williams montou um
esquema de defesa e foi tambern as casas dos membras do RPC. Mal dormia
e passou muitas noites a conduzir, as voltas nas ruas de Maputo. Mais urna
vez os mo<;:ambicanos nao o levaram aserio. Passou Setembra. Passou
Outubra. Nao aconteceu nada. O Williams obteve urna nova informa<;:ao:
antes de Dezembro. Tinham mesmo urna data: 28 de Novembro. Mas nao
aconteceu nada. Os camaradas passaram a chamar-Ihe "espantaiho".
Talvez 16 de Dezembra fosse urna boa data para o inimigo atacar. O
Dia da Juventude, o 16 de Dezembro? Espantalho. Ou 25, 26 de Dezembro.
Durante as ce1ebra<;:öes do Natal. Mais urna vez nao houve ataque. Eles
sabiam que os askaris eram pagos todos os meses entre 25 e 28 e tinham 4
dias de folga, regressavam e iam para as suas diferentes missöes. Talvez
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quando eles voltassem? Espantalho. o aparelho do Guebuza realizou um
seminaria para planificar as actividades do ana seguinte e foi para a
Suazihindia, o que era tambern a altura para se encontrar com amigas e
contactos. O Peter Borake, colega do Williams, sugeriu: Noite de Ana Nova
quando toda a gente estivesse bebeda. Mas volta u a näo haver ataque.
Espantalho. No 8 de Janeiro, aniversario do ANC? Espantalho.
A 28 e 29 o Williams, o Peter, o J oe Mukaba, o Farouk, toda a unidade
de Seguran<;:a sentiu que algurna coisa ia acontecer. E suspeitavam que os
boers iriam atacar as suas residencias na Matola, onde teriam muito material
de seguran<;:a.
Atraves do livra de Peter Stiff The Silent War, em que ele descreve a
Opera<;:äo Beanbag, o name que as SADp95 deram a opera<;:äo na Matola,
pode-se perceber porque e que a Seguran<;:a do ANC näo conseguiu obter a
data certa. A opera<;:äo deveria ter come<;:ado em Novembro-Dezembro de
1980. Estava tudo organizado. O grupo de comandos estava organizado. A
coluna de combate foi activada em Komatipoort ao por-da-sol, arrancou
como estava planeado e avan<;:ou a caminho da veda<;:äo da fronteira e
continuou atraves do mata ate a estrada principal para a Matola.

"Entaa tudo a que podia correr mal correu ma~ desde avarias nos veiculos ate
uma graveJalha nas comunicaroes radio (..) Na altura que chegaram il Maamba,
a 43 quil6metros da Jronteira, a situaraa mecanica tinha atingido o panta de
ctise... o comandante decidiu que o ataque fosse abortado.

Peter Stiff ab teve esta informa<;:äo das SADF, lendo documentas
internas dos seus arquivos. E urna leitura interessante porque os muitas erros
e enganos que ele revela no livra, näo säo dele mas sim dos servi<;:os de
espionagem sul-africanos. Fiquei surpreendida por ouvir falar de um primeiro
ataque falhado que nunca tinha vista mencionado nem sequer pelas pessoas
da nossa Seguran<;:a.
Peter Stiff fala tambern de um agente que vivia em Maputo, um branco,
ex-radesiano, que tinha anteriormente feito parte do Special Branch of the
,; South African Oefense Force (For~a de Oefesa da Africa do Sul) As for~as Armadas da Africa do Sul.
(N. daT.)
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British South African Police96 e que tinha trabalhado com o SAS97 nos tempos
da guerra. Esse agente conduziu, nessa noite, a partir de Maputo, para dar
aos atacantes informac,:öes finais sobre o estado das estradas, a existencia de
postos de controlo e outras questöes de interesse. Voltaremos a falar desse
agente num proximo capitulo.
Quando se perguntou ao Mabena e outros se havia negros entre os
atacantes sul-africanos ou se os "negros" eram brancos pintados de negro,
ele nao sabia. O Stiff da-nos aresposta atraves de uma historieta muito
divertida sobre o pastor da Igreja Reformada Holandesa que falou aos
soldados antes de partirem para a sua missao. O padre lanc,:ou-se numa grande
tirada contra os negros, sem levar em considerac,:ao que havia soldados negros,
que estava previsto que desempenhariam papeis-chave na operac,:ao, na parada
junto com os soldados brancos. Depois de falar sobre a grande batalha com
os zulus enfatizou que mesmo nos tempos modernos continuava a ser ans
witte mense - nos os brancos - contra die swmte mense - os negros. Os soldados
ouviram, embarac,:ados, enquanto o padre fazia de parvo e, por associac,:ao,
fazia o mesmo dos outros brancos ao predizer, confiante, que com as orac,:öes
as balas dos seus inimigos negros se transformariam em agua.
O Williams nao estava apenas frustrado por a Seguranc,:a moc,:ambicana
nao o ouvir. Apesar da sua alta posic,:ao como chefe da Seguranc,:a em
Moc,:ambique, a Direcc,:ao continuava a nem sempre aceitar as suas opiniöes.
Ralph era um fulano importante no aparelho militar. Era intocavel. Deve ter
sido um dos principais culpados por ter dado as informac,:öes que levaram ao
ataque. A Seguranc,:a suspeitava do Ralph, mas o seu aviso nao foi ouvido.
Houve demasiados incidentes em que o Ralph conseguiu uma fuga quase
impossive1. Uma vez eles iam ao encontro de uma fonte na Suazilandia, num
lugar perto de Manzini, ao ar livre, junto de uma pedreira. Um dos condutores
ficou com suspeitas e perguntou ao Ralph porque era que ele os levava para
um sitio tao escuro. O Ralph tentou convence-lo a continuar mas o condutor
disse que nao e voltou para tras. Quando ele fez marcha atras e uma curva
em U comec,:ou o tiroteio. Era uma verdadeira emboscada. Teriam sido mortos
ali.
O Ralph, no entanto, era protegido por muitas pessoas que nao queriam
%

91

Unidade especial das for~as de seguran~a rodesianas. (N.doT.)
Special Air Service. For~as de eJite rodesianas. (N.do T.)
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ouvir dizer que ele podia ser um espiao inimigo. Os militares do ANC
protegiam-no e, como ele faziam muito trabalho no interior do pafs, era uma
questao muito sensive1. Numa reuniao com o Joe Modise, o ].S., o Jacob
Zuma e o Guebuza, eles recusaram-se a ouvir o Williams e o ].S. ainda o
ofendeu ao dizer: "Por que nao vais mas e verificar a tua fonte?", um
comentario de que o Williams obviamente nunca mais se esqueceu.
So mais tarde e que o ANC se apercebeu que o Ralph era um informador.
E trataram dele de acordo com isso.
O Williams avisou da bomba que matou a Ruth First. Avisou todos os
membros do ANC, foi varias vezes as reuniöes do RPC e membras
individualmente e fez apelo a todos para nao abrirem cartas ou encomendas
mas para chamarem a Seguran<;a que as abriria para eles. Mesmo assim, a
Ruth nao ligou importancia ao avisa ou esqueceu-se dele. Para o Williams e
para todo o Departamento de Seguran<;a foi uma grande perda, uma grande
falha que os perseguiu durante anas.
Foi a mesma fonte de Pretoria que o avisou de que o regime estava
desesperada para capturar o September. Numa reuniao com o Mancheka
tentou influenciar a Direc<;ao para enviar o September para fora daquela
zona, para o mandar receber treino na URSS durante uns anas, como tinham
feito com outros camaradas. Mas o September era demasiado preciosa e o
seu trabalho demasiado importante para que fizessem isso. Veremos, num
dos proximos capituios, o que lhe aconteceu.
Quando o Peter Boroke se foi embora, pouco depois do ataque a Matola,
o Williams passou a ocupar o lugar de Chefe da Seguran<;a em Mo<;ambique.
O Williams ficou em Maputo ate 1984, quando foi substituido pelo Cda
Zuma como chefe do trabalho de seguran<;a. A fonte em Pretoria foi presa
em 1986 a condenada a 18 anos. O seu contacto em Nelspruit tambem foi
apanhado. Nessa altura o Williams estava em Lusaka. A fonte de Pretoria
conseguiu fugir e chegou a Maputo de onde o Zuma o mandou para a Zambia
em 1986.
O Williams gosta de mostrar ate que ponto era bom no seu trabalho
contando duas historias: Uma sobre como o o.R. levou uma nota de banco
para a Europa, feita pelo Williams. Os peritas europeus em falsifica<;öes
consideraram-na genuina.
A outra e sobre Irvine Khoza, actualmente Chefe da Associa<;ao de
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Futebol na Africa do Sul. De acordo com o Williams, o Irvine foi apanhado
pela policia do Zimbabue com 40 000 rands e mandrax. O Williams foi
informado, porque tinha sido ele a dar o dinheiro para ser levado para dentro
do pais. O Williams foi falar com o Secretario Geral, Alfred Nzo e disse-Ihe
que tinha que fazer alguma coisa. Tinha que o ajudar, senao o dinheiro todo
era confiscado. Tinha que escrever uma dec1ara<;:ao a dizer que tudo o que o
Irvine tinha com ele pertencia ao ANC. O Nzo recusou-se. Nao queria ter
nada a haver com o mandrax. O Williams tentou convence-Io mas em vao.
Voltou para o escritorio, pegou em papel com o cabe<;:alho do Movimento,
escreveu a dec1ara<;:ao e assinou com uma assinatura do Nzo perfeita.
Mas o Williams nunca acertou o seu relacionamento com o Movimento.
Em 1987 foi suspenso por alegadamente traficar mandrax e por roubo de
carros junto com um certo numero de chefes na Seguran<;:a. O inqwSrito nunca
foi terminado e, ate onde sei, continua ainda pendurado. Mas, em 2004 apas
o termino destas entrevistas, o Willie Williams faleceu.
Este camarada dedicado, mas sempre "lumpen", teve os seus proprios
problemas com o Movimento, mas o outro problema era que o ANC, em
tanto que tal, e os camaradas do ANC, eram muito descuidados com a
seguran<;:a.
Recordo-me de discutir com o Mike Muller, o amigo do Sertorio, da
Beira, que depois se mudou para Maputo, como muitas vezes me sentia
receosa de ser considerada urna medricas se levantasse quest6es de seguran<;:a.
Tinhamos que ser corajosos e, portanto, pensar em seguran<;:a era urna especie
de fraqueza. Admitir a derrota perante o inimigo.
\
Ha infindos exemplos da falta de cuidado dos camaradas no que diz
respeito a seguran<;:a. Camaradas que estavam na c1andestinidade severa
apareciam na Loja Franca e nao so compravam whisfe:y comb ficavam por ali
a partilhar a garrafa. Havia camaradas que iam ao interior do pais, em tarefas
muito sensiveis, e iam directos ter com antigas namoradas, come<;:avam cenas
de pancadaria com os seus actuais namorados e acabavam na cadeia.
Quando o Escritorio do ANC foi atacado, em Dezembro de 1982, os
camaradas que la estavam tinham saido para beber e passar a noite com as
namoradas, embora o lugar devesse estar guardado 24 horas por dia. Depois
o Representante-Chefe na altura convidou jornalistas para 13. irem, quando
tudo ainda estava urna confusao desorganizada. Talvez isso fosse para provar
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os prejuizos causados pelos boers. Mas a verdade e que havia todo o tipo de
documentos por ali, documentos de viagem, certidoes de obito, certidoes de
nascimento dos camaradas, a disposi<;ao de qualquer jornalista.
Fiquei satisfeita por saber ate que ponto a nossa Direc<;ao estava
preocupada com a seguran<;a. Mas para nos, que estavamos no terreno, era a
atitude dos camaradas com quem trabalhavamos que contava e se eles
respeitavam e confiavam no trabalho que estavamos a fazer. Riam-se de nos
se tomavamos a seguran<;a aserio. Demasiados camaradas foram perdidos
por causa disso.
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MALARIA E DOEN<;AS MENTAlS
(ASAUDE)
AFlorenee tinha trabalhado muito eom o Comite Medieo na sua
qualidade de uniea enfermeira formada, de 1976 a 1983, como ja vimos
num eapitulo anterior. Ela enearregou-se de muitas outras tarefas para alem
das estritamente medieas. Agora precisavam dela em Angola. E, ao mesmo
tempo, o numera de eamaradas que ehegavam a zona ereseia rapidamente.
Se aFlorenee disse que milhares lhe passaram pelas maos, quantos mais
neeessitavam de euidados agora?
A mediea sul-africana que vivia em Maputo, Carol Marshall vinha
ajudando. Tinha feito a tarefa pesada de ir a easa dos quadros na
c1andestinidade, mas nao podia fazer mais. Trabalhava para oSistema Naeional
de Saude mo<;:ambieano e ia ser transferida para Quelimane.
Tinhamos tambem o apoio de um medieo canadiano, George Povey.
Ele tambem trabalhava para o Sistema de Saude mo<;:ambieano mas estava
disponivel a qualquer momento para o ANC. Era devotado a ajudar-nos e
um medieo muito earinhoso e humano no seu trabalho, quando nao eoloeava
o seu eapaeete de eielista, trazia a sua bicic1eta para baixo do seu quinto
andar, onde era vizinho do Albie, e pedalava ate aCosta do Sol como exercieio
diario. Podiamos encontra-Io ou de manha eedo ou ao fim do dia. Um tipo de
exercieio eompletamente deseonhecido em Maputo. So os holandeses ou os
dinamarqueses e que tambem apareeiam eom bieicletas e pedalavam nelas,
pelo menos na manifesta<;:ao dos trabalhadores no 1°. de Maio.
Mas o Povey nem sempre la estava. Precisavamos do nosso propria
medieo. Um medieo do ANC.
Pren Naicker tinha-se formado em medicina na Uniao Sovietiea.
Estava de regresso a Lusaka e sentia-se feliz por Ii. Sentia que tinha aprendido
muito. Sentia-se feliz por poder ajudar os eamaradas. E estava muito feliz
por estar de regresso a Africa depois de um langa periodo na Europa e,
depois, na Uniao Sovietiea. Conta, eom uma gargalhada, ate que panta o
Movimento podia ser, algumas vezes, diplomatico. Ele foi um dia ao hospital
de Lusaka, para visitar uma das suas doentes, Sankie Manyamela, a aetual
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Ministra da Habitac,:ao. Como e que ela se sentia? Bia, bia, bli Quando
ela, subitamente, lhe disse: "Ouvi dizer que ha urna sugestao para que voce
va para Moc,:ambique." O Pren ficou surpreendido. Pausa. ''Aceitava ir?" "Se
o Movimento quisesse que eu fosse, eu iria J~ respondeu ao firn de um breve
momento. E claro que aquilo nao foi iniciativa dela; era a forma subtil de o
Movimento introduzir o tema e ver como o Pren reagia. Ambas as partes
podiam ainda recuar. Ou ir para a frente com os pianos. Normalmente depois
disso era precisa esperar. Mas o Pren tomou a iniciativa e foi ter com o
Secredrio-Geral, Alfred Nzo, para ouvir as coisas da sua propria boca e para
sugerir que, primeiro, o mandassem a Angola para ter algurna preparac,:ao de
como se trabalha na zona da frente. Mas nao. O Secretario-Geral disse-lhe
apenas: "Isto e urna ordern. Vais para Moc,:ambique. JJ O Pren foi tornado de
surpresa por este facto consurnado, e o Nzo continuou: ''A razao porque
queremos que vas e que os soldados que vao para dentro do pafs estao afiear
doentes. Tens que resaiver esse problema. Esta a afectar a nossa capacidade
operacional."
A historia familiar do Pren e a de urna familia activista. Ele nasceu no
meio da luta, em Durban, em 1951. O pai era urna figura conhecida no
Movimento, um activista de alto nivel e, mais tarde, foi editor da Sechaba. A
sua infancia esta cheia de recordac,:öes sobre o pai a aparecer, a desaparecer,
durante dias de reuniöes e na clandestinidade, de visitas a cadeia, de visitas
brutais da policia a meio da noite. Igualmente recordac,:öes de como nao
reconheceu o homem que bateu a porta so para descobrir, depois de ele
entrar em casa, que era o pai disfarc,:ado. Recordac,:öes de urna mae que foi
enviada para a priSaD durante a Campanha do Desafio 98 .
O pai foi para Londres e o Pren tinha cerca de 13-14 anas quando ele
e a farnilia se juntaram ao pai. A ida para Londres foi um pedodo muito
dificil. O reajustamenta foi pesado para ele e para a irma que se juntou a eles
seis meses mais tarde. Foi para um liceu e, no primeiro dia, cuspiram-Ihe. Ele
acha que por razöes raciais. Devagar, foi-se ambientando. Costumava ir ao
Escritorio do ANC.

"

Campanha realizada nos anas 50 em 'Iue os sul-africanos negros protestavam contra a obrigatoriedade
de usarem um "pass", doeumento de identidade so para negros. Durante a Campanha muitas pessoas
Cjueimavam, publicamente, os seus passes. (N.doT.)
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Pren: PellSo que O meu pai qUe1ia que ett joH/'
para a Uniao Soviitica porqtte
nao estava a ganhar. .. bem e/e era uma espicie de
traba/hador vo/untcilio) e nao ganhava
JJmito. Nao creio que e!e tivesse dinheiro sltJiciente
sequer para me mandar para U/Jla lllliversidade
britanica. Encorajou-me a requerer ao O/iver
Tambo) para ver se era possive! obter uma bo/sa
de estudos para il' para a Uniao S oviitica.
Encorcyou-me muito jo/temente. E nao /amento
nada. Com 19 ou 20 anos jui estudar para a
Uniao Soviitica...
E assim ele passou a deeada seguinte a
estudar medieina na Uniao Sovietiea.
Quando o Pren ehegou ao Eseritorio em
Maputo, em 1983, apereebeu-se de que muitas
pessoas apareciam so para olhar para ele. Os
eomandantes saiam dos seus eseonderijos, bem
eomo os politieos. Thami Zulu, Ralph, Peter
Patel. Ate mesmo os eomandantes da Suazi1<lndia,
eomo o Arehie e o irmao do Guebuza vieram
avalia-lo. E os politieos: Leonard, Ivan, Ray. Para
ver se ele era pessoa eom quem se pudesse
trabalhar. Apereebeu-se de ate que ponto
precisavam dele e do papel erueial que estava a
desempenhar.
Malume, que era o Representante Chefe em
PrCll N aickcr
fun<;:oes quando o Pren ehegou, olhou para ele e
perguntou-Ihe se sabia eonduzir. Ele mentiu e disse que sim e imediatamente
o Malume lhe passou as ehaves de um earro cJue LCltava estacionado em
frente ao eseritorio. E agora o que havia de fazer? Chamou a Irene, a enfermeira
auxiliar e murmurou-Jhe que tinha que ir eom ele ate ao earro e ensina-lo a
eonduzi-Io. Ela fe-lo eom muita paciencia e coragem, porque as primeiras
voltas dele eom o earro foram desastrosas. Quando ele desereve os erros que
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cometeu e as reac<;:oes dela, pensamos em todos os camaradas que,
pravavelmente, fizeram a mesma coisa: conduziram um carro sem terem
aprendido a faze-Io. Mas acabou por aprender e, mais tarde, conseguiu uma
carta de condu<;:ao da Suazilandia. Mas ter carro era essenciai para um medico.
E quem e que teria negado uma tal oportunidade de ter um, dada a falta de
carras que havia?
A doen<;:a seria de que o Nzo tinha falado era a malaria. E a verdade e
que o Pren ficou impressionado com o numera de casos que encontrou. E
ficou ainda mais impressionado quando se apercebeu de que alguns dos
camaradas que ele tinha tratado contra a doen<;:a e que tinham ido para o
interior do pais, apanhavam outra vez a doen<;:a pouco depois de terem
acabado o tratamento.
Come<;:ou entao a encarar a questiio de forma muito cientifica. Seguiu
duas pessoas cujas opera<;:oes militares tinham sido adiadas por um mes e a
quem ele podia, por essa razao, ter tempo para observar com muito cuidado:
os camaradas Mavis e Euphilio. Apas cada tratamento a malaria tem-se uma
imunidade durante tres semanas. Mas ele descobriu que eles tinham a doenc;:a
no sangue outra vez pouco depois. Descobriu que os mosquitos eram
resistentes a Cloroquina. Era uma coisa nova naquela altura. O Pren procurou
um malariologista no Hospital Central e encontrou um que trabalhava para a
OMS, Almeida Franco. Em conjunto desenvolveram um esquema de pesquisa
e as duas pobres "vitimas" tiveram que ser levadas todos os dias ao hospital
para fazer analises. Todos os dias um dedo era picado e o sangue analisado.
Experimentaram diferentes tipos de antidotos, Cloroquina, Fansidar,
Darachior, etc. A unidade estava a ficar seriamente atrasada por causa des tes
testes ate que acabaram por encontrar a draga que funcionava. Mas isso
tambem significava que o Pren tinha que descobrir de onde tinham vindo
esses mosquitos, desconhecidos em Mo<;:ambique. Eles eram os reais
combatentesl Seguiram-Ihes os tra<;:os ate aos campos de treino em Angola,
que os tinham, pravavelmente, recebido dos camaradas na Tanzania.
A responsavel geral pela Smide, Manto Mshabalale veio a Mo<;:ambique debater
o problema e, segundo o Pren, essa foi uma das razoes para o campo em
Malange ser fechado. Em vez dele encontraram outra area para abrir um
campo onde nao havia os lagos e charcos que abundavam avolta de Malange.
O dr. Almeida Franco elaborou um relatario que foi publicado num numera
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do Scientific Research Journal onde se menciona que os primeiros casos de
maLaria resistente tinham sido encontrados em membros do Movimento de
Liberta<;:ao.
Um outro problema em rela<;:ao ao qual ele teve que ser radical era o
facto de muitos camaradas, nas zonas da frente, e mesmo no interior do pais,
se queixarem de que nao queriam ir aos hospitals locais. Os medicos nao os
compreendiam, nao faziam bem o seu trabalho e que, alem do mais, esses
medicos muitas vezes os entregavam a policia. O Pren teve que encontrar
uma solu<;:ao sustentavel.
Na Uniao Sovietica esperava-se que cada unidade familiar cuidasse de
si propria. Em cada familia havia uma pessoa que sabia um pouco dessas
coisas. Chama-se a isso oSistema Felshare. Ha cursos especiais onde aprendiam
a usar Narodna, as medicinas nacionais. Se se tem uma gripe nao se vai ao
medico. La em casa alguem, muitas vezes a mae, trata deles. Ela sabe que
tipo de cha e bom. Ela coloca o "macaco faminto" que e um sistema de
suc<;:ao em vidro 99 • Ela prepara um medicamento que refor<;:a osistema
imunologico com mostarda, sementes, etc.
O Pren ficou surpreendido ao encontrar uma atitude completamente
diferente nos camaradas. Logo que alguem sentia arranhar a garganta ia logo
ao medico: "Doutor, doi-me a garganta." A pessoa nao sabia o que fazer e
ficava totalmente infeliz e paralisada.
O Pren acha que cerca de 90% das doen<;:as sao coisas que nos proprios
podemos curar com um pouco mais de conhecimentos. Em primeiro lugar
era importante as pessoas poderem diagnosticar as suas doen<;:as. Portanto,
decidiu escrever um Manual. Nessa altura existia um famoso manual, que
todos nos conhedamos, chamado "Onde nao exiJte JJlrfdico)~ escrito por um
medico canadiano, David Worner, a trabalhar na America Latina. Ele usou
esse livro como ponto de partida para dar a informa<;:ao sobre mordeduras de
serpente, mordeduras de aranhas, agua contaminada, colera, salmonela. E
usou os seus conhecimentos da Uniao Sovietica.
Trabalhou nisso em todos os possiveis tempos livres, pass ou-o a
maquina e distribuiu-o as unidades. Mas duvida que fosse muito usado. O
conceito de doen<;:a e dificil de mudar, nao havia tempo para fazer uma
forma<;:ao como deve ser de trabalhadores da smide e, portanto, os camaradas
'"

Deve corresponder as ventosa" usadas na medlclna tradlclonal europela (N doT)
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continuaram a depender pesadamente do medico.
Chamavam o Pren a uma casa ou apartamento onde havia um camarada
doente. Depois do ataque a Matola os camaradas deixaram de viver juntos
em grandes numeros. Havia quatro ou cinco por apartamento, espalhados
pela cidade e pelos suburbios, Matola, Liberdade, Lufs Cabral, etc. A area
era muito vasta e ele andava sozinho. Embora nao tivesse tido formayao
como quadro militar, estava consciente da questa:o da seguranya, ate ao ponto
de que nao fazia relatorios por escrito e, por vezes, nem sequer perguntava o
nome a pessoa. Chegava, com o seu saco dos remedios e fazia o seu trabalho.
Por vezes nao tinha quantidades suficientes e tinha que voltar ao Escritorio
para ir buscar mais.
Nestas vnltas apercebeu-se de que um dos problemas mais dificeis entre
os camaradas era a sua situayao mental. Quer por viverem tao isolados, quer
por causa da terrfvel tensao devida a sua operayao seguinte no interior do
pafs. A situayao piorou quando os informadores e infiltrados apareceram.
Houve um periodo em que os camaradas eram literalmente apanhados no
momento em que entravam no territorio sul-africano. Os boers estavam la a
espera. De vez em quando um medico sul-africano, Fredy Reddy visitava a
zona e o Pren tinha longos debates com ele, mas o Fredy estava baseado na
Noruega e so aparecia uma ou duas vezes por ano. E havia Mazimbo 100 ,
havia Lusaka, havia Angola, havia muitas areas que ele tinha que cobrir.
Pren: A satide mental era NllJ dos nossos maiores problemas. Em Mazimbo e
DakaJva fOf ablimos uma enfemJaria para os nossos camaradas menta/mente
doentes. idas nao foi bom termos jeito isso. Nao tfnhamos forma de os observal:
Ouem tinha um problema acabava a/i. Mas as raziies para as doenras mentais
sao 1m/itas. Podes ter uma predisposlfao. E se estas numa situarao de guerra e
vais para o intelior do pafs com uma unidade) ha pessoas que se vao abaixo e tem
que voltar para tras. Portanto havia muitas pessoas na zona da frente que eu
costumava encontrar nas all!aS mais recuadas) quer em Maputo-Suazildndia) ou
no Zimbabue) Botsuana. Tfnhamos a todo o momento pessoas a vill!m para tras
ao longo de todas essas rotas) plincipalmente por causa do factor agravante da

''''
''''
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guerra e dos perigos que id havia ej mesJJ/o os que tinham recebido treino mi/itar
acabavam por se ir abaixo.
A eoisa estupida era tambern que, para perturbas:äes mentais ou,
simplesmente, para a prevens:ao da tensao nao eneeessaria um medieo.
Enfermeiros, assistentes sociais, ate mesmo a familia podiam actuar, mas
tendo em eonta a situas:ao de segurans:a, os eamaradas nao podiam reeeber
muitas visitas e penduravam-se no medieo quando ele os ia visitar. O Pren
nao distribuia comprimidos para dormir nem outros sedativas. Nao acreditava
que aquilo funcionasse de facto. Mas o problema era perturbadar.
E, obviamente, urna das "solus:äes" era beber e andar com mulheres. E era
por isso que, muitas vezes, os nossos camaradas se decidiam. Urna mistura
perigosa, particularmente porque havia sempre, por ali, armas e informadores.
E is so criava outro problema de saude que estava muito espalhado
entre os camaradas: as Doens:as de Transmissao Sexual (DTSs). O Pren nao
fala de HIV/ Sida. Ainda eram os primeiros dias dessa doens:a, mas da
exemplo de um dos seus casos:
O velho Victor sofria de gonorreia. O Pren deu-lhe baixa no hospital.
Mas leva muito tempo a eurar aquilo, as vezes chega as qua tro semanas,
e durante esse tempo tern que se ficar deitado de costas e completamente
quieto, com tudo amarrado na barriga. Ele era subordinado do J. S.. A unidade
estava a ficar impaciente. Nao podiam ir sem ele. Era especialista em
fechaduras. E vieram pedir ao Pren para o deixar ir. O Pren recusou e disse
que ele ainda nao estava bom. O J.S. tambern o pressionou. Mas o Pren
recusou. Prepararam outra pessoa e foram para o interior. Mas falharam
completamente. O J.S. voltou a aparecer e, quando o Pren foi visitar o velho
Victor, perguntou-lhe como se sentia. Ele estava de cama ha eerea de tres
semanas e o Pren viu que o inchas:o estava a diminuir e a ficar mais mole.
Falaram sobre isso. O Pren disse-lhe que ainda nao estava bom mas que os
camaradas estavam a espera dele. O velho Victor sabia que ia ter que trepar
a vedas:äes e estar expos to a outras dificuldades fisicas mas disse: "Deixeme ir." O Pren decidiu que ele ficasse mais dois ou tres dias e depois ia-lhe
amarrar aquilo na barriga e deixa-lo andar um pouco por ali, correr um pouco
e ver o que acontecia. Ele disse que se sentia suficientemente forte. Foi. Fez
o seu trabalho. Regressou. O Pren estava deliciado...e aliviado...e, acima de
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tudo, ganhou um profundo respeito pelo velho Victor.
O Pren tinha tres diferentes grupos-alvo.
Tratava dos operacionais, como se descreve acima. Nunca teve duvidas
de que aquela era aparte mais importante do seu trabalho. Foi por aquela
razao que ele foi para la e, de uma forma geral tambem era aquilo que ele
tinha aprendido dos colegas em Lusaka. Larga-se tudo se ha um camarada
doente.
Outra tarefa importante era tratar do resta da comunidade do ANC.
Tambem uma grande tarefa.
A terceira - e surpreendemo-nos s6 em pensar que ainda existe uma
terceira - era o seu trabalho diario no Hospital do Chamanculo. Trabalhava
como medico a tempo inteiro para os mo<;ambicanos naquele hospital. Tinha
um pequeno consult6rio onde tratava cortes e feridas. As opera<;6es mais
importantes eram todas feitas no Hospital Central, para onde transferiam os
doentes. Mas a pouco e pouco ele foi desenvolvendo as suas actividades e
transformou o pequeno consultorio numa pequena sala de opera<;6es, onde
tratava pessoas com facadas, feridas graves, lacera<;ao dos labios, reanima<;ao.
Eram os anos em que Moc:;:ambique tinha muito poucos medicos formados.
Muitos eram estrangeiros e trabalhavam longas horas para responder ao grande
afluxo de doentes. Mas, mais ainda, era o tempo em que os bandidos se
aproximavam cada vez mais do centro da cidade. Ja nao era seguro ir aMatola
a noite. Havia ataques constantes e as pessoas eram mortas ou feridas nos
autocarros enas estradas. O Chamanculo e na estrada da Matola para Maputo
e uma zona muito povoada, perto do Xipamanine.
Assim como tinha trabalhado em Lusaka com os zambianos, o Pren
disponibilizou-se como uma forma de ajudar os moc:;:ambicanos na sua guerra
contra aRenamo, apoiada pela Africa do Sul. Para ele isso fazia sentido. E
foi um acordo entre o governo moc:;:ambicano e o ANC que fez com que ele
fosse usado como um dos seus medicos.
O Pren, tal como as autoridades sanitarias de todo o mundo, estava
muito impressionado com oSistema moc:;:ambicano de Cuidados Primarios
de Smide.

Pren: Havia uma porfao de gente a traba/har no Ministirio da SaMe.
Expatriados emOfambicanos. O cOllceito de Cuidados Primcllios de SaMe chegalldo
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ate d baJe tornou-se para mim o alicerce de um sistema idea~ e hqje) aqui na AS)
estamos a usar alguns daqueles principios para tentar desenvolver o nosso sistema
de saMe apartir daquela experiencia.
Nao podettJos deixar de o/har' para os Cuidados Ptimdrios de Smide e dizer que
MOfambique joi um dos ptimeiros pafses onde os Cuidados Primdrios de Saude
tiveram sucesso.
Mesmo durante opeJiodo da guerra. A perspectiva era espantosa. Abso/utamente
espantosa. E) se tivermos que o/har para o nosso sistema de sattde) agora) hd
uma contribuifao de MOfambique na nossa estratigia de saude. Hd) dejinitivamente)
uma conttibttifao a vir de Id. Uma expetiencia poderosa.

E clara para toda a gente que o Pren nao parava muito tempo em easa.
Mas a razao tambern era por ele nao ter easa. Finalmente eome<;:ou a ser
demais e, a eerta altura, ele foi ao Ministra da Smide junto eom o Zuma,
perguntar porque e que nao lhe tinham dado urna habita<;:ao, tendo ja vivido
em 35 diferentes easas desde que ehegou e oeupando as easas durante as
ferias de outras pessoas. Fieou satisfeito por Paseoal Mueumbi, na altura
Ministra mo<;:ambieano da Saude, claramente saber o que ele andava a fazer.
Mueumbi sabia do trabalho dele no Hospital do Chamaneulo e o que fazia
la, todos os dias, com os mo<;:ambieanos. Mueumbi sabia da sua pesquisa
sobre a malaria. E Mueumbi tambern sabia eomo e que ele estava a tentar
resolver os problemas de Saude Mental da popula<;:ao, porque tinha tentado
usar algumas das ideias que ele tinha elaborado com o Freddy Reddy no
eontexto do Hospital do Chamaneulo. Tal eomo aeonteeia eom os seus
eamaradas do ANC, muitos dos do en tes mo<;:ambieanos estavam
traumatizados, tinham assistido a ataques, perdido entes queridos, estavam
assustados eom o que poderia aeonteeer. A ineerteza do futuro era,
provavelmente, a eoisa pior.
Finalmente ele arranjou easa.
E preeisava dela. A esposa vinha visita-lo pela primeira vez.
Quando ele deixou a Uniao Sovietiea e foi para Lusaka deixou para
tras a namorada, urna epidemiologista rus sa. Voltou la para se easar eom ela
e deixou-a, ja gravida. Nos finais do ana deu a luz um filho. Quando veio
visitar o Pren a Maputo as autoridades sovietieas garantiram que ela voltava
para la. Nao a deixaram levar o filho. Isso foi urna dor eonstante durante os
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oito meses que ela ficou com o Pren, e foi muita pena. Com a sua forma<;:ao
ela integrava-se perfeitamente no Sistema mo<;:ambicano de Saude Publica.
Quando se foi embora para perto do filho ia novamente gravida e o Pren
passou a ter urna familia de tres membros la longe.
Foi penoso, como o foi para tantos outras camaradas. Separa<;:oes por
periodos longos. Incompreensoes e pouco tempo para curar as feridas criadas
pelas ausencias. Se se vinha do mesmo ambiente pelo menos havia pontas
comuns e dava-se o mesmo significado a palavras como "ciume", "famflia",
"o papel da luta", "tempo". Quando se vinha de ambientes diferentes e se
tinha que definir o que se entendia pelas obriga<;:oes e prazeres da vida de
Pren nao teve essa
casado, era necessario passar muito tempo juntos.
oportunidade. Muitos nao tiveram essa oportunidade. A luta era prioritaria.
A famflia dele voltou com ele para urna Africa do Sul livre e dc arranjou
tempo para ver os filhos a crescer a ultima parte da sua infilncia ejuventude,
mas, de algurna forma, a luta tinha devorado a rela<;:ao familiar e eles tlveram
que se separar.
a seu caso nao foi urna excep<;:ao. A famflia foi um facto doloroso que
muitos camaradas tiveram de sacrificar pela luta.

a
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QUARTAPARTE
UMA GRANDE TRAI<;AO?
O Acordo de Nkomati e o ANC (1984-1986)

Capitulo 20
ASMA~ÅSDOVOVÖBOTHA

o

Acordo de Nkomati foi, talvez, o acontec1mento mais importante
no desenvolvimento da rela<;:äo entre Mo<;:ambique e a Africa do Sul.
"ELE ASSlNOUI ELE ASSlNOU"
A 16 de Marfo a Te!evisao Experimental de MOfambique e a rede nacional da
Radio MOfambique transmitiram) em directo) a cerimonia no vale do Inco1JJati
onde joi assinado o acordo de nao agressao com a Africa do Su!.
Em Maputo as pessoas juntavam-se d volta dos aparelhos de te!evisao em salas
comunitarias e nos clubes. Pouco antes do meio-dia o Presidente Samora e o
P,imeiro Ministro P. WBotha pegaram nas suas canetas de aura e assinaram os
documentos. Naquele 1JJomento as pessoas em Maputo levantaram-se e comefaratlJ
a cantar e a danfar. 'Ele assinou! Ele assinou)~ gritavam muitos deles.
"Ele" era o P.\V':Botha.
Nessa manha de sextajeira dois comboios) levando os convidados mOfambicanos
dcerimonia, deixaram Maputo em direcfao d jronteira de Ressano Garcia. Em
todas as estafGes, ao longo do tra;ecto, tinham-se jtmtado centenas de pessoas
agitando bandeiras d passagem dos comboios. O ambiente era de alegria. Mas
isso nao foi nada comparado com as cenas, nessas mesmas estafGes) d tarde,
quando os comboios regressaram. O acordo tinha sido assinado. So nessa altura
o ambiente de celebrafao tinha sido incontido. As canfGes, as palmas e as danfas
eram verdadeiramente ensurdecedoras.
Foi desta maneira que a AlM (Agencia de lnforma<;:äo de Mo<;:ambique),
em 16 de Mar<;:o de 1984, descreveu a assinatura do pacto de paz e näo
agressäo entre Mo<;:ambique e a Africa do Sul. Era assim que a direc<;:äo
mo<;:ambicana queria "vender" as noticias e o facto de que tinha pactuado
com o ImmIgo.
A surpresa era o outro "ELE" ter assinado.. ,isto e, o Presidente Samora
Machel.
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A descric;ao vitoriosa esquecia-se de mencionar que nem Nyerere,
Presidente da Tanzania, nem Kaunda, Presidente da Zambia, ambos grandes
amigos e aliados de Samora Machel, quiseram participar na cerimonia do
Acordo. E de que a recente visita de Nyerere a Moc;ambique - embora descrita
no mesmo numero do boletim da AlM como tendo sido de apoio - tinha tido
como objectivo dissuadir Samora de fazer o acordo.
A descric;ao vitoriosa igualmente se esqueceu de falar do ambiente entre
os signatarios. Muitos anos apas a assinatura mostrei a Grac;a Machel urna
fotografia de um dos meus livros em que ela esta sentada na cerimonia da
assinatura junto a mulher de P.WBotha. A sua face esta tensa e amarga. Ela
nao tenta fingir. A cara dela faz um limao parecer doce. Esta chocada com as
recordac;6es que aquela foto lhe evoca. Recorda-se dos seus sentimentos
naquele dia. Tinha-se decidido a ir so no dia anterior. Estava doente.
Literalmente doente. Vomitou e teve dores de cabec;a. Nao podia ir. Tudo
aquilo era demasiado penoso. Depois olhou para o marido. E apercebeu-se
de que tinha que ir. Os sentimentos dele eram iguais aos dela. A cara de
pedra dele. Ela tinha que la estar para o apoiar.
Nos termos do Acordo os dois estados decidiam: "proibir e evitar nos
seus respectivos territ6rios a organizarao de forras irregulares ou bandos armados,
inc!uindo mercendrios, que tencionassem atacar o outro JI e "eliminaI' dos seus respectivos
territ6rios bases, centros de treino, lugares de abrigo, acomodarao e transito para pessoas
que planeassem realiiflr actos de violencia contra o outro Estado. JI
E, como sinal de grande amabilidade, o Presidente da Africa do Sul
P.WBotha prometeu apopulac;ao moc;ambicana mac;as para serem distribuidas
nos infantarios, escolas ehospitais. Na verdade, os pequenitos nem sequer
sabiam o que era urna mac;a. Bondade barata. Simbolo do paternalismo da
Africa do Sul e da ma-fe que seria, em breve, descoberta a um ruvel diferente
e muito mais serio. Os sul-africanos nao tinham nenhuma intenc;äo de cumprir
a sua parte do acordo.
Mas as crianc;as aprenderam a cantar "Obrigado vovo Botha".
Para nos, do ANC, o aspecto mais penoso desse acontecimento nao
foi o nao sermos capazes de compreender que Moc;ambique tinha sido
empurrado para a boca do crocodilo (alcunha de P.WBotha). As actividades
do MNR 102 tinham aumentado ate urna escala em que qualquer pensamento
'''2 MNR (Movimento Naclonal da Re,istencia) - um dos primeiros nomes da Renamo. (N.doT.)
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UltIIllO cncontro, nun1a carruageIll de comboio atravessada na fronteira
entre os dois paises, momentos antes da assinatura do Acordo de Nkomati

de desenvolver o pais era impossivel e vidas humanas, escolas e postas de
saude eram destruidos diariamente. O aspecto lamentavel da assinatura do
Acordo era ele estar a ser vendido como urna vitoria. E o facto de milhares
de mo<;:ambicanos, que eram nossos amigos, estarem a ser persuadidos a
acreditar naquilo como uma grande vitoria. Sim, sentimo-nos traidos.
O pre<;:o dessa paz maravilhosa era o AN C.
Todo o ANC tinha que se ir embora excepto dez pessoas, no Escritorio,
e aqueles que tinham contrato com o governo mo<;:ambicano. Todo o trabalho
que tinhamos desenvoivido cuidadosamente desde 1975 se ia embora de um
dia para o outro. O desenvolvimento dos departamentos de Fornecimento
de Material de Guerra, Militares, Opera<;:6es Especiais, Politico, a Alian<;:a
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com o SACTU, Seguran<;a, Saude... os camaradas tinham que se ir embora de
uma forma completamente desorganizada.
A reac<;äo dos camaradas do ANC e dos seus apoiantes mo<;ambicanos
foi de surpresa total e um sentimento de trai<;äo, aqui expresso nas palavras
de duas mulheres:
Em primeiro lugar da boca de uma mulher mo<;ambicana que sempre
tinha sido muito proxima do ANC, Ce1ia Meneses. Eu conheci-a atraves da
mäe, Elisabeth Meneses, de origem sul-africana, com quem trabalhei no
Ministerio da Educa<;äo tentando montar um sistema de ensino do Ingles. A
Celia tinha sido sempre uma apoiante devotada da Frelimo e daquele grupo
inicial que foi ate ao fim. Foi uma das primeiras estudantes de Direito da
Faculdade e conseguiu conc1uir o curso antes de a Faculdade ser fechada.
Na altura do Nkomati ela era uma grande amiga de um dos comandantes
do ANC, Alfie, que morava em casa dela.
Celia: Em 1984, com oAcordo de Nkomati, sou considerada como uma menina
do ANC desde que tinha aquela relafao... com o Alfie. Entao eu era considerada
uma menina do ANC dentro da seguranfa mOfambicana. Eu lembro-me
peifeitamente de ter uma discltsSao tenivei em casa de um amigo, Mia Couto, que
era director do Joma!' Eu dizia que "F. pa toda a gente disse que, afina~ o
initJligo Ilao era a Africa do Sul. Agora eaJ/dar para a frente, levar as coisas o
melhor possive!' 1J Mas eu tJao me esquefo dessas discussiJes horrorosas que me
faziam tao injeliz porque eu nao conseguia nem olhar para a minha televisao
todo o tempo.
Ao fim da tarde cheguei a minha casa, ao meu pridio. A minha flat titJha policia
militar. Policia Mi/itat: Policia Militar. Aqueles gegos assim. Eu chego na minha
moto (suspiro) F. pa isto epara mim, pa. Esta ea minha flat.
Eu vou para casa do Daniel.- "Danie~ eu tenho policia militar na minha casa e
nao posso entrar la... e nem sei o que deixaram la. 1J Porque os amigos do Alfie...
btincavam num outro qUatto que eu tinha na minha casa deixaram as suas
coisas. Deixaram roupa, deixaram coisas, levaram coisas e outras deixaram e eu
nem sabia o que estava la porque nem abtia os fatos. .. (suspiro) e eu imagino
agora vou chegar Id, abrir a potta e vou ser chamada a demonstrar ou tirar
qualquer coisa. O que e que eu vou fazer? Volto para a casa do Mia? Digo:
Danie~ eu nao posso dontlir na minha casa, vou ficar a dot7J1ir contigo (risos,
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preacupada) . Fieamos a dormir os dois. O Daniel e um amigo meu de erianfa...
Dormiu toda a noite, mas eu nao domli nada (risas, tensa) estava a pensar.
Que vou jazer da minha vida? Uma outra amiga brasileira disse:))E pa, nao
. lies para tua easa, fiea na nossa easa. JJ Eu so voltei a minha casa quando ja
/IIlham aeabado de andar na easa e tirar da minha easa e nao sei que.
Quando ehego id... Ou, antes ainda de il' para minha easa vou d
Presideneia... (risas) na minha moto. Vou d Presidencia. Entrei e disse que quelia
jalar eom osenhor Ministro da Seguranfa. Naquela altura era Sergio Vieira.
Digo: "Eu quero sabel' se sou o inimigo. Eu venho aqui so perguntar uma eoisa:
E se eu sou o inimigo, porque ainda nao percebi. E talvez voces me possam
expliear por que sou o inimigo, por que tenho policia militar d entrada do meu
prMio, na entrada do elevador, na entrada da minha flat, na entrada da garagem.
Todos os meus vizinhos ... somos pessoas em 17 andares... estao a pensar que eu
fiz alguma eoisa. Eu quero sabel': O que e que eu fiz?)) "E porque tu tens gente
do ANC na tua easa. JJ E eu disse: "Eu quero sabel' se isso e ser inimigo. Se isso
da direito a eu ter polieia militm: Voces nao me podem dizer se tem direito e
verem a minha easa.)) "Nos temos que ser iguais para todos. JJ "Oh, iguais para
todos? Eu gostava de vos ver assim em relafao a outras eoisas. E melhor dizer na
minha eara que eu sou o inimigo. E se nao sao eapazes de dizer vao-me tirar
aque/a polieia da/i. JJ Entao! Eu saio... "porque nao se namora, quando se esta
na guenilha nao se namora JJ ... eu so o/hei para ele "que pena nao ter os vossos
poemas aqui, tao celestes)). Que pena. E sai dalijuliosa. Sai de Id e nao sabia o
que e que havia de jazer. E nao andava eom mais ninguem do ANC que oA!fie,
oJoe S /ovo e o resto da equipa de/e. Mon-eram todos. So alguns eque nao (grande
suspiro).
Depois disto deeidi que nao quelia traba/har mais (murmuria) se eu sou o
inimigo que jafam os seus traba/hos.
E agara nas palavras da Sue Rabkin, que tenta sempre alhar para as
acontecimentas pela seu lada divertida:
Quando aeonteeeu o Aeordo de Nkomati, ainda ho/e nao me consigo esqueeer
daque/e doce po/icia - era isso o que e/e era? Ou tipo do exercito - a entrar no
apartamento eom eerea de 15 pessoas, batendo d porta e dizendo em mau ing!es:
''E aqui o apartamento da eamarada Sue?JJ (risas) Eu disse que sim. E/e
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eontinuou: "Lamettto muito. Porfavor de-me lieenra} eu nao quetia fazer isto}
reeebi ordens} porfavorpermite-me que entre no seu apartamettto e o reviste?JJ E
eu disse: ''Sim} clara. E e!es revistaram aquilo supetJieialmente. Eles nao o
queriam fazet: Nao foi assim em muitos easos. Em easa do JS. e!es levaram
muita eoisa. Quando entraram eu tinha dado ao David granadas de mao}
detonadores} tudo em saeos do Pick and Pay e tinha-lhe dito: "Vai id para fora
eom estas eoisas. Enquanto e!es estiverem ca. JJ Eu tinha-os visto a ehegar. Tinha
posto tudo naqueles sacos. Dei metade d Alma e pus a outra metade... "estas a
ver aquele earro cinzento... JJo navio}~ poe tudo no navio. JJ O David disse: ''Nao
estcJs a falar a shio. Isto nao vai rebentar?JJ Eu respondl~' ''Nao vai aeonteeer
nada. Basta manteres os detonadores numa das maos e as granadas na outra.
Nao juntes as duas eoisas. JJ Era uma loueura. E o David saiu eom aque!es sacos
de pidstieo. la a tremet) eomo podes imaginar JJ. {lE leva os mitldos JJ. '100', Fram!}J
vamos dar um passeio} mitidos. JJ Eles estao a revistar o apattamento. Eu estou
eOJJI um olho no earro o tempo todo. Esta eheio. Cheio. O resto das eoisasfoi para
easa da Bernadette e - uma eoisa que eu nao devia dizetj mas tenho que a dizer
porque aqueles eamaradas tem que receber os creditos - o resta joi para easa dos
cubanos. Reeeberam aquilo} o que nao estavam autorizados a fazet: Os cubanos
reeeberam o nosso matNia! ''Nao nos digas o que esta nos sacos. Deixa-os ali.
Nos nao sabemos o que voces estao a fazet: Agora vao-se embora. JJ E reeeberam
as eoisas. E houve um aeidente e UJJI dos cubanos fieou setiamente fetido. Nunea
nos eritiearam. ForaJJI maravilhosos. E ntretanto} o material em easa da
Bernadette.. . agora eles estavam a ehegar para revistar a Bernadette. PottantoJ
foi preciso ir a eont:r tirar tudo aquilo dali. Pottanto} aquele matetiaijoi eireulando
pelas nossas estrtfturas - durante eerea de eineo dias. E} e claraJ estavamos a
fazer eerea de 90 eamaradas passalt:m a fronteira todas as noites e a melhor
histona que resume isto tudo ea de dois eamaradas que se vestiram d moda suazi
efalavam suazi ao atravessm: Foi isto o Nkomati.
J}

o que e que levou a este acordo e porque e que o seu conteudo surgiu
como urna taG grande surpresa?
As conversa<;oes ja tinham come<;ado em finais de 1982 e eram
encabe<;adas, do lado mo<;ambicano, por Jacinto Veloso, primeiro como
Ministto da Seguran<;a e, ao tempo da assinatura do acordo, ministro na
Presidencia para os Assuntos Econ6micos, pelo minis tro da Justi<;a, Oscar
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Monteiro, pelo vice-ministro da Seguran<;:a, Salesio Nalyambipano e por Sergio
Vieira, na altura vice-minis tro da Defesa. Do lado sul-africano a delega<;:ao
consistia no ministro dos Negocios Estrangeiros, Roelof Botha, como chefe,
no ministro do Interior Louis le Grange e no ministro da Defesa Magnus
Malan.
Ja foram escritos muitos livros sobre varios aspectos do Acordo e, ao
entrevistar os dirigentes mo<;:ambicanos que, na altura, estiveram no centro
dos acontecimentos, ouvi de quase todos eles que, quando se reformarem,
gostariam de se sentar a escrever um livra sobre o Acordo de Nkomati.
A Africa do Sul enfrentava problemas politicos. Primeira o Soweto
desencadeou o nova levantamento. Depois, em 1983, a cria<;:ao da FDU, que
uniu os sindicatos, as igrejas e outros oposirores do regime simpatizantes do
Congresso. A Africa do Sul igualmente sofria constrangimentos economicos.
Desde meados da decada de 70 o pre<;:o do ouro tinha descido e o oura ja nao
era a medida de valor mantida em todos os bancos de reserva. Os Pafses da
Linha da Frente tinham criado a SADCC 103 em 1980 com o objectivo definido
de serem economicamente independentes da Africa do Sul. A partir de 1977
havia um embargo de armas a Africa do Sul. Como resultado da sua politica
e da situa<;:ao da seguran<;:a no pafs os investidores estrangeiros mantinhamse afastados e, anos mais tarde, vieram outras san<;:oes das Na<;:oes Unidas,
como ao petroleo. A Africa do Sul precisava desesperadamente de limpar a
sua imagem junto dos investidores ocidentais e de sair do isolamento
economico. Aresposta tinha sido voltar-se para os militares. O P.WBotha,
que era minis tro da Defesa desde 1966, tornou-se primeiro-ministro em 1978
e o governo, que nao tinha interferido a favor do levantamento dos portugueses
contra a Frelimo, em 1974, passou a usar nessa altura um tom muito mais
agresslVo.
Mo<;:ambique tinha tido um perfodo entusiastico e positivo lago a seguir
a Independencia. Tentou manter a liga<;:ao de servi<;:os que tinha com a Africa
do Sul e, durante os primeiras anos, o porto e os caminhos-de-ferro
continuaram a ser utilizados pelos sul-africanos como antes. Em 1981 foi
l'"

Southern Afncan Development Coordtnatlon Councll- Conselho de Coordena~äo do Desenvolvlmento
na AfrJca Austral
ConstJtUldo lmClalmente por ilfo~amblque, ZambIa, 21mbabue, Angola, Tanzama, ilfataul, Suazl1andla,
Botsuana, Lesoto (N daT)
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definido um pIano de dez anosl0 4 para o periodo 1981-1990. Nesse momento,
a drenagem de dinheiro em consequencia do boicote a Rodesia tinha
terminado. Com o acordo de Lancaster House para a independencia do
Zimbabue, em 1980, o optimismo dos moc;:ambicanos atingiu o seu ponto
mais alto. As esperanc;:as eram grandes. Mas este PIano Prospectivo Indicativo,
de que se falou muito, precisava de capital e capital em moeda convertivel.
A construc;:ao do porto de Richard' s Bay significou que o servic;:o de
importac;:ao e exportac;:ao de mercadorias de e para a Africa do Sul caiu
drasticamente e o mesmo aconteceu com o numera de mineiros moc;:ambicanos
na Africa do Su1, que passou de 100000 para 40 000. Moc;:ambigue olhou a
volta a pracura de capital estrangeiro e decidiu - o que parecia lagico, devido
a sua filiac;:ao ideolagica - ir ao COMECON 105, do bloco dos paises de Leste
pedir para ser membro. Embora alguns dos paises do COMECON, como a
RDA, a Bulgaria e Cuba tenham votado a favor da entrada, a URSS decidiu,
em 1982, recusar o pedido de entrada, por outras palavras, recusar a
possibilidade de receber capital da URSS.
Por essa altura tinha-se tornado clara que, em vez de estar a vista um
fim para as actividades terraristas, apas a Independencia do Zimbabue, os
ataques terroristas - depois de a Renamo ter sido transferida para a Africa do
Sul - tinham crescido em Inhambane, Gaza enas provincias nortenhas da
Zambezia, Tete e Niassa, enquanto os bandidos ja dominavam varias areas
em Manica e Sofala (7 das 10 provincias).
A partir do momento em que Moc;:ambique foi rejeitado pelo
COMECON, Samora Machel pareceu esquecer o PIano Prospectivo
Indicativo e comec;:ou a olhar para o Ocidente. Os Estados Unidos tinham
sido colocados no gelo desde a expulsao dos seis membras da sua Embaixada
por serem agentes da CIA, envolvidos no massacre da Matola. Mas, apartir
de 1982, uma nova ofensiva diplomatica foi lanc;:ada. O primeiro encontra
com Chester Cracker, subsecretario de Estado, e depois secretario de Estado
para os assuntos africanos de Reagan nao teve grande sucesso. Mas, um ana
mais tarde, Frank Wisner tomou posse e parece ter tida muito melhor acesso
aSamora Machel. Em 1983 Moc;:ambique enviou um embaixador para os
Estados Unidos e a Frelimo estava, aos poucos, a tornar-se mais tragavel.
"" Piano Prospectlvo Indlcatlvo. (N.doT)
Mercado comum dos paises do bloco sOCla!Ista (N doT.)

10,
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As elei<;:oes nos ED aproximavam-se e Reagan precisava dos votantes afroamericanos. Estavamos no cume da Guetra Fria e era importante conquistar
Mo<;:ambique, afastando-o da influencia do Leste, que ainda era total- apesar
da rejei<;:ao a entrada no COMECON - em rela<;:ao a conselheiros militares,
educacionais, diplomaticos.
Foi a necessidade comum de Mo<;:ambique e da Africa do Sul de serem
reconhecidos pelas potencias ocidentais e a sua necessidade comum de
crescimento economico que, eventualmente, fizeram com que eIes se
aproximassem um do outro.
O primeiro encontro informal teve lugar ja em Dezembro de 1982.
Depois, em Maio de 1983 e em Outubro. Tudo muito vago e por tentativas,
principalmente com o objectivo de verificar se, de facto, podiam confiar um
no outro. De ambos os lados as duas principais necessidades eram: parar o
apoio aos agressores "terroristas" (o ANC e a Renamo), e porem a economia
a funcionar.
Em Dezembro de 1983, come<;:aram as verdadeiras conversa<;:oes na
Suazilandia. Tal como nos encontros anteriores, eram Jacinto Ve1oso, do
lado mo<;:ambicano, e Roelof 'Pik' Botha, do lado sul-africano, quem chefiava
as delega<;:oes. Mo<;:ambique insistiu que nao podia reconhecer o regime do
apartheid e a sua politica de bantustoes e nao podia abandonar o seu apoio
ao ANC. A evacua<;:ao de todos os membros do ANC era uma pre-condi<;:ao
do lado sul-africano. O encontro seguinte, em Janeiro de 1984, chefiado por
Oscar Monteiro, do lado mo<;:ambicano, e Johann Coetzee, do lado sulafricano, debateu essenciaimente questoes de seguran<;:a.
No final de Fevereiro um nova encontro em Maputo entre Veloso e
Pik Botha, em que as conversa<;:oes se centraram na paz e estabilidade no
conjunto da regiao. Os sul-africanos queriam um acordo com a rejei<;:ao total
do ANC mas tiveram que enfrentar uma recusa clara. Parece que eles se
aperceberam de que nao conseguiam afastar totalmente Samora do seu apoio
ao ANC e, em vez disso, consideraram aceitavel urna representa<;:ao
diplomatica de dez membros do ANC, desde que os sul-africanos aceitassem
a lista de nomes apresentada pelos mo<;:ambicanos. A principal preocupa<;:ao
dos sul-africanos era de que Mo<;:ambique nao deveria continuar a ser usado
como uma base para ataques "terroristas" e sua planifica<;:ao.
As conversa<;:oes, que acabaram por conduzir ao Acordo, tiveram o ultimo
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encontro na Cidade do Cabo. Jacinto Veloso disse-me, numa entrevista,
recente que ficou muito preocupado:

Hotlve tfJlJa alttIra em qtle famos ter conversaroes, as ultimas. Fomos para Cape
TOJJJlt, as ultimas mesmo. Depois de Cape TOl/m foi Nkomati mesmo. E ali
fizeram-nos visitar Cape TOl/m de helicoptero. Foi interessante... e mesmo depois,
na despedida, hotlve tima coisa militar e ele (Botha) dizia: "Eu quero-vos dizer
qtle, se vocis nao cumprirem isso - ele estava a falar em nome dos militares que
estavam presentes -, se voces nao ctlmprirem, as forras militares VaG interJJir: JJ E
eu disse: "Bom, isso e o qtle tem fiito o tempo todo. Se nao ctlmpnmJos voces VaG
contil1tlar a fazer o qtle jd fizeram. JJ E ele disse: '1sto chama-se Cabo da Boa
Esperanra (queria simbolizar o acordo). Mas, em porttIguis, hd duas
interpretaroes do Cabo. O Cabo da Boa Esperal1ra - porqt!e os marinheiros
tinham esperanra, porque quando passavam os barcos, tinham esperanra de chegar.
Mas, por outro lado, mtlitos barcos se qftlndaram no Cabo e, por isso, tambem se
chama Cabo das Tormentas. Tem os dois nomcs. Tormentas. )) E et! disse: JJ Isto e
o Cabo da Boa Esperanra mas tambem o Cabo dos Tormentos. Agora nao sei se
(o Acordo de Nkomati) vai ser das Tormentas ou da Boa Esperanra.
E, a 16 de Marc;:o de 1984, o Acordo de Nkomati foi assinado. Na terra
de ninguem entre Komatipoort e Ressano Garcia, entre os dois paises.
Apas todas estas conversac;:oes e discussoes, por que e que o ANC nao
sabia o que ia acontecer? Por que e que ficaram tao surpreendidos?
Em Janeiro de 1984, Samora Machel chamou Oliver Tambo a sua casa
de praia no Bilene e informou-o das conversac;:oes. Mas nao foi capaz de dar
o retrato completo. O ANC, por conseguinte, estava preparado para urna
retirada parcial e enviou urna nova delegac;:ao em Fevereiro, chefiada por
Tambo e Nzo para transmitir a Machel ate que ponto consideravam serias as
suas possfveis acc;:oes contra o ANC. Seriam ogolpe mais serio contra o
Movimento e urna traic;:ao a revoluc;:ao em Moc;:ambique e a paz da Africa
Austral no seu conjunto. Foi-lhes garantido que os moc;:ambicanos nao
aceitariam listas elaboradas pelos sul-africanos nem seriam toleradas
exigencias de retirada de dirigentes (como J oe Slovo).
Ouvimos parte das emoc;:oes que atravessaram os nossos apoiantes e
os nossos camaradas nos dias que se seguiram a Nkomati. Quais foram as
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reae<;:oes de pessoas eom maior poder e dos dirigentes? Fiquei surpreendida
por aquilo pareeer uma deeisao tao unanime. Quais eram as realidades por
tr:is de Nkomati e as razoes que deram uns aos outros?
Pamela dos Santos provavelmente aponta eerteiramente a situa<;:ao
nessa altura:

Havia diferentes opinioes sobre Nkomati no intnior da Frelimo ma~ por um
/ado, esteve envo/vido nas eonversafoes um ntfmero muito restlito de pessoas e, por
o/dro, Samora tinha uma forma muito persuasiva de Jazer as pessoas seguiremno. O Maree/ino era UJJl dos qtte se opunham. Era, nessa a/tura, ministro e
governador da provincia de Sofa/a efoi ehamado para partieipar na eenmonia de
Nkomati. Ouando regressou teve que dar re/at617'o ao seu governo provineial.
Senti que e!e Ja/ou espantosameJ1te bem, ao exp/iear porque tinha sido assinado
aque/e aeordo, tendo ettl eonsiderafao que e/e nao eoneordava.
No Centro de Estudos Afrieanos, Aquino de Bragan<;:a deu uma grande
volta em rela<;:ao a sua atitude anterior.
Nas palavras de Rob Davies:
O Aquino en/rou ntlJJla espeeze de retiro} eifastou-se durante a/gUJJl tempo para
tentar eompreender aque/a eoisa porque, daramente, tudo o que tinha sido dito
antes nao apontava naque!a direefao, Portanto, e/e aJastou-se, numa especie de
retiro, e depois regressou mais eat6/ico qtte o Papa e, pOltanto, sim, na verdade e!e
tornou-se nUJJJ dos eonveJtidos dque/a posifao e apresentava-se eomo UJJl homeJJJ
de pav d proeura da paz. Podemos, no entanto, dar-/he o eredito de ter to/erado
pessoas eom outrospontos de vista no Centro. Continuou a eneorqjar-nos a traba/har
Id e depois, d medida que as provas da traifao ereseiam, veio-nos perguntar o que
e que estava a aeonteeer.
A Diree<;:ao do ANC reeebeu a informa<;:ao eom diferentes graus de
eompreensao. Oliver Tambo, eomo sempre, teve urna posi<;:ao refleetida e
sentiu a import:ineia de nao afastar Samora, enquanto o Seeret:irio-Geral,
Alfred Nzo esereveu um comunieado muito rispido. No debate sobre quando
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e que Samara de facto informou o ANC e como e que informou, Cabas;o,
que era na altura minis tro da Informa<;äo, explica o que aconteceu:

Ha uma reuniao que o Presidentefez com Oliver Tambo) com Moses Mabhida.
Estava oJoe Slovo) Moses Mabhida) A!fred N zo) Oliver Tambo) Samora Mache~
Fernando Honwana e Muradali Mamadusen que era secretcirio do Presidente.
Todos estao mortos agora.
Esta reuniao joi antes de Nkomati. 1983. Foi uma reuniao em que o Presidente
Samora preparou o caminho para Nkomati. Mas nao disse que ia assinar o
Acordo de Nkomati. Quer dizer: Fez uma reuniao politica na qual explicou as
razoes... explicou o seu pensamento politico sobre a Aj1ica do SuL
Agora o Presidente Samora tinha uma estratig,ia - Nkomati - que era uma
estratigia dele) uma estratigia defensiva) mas uma estratigia que tinha tambem
uma componente ifensiva no pensamento dele.
O que e que aconteceu? Aconteceu uma coisa estranhissima. Plimeiro) aconteceu
que a/guns dos seus colaboradores na delegarao) ou porque nao discutiram o
suficiente com ele) ou porque nao acreditavam naquilo que ele defendia) nao
cumpriram oprograma. . . nao foram capazes de defender aque!a posirao.
Fizeram a!gumas dec!araroes que nao eram de Sam01l1. Por outro lado) oprOprio
Sam01l1 jicou (para, procura as palavras) chocadissimo com a dec!ararao que
A!fred Nzo fez em Lusaka ao AC01-dO de Nkomati ... a reacrao de um ojicial do
ANC ao Acordo de Nkomatl~ .. mas) mais do que isso) com A(fred Nzo estava
preparado para discutilj mas depois as dec!araroes que o Presidente Julius Nyerere
fez sobre o Acordo de Nkomati joram muito penosas para Samora...Entao ele
colocou-se numa posirao muito desagradaveL Eu era ministro da Informarao.
Discutiamos dias e dias e dias. Convenceu-nos Sua Excelencia. Ele disse: "Eu
sou Presidente de JIm pais soberano) nao tenho que dar satisfaroes a ninguem.
Faro o que quero." Isso joi um erro gravissimo) na minha opiniao) que Samora
feZ' E que... entao toda a cobertura informativa que se fazia a proposito do
potencial que havia de luta) que havia do AC01-dO de Nkomati ficou esvaziado.
Ficou uma grande vit61ia. Mas qual vitoria? De vit6ria nao havia nada. O
proprio Presidente retirou-se da batalha politica de defesa do AC01-dO para uma
posirao de grande chefe que nao da satisfaroes a ninguem. Pronto. E isso joi apior
coisa que podia terfeito.
Eu lembro-me. Fui com ele no aviao para Dar es Salam. E e!e chamou-me e
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disse: "Escreve af os pontos para eu ficar com uma sfntese dos pontos. Eu escrevi
os pontos. Quais sao os argumentos? "Escreve af quais sao os argumentos do
Nzo. Escreve af quais sao os argumentos de I\[yerereJ escreve af os nossos pontos
que epara eu ter uma sfntese para consultar. JJ Eu escrevi. Tenho af.
Escrevi para ele. Ele chegou la. Nao leu. Estava tao... ele habituou-se a ter
se!tJjJre o apoio dos camaradasJ Oliver TamboJ Nyerere.
Ele era uma especie de "enfant tenible JJ da Linha da H'ente ej de repenteJ sentiu
um vazio el volta dele eficou muito incomodado. Entao perdeu a capacidade de
discutir. Eu pensa queJ pegando nos pontos ofiginaisJ algUlJlas das previsoes que
Samora fez vetificaram-se. Penso que ele tetia tido isso para dizer: a cUfto prazo
e um passa atras. Mas isto e uma nova estratigia para c01ifi'ontar a Aftica do
Sul... e era isso que tinha discutido af... era isso que se tinha discutido...
Mas nao tinha explicado bem. Porque ele nao quefiafalar no Acordo de N komati.
Com Oliver TamboJ COJJl NzoJ ele tinhafeito uma outra discussao sobre a natureza
da luta na Aftica do Su!. Era uma discussao que estava a correr, porque o
propfio Joe Slovo me disse: "Aquilo que o teu Presidente disseJ a genteja estri a
discutir dentro do ANC. JJ Foi muito interessante: 'Ja estaJJ10S a discutir dentro
do ANC. E algu11S prObleJJlaS que levantou sao problemas e contradiroes que nos
temos em fl"ente do ANC desde o Pattido Comunista ate el ala mais liberal, JJ E)
por issoJ estava muito interessado. Mas e aquilo que estamos a discutir. Passadas
umas duas semanasJa anunciott o Nkomati. Foi mttito perto. Talvez tenhat!l sido
tt11S dez dias antes do Acordo de Nkomati.
Veloso tambern e de opiniio que os pensamentos de Samora sobre
Nkomati eram muito importantes para o futuro da Africa Austral:

Como e que nasce a ideia de se fazer tt!!l certo acordo com o regime do apattheid?
Esta ideia nasce COJJl o Presidente Samora e otttros colegasJpor exet!JjJlo Fernando
Honwana) qtte morreu no acidente com o PresidenteJ e outros... mas era (da
perspectiva) da segttranra que se comerou a analisar a sitttarao. Chegamos el
conclttsao queJ COJJ10 as coisas estavam a evolttir, era muito provavei que a Aftica
do Sttl, com o trabalho que estava a fazer de apoio el Renamo) desestabilizaraoJ
com o envio das suas propfias equipas de sabotagemJ com as agressoes militares
directas da aviaraoJ tudo issoJ encontrasse mecanismos para fazer ttma agressao
militar de grande envergadura de JJlaneira a tomar a cidade de MaputoJ de tomar
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conta do governo, talvez. Uma especie de Utll golpe e colocar um governo javoravel
ao apartheid e assim destruir a Frelimo. Era a maneira maisjaciL A capita/ estti
quase dentro da Africa do Su~ na pratica. A Freiimo... a unica possibi/idade
que teria era de se retirar para o mato, de novo, e retomalj e recomerar uma
contraguerrilha. Mas isto o que signiftcaria na pratica? Um grande q[astamento
da Frelitllo do poder e tambem a liquidarao do ANC, que tinha uma base
impoltante em Maputo. Na Matola. Esta analise levou-nos, ao Presidente Samora
e a um grupo, a dizer: "E se nosjizessemos Utll acordo?". AMjoi aqui que surgiu
o termo, "UtII pacto de boa vizinhanra e nao agressao JJ?
Estava muito daro para nos, epara o Presidente Samora tambem, que a ideia de
parar aguerra nao era possfveL E nao era possfvelporque? Porque nao se tratava
de um conjlito entre Morambique e a Ajrica do Sul do apattheid Nao era Utll
cotiflito entre pafses. Era um conjlito entre sistemas. Na pratica era um conjlito
entre a Uniao Soviitica e os Estados Unidos da America. Os EU e o Ocidente
apoiaram o apartheid COtllO Utlla difesa contra o comunismo. Portanto} nao era
nada provavel que um aC01do de boa vizinhanra e nao-agressao pudesse conduiJr
a um acordo entre a Frelimo e aRenamo} porque este assunto, mais globa~ nao
estava resolvido nos pontos essenciais.
Entao joi por isso que Morambique actuou sozinho e as instruroes do Presidente
Samora eram: "Nao vamos jalar COtll ninguem." Alguns disseram: "Mas temos
de ja/ar com Nyerere. Pelo menos COtll Nyerere." E ele disse: "Nao. Porque se eu
jalar com Nyerere ele vai encontrar argumentos para nos parar. E isso nao." Eu
acho que joi UJJla manobra muito inteligente de Samora. Samora com os seus
colaboradores. E ele expos de uma maneira tal que realmente levou o mundo
anticomunista ocidental a apoiar o Acordo enquanto todos os progressistas... os
soviiticos jicaram zangadfssimos, porque nao joram consultados} tlleSJJlO pafses
como a RDA. Em Cuba joram acusaroes, uma atras da outra, e mandaram
enviados: "Isto nao pode ser. Voces sao traidores. " Mas o oijectivo era o interesse
naciona~ evitar a invasao} porque estava etlJ prepararao.
Os boers exigiam a liquidarao do ANC. E} daro, isso nao podia ser e nos
dissemos que nao. PodeJJlos limitar. Mas nao liquidar.
Na nossa entrevista Veloso insiste em que foi urna vit6ria, porque sente
que a Frelimo estabeleceu os termos para urna aber tura de conversas:6es
com os boers como o uruco caminho para se avans:ar. Sublinha o grande
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esfot<;:o que a Frelimo fez, e ele pessoalmente fez, ao tentar convencer os
boers que, se e1es podiam falar com um governo negro socialista, onde estava
o problema de falarem com um movimento negro dentro do seu proprio
pais? E, um ana mais tarde, na sua conferencia em Kabwe, na Zambia, o
ANC decidiu come<;:ar a manter conversa<;:oes com diferentes elementos da
Africa do Sul branca.
Imediatamente a seguir ao Acordo de Nkomati Mo<;:ambique tra<;:ou o
rumo para se ir voltando para um desenvolvimento economico de tipo
ocidenta1. Iniciaram conversa<;:oes com as institui<;:oes de Bretton Woods para
conseguir emprestimos e resolver as dividas.
Como escreve Lazaro Jose Macuacua na sua tese de Historia: Acordo

de Nkomati: Esforfos pela Paz e Coexistencia Pac[ftca Entre os Estados da Regiao
Austral de Ajiica (1975-1988) (Maputo 1998):
No encontro do Conselho de Ministros de 17-18 de Ab/il de 84 joi decidido o
infcio de conversafoes oficiais com vista d adesao ao FMI e ao Banco Mundiai e
setts associados (IDA e IFC) e a analise do anteprqjecto da Lei dos Investimentos
Estrangeiros.
No mesmo ana come<;:aram as conversa<;:oes com o Clttbe de Patis'°6.
Dois anos mais tarde o Bureau Politico da Frelimo aceitou os termos e, a
partir dai, introduziu a economia liberal em Mo<;:ambique.
Houve conversa<;:oes sobre as liga<;:oes economicas com a Africa do
Sul, de investimento e coopera<;:ao, de turismo. E, na verdade, nos meses que
se seguiram ao acordo varias delega<;:oes, quer de homens de negocios quer
do governo visitaram Mo<;:ambique mas, como Rob Davies indicou, nada de
serio parecia estar a acontecer, quer porque Mo<;:ambique era demasiado pobre
quer porque, como diz Sergio Vidra numa entrevista, essa parte era apenas
teatro tal como a recolha de armas das casas do ANC que, de qualquer forma,
nunca teve a inten<;:ao de ser levado a serio. As areas eram as pescas, os
transportes e o turismo.
So teatro. E ainda recordo outro teatro. Outra amargura. Nos, que fomos
autorizados a ficar porque tinhamos emprego junto das autoridades
mo<;:ambicanas, fomos ao aeroporto para saudar os nossos camaradas quando
!o(,

ConJunto de pahes que representam os credores de Mo~amblque. (N.doT)
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eles caminhassem do edificio do aeroporto para o aviao que os ia levar a
Tanzania. Ainda hoje o andar de cima do edificio do aeroporto e aberto para
a pista e e um acontecimento social ir para a varanda quando um amigo ou
um parente deixa o pafs. Acenamos e gritamos as ultimas sauda<;:oes e
perguntas uns aos outros. Portanto, estavarnos la todos, cantando as mesmas
can<;:oes da liberdade que os mo<;:ambicanos habitualmente adoravam ouvir
na nossa manifesta<;:ao do Primeiro de Maio, acenando, aplaudindo, gritando
Vivas. Mas as autoridades mo<;:ambicanas nao gostaram daquilo. Ficaram a
trerner. E, pela primeira e unica vez na minha vida, vi um autocarro a parar
em frente ao edificio do aeroporto para levar a segunda carrada de camaradas
do ANC do aeroporto ate ao aviao. Para que ninguem pudesse comunicar
com eles, ninguem os pudesse aplaudir.
Rob recorda tudo como urna grande farsa.
Lembro-me que estava sentado no aeroporto. Havia pessoas a passar e havia
uma lista de nomes} e eu estava a ajudar o Representante Chefe a conferir os
nomes. Gritavamos "Guebu'{fl" e alguem caminhava para o aviao. Era uma
farsa total. E} edaro} nenhuma daquelas pessoas que foranJ para o aviao era a
pessoa c!!Jo nome foi anunciado. Mas} para a seguranfa da FrelilJJo isso nao fazia
diferenfa e aqueles tipos foralJJ no aviao e os outros} edaro} foralJJ para a
5 uazildndia.
Agora que o ANC se tinha ido embora seria que o MNR ia parar com
as suas actividades e a Africa do Sul parar o seu apoio, o que era a maior
preocupa<;:ao para Mo<;:ambique?
Foi estabelecida urna Comissao Conjunta de Seguran<;:a, ao abrigo dos
termos do Acordo, que teve o seu primeiro eneontro em Maputo a 26 de
Mar<;:o. O chefe do lado mo<;:ambicano da Comissao era Sergio Vieira, ao
tempo ministro da Seguran<;:a, e o chefe da delega<;:ao sul-africana era o
Comissario da Policia General Johann Coetzee.
De aeordo eom Joseph Hanlon em Beggar My Neighbour, a Africa do
Sul enviou para o MNR o correspondente a seis meses de abastecimentos
durante os ultimos dois meses antes do Acordo de Nkomati. Mandaram
tambern urna equipa de instrutores para a provincia da Zambezia antes de
assinarem. Depois pararam durante alguns meses, de forma a que P.WBotha,
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durante a sua digressao pela Europa, se pudesse gabar de ser o grande
pacificador. Contudo, a comunica<;ao radio com o MNR foi mantida, embora
isso estivesse em directa contraven<;ao ao Acordo. O MNR pediu mais
material de guerra e o Cor. Van Niekerk respondeu por radio que e1es teriam
que usar menos porque o clima politico na altura nao era propicio a mais
envios. Mas, a 20 de Julho, a situa<;ao mudou, o MNR encontrou-se com
Pik 107 Botha e Magnus Malan e o chefe da Inteligencia Militar van Westhuisen.
Foi acordado o uso de avioes privados e a melhoria da pista de aterragem na
base do MNR em Casa Banana e chamar aquilo "ajuda humanitaria", que
nao seria lan<;ada de para-quedas mas levada por avioes que aterrariam varias
vezes por semana.
Os EV estavam a pressionar muito os sul-africanos para nao apoiarem
o MNR devido as suas proprias elei<;oes em Novembro.
A 1 de Outubro de 1984, Veloso encontrou-se com o ministro dos
Negocios Estrangeiros da Africa do Sul, Pik Botha, em Pretoria, para
debaterem o futuro do Acordo de Nkomati. O quartel- general do MNR
t1nha passado a ser em Lisboa, com Evo Fernandes como secretario-geral,
mas Mo<;ambique sabia que as verdadeiras rafzes dos massacres estavam no
regime da Africa do Sul.
Dois dias depois, a 3 de Outubro, a Frelimo e a Africa do Sul assinaram
a assim chamada "Declara<;ao de Pretoria" que falava de um cessar-fogo
mas sem nenhuma especifica<;ao concreta sobre como o fazer.
Estava afiear claro que a Africa do Sul nao tinha nenhuma inten<;ao de
parar o seu apoio, nao so ao MNR em Mo<;ambique mas tambem a UNITA
em Angola, onde tinham tido lugar um processo e um acordo similares.
Tentaram esconder isso mas, em 1985, um comando sul-africano foi
capturado em Cabinda a tentar atacar as instala<;oes da GulfOil (como tinham
feito na Beira em 82). Foi quando o comando, du Toit, que tinha tomado
parte no atentado a bomba contra o escritorio do ANC em Maputo, em
Dezembro de 83, foi capturado e levado para uma prisao angolana.
Mo<;ambique tinha que fazer alguma coisa em rela<;ao as agressoes sulafricanas e, numa reuniao em Junho de 1985 com Samora Machel, Robert
Mugabe e Nyerere, concordaram em mandar tropas para Mo<;ambique. As
tropas do Zimbabwe foram primeiro para as provincias de Manica e Sofala.
lin Diminutiva de Radaf. (N.doT.)
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Com a sua ajuda o grande ataque a principal base do MNR, a base da
Gorongosa, teve lugar a 28 de Agosto de 85. O MNR fugiu, mas foi encontrada
uma serie de documentos devastadores que provavam ate que ponto os sulafricanos tinham trabalhado intimamente com o MNR.
Entre esses documentos estava o diirio de Joaquim Vaz, que viria a
ser, mais tarde, secretirio-geral da Renamo. Atraves dele era possivel seguir,
passo a passo, a forma como os sul-africanos tinham apoiado aRenamo.
Estava claramente estabelecido que os sul-africanos nao so tinham entregue
armas e muni<;6es aRenamo, logo a seguir ao Acordo de Nkomati, apesar de
terem assinado o oposto, mas tambem, nos meses anteriores ao Acordo, em
que houve uma grande actividade na entrega. Tinham descarregado avi6es
cheios, uns a seguir aos outros. A comunica<;ao entre o Dlakama e o coronel
Niekerk, com contribui<;6es do chefe das SADF, o general Constant Viljoen,
em que a Renamo mendigava mais armas tinha continuado. Havia tambem
provas da divisao entre o politico Pik Botha, que planeava comprar Samora,
e os militares que estavam a planear elimiml-lo. Ha provas das viagens do
vice-ministro dos Estrangeiros, Louis Nel, entre Pretoria e aGorongosa em
meados de 1985.
Houve muitas especula<;6es para compreender por que razao a Africa
do Sul entrou num acordo com Mo<;ambique sem nenhuma inten<;ao de o
respeitar. Segundo Joseph Hanlon (na obra citada) havia tres pontos de vista
em competi<;ao sobre o que fazer em Mo<;ambique: a solu<;ao militar activa
de derrubar o governo; continuar a apoiar o MNR, como antes, como parte
de uma politica para criar o "cordao de instabilidade"; ou dar mais peso as
alavancas diplomatica e economica e assinar um pacto de nao-agressao. Parece
que o Conselho de Seguran<;a do Estado escolheu uma forma vaga intermedia.
Ou, como argumenta Rob Davies, a divisao no CSE foi taG grande que P.
Botha decidiu nao a aumentar ainda mais, deixando aos diferentes interesses
de grupo a prossecu<;ao das suas proprias politicas, com o entendimento, no
entanto, que antes da sua viagem a Europa o Botha nao devia ser
comprometido.
Dm outro factor, que nao deve ser esquecido, e que muitos dos dirigentes
militares sul-africanos tinham liga<;6es proximas e tinham feito promessas ao
MNR que nao podiam ser pura e simplesmente esquecidas. E nao so ao
MNR, em Mo<;ambique, mas tambem aos hornens de negocios portugueses
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que tinham abandonado Moc;:ambique na altura da Independencia, os
retornados, e que constituiam urna forc;:a real dentro do MNR.
As importantes provas da Casa Banana foram encontradas pouco antes
de urna visita ja planeada de Samora Machel aos Estados Unidos, fazendo
com que aviagem tivesse muito sucesso. De algurna forma o que se seguiria
e o obvio falhanc;:o do Nkomati era menos importante para Ronald Reagan.
Ele tinha obtido o que queria, a sua reeleic;:ao como Presidente com a ajuda
dos eleitores afro-americanos.
Nos, o ANC, sentimo-nos traidos pelos moc;:ambicanos.
E, no entanto, foram os moc;:ambicanos que foram traidos. Apas
Nkomati, e, apesar das promessas da Africa do Sul e dos Estados Unidos, o
que se seguiu foram mais oito anos de guerra civil, de mortes e destruic;:6es
de vidas humanas e dos ideais da Frelimo e urna paragem total de qualquer
tipo de desenvolvimento economico.
A isto e que se pode, na verdade, charnar traic;:ao.
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Capitulo 21
AFRONTEIRA
Nao pensa que alguem, no Movimento, tenha calculado, na totalidade, o que
mia o prduizo imediato para as linhas de comunica[oes, para os processos, para
as redes clandestinas, do Acordo de Nkomati. Penso que so o encaramos como um
desafio e nao jaMmos sobre ele. Mas as implica[oes dele, totais epormenorizadas,
iriam ser sentidas mais tarne pelos quadros do Movimento na clandestinidade,
na linha da ]rente, na 5 uazilandia, em Maputo. Todas as implica[oes. Havia
jovens aqui em Bushbuckridge, o Tabang era um deles, um tipo de Malupia.
Foram apanhados numa armadilha. Um deles era asmatico. Tomava uns
comprimidos. Que acabaram. Eles nao tinham jorma de comunicar com
Mpumalanga e a Suazilandia. Nada. l/eio tudo abaixo.

Estas palavras de Mathews Phosal0 8 descrevem os efeitos do Acordo
de Nkomati vistos de dentro do pais.
Phosa tinha-se formado em Direito pela Universidade de Turfloop e
tinha feito o seu estagio, defendendo um caso em tribunal. Depois iniciou
urna empresa de advogados, em Nelspruit, com dois amigos. Isto era, s6 por
si, um grande desafio ao regime, dado que ele, como advogado negro, nao
deveria ter escrit6rio numa area branca. Estavam a violar a Lei das Areas
dos Grupos109 ao fazerem aquilo e estavam sob permanente amea<;:a.
Aceitavam cada vez mais casos politicos e de direitos humanos na sua firma.
Aquilo era urna luta directa e visivel contra o regime. Mas, ao mesmo tempo,
come<;:ou o seu trabalho clandestino com o ANC. Os primeiros contactos
foram atraves da Suazilandia, via Archie Abrahams e depois com Maputo,
com o cda Zuma.
Foi o incidente em Bushbuckridge que acabou por for<;:ar Mathews a
deixar o pais. A gota de agua que fez transbordar o capo. Ate ai ele achava
que o seu trabalho devia ser feito no interior do pais, perto da fronteira cam

Na Afnca do Sul democn'tlca f01 nomeado o pnmelro governador da provincla de Mpumalanga
(N.doT.)
wo Lel do apartheId que obngava as pessoas a vlver e trabalhar na area do seu grupo etmco (N doT)
1<1'
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a Suazilandia. Perto da fronteira com Mo<;:ambique e com um pe no bantustao
do Kangwane.
Mathews : Consegui trabalhar de perto com Enos Mabuza) Ministro Chife do
bantustao de Kangwane) porque os dejendi quando o governo dizia que o
KangJvane devia ser patte da Suazilandia) segundo o acordo de incorpora[ao de
terras. Eu fui o advogado que dirigiu a resistencia contra a incorpora[ao de parte
da Africa do Sul na Suazildndia. Aquilo mobilizou as pessoas e criou um
relacionamento entre mim) como advogado) e Mabuza. Eu disse ao Mabuza:
'Temos que ter uma causa comum aqui. Nao e apenas a luta por este peda[o de
terra; e lutar por toda a Africa do S u~ para nos libertarmos. Portanto) temos de
chegar a acordo em trabalharmos com o ANC" Ele respondeu: "Muito bem)
vall/os trabalhar com o AN~ mas onde estd o ANC?" Eu disse-Ihe: "Eu
mostro-Ihe onde estd oANC. " E) por causa da sua idade avan[ada, em plincipio
nao o levdmos a Maputo. Fui eu e o Zita (que, mais tarde, se tornou Ministro
Chefe de Kang'-vane e, no nova regime, se tornou o primeiro Embaixador
da Africa do Sul em Mo<;:ambique) que jomos encontrar-nos com o Zuma) o
Chris Hani) oJoe Slovo, o Manhla. Q Malume tambem Id estava.
Tinhamos umfulano a quem costumavamos c!Jamar Con-eio Fie~ o SI: Mahondela.
Veio para a Africa do Sul para as minas, um mineiro normal que trabalhou e
conseguiu subir na vida. Tinha lojas em Thembisa. Tinha lo/as aqui) em
Kaapmuiden. Tornou-se um homem de sucesso. Envolveu-se no apoio d Fre!imo
quando ainda estava na Tanzania. Enviou-Ihes roupas) comida) mobilizou
homens de negocios mo[ambicanos, enviou comida para a Tanzania) roupas, apoiou
a Freiimo. E conhecia pessoas como o irmao do Samora, o Josifate, e muitos
outros. E e/es conheciam-no.
Foi atraves de/e que nos dissemos: Vamos estabelecer ull/a liga[ao, elll primeiro
lugal; com o ANC Nao com os quadros na Suazilandia. Em Mo[ambique.
Diz-Ihes que isto e um assunto serio: Hd amea[as de ineorporar terra na
Suazildndia. Isto deve ser debatido com MacheL Machel deve levantar a questao
na QUA. Devemos manter Machel injormado o melhorpossivel sobre esta questao
de terras) e manter o ANC informado. Foi assim que eonseguimos levar Id a
questao) eom a eoneorddneia do colectivo. Q eolectivo era formado por: Enos
Mabuza) Zita) Manghela) eu prOprio e 11m tipo ehamado Mase/ela. Eramos
cineo eonspiradores naquela dlula. E deeidimos: Temos que informar o ANC.
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Esta questao de terras vai ser tema de luta tambem ao nfve! do movimento de
libertafao. Temos que eonseguir que hqja aefao d volta dela.
Eneontramo-nos primeiro eom oJosifate Maehel O Josifate reeebeu-nos eom
eamaroes e eq/u. Injormamo-Ios. Mais tarde} na pt7meira viagem} injorma11/0S a
Freiimo} em pormenor} sobre tudo. Nessa mesma noite havia um notieiario e
Machel iria levantar a questao do Kangwane. Isso joi anunciado na radio e nos
soubemos que tinhamos sido apoiados.
Estavamos muito contentes por termos tido impaeto. O ANC aeabou por sabel'
que nos la estavamos. Maehe! deve ter-Ihes dito: "Esses tipos estCio af. IJ Depois
tivemos uma visita eompleta ao ANC. Clandestinamente. As eseondidas.
Tfnhamos que eonheeer o 10eaL Estavamos hospedados no Hotel Rovuma. Fomos
a uma easa. Soposso imaginar que era a!gures no S ommershie!~ mas nao sei
onde. Tivemos U11/ eneontro muito importante. Zuma} Chris Hani} Slovo} Mandia}
Arehie Abrahams. E nos itifOrmamo-los sobre a questCio. Fald11/os sobre outras
eoisas} para alem do aeordo sobre as terras, e011/O resistil', toda a questao
organizacional sobre eomo eonstmir a c!andestinidade. Foi assim que nos comefamos
a ligar eom o ANC muito directamente ejoi desta maneira que eonseguimos ter o
governo do Kangwane muito pro-ANC
Depois jaldmos sobre ajorma de eonseguir que Mabuza se eneontrasse eom o.R
Areuniao aehou que} ao nfvel dele} deveria eneontrar-se com Oliver Tambo. E
depois} e c!aro} isso joi eombinado} tfnhamos que il' a Londres. Isto nunea eontei
a ninguem antes. Era 11Iuito importante poder11los eobrir a nossa pista} nessa
altura. Portanto} eombina11/0S nU11/a visita d Suifa} a Zurich} d A!emanha e
depois a Londres. Mas o destino final era Londres. E houve um primeil'o encontro}
penso que em 1982 ou por af em que Mabuza se eneontrou eom Oliver Tambo em
Londres. Um encontro muito emotivo. Lembro-me 11Iuito bem dele.
Eu estava Id. Nao houve nenhu11l eneontro e11l que eu nao tenha estado. Estava
la se11pre. Depois o Thabo juntou-se d reuniao. Pela primeira vez o Thabo joi a
essa reuniao. Mas as jundafoes tinhatJ/ sido estabelecidas pela gente de Maputo.
Eu eontinuava no interior do pafs. Trabalhava para o ANC a partir de ca.
Nao estava sequer no exflio. Fa;damos aquelas eoisas todas de Nelspruit e atraves
de Mapttto. E jomos varias vezes a esse tipo de encontros} encontros para troear
injormafoes.
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Mathews estava eompletamente integrado na Alian<;a do ANC, fazendo
diseursos, organizando eelulas, eriando redes e, literalmente, transformando
toda a regiao numa area do ANC, guiado pelo ANC em Maputo. Mudaram
aquilo tudo.
Nessa altura ele estava a defender easos politieos muito dificeis. Dm
era de um quadro do ANC que tinha sido preso e o Phosa ehamou o famoso
advogado Bizo para o apoiar no julgamento. O homem foi morto enquanto
estava na prisao e a polieia dizia que ele se tinha suicidado, enforeando-se
eom urna das petigas que o Mathews lhe tinha levado. Ele insistiu para que
fosse feito um inquerito e a polieia foi constantemente humilhada durante o
julgamento.
Foi nessa altura que o Mathews se tornou um alvo direeto para o regime.
Houve muitos easos eomo este e tambern easos que lhe foram levados
pelo Conselho Sul-Afrieano das Igrejas, easos de explora<;ao do trabalho,
trabalho de mo<;ambieanos, e outras questoes de direitos humanos.
O que aeabou por o for<;ar a abandonar o pals foi o easo Bushbuekridge.
Era urna boa unidade eom hornens jovens. Eram a liga<;ao entre o Guebuza,
em Mo<;ambique, e o KB. na Suazilandia e estavam eapacitados para enviar
armas, muni<;oes e eorrespondeneia para a, na altura, Regiao PWV 11O • Philip
Mogale era quem dirigia a unidade em que o Mathews trabalhava para fazer
a liga<;ao eom o grupo de jovens em Bushbuekridge. Durante algum tempo
aquilo funeionou maravilhosamente. O dinheiro flula. As armas fluiam. A
eorrespondeneia fluia. Os medieamentos fluiam.
Entao aeonteeeu Nkomati e eles ficaram atarantados.
Nessa altura o Mathews tambern trabalhava eom um eapltao que
perteneia a Seguran<;a Sul-Afrieana, o Capitao Malaza. O Zuma tinha-Ihe
dito que o ANC eonfiava no Malaza, que lhes passava muita informa<;ao.
Bushbuekridge estava a ferver. Ao mesmo tempo o Mathews estava
profundamente envoivido Dum julgamento. Esereveu um relatorio ao ANC
sobre a situa<;ao em Bushbuekridge sem assinar. A polieia tinha deseoberto
que havia gente do ANC eseondida em Bushbuekridge. Nem o Malaza nem
o Mathews tinham condi<;oes para la ir. Mas os fulanos em Bushbuekridge
tinham que ser avisados antes que a polieia deseobrisse exaetamente onde
110
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eles estavam. Mathews usou a ultima possibilidade. Telefonou a um deles,
que trabalhava no Barcleys Bank ern Bushbuekridge, e deu um aviso, em
e6digo, para eles desapareeerem. Eles estavam a ser eontrolados por um
polieia da Seguranc;a, ehamado Boy Maehiho, eonhecido por ter eometido as
piores atroeidades.
Ele sabia que a polieia andava a proeura da origem do telefonerna na
zona de Nelspruit. E, urna manha, durante o julgamento, pereebeu que tinha
sido deseoberto.
Mathews: A pollcia sabia. A Oligem era ell. A pergllnta estava respondida.
Nessa manh~ no tlibtmal, recordo-me... bligadeiro Bosman) 11m tipo cinzento
prata) e 11m segllranfa mllito notOlio) Lochemberg, andava com tllll dlbllm de
assim chamados terroristas. Nessa manha olharam para mim. Naquele dia o
olhar deles parecia diferente. Fiquei muito nervoso. Fiquei nervoso) nervoso. A
presenfa deles ali. Nao conseguia comel: Nao consegllia beber nada. Eu estava
seco. Eu estava mal.

Philip Mogale tinha sido preso e quebrara. Tinha aeontecido aquilo
que ele mais temia. O Mathews tentava pensar rapidamente. Por que estrada
ir? Que earro usar? O seu pr6prio BM"W, ta~ eonheeido? Nessa sexta-feira
eonseguiu eneontrar-se eom Malaza que lhe disse que tinha havido luta em
Bushbuekridge, entre o grupo e a polieia:
Mathews: Estavam a dormil: Eles assassinaram-nos. NJo lutaram. Depois
vieram aqui, el estrada para Nllmbi Gate. Hd M uma casa. E uma escola) perto
de Numbi Gate. O 1\10hale estalJa M dentro. Estavam Id 111ais dois camaradas,
o Tabang estava M) penso. Estavam naquela casa. Foi Ulll combate que durou
horas entre a pol!cia e os tipos do MK que Id estavam. A comunidade) a escola,
tlldo se dispersou. Era lima gmrra. Entao o Malupe deciditl, eles nao o i/iam
capturat: Pegou na ttitima pistola, com a t!ltima bala. Disse ao Mogale e a um
Jovem estudante: "Saiapl. Rmdam-se. J! E eles renderam-se. Ele suicidou-se) com
a t!ltima bala.

Mas o Mathews tambern tinha que se eneontrar eom Mabuza. Nao
podia ir-se embora sem lhe expliear. Ele nunea tinha falado ao Mabuza do
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outro trabalho que fazia. Precisava de lhe explicar porque e que se ia embora.
Encontraram-se na manha seguinte. Havia policia a toda avolta. No exterior.
Ele ainda se debatia com a ideia de ir embora ou nao. Em julgamento diria
isto, provaria aquilo. Podia testemunhar que nao estava ligado ao ANC. Mas
o Malaza disse-lhe:
Mathews: E/es vao-te matar. Estas a dizer que te vais difender numjulgame11to.
A razao porque des ainda te nao prenderam eporque decidiram que te VaG
matar. Percebes o que te estou a dizer? Ha um tipo chamado Nojume/a. Naquda
a/tura aqui/o nao fazta sentido. E/e fazpatte de um esquadrao da mOt"!e. E/es
hao-de vir matar-te. Hao-de ser des. Andam fl tua procura. Agoraja sabetJl o
que tens andado a fazet: Pe/o menos sabem da oPerafao Bushbuckridge. Sabem
porque eque te11S andado a deJenderpessoas do ANC em Midd/eburg. E porque
estas envo/vido como um raio. Portanto vao-te matar. Disseram-me que ha um
espirito do ANC nesta area. E/es agora vem-te como um espitito do ANC Vais
ser moti~.

o

Mathews aceitou o conselho. Conseguiu iludir apolicia usando um
Mazda que des nao conheciam. Conduziu ate a fronteira com a Suazilindia,
em Matsamo. Ele passava la muitas vezes, nos dois sentidos, portanto nao
houve problemas. E, obviamente, a policia de fronteiras nao tinha sido avisada.
Perguntaram-lhe se levava armas de fogo, carimbaram-lhe o passaporte. E
ele saiu assim, simplesmente.
E af come<;ou a vida do Mathews Phosa no exflio. Diffcil. Inaceitavel,
no infcio.
Mathews: Contactei com um ta/ Totsi Mame/a, queja conhecia. Acontecia que
o Zuma andavapor a/i nessejim-de-semana, para se encontrar com a Nkosazana.
E/a continuava a ser medica na Suazi/andia nessa a/tura. O que havemos de
fazer? Potianto contei-/he o que tinha acontecido. AhistOtia toda. E/es disseram:
'54gora ja nao podes vo/tar para tras. Tens que estar em Maputo na segundajeira de manha. Vai-te embora. Sai lllesmo da Suazi/andia. II OK. Mudaram a
minha residencia. Ficaram com ome!f carm E, na segundafeira... oPaul Dike/edi
entrou em cena. Eu nao o conhecia. Saimos.
As 8 da manha de segundafeira estavamos na ]ronteira da Namaacha. O Paul
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a dar umas voltas} a conJjJrar whiskey, a conJjJrar Pdo. Eu ndo sabia porque i
que andavamos a conJjJrar aquelas coisas no caminho. Quero dizer..porque i que
este tipo esta a comprar estas coisas todas? Ele disse: ''E que os meus fllhos estdo
la. JJ Estava apenas a Jazer conJjJras...acontecia que naquela altura era diftcil
arra,!jar pdo em MOfambique. Era um luxo. A bagageira ia cheia de comida.
Para que i isto? E entramos em MOfambique. Chegamos aquele lugar, a casa do
Enos. Toda a gente Jalava em portugues. Comecei a sentir-me deslocado. A reirete
ndo Juncionava. Havia agua num balde junto a retrete. o que i que se passa?
Quero dize1~ era apenas o exflio. Havia gente a chegm~ numa caninha} com
comida. Ya} agora o teu nome i Fredefy. Quem te da esse nome i a Sue Rabkin.
Tinha-a conhecido noutros tempos} do outro lado. Daqui para diante chamas-te
Fredefy.
E trazem comida. Que comida i aquela? Trazem comida para mim?Que tipo de
vida i esta? Dist1ibuifdo de comida? O que i isto? A seguir chegou o Zuma.
'Tens que sair deste lugm: Vais viver com o Rob Davies. JJ "Quem i o Rob
Davies?JJ "Sdo ingleses. }} "O que? Quando i que vai acontecer o que?JJ Nunca
me senti tdo isolado na vida. Comecei a sentir o duro inJjJacto de estar no exflio.
Fiquei Id seis meses} penso} sem entender o que era aquilo. O Vi/si Tswala aparecia}
as vezes} para me ir buscar. E famos ao apmtamento da Sue} conJiamos uma
reJeifdo a noite eJaldvamos... Mas a minha mente ndo estava la. Comecei a
perder peso} com saudades dos meus fllhos. Era uma coisa muito diJerente}
conJjJletamente diJerente} estar ali sozinho. E} nesseprocesso} comefa-se a desenvolver
mais Mio contra eles. Ainda mais Mio.
Era diftcil comunicar com a minha mulhet: Mm"Cava-se uma chamada as 9 da
manhd. Vinha as 4 da tare/e. Tinha que se flcar en; casa a espera da chamada.
Era diftcil. Maputo ndo tinha comunicafoes. Nada....a vida era horrfvel.
Depois houve um debate sobre a ConJerencia de Kabwe. Aquela gente.. . nos
vfnhamos da FD ~ pertencfamos a FD ~ direcfdo negra e branca} e eles
continuavam a discutir se os brancos deviam estar na NEC Era isso que se
disetltia. De que i que estavamos aJalar? De que i que eles estdo aJalar? Ndo
os conJjJreendo. As reunioes en; Maputo para preparar a ConJerencia.
As discussoes eram aquelas. "Nos iramos contra os brancos entrarem no NEC JJ
De que raio estdo voces aJalar? Nos ja temos...quero dize1: ..Andrew Borraine}
hd muitos} Boesak} que histona i esta destes Julanos aqui... eu ndo percebia o
debate. E} na vispera da ConJerencia} af vamos nos. Voo para Lusaka.
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A Segunda Conferencia Nacional Consultiva do ANC em Kabwe, na
Zambia, teve lugar em Junho de 1985, apas o que o NEC publicou uma
declarac;:ao: "Fac;:amos o apartheid impraticave1. Fa<;amos o pais
ingovernavel." OChris Hani recebeu o maior numera de votos para o NEC
e o numera dois foi John Nkadimeng, cujo filho acabava de ser morto por
um carro-bomba no Botswana poucas semanas antes.
Pela primeira vez nao-negros puderam entrar no NEC, assunto que o
Freddy considerava estupido sequer debater. Foi um avan<;o ate al nao aceite.
Joe Slovo, Mae Maharaj, Aziz Pahad, Reginald September e James Stuart
foram, portanto, eleitos para o mais alto argao do ANC, e Ronnie Kasrils
tambem foi cooptado para o NEC. Foi nesta conferencia que surgiu a questao
sobre os alvos civis e foi aceite que podia tornar-se necessario atacar alvos
civis embora o ANC os evitasse sempre que possivel. Foi tambem nessa
conferencia que foi decidido iniciar conversac;:6es com algumas das empresas
sul-africanas mais progressistas, as assim chamadas conversac;:6es sobre
conversac;:6es.
Mas o Mathews nao foi a Lusaka por causa da Conferencia de Kabwe
mas sim porque Oliver Tambo queria encontrar-se com ele.
Freddy (que era o nome pelo qual nos o conheciamos): Disseram-me
que tinha de me encontrar com Oliver Tambo. Tinha dejalar sobre oJuturo. Era
vago. Era conJuso. Cheguei la. Disseram-me: "Vais ficar na Prafa Kaunda. JJ
Pensei que Josse um dos lugares melhores de Lusaka, a Prafa Kaunda. Fui
enfiado naquele campa de rifugiados, um verdadeiro campa de rifugiados. Com
retretes com dificuldades paraJuncionar. Cheiro a porcaria por todo olado. Bichas
por todo olado. Um verdadeiro campa de rifugiados. "Fica naquela casa. JJ E era
com lJJUitos camaradas... mais tarde o Zuma joi a Lusaka. Nao, nao podes ficar
af. Ele mudou-me. Levou-me para o Motel Decamore. Eu tinha que esperar fci.
Mais isolado. 56 se estava com um camarada do ANC quando eles la iatJl. o
Mkosi aparecia ao fim da tarde. famos beber um copo. Durante o dia estava
sozinho. Andava para tras e para diante por aH. Acabava por me apaixonar
pelos empregados epelas empregadas, s6 de olhar para efes. Quero dizer, estava
ali completamente sozinho. E estava Id a equipa da Zambia. P01'tanto, era
agradavef ver a equipa. TotJlavatJlos o pequeno-altJlOfO juntos. A comida nao
tinha sabot: O ovo, na Zambia, nao tinha uma gema amarela. Era s6 meio
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amarela (risos) e eu tambim tinha dificuldade em comer aquele ovo (risos). E
tontei-me Paul Nkosi. Jd nao era Fredcfy. Era Nkosi. O meu nome mudava de
um lugar para outro. E eu pendurado por ali. Como a vida era aborrecida. Era
tudo clal1destino e nao se sabia o que estava a acontecer. As pessoas
lJIurmuravalJJ...linguagem corporal. Nao compreendia se confiavam em mim ou
nao. Era muito estranho...integrar-me na rede dos dirigentes da liberta;ao. Nao
sabia onde estava. Nao aprendemos essas coisas, de que tudo econspira;ao, alta
conspira;ao.
Mathews desejava muito encontrar-se, outra vez, com Oliver Tambo.
estava preocupado e zangado por ele ter sido "queimado". Porque e
que ele nao tinha sido protegido enquanto estava dentro do pafs, onde era
muito mais util do que no exterior, controlando toda a opera<;:ao a partir de
bi. E o que iria acontecer agora ao Mabuza? Seria tambem banido? E os
outros tipos? O Mathews nunca deveria ter sido envoivido em questoes
militares nem deviam ter abusado da sua utiliza<;:ao. Para que e que aquilo
era necessario?
O.R. sugeriu que o Mathews abrisse uma empresa de advogados.

o.R.

Freddy: Eu disse-Ihe: {(Desculpe sr. Presidente. Eu tel1ho uma }irma de
advogados 110 nosso pais. Nao quero ter uma segunda. As pessoas que ficaram Id
no pals nao estao despera que eu tenha uma segunda empresa de advogados.
EsperalJJ que eu lute. Eu quero lutar. Ouero estar el1volvido l1a luta a tempo
inteiro. JJ
E foi assim que foi decidido que o Mathews fosse para um curso de
direc<;:ao na RDA. Em Berlim, para sermos mais exactos. Foi para la com
uma jovem gravida, vinda do interior do pais, Jean Delaray. A cobertura dela
era que tinha ido ao estrangeiro para tratamentos medicos e regressou ao
pais no fim do cursO. Eram so os dois na tur ma. Forma<;:ao altamente
especializada. Por um lado, muito intelectual, politica. Por outro lado,
aprenderam o uso de todo o tipo de armas. Nao so no aspecto mecanico mas
tambem a composi<;:ao quimica de tudo o que era utilizado. E aprenderam
tudo sobre a espionagem e a contra-espionagem. Peritos de diferentes
especialidades vinham fazer palestras e nunca, nunca, nunca ninguem foi
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convidado a juntar-se aos dois alunos. Aquilo durou cerca de quatro meses.
O Freddyestava agora completamente equipado para ser mandado de
regresso a Maputo, onde come<;ou a trabalhar com o Keith Mokoape, que
mais tarde se tornou chefe da Seguran<;a Militar no ANC.
Numa unidade que consistia neles os dois e no Peter Gumede, que foi,
mais tarde morto por uma mina terrestre, no Zimbabwe, poucos meses antes
de ter sido levantado o banimento do ANC e so dois meses depois de ter
saido de Mo<;ambique, eles tinham que controlar a fronteira. A unidade do
Freddy tinha a base em Maputo e apoiava as unidades ao langa da fronteira
que entravam mais profundamente no pais, ate Gauteng e outras areas.
Panfletos, emblemas, Sechabas, Msebenzies 111 e armas. Tudo ia la para dentro.
A regra dourada antes de Nkomati tinha sido usar apenas a fronteira da
Suazihlndia mas agora, depois de Nkomati, eles confrontavam-se com o
inimigo directamente na fronteira com a Africa do Sul.

Freddy: Foi o meu baptismo de fogo no mato. A/i mesmo. Na sua face fria.
Havia soldados su/-eifticanos ao /ongo de toda afronteira. Havia minas terrestres.
Exp/odiam todos os dias. Era muito mau. Estava sempre a haver combates. E
nos estava/llOS a mandar pessoas para dentro do pafs, com armas. Depois a
tensao cresceu. Prenderam alguns de/es. E/es sabiam que aqueles estavam a ser
enviados por nos. Armas, pessoa~ tudo. Comida, ro/tpas, tudo ia Ici para denlro.
Havia Ici uma base militar da Fre/imo. Em Macuacua. Ya. E/es apoiavam-nos.
Davam-nos arro{; muito bom. Capenta l12 e arroz cozinhados pe/os soldados. E
comeramos a verpessoas qJte tinham sido expu/sas (da Africa do Sul) as centenas
naque/e cantpo e como eram recebidas a/i, aco/hidas.
Nessa a/tura a Afiica do Sul estava em foga. Era ingovemavel. 1985-86.
Ya, tinham sido expulsos. Usavam aquela base mi/ilar ali para os recebet: Para
os /evarpara Maputo. Nos usavamo-Ia para enviar rOJtpa para os pais deles. De
vo/ta para dentro do pafs. As pessoas recebiam comida, mas algumas tinham
deixado as esposas, os pais. Sem comida, sem nada. Nos recebfamo-/os. Para
Ihes dar comida. Todo o queiJo branco da Noruega. Para Ihes dar roupas. Mpando
de Maputo. Tudo voltava para dentro do pafs para alimentar as pessoas. E/es

III
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eram parIe da nossa unidade (risos) Aseno. Tfnhamos que alimentar aquelas
pessoas. Tinhamos que Ihes dar roupa.
Entao puseram o arame eom laminas 113. Nao so a volta do Kruger
National Park mas tambem no eanto entre a Suazilandia e o parque, a
montanha, que era a zona onde o Freddye a sua unidade operavam. Coloearam
o arame eom laminas para os travar. Era a linica forma de travarem a frente
que o grupo do Freddy tinha organizado. Eles diziam que as laminas estavam
envenenadas e era importante para o Freddy saber se isso era verdade.
Eles trabalhavam de perto com um velho dali, Nkala. Era um secretario
da Frelimo do lado mo<;:ambieano. O velho Nkala tinha-os avisado contra o
seu propria filho. Nao deviam eonfiar nele. Ele aproximou-se deles. Queria
trabalhar para eles, mas, devido ao aviso do proprio pai, decidiram fazer um
teste eom ele. Falaram muito sobre isso e deeidiram dar-lhe a tarefa de eortar
o arame eom laminas. Deixaram-no junto a fronteira, para fazer o trabalho, e
voltaram mais tarde para o ir buscar. O pobre rapaz sangrava. Mas ja tinham
um boeado de arame e puderam manda-lo para Lusaka para ser analisado.

Freddy: Aquele arcltJle com Idminas era muito ejiciente. Aquilo cortava meS/Jlo.
Comeplmos a sabota-lo. A pattir as luzes azuis. De uma das vezes custou-Ihes
mais de 6 mi/hOfs para as repararem. S abotalllos o ara/Ile. Deliberadamente.
Transjormavamos aquilo em lixo. E havia grandes noticias nosJomais: Unhas
destmidas. Nos sabiamos. Nos tambitilos estclvamos a incomodar. E comefamos
a cavar buracos por baixo da vedafao. Cavavamos buracos e as caisas comefava/ll
a entrar por a/i. E/es tinham dificu/dades. Eram atingidos. Era muito diftci/
para eles. Nos respondiamos sempre com ataques fortes e subitos.
Freddye a sua unidade trabalhavam no contexto da guerra em
Mo<;:ambique. A area de fronteira, na realidade toda a faixa entre Maputo e a
Namaaeha era uma zona muito quente, nao aeessivel a outros grupos e zona
proibida para os eidadaos normais. A popula<;:ao sofria os ataques horriveis
da Renamo uns a seguir aos outros e era massacrada. Naqueles anos, e em
alguns que estavam para vir, assistiu-se a pior patte da guerra.
11\
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Freddy: A questiio era que eles acusavam o Samora de apoiar o Congresso
Nacional Africano. Essa era a questiio centraL E comefaram a niio confiar mle
a respeito do Acordo de Nkomati. E clara que eles niio estavam a ser honestos
msta questiio. Eles intensificaram a luta armada contra a FreIimo. Nos tfnhamos
que nos virar ali para sobreviver todos os dias. Movimentdvamo-nos todos os
dias. Niio sei como niio jomos mortos. Duer dizer, um dia escapdmos a uma
emboscada. Houve pessoas que desmaiaram com o choque. Tivemos que carregar
com elas. Num dos dias tivemos que carregar caddveres} com o Peter Gumede}
naque/a nossa camnha verme/ha.
Faiiamos todas essas coisas em co,?junto com os mOfambicanos. E houve aqllele
dia em que iamos a caminho da fronteira. Vimos uma daq1lelas mciquinas das
estradas, amarela} na bern/a} com pessoas ali ao lado. Dessa vez /evcivamos Jlma
porfiio de gente na carrinha. E} quando pardmos ot/vimos tiros e} de repente} ftzse silencio. O/hdmos para parar ali} no controlo. Havia a/i gente mOTta. Vi Jlma
nJJllher. Niio conseguia ot/vir. Niio conseguia ver. EstalJa em estado de choqJle. E
os tiros bum} bum} a/i no mato. E nos dissemos: "Que havemos de fazerr A
distanda entre aqlle/e sitio e MapJlto era a mesma qlle entre aqllele sitio e a
Namaacha. Para onde havemos de id Levdmos os caddveres para a Nomoocha.
Nesse dia o ANC ia el frente da cobma} com as AKr apontodos para todos os
lados. Depois fomos ate el fronteira efizemos o nosso traba/ho.
Na fronteira eles tambern eram responsaveis por apoiar a Suazilandia,
garantindo que eles tinham tudo o que precisavam, politica ou militar.
Movimento de pessoal.
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SUAZILÅND lA
Com o Aeordo de Nkomati a Suazilandia tornou-se o santuaria para
onde eentenas e eentenas de eombatentes do ANC saltaram, em vez de serem
metidos num aviao para a Tanzania. Muitas foram apanhados. Os importantes
foram entregues a Africa do Sul, outros foram enviados para a mesma
Tanzania que julgavam que tinham eonseguido evitar, outros foram mortas.
A rela<;:ao da Suazilandia eom a Frelimo quase eome<;:ou eom o pe
esquerdo. Antes da independeneia de Mo<;:ambique, durante o periodo de
transi<;:äo, houve um eonflita entre a Suazilandia e Mo<;:ambique.
Mariano Matsinha, que era ministro do Interior na altura do Aeordo
de Nkomati, conta:
Tinham boa compreensdo. E Ulll pequeno pafs muito ligado el AJrica do Su!. A
Frelimo tinha problemas com o velho Sobuza 114 • Antes do acordo de Lusaka ele
queria um acordo com os portugueses para Ihe cederem essa parte da Catembe,
essa zona toda. Mas uns ministros Jovens suazis e que dissuadiram o velho
Sobuza de andar aJazer isso. Que deixasse a Fre/imo ttegociar com os portugueses
e a Suazi/andia a apoiar a FreIimo, e nunca Jazer um acordo com os p01tugueses
contra a FreIimo. Porque ia trazer prob/emas no Juturo. E conseguiram isso. A
Frelimo negociava com os portugueses. Mas a ideia de/es era aproveitarem-se dessa
ocasido para firar com essa patte de Mo[ambique, que ele achava que pertencia el
Suazi/andia...Mas ftlizmente isso ndo aconteceu e eu /embro-me que, antes da
Independencia, quando ainda tfnhamos o Governo de Transi[do, a Suazildndia
jorneceu algul1J cerea~ algul1J mi/ho) porque Mo[ambique estava a so/rer de jome)
de seca. Veio um ministro com totte/adas de mi/ho para Mo[ambique.
Portanta, gra<;:as a alguns jovens suazis, eonselheiros do rei, o eonflito
foi resolvido antes de irromper.
O significado da Suazilandia para o ANC nao come<;:ou com o Acordo
de Nkomati.
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Mo<;ambique foi escolhido como retaguarda da Suazilandia. O acordo
com as autoridades mo<;ambicanas era de nao usar a fronteira directa com a
Africa do Sul, mas sim funcionar atraves da Suazilandia.. Foi por isso que
Mo<;ambique teve tanto sucesso mesmo quando o Lesoto e o Botsuana
tiveram que fe char.
Ji antes de 1976 havia gente como Zuma, Thabo, Albert Dlomo e
Lennox a viver na SuaziIandia. Como ja vimos, muitos jovens das
uruversidades para negros que fugiam da Africa do Sul chegavam aSuazilandia.
De Fort Hare, de Turfloop, da Universidade de Venda. Precisavam de
educa<;ao politica, Vinham para fora, recebiam forma<;ao, educa<;ao politica
e voltavam a ser infiltrados para dentro do palS.
A Nkosasana Zuma, na altura Dlamini, tambem tinha acedido ao apeln
do velho rei Sobuza para regressar a Suazilandia depois da sua forma<;ao
como medica.
O relacionamento entre a Suazilandia e o ANC nao teve muitos
problemas nos primeiros anos a seguir ao levantamento do Soweto.
Principalmente por causa do rei Sobuza. Transformou-se num santuario para
muitos sul-africanos que tinham deixado o palS, como ja ouvimos em
anteriores relatos. A partir do momento em que contactavam o ANC, alguem
se encarregava deles. Nessa altura o Representante era o Stan Mabizela, que
cuidava das coisas do ANC enquanto funcionava como professor numa escola
suazl.
Os estudantes a langa prazo eram recebidos como refugiados e uma
das casas preparadas para os receber foi a Casa EFESES, situada entre Manzini
e Mbabane, gerida por um casal dinamarques, Uffe e Jette Hansen e financiada
pelo World University Service, que era tambem a institui<;ao que dava bolsas
de estudo aos refugiados e aos seus filhos.
Mas a Suazilandia tornou-se uma zona complicada para se operar a
partir de la. Os suazis estavam com os boers ou com o ANC? E quais eram
as lutas internas pelo poder naquele palS? As pessoas, os intelectuais e os
estrangeiros que la viviam aprendiam a manipular por dentro dos diferentes
poderes e aprendiam a nunca confiar na policia nem nos funcionarios da
migra<;ao. Ali, tal como em Mo<;ambique, o ANC apoiava-se principalmente
na solidariedade e na ajuda daqueles apaiantes permanentes da luta de
liberta<;ao.
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Um dos lugares onde se juntavam os sul-africanos progressistas era na
Universidade da Suazilandia. John Daniel era leitor na Universidade. Tinha
deixado a Africa do Sul em 1968. Tinha sida presidente da NUSAS IIS e achou
que nao podia fazer nada de util, em termos politicos, no interior do pais.
Depois de estudar varias anas nos EUA, regressou a Suazilandia em 1974,
lago a seguir ao golpe de estado em Portugal e la ficou ate ser deportado em
1985, urna das vitimas da era pos-Nkomati.
Urna das consequencias da Independencia de Mo<;ambique e da chegada
dos jovens da gera<;ao do Soweto foi que come<;ou a haver um elementa
activo muito mais politizado no campus. O John Daniel lembra-se de lhe
pedirem para falar numa sessao de solidariedade com os estudantes da
Universidade da Zambia que tinham sida expulsos e alguns dos estrangeiros
tinham sida presos por estarem a protestar contra urna decisao do gaverna
em reconhecer a UNITA como o movimento de liberta<;ao legitima em
Angola. Os estudantes convocaram urna reuniao na Suazilandia para protestar
contra a decisao do gaverna da Zambia. Poucos anas antes isso seria
impensave1. Tokyo Sexwale 116 foi quem organizou o encontro em name de
um qualquer grupo de estudantes. John Daniel conta:
Eu era um dos oradores. Estava a ser muito cuidadoso no que dizia e e/e (Tokyo),
do meio do pub/ico} puxava por mim. Eu estava a ser bastante dip/omata e} no
fina!, e/e veio ter comigo e disse: "Eu sou comunista e te17a dito claramente isto}
isto e aqui/o. }} E duas ou tres semanas depois e/e tinha-se ido embora. Desapareceu
para il' receber i11Strtlfao mi/ital: Era a/uno do segundo ou do terceiro ano. E
houve outros que tamb/m desaparecerattl. De um dia para o outro. Era o comefo.
A Universidade tinha o que era chamada a quota de 10% de estudantes
estrangeiros. 10% podiam ser estrangeiros. Nem todos eram sul-africanos.
Havia tambern rodesianos/zimbabueanos. Ugandeses do tempo de Amin.
Esses eram politicamente muito agudos e activos. Eram facilmente votados
no CRE 117 • Pessoas como o Albie Sachs eram visitas frequentes aUniversidade
'lo
116

117

Nauonal UnIon of South Afncan Students. Assocla~äo nacJOnal dos estudantes umverswlnos. (N.doT)
Na Afnca do Sul democrauca f01 Governador da provinCla de Gauteng. HOJe e um Importante homem
de neg6cJOs. (N.doT.)
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e falavam publicamente. Tinha igualmente liga<;oes a outras universidades
pragressistas e o trabalho que Rob Davies, Dan O 'Mara e Sipho Dlamini
estavam a fazer na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, era
realizado em conjunta com John Daniel.
Era um campus activo e um activo local de recrutamento. Tal como o
Tokyo, outras tambem desapareciam e iam receber instrw:;:ao militar. Havia
tambem uma grande comunidade halandesa, devido a coopera<;:ao com
universidades halandesas num prajecto NUFFIC, Netherlands University
Funds for International Cooperatian, que trazia, anualmente, 5 ou 6
academicos halandeses com as suas familias. Um certo numera deles tornouse forte apoio da luta de liberta<;:ao.
Portanta, o campus era um lugar quente no contexto da Suazilandia.
O Acordo de Nkomati em Mo<;:ambique revelou urna coisa de que
ninguem se apercebera, nomeadamente que, em Fevereiro de 1982, o regime
sul-africano tinha feito um acordo secreto com agaverna suazi, o qual dava
a policia e for<;:as armadas sul-africanas o direito de entrarem no pais a
qualquer momento e actuarem contra o ANC. Foi quando os sul-africanos
quiseram um acordo similar com a Frelimo que aquilo foi conhecido. Contudo
a Frelimo estava muito consciente de que nao iria assinar um cheque em
branco desse tipo. Uma das razoes porque o acordo foi tao secreto foi,
provavelmente, por ter sida feito com agaverna suazi, sem o conhecimento
do rei Sobuza, grande apaiante e co-fundador do ANC. E a razao pela qual o
acordo se tornou conhecido mais tarde foi exactamente porque, se a Frelimo,
muito pragressista e socialista, tinha assinado um acordo com o regime do
apartheid, entao os suazis tambem podiam admitir ter feito o mesmo.
Stanley Mabizela foi a primeira pessoa a ser deportada da Suazilandia
depois de eles terem assinado o pacto de seguran<;:a em 1982. Foi para Lusaka
poucas semanas depois embora so se tivesse tornado consciencia mais tarde
que ele era vitima desse acordo. Era interessante a forma como os sulafricanos trabalhavam. Apresentavam aos suazis urna lista de nomes de
pessoas que eles queriam que fossem expulsas. E diziam: se voces nao os
mandarem embora nos, pura e simplesmente, matarna-los. Portanta, disseram
ao Stanley: Famos informados - nao disseram que tinha sida nos termos de
um acordo - que a sua vida esta em perigo e nos nao podemos garantir a sua
seguran<;:a. Ele foi o primeiro a partir e, depois disso, o Moses Mabhida
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comec;:ou a actuar como Representante e depois o John Nkadimeng, como ja
vimos antes. Mas, apartir dess e momento, os quadros do ANC que
trabalhavam na Suazilandia mantinham-se muito na clandestinidade. O
sistema de funcionamento mais comum era os camaradas entrarem e safrem
a partir de Moc;:ambique. Para os que la trabalhavam permanentemente a
vida era dura, uma vida sempre a desenrascar e constantemente com medo
de serem assassinados ou capturados e torturados.
Aqueles de nos que iam a Suazilandia encontravam-se com essas
pessoas por breves momentos. Muitas vezes mal vfamos quem eles eram.
Chegavamos, troeavamos algumas senhas combinadas. Deixavamos o carro
cheio das nossas "mereadorias", quer fossem livros, revistas, panfletos ou
armas. Alguem levaria o carro e, depois de esperarmos num take awcry ou
num bar, voltavamos a ter o carro vazio. Muito poucas vezes, quando havia
assuntos muito importantes a conversar, ficavamos e conversavamos. Mas
raramente. Nunca sabfamos quando e que o nosso carro seria mandado parar
pela policia suazi. E haveria um controlo de armas.
Paul ou Sidney Moodley tinha deixado o pafs como tantos outros,
tinha recebido treino militar em Angola e feito um curso especializado na
RDA, tinha voltado para Angola de onde foi enviado para a Missao Politica
do ANC na Suazil:1ndia O chefe da Missao Politica nessa altura era o
Kuzwayo. Outros dos camaradas eram o Leonard, a Ray e o marido Ivan e a
esposa do eda. Kuzwayo e mais algumas pessoas. O E.B. chegou mais tarde.
A Missao Politica na Suazil:1ndia era responsavel pelas areas urbanas no Natal,
especialmente Durban, e pelas areas urbanas no Norte. Parte das suas tarefas
era levar material politico para dentro do pafs e o ANC tinha construfdo uma
boa rede de expatriados, que viviam na Suazilandia, para ajudarem nesse
processo.
O Paul foi preso em 1984.

Aconteceu que eufui a MOfambique para dar e receber informafoespara os quadros
na S uazi/andia. Quando regressei d S uazi/andia) um dos nossos ve!cu/os vo/touse perto da area da fronteira. Quando tentei recuperar o ve!cu/o fui preso pela
polfcia suazi. E) i claro) afronteira estava muito contro/ada por causa do Acordo
de Nkomati. E/es sabiam que) por o acordo ter sido assinado) muitos dos
camaradas haviam de querer regressar ao pafs) portanto tinham se/ado ajronteira
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e tinham montes de polieias} quer suazis quer sul-eiftieanos. Fomos presos. Fieamos
detidos por um langa per/odo em eelas individuais. Fomos intet"Togados quer pela
policia suazi querpela sul-riftieana. Os interrogat6tios tinham lugar num qualquer
eampo militalj penso. Nao sei ao eerto onde} porque estavamos de olhos vendados
durante o per/odo dos interrogat6tios. E} quando o Movimento ouviu Jalar do
que se estava a passalj porque eles estavam a violar a le~ o Movimento instruiu
o governo suazi para nos libertar da ptisao e parar eom os interrogat6tios. Os
suaziSy espeeialmeltte a poNeia suazi} trabalhava muito de perto eom os sulafiieanos.
A pessoa responsavel em ptimeiro lugarpor nos terem detido e} depois} interrogado}
e de causarem tanta eiflifao aos amigos era o eheft da polfcia de seguranfa. Entao
joi tomada uma decisao de o liquida0 o que Joi flito mais tarde.
Da Suazildndia jomos} depois} deportados para a Tanzania.
Ainda hoje isto sao recorda<;:oes duras para o Paul. A sua voz, a sua
face, mostram a dor. A tortura deve ter sido severa. Ele nao sabia o nome do
comandante ou nao quis recordar esses momentos terriveis.
Depois do acordo de 1982 passou a ser muito facil para os boers
entrarem na Suazihindia. Nos termos do Pacto de Seguran<;:a os sul-africanos
receberam acesso livre ao pais de forma a poderem atravessar as fronteiras a
sua vontade. Eles ate tinham acesso aos julgamentos na SuaziLindia.
Craig Williamson disse a Comissao da Verdade e Reconcilia<;:ao, sob
juramento, que frequentemente helic6pteros aterravam no Quartel General
da policia suazi durante algumas horas para conversar sobre as ultimas
informa<;:oes ou para informar os suazis de que os sul-africanos estavam la
para montar urna opera<;:ao quer na Suazilandia quer, atraves da Suazilandia,
em Maputo.
John Daniel tenta dar informa<;:oes sobre onde e por quem o Paul foi
torturado.
Quando se viqja de lvlanzini para A1babane} ehega-se d pequena colina nos
arredores de j\1babane. Sai-se t1essa colina para uma estrada de terra que era
conhecida pela Estrada do Cha porque levava ao cimo da colina onde havia as
plantafoes de cha. Os sul-eifticanos ocupavam ali Utll edificio. Constru/ram ali as
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suas instalafoes, eom um loeal para a aterragem de helie6pteros, A maior parte
das torturas e interrogatOrios era11l ]eitos pela policia suazi - mas havia ali U11l
espelho e os sul-afiieanos sentavam-se por tras dele, assistiam e davam instrufoes
e tambem tinham auseultadores e injormavam-nos: Perguntem-Ihes isto) perguntemIhes aquilo,
Pode muito bem ter aeonteeido que o Paul Moodlry tenha sido torturado por um
suazi, Poi provavelmente naquelas instalafoes, O ehife da polieia em 19834 era
um homem ehatl/ado Mqjqji Simelani. O Mqjqji tinha ehegado ao poder depois
da mo/te de Sobuza, Havia as lutas no interior do paldeio, em que a legitima
Rainha Regente, que era a primeira esposa de S obu~ fti derrubada num golpe
palaeiano por outra linha dentro da jamiiia rea~ dirigida pelo pdneipe Mjana
Sibili, E fti o Sibili que notl/eou este Mqjqji Simelani Chife da Policia, Ele fti
assassinado, Havia duas possibilidades, Uma era ele ter sido abatido pelo ANC
Ter havido uma operapio do MK. A outra possibilidade era que aquilo tivesse
sido parte da luta palaeiana.
Quando o velho rei Sobuza morreu, em 1983, deixou de haver limites
na repressao ao movimento de liberta<;:ao,
A 20 de Maio do mesmo ana houve o espectacular ataque a bomba na
Church Street, a entrada do quartel general da For<;:a Aerea sul-africana, em
frente a sede da Seguran<;:a Militar, feito pelas Opera<;:oes Especiais e tambem
planificado a partir de Mo<;:ambique, John Daniel explica:
O que o de Koek l18 nos inftrmou, na prisao) fti que ele ainda estava nos Koevoet
nessa altura do ataque d bomba na Church Street e disse: 'Vma das eonsequencias
da bomba na Chureh Street fti a eonstatafao ao nivel da seguranfa de que o
ANC Ja tinha desenvoivido uma eapaeidade muito mais seria para realizar
operafoes importantes e que a Seguranfa deve/ia passar a realizar assassinatos
eontra-revolucionarios muito mais serios",
Eles tinham ali mesmo o homem peifeito para o trabalho de assassino, Tiraramno do Koevoet e coloearat/Nlo na Vlakplaas" 9 Embora ele nao ftsse, naquela
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Vm dos hderes das barbaras opera~öe, secret" do regime do apartheid. FOl condenado e nao f 01
perdoado pela CVR Esta agora na pnsao. (N doT.)
Local onde se plamficavam as opera~öes e ,e pratlcavam torturas e assassmatos contra membras do
ANC e outras mimlgos do regIme. (N.doT.)
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altura) um comandante. o comandante era o Dirk Coetzee. O de Kock era o
numera dois.
ColocarattJ-no na frente leste) MOfambique e Suazildndia e de tornou-se uma
atmafa muito silia) entrando e saindo.
Foi retirado da Namibia poucas semanas depois da bomba na Church Street
(20/05/83). A sua primeira operafao joi o assassinato do irtnao do Guebuza)
Sime!ani Nyanda) que tambim era um importante comandante. Ao todo) o de
Kock tera flito 13 ou 14 operafoes na Suazildndia.
Uma delas foi a seguinte:

Paul Dikeledi teve de ir para a Suazilandia depois do Aeordo de
Nkomati. Ele sempre tinha andado para dentro e para fora mas, apartir
dessa aitura, tinha de estar Li baseado. Ao contrario de muitos dos homens,
que deixaram as esposas para tras, a Carla decidiu segui-lo para a Suazilandia,
eom os filhos, e saltaram a veda<;ao em 1984. Muitas pessoas eonheeem os
problemas dos eamaradas hornens no seu desenrasear, mas poueas pessoas
sabem dos problemas pelos quais passaram as familias:
Ela atravessou a veda<;ao em Abril de 1984. O September foi raptado
a 15 de Agosto de 1984. Toda a gente estava nervosa, embora o September
tivesse sido sempre um eamarada digno de eonfian<;a. Na noite seguinte, o
Aparelho do Natal foi infiltrado no pals de aeordo eom os planos. S6 um e
que saiu de la vivo. Tinha sido atingido numa perna, capturado e eondenado
a urna pena de prisaD na Ilha de Robben. Teria o September falado? Sera que
havia uma rela<;ao?
No dia seguinte o Esquadrao da Morte sul-afrieano ataeou a easa dela.
O Eugene de Kock partieipou nisso. Ela conta:
Carla: De manha acordei epeguei nos miudos para apanhar o autocarro para o
infantario. Regressei. E disse ao Paul.- "Paul, acho que tens de ter cuidado...
sabes que o Septemberjoi apanhado pe/os boers. E ai estas tu. Pensas que e/e
nao vai dizer nada. Mas escuta) tu confias tanto nessas pessoas porque ja estao
juntos ha nJNito tempo e conhecem-se uns aos outros. )) E o Paul saiu. Eram cerca
das 10 horas da ttJanha. Eu estava-me a arraf!Jal: Tinha acabado de me vestil:
la para a minha aula de condufao. E) quando ainda estava sentada no qUalio)
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oNvi aquefes dois carros a entrat'eJ71 eom ve/oeidade no quintal, e aquefas oito
portas",penso que abriram todos as portas ao mesmo tempo. Era um Go(f. O
outro era um 4x4. E eomo a minhaporta nao estavafeehada d ehave, e/es entraram
pura e simp/esmente. Dou grafas a Deus por, eomo jd disse, nao ser tllna pessoa
assustadifa, por nao ser uma pessoa que entra em panieo. Demoro dias ate me
apereeber do perigo em que estou. Eles apontaram uma arma d minha eabefa e efe
(de Kock) dzsse: "Nao gtites." Eu respondi: "Nao vou gritat: Porque e que
havia de gtitad" E/es pergzll1taram: "Onde estd o Pau/?" Eu respondi: "Saiu".
E efes disseram:" Onde e que ele joi?" E eu respondi:" Nao sei." E/e disse:
"Os mit/dos?" Eu disse a primeira eoisa que me veio d eabefa: ''Sairam eom a
Mama." Todos os homens, todos boers, joram para o quarto e revistaram,
revistaram. O de Kock fieou eomigo. Apontou-me uma arma d eabefa.
Depois empurraram-me para o quarto e viraram o quarto de a/to a baixo. Todas
as divisoes. Nao eneontraram nada. Levaram apenas o meu d/bum. O meu
d/bum de jamilia. A TV Levaram a/gumas outras eoisas, a empete e eoisas do
genera. Amordafaram-me, vendaram-me os o/hos e amarraram-me as maos.
Meteram-me na easa de banho. Feeharam-na d ehave. Ate tiraram o eo/chao da
eama e opuseram Id, eomo quem diZ que, se estiveres eansada podes dormir... e eu
ouvi os carros a irem-se embora. Um deles disse-me: ''Vamos busear os mit/dos. "
Aqui/o deu-me uma forfa enorme. Logo que eles se foram embora eu eonsegui...
porque eles tinham amarrado as minhas maos eom ofio do aqueeedor. Era Inverno
e tinhamos o aqueeedor /igado. E eles eortaram ofio e amarraram-me as maos.
Eu tentei, tentei, tentei e eonsegui libertar-me e disse: "Os meNS fi/h os!" A minha
eabefa so pensava: Os meus mit/dos, os meNS mit/dos, os meus mit/dos. E vireime. Estava presa ao lavat6rio epuxei o /avatorio. O lavat6rio desprendeu-se e eu
ate me eortei aqui (rnostra urna cicatriz que ainda tern). Partiu-se e havia
dgua quente a esguiehar. E eu virei-me para a porta. Agarrei-me ao puxador da
porta. Empurrei-o, empurrei-o. E e/e desprendeu-se. E eJ( usei o puxador para
partir a porta. Parti a porta e sa! E sai daquela easa.
la a eon'er. Corri, corri, corri, eorri para easa do Jabu porque era a/i a poueas
easas de distaneia.. E disse d lJut/her dele: ''Sibue, os boers estiveram agora
mesmo em minha easa. Por javor, podes il' descola busear os meNS mit/dos? E,
por javor, tenta loea/izar o Paul Onde quer que ele estrja nao deve vo/tar para
easa. " E eu jui para o mato. Podia ver os carros a passar. Eu estava a/i no mato
e via os earros a passat: Estava despera.
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Volte~ aproximando-me da casa da Sibue. E como se Deus tivesse ettviado a!guem.
Eu aproximava-me da casa e ela estava d minha procura no mato) e encontramonos. A unica coisa quepergunteifoi: "Os miudos estao bemr E ela respondeu:))Os
miudos estao em seguran[a) em casa.)) Eu agaftei-me a ela e chorei) sabes, como...
depois perguntei-Ihe: "E o Paul?)) Ela respondeu: 'Ja Ihe mandei uma mensagem.
Eleja sabe o que aconteceu. Nao veio para casa) mas esta bem.)) Depois disso jöi
ogrande alivio: os meus miudos estao a salvo) o Paul esta a salvo efui para casa
da Sibue. E o Paul apareceu nessa noite) pegou em mim e nos miudos e levou-nos
para um lugar seguro.
Fiquei tolhida durante tres dias. Qualquer carro que entrasse no quintal da casa
onde eu estava...No momento em que ouvia as portas) o fechar das portas) eu
entrava em panico. Sabes que a unica coisa que me acalmava era o Cape Valvet.
Era capaz de beber uma garrafa inteira de Cape Valvet e nao acontecia nada.
Nao ficava bibeda mas aquilo descontraia-me. O que o Paulfezfoi dizer: 'Vou-te levar de regresso a Mo[ambique.)) E eu voltei para Mo[ambique.
O Paul voltou para a Suazilandia. Nao podia ficar comigo.

Ela deixou a Suazilandia e regressou a Maputo. O Paul continuou na
Suazilandia com pequenas visitas a Mo<;:ambique ate ao dia em que aterrou
no aeroporto de Matsapa, junto com Cassius Make, do NEC, que tinha antes
sido chefe do Abastecimento de Material de Guerra. Meteram-se num carro,
foram emboscados na estrada e assassinados em Fevereiro de 87.
Eugene de Kock come<;:ou a infiltrar-se na Frente Leste a partir de
1983 e no periodo a seguir a Nkomati. Estes foram tambem os dias do Craig
Williamson e o John Daniel conta como foi, ele proprio, envolvido no
escandalo do IUEF. Um sueco que ele conhecia dos seus tempos na NUSAS,
Gunnar Erikson, tinha organizado o International University and Education
Fond. Ele ja näo podia ir a Africa do Sul mas visitou o John muitas vezes na
Suazilandia. E tinham organizado a Casa EFESAS junto com a WUS: Mas,
depois de a NUSAS ter sido declarada uma organiza<;:äo "afectada" deixou
de poder receber fundos do exterior na Africa do Sul e, portanto, o Eric disse
ao John para abrir uma conta bancaria na Suazilandia. Depois passariam a
canalizar o dinheiro atraves dele. Arranjariam um codigo e uma pessoa, depois,
levaria o dinheiro para as diferentes organiza<;:6es no interior da Africa do
Sul.
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Optima. O John fez o que lhe disseram. Pediram-Ihe depois para
constituir urna comissao de pessoas de confian<;a, como o Mabizela e ele
propria, e alguem do Conselho Cristao da Africa do Sul para poderem criar
urna organiza<;ao com um escritorio que concedesse balsas de estudo mas
tambern enviasse dinheiro para o MK O.K. Contrataram urna pessoa chamada
Filicia Forest que parecia perfeita para o trabalho. E, na verdade, ela geriu o
escritorio do EFESAS ate ela propria ser deportada em 1985.

John Daniel: Eu abri a eonta no baneo. O dinheiro ehegou. Disseranl-tJJe que
"o hOtJJetJJ da tJJontanha" ia levanta-Io em fins de Maio ou prineipios de Junho de
1976. A quantia era de eerea de 30 tJJil rands. Muito dinheiro nessa altura. E
quetJJ e que ehegou eotJJo "o hometJJ da tJJontanha"? Craig WilliatJJson! Eu era
atJJigo do Dunean Enos. Ele tinha sido /Jleu viee-presidente quando eu erapresidente
da NUSAS e eu eostumava eneontrar-tJJe eom o Dunean nas tJJinhas visitas a
Inglaterra) e o Dunean dizia senpre que o Williamson era um injortJJador:
"Cuidado eotJJ ele.)) POltanto) quando e!e ehegou pe!a primeira ve~ fiquei Utll
poueo ehoeado. Ele disse-me que vinha busear o dinheiro e eu respondi que ele
ainda nao tinha ehegado. Ele disse queJa devia ter ehegado porque) senao) porque
e que eu aqui estou? Eu mastiguei utJJa eoisa qualquer. Ele fieou tJJuito zangado
e saiu. Mas eu eserevi ao Lars Gunnar e disse: "Eseuta. " E eontei-Ihe. Eu
perguntei: ''Bste e que e o homenJ? Tenho que Ihe dar o dinheiro?)) ''Ble e
absolutatJJente 100%. E o nosso hotJJetJJ. Da-Ihe o dinheirr;'~ joi a resposta. Da
vez seguinte que ele apareeeu eu dei-Ihe o dinheira) e na vez seguinte e na vez
seguinte. NutJJa oeasiao ele enviou outra pessoa) ehamada Zak Edward) que se
velifieou ser tambetJJ tlm eapitao na polieia de seguranfa. Anos tJJais tarde
deseobritJJos que ele era polieia de seguranfa etJJ Polt Elisabeth.
Eles tinhatJJ tJJontado toda U/JJa rede. O dinheiro ia para pro/eetos no Norle do
Transvaal e no Cabo Oriental, financiando o Steve Biko no Cabo O,iental e a
natJJorada do Biko) Manphele Ratlphele) que tJJais tarde se tornou Reitora da
Universidade da Cidade do Cabo) a UCT e trabalha agora para o Baneo
MundiaI. Oue trq/eetoria! Mas ela estava eOtJJ resideneia fixa no Norte do
Transvaal. Portanto) o dinheiro ia para Id) atraves de tltJJa organizaftio ehamada
EDA (EnvirontJJental DeveloptJJent Agenry) que era dirigida por utJJa tJJtllher
que se velifieou ser irtJJa do WilliatJJson. POl"tanto) e!e tinha aquilo tudo betJJ
alinhado. PresutJJivelmente tJJuito do dinheiro passava por ali porque) de outro
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modo} isso minaJ7a a credibilidade do cot!funto da combinarao. E entao e!e foi-se
embora} provavelmente fugindo do pals e reaparecendo em Genebra} a trabalhar
para o IUEF. O dinheiro deixou de chegarporque} obviamente} nao havia ninguem
para o ir buscar. Portanto essa fase do prq/ecto acabou.
E, com amargura, o John Daniel finaliza:

Num certo sentido} ele tinha-se infiltrado junto de mim} posso dizer.
Para o John Daniel e espantoso que tenha acontecido tanta coisa na
Suazilandia como aconteceu. Porque, claramente, havia um alto grau de
vigilancia e infiltra<;:ao quer da policia suazi quer da Policia de Seguran<;:a da
Africa do Sul.
Em finais de 84 urna pessoa chamou o John Daniel. Era o ministro dos
Neg6cios Estrangeiros e tambern o presidente do Conselho Universitario e
disse-lhe que tinha sido deportado. "Estamos agora a mover-nos contra a
infra-estrutura de apoio aos terroristas. Voces que fornecem casas seguras,
que deixam pessoas dormir nas vossas casas, que armazenam armas,
produzem propaganda. Agora estamos a fazer de pessoas como voce alvos."
o John recebeu tres semanas para se ir embora. Nessa altura ele era um
deao. Um academico muito importante. Foi o linico professor academico a
ser deportado, mas tambern expulsaram 21 estudantes sul-africanos da
Universidade, retirando-lhes a autoriza<;:ao de residencia. Pessoas como Gavin
Macfadon. Muitos deles acabaram por sair e ir para o Lesoto.
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Capitulo 23

INFORMADORES E ASKARIS
Como ja vimos, o Freddy foi encarregado de muitas coisas. O trabalho
na fronteira foi urna delas. Outra foi descobrir informadores.

As coisas estavam a jerver dessa maneira. Nesse contexto} pessoas como Cassius
Make morreram na Suazilandia vindos de Maputo e o Paul Dik.eledi morreu
tambim.
Era um periodo em que havia muitos iliförmadores.
E iramos nos quem os prendia. 'lliJcebemos instrufoes: Vai apanhar tal e tal. )}
E nos prendiamo-Ios. Colocclvamos espioes d volta deles (risos) e tambim
colocavamos rapatigas d volta deles. Eles adoram rapatigas e bebida. Nos davamoslhes o que eles quetiatJJ. E seguiamo-Ios. Eu trabalhava com o AB Chicane.
Chamclvamos-Ihe lsko. lrmao do Frank Chicane '20. O lsko estava mais centrado
na seguranfa. Eu lidava com a direcfao politica no tetnno.
Urna das formas de os apanhar era experimenta-los.
Num outro capftulo o Freddy falou do rapaz Nkala, cujo pai lhes tinha
dito para nao confiarem nele e a quem pediram para cortar um bocado de
arame da veda<;:ao. Ele poderia tornar-se muito util se acontecesse o pai nao
ter razao. Portanto fizeram-lhe um outro tes te.
Enviaram-no para dentro do pafs e disseram-lhe para organizar bases
em Witbank, zona que ele conhecia. Disseram-lhe que queriam enviar quadros
e armas para la e ele devia organizar casas seguras e urna rede para eles.
Queriam ver o que ele fazia, porque, obviamente, aquilo era exaetamente o
papel que o inimigo gostaria que lhe dessem se ele fosse um espiao sulafricano. Mal passaram sete dias ele telefonou: Enviem as armas. Temos que
matar estes brancos. O Freddy ficou imediatamente com a certeza de que aquele
tipo nao conhecia o ANC ou nao teria dito: VatJJos matar estes brancos.
O teste estava a funcionar para eles. Sabiam que havia algurna coisa
,,<1

Um dos ltderes da Frente Democnitlca Umda. Dtrlgente do Conselho Sul-afncano das IgreJas. O
reglme tentou assassma-lo por envenenamento. Actualmente funclOnano supenor na PresIdencIa da
RepubItca. (N.daT.)
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errada com aquele tipo, mas telefonaram-lhe e disseram-lhe para ir a Maputo.
Dessa vez ele chegou numa combi branca, com passaporte sul-africano. Eles
sabiam que o Boy Nkala ja tinha sido condenado por roubos. Tinham
estabelecido todas essas coisas porque o pai tinha dado pistas. Era impossivel
obter aquele passaporte depois de urna condena<;ao por crime, portanto, quem
quer que lho deu, subestimou o conhecimento da lei pelo Freddye os seus
camaradas.
Verificaram a combi. Tinha sido feita com lugares secretos para esconder
coisas. Isso tambern foi um erro, porque eram os camaradas quem
costumavam fazer essas coisas. Ele chegava ja com elas feitas. o Freddy
disse-lhe que tinham colocado armas no carro e que ele devia abri-lo quando
estivesse no interior do pais. Ele deve ter ficado muito zangado quando, no
interior do pais, se apercebeu que eles tinham descoberto o seu jogo de
esplOnagem.
O Freddy terrnina a sua divertida historia com urna pequena passagem
que fez com que mais medo me percorresse a espinha do que a propria historia:

o pai de/e tinha razao ao dizer-nos: "/lqui estd o lJJeu ji/ho. Eu nao conjio
nele. Il O ve/ho tinha razao. E/e nao conjiava no ji/ho. Havia algo de elTado C011J
oji/ho de/e.
Nao pude deixar de me por na posi<;ao do pai. Teria eu denunciado o
meu filho? Que pensamento horriveI. E tenho a certeza que o Boy Nkala e o
pai nao foram o unico caso. A escolha entre o Movimento, a causa, e o nosso
proprio sangue.
O problema era que tinhamos de nos proteger a nos proprios e encontrar
os informadores antes que eles fizessem algum mal. Mas era tudo baseado
em acusa<;6es. E a outra face da moeda: era taG facil fazer acusa<;6es contra
alguem de quem nao se gostasse. Era um tempo horrivel, horriveI. E que
causou muitos prejuizos na confian<;a dentro da comunidade do ANC.
Foi reportado ao Freddye ao seu grupo, por urna simpatizante, a Lizie,
que vivia na SuaziIandia, que havia um fulano a vender mandrax chamado
Kumalo. Ele tinha sido escolhido para se infiltrar no Movimento a firn de
descobrir coisas. O Freddyestava interessado em conhecer esse tipo e
inventaram urna historia sobre quererem comprar-lhe mandrax. Portanto, ele
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veio a Maputo. O Freddy, o George, o Isko e o Raymond convidaram-no,
vestidos a preceito, com ()culos escuros e com novos nomes. Eles tinham
gue descobrir gue estragos e gue ele tinha feito ao Movimento e verificar
exactamente o gue e gue ele andava a fazer. A historia era gue havia um
mo<;:ambicano chamado Rapido gue tinha roubado dinheiro da Imigra<;:ao.
Uma por<;:ao de dolares, e foi para a Africa do Sul e juntou-se a Renamo. E o
Kumalo estava a trabalhar com o Rapido contra a Frelimo e contra o ANC.
Portanto a Frelimo tambem estaria interessada no Kumalo.
O lugar do encontro foi o restaurante Macaneta, na FACIM. Ele
conduzia um maravilhoso Audi, de um modelo gue nao era visto em Maputo
ha muito tempo. Beberam uma caneca de Laurentina e o Freddy sugeriu gue
fossem ter com o velho. Foram a uma das casas secretas do ANC, na avenida
Eduardo Mondlane. Os camaradas estavam a espera la dentro. Eles subiram
as escadas e bateram a porta. O Raymond abriu a porta e o Kumalo entrou.
O Raymond pegou na sua AK O gue aconteceu ao tipo? Come<;:ou a cheirar
mal num segundo. Apanhou o maior susto da vida. Mantiveram-no ali. Ao
guarto dia disseram: este fulano esta inocente. E completamente inocente.
Deve ir para casa. Devem deixa-lo ir para casa.
Felizmente descobriram a tempo.
E depois havia os casos dagueles gue nunca poderiam estar a trabalhar
para o inimigo. Conhecfamo-los tao bem. Confiavamos tanto neles.
Foi o caso do "Tio". Era conhecido no ANC como o "Tio". Muito
respeitado, muitos dirigentes do ANC foram formados por ele nos campos
militares. Mas foram levantados pontos de interroga<;:ao a volta dele. Portanto
o Freddye o seu grupo tiveram gue descobrir gual era a verdade sobre esses
rumores. Era um mo<;:ambicano gue lhes estava a dizer gue o Tio estava a
lidar com os sul-africanos. Ele nao sabia o nome dele, mas sabia gual era a
sua aparencia. Portanto guiseram gue ele identificasse se era o Tio. Foram a
um restaurante onde o Tio estava a comer. Quando eles entraram ele disse
aguele tipo "Como esta?" Conheciam-se um ao outro. A historia era
verdadeira. O Tio era a pessoa gue estava a trabalhar com os sul-africanos.
Toda a gente ficou chocada. O Tio! Nao podia ser verdade! O Tio, nao!
Metade de Maputo tinha sido treinada pelo Tio nos campos. Olhavam para
ele como um dirigente.
Telefonaram ao Zuma e pediram-lhe para ir a Maputo. Quando ele
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ouviu a historia disse: NJo. NJo faram nada. Deixem-no ir para a Suazilandia e
vamos verificar com quem eque ele se encontra na Suazilandia. O Chefe da Segurans:a
na Suazilandia ficou zangado por o terem enviado, se ele estava a trabalhar
para o outro lado. Mas apos tres semanas em que o Tio foi constantemente
seguido tudo ficou claro. Ele encontrou-se com as pessoas erradas. Ele estava
a trabalhar para o inimigo.
Este fulano foi fisicamente preso. Resistiu. Meteram-no na bagageira
de um carro e levaram-no para a Namaacha e depois obrigaram-no a atravessar
a fronteira. E chegou a Maputo sob prisao. Ele sabia que estava preso. Ficou
no apartamento onde a Nkele e o Master costumavam ficar. E o Isko teve
que dizer: Tio) jd nJo is um comandante. Foram-te retirados todos os teus !ituios. Es
umprisioneiro normal. Compraram-Ihe um bilhete para Lusaka. Todos em Lusaka
estavam em choque. Dm choque colectivo.
O Freddy pode continuar durante horas a falar sobre os diferentes casos.
O Rabbit e Fear, o Ralph e a Jessica. Nao havia firn para os nomes. E nao
havia firn para as terriveis mortes que eles tinham causado ao denunciarem
os seus camaradas, datas, actividades, acontecimentos. O Freddy tambern
conhece o caso do September, que ja mencionamos varias vezes:

Freddy: O caso do September. Eu tinha acabado de chegar. Vi o September
quando cheguei de deJ/tro do pafs. Na vettiade tyudei-o a pagar o lobolo. Ele
ainda era tlJJ! camarada. Nos nJo sabfamos o que se estava a passar. Desse
tempo) do September, sabes) as coisas correram mal.
Ele sabia montes de coisas.
A trais:ao do September atingiu os camaradas mos:ambicanos muito
seriamente porque ele conhecia tudo, todos, todos os pIanos. Ha especulas:6es
sobre se Glory Sedibe, o seu verdadeiro nome, ja estava a trabalhar para os
boers ha algum tempo ou se se virou para os sul-africanos depois de ter sido
capturado e so entao passou a ser um Askari. E muito provavel que tenha
sido este ultimo caso e, como ouvimos da parte de Willie Williams, a segurans:a
do ANC sabia que ele era um homem muito procurado na lista de alvos dos
sul-africanos. A mulher dele vai fornecer-nos os pormenores das suas vidas
e, em primeiro lugar, dar-nos urna ideia sobre como se continua a viver quando
se torna consciencia que o seu marido e um traidor e esta, portanto, a matar
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muita gente que era sua amiga. E eomo e que se lida eom o facto de os seus
anteriores amigos lhe virarem as costas. Comportamo-nos como o pai do
Boy Nkala ou Ekarnos ao lado dele? Cada easo e diferente. Aqui esta a escolha
da Conceis;ao Fros Sedibe:
A Coneei<;:ao foi urna arEa num pensionato eatalieo onde a mae
mo<;:ambieana, Bea, tambern tinha os seus filhos a estudar. A Bea adoptou a
Coneei<;:ao e quando, em 1979, ela tinha 16 anos e eompletado a sexta classe
e nao havia setima classe na eseola, ela foi viver eom a sua nova mae em
Maputo. A Bea tinha um eompanheiro do ANC, o Maneheea, que foi um dos
primeiros eamaradas a ehegar ao pafs. O Maneheea trabalhava muito de perto
eom outro eamarada do ANC, o September, que ia muitas vezes trabalhar la
a easa e desenvolveu-se urna rela<;:ao entre os dois jovens. Em 1982 ele foi
viver eom o resto da famflia. A Coneei<;:ao e o September decidiram easar-se
formalmente e tinham planeado a data e come<;:ado os preparativos para o
easamento quando ehegou o Aeordo de Nkomati e o September teve que
deixar o pafs. Primeiro para Lusaka e depois de regresso a Suaziblndia.
A Coneei<;:ao trabalhava na DINAGECA (Diree<;:ao Naeional de
Geografia e Cadastro) e ia a Suazilandia nos fins-de-semana longos enas
ferias. Aehava muito facil la ehegar embora levasse a maior parte de um dia
na viagem. Mas fiear eom o September era dificil, por vezes ele vivia eom
um amigo, algumas vezes eles viveram eom o Ivan e os outros eamaradas,
mas era um jogo das eseondidas.
Mais urna vez eome<;:aram a planear o easamento. Compraram as
alian<;:as, reservaram o lugar. Seria em Setembro de 1986. Mas, mais urna
vez, aquilo se desfez porque ele foi capturado em Agosto de 1986.

Conceis;ao: Eu me lembro muito bem quando elefoi preso, porque nos tinhamos
marcado um encontro. Era para nos encontramJOS na fronteira. Porque a minha
fllha fazia 3 anos, esta mais velha. Ele fazia as compras e mandava. Eu ia
receber na fronteira. So que eu fui Id nesse sabado. Eu esperei, esperei, nunca
mais apareceu.
Voltei. Volteipara ca. Fui fazer uma chamada para a Suazilandia para saber
por que nao veio. uguei para uma das casas de um senhor que emasuazi com
quem nos costumavamos viver e onde eu me costumava hospedar quando vinha e
havia problemas de casas. Ouando ligo ao senhor ele disse-me: "Aeho que ja
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sabes." 'Ja sei o que?" Entao e/e disse: "Eh) nao sabes?" ''Exp/ica-me o que
e." Quando e/e disse: "O/ha) e/e Joi preso. JJ Foi assim que fiquei a sabel'.
Ela depois ouviu dizer que e1e nao so tinha sido preso mas tambem
raptado para a Africa do Sul.
Concei~ao: O que e/e me contou mais tardeJoi o seguinte: E/eJoipreso. Depois
de ter sido preso e/eJoi /evado para uma cadeia em Oeshoek) petto daJronteira da
Sua'{j/dndia. EJoram deixados fci durante a noite. Naque/a mesma noite em
que e/e i /evado para Oeshoek) aparecem uns boers na cadeia onde e/e estava.
AmarraratlJ opoficia que fci estava e arrancaram as chaves. Primeil'O comeraram
a chamar o nome de/e. E/e respondeu. Abriram a potta e entraram. Houve muita
guerra) muita luta. Exp/odiu com e/e mas e/e disse que por pouco escapava.
Quando e/e estava a conseguir houve UtlJ gt!Jo que /he aga1'1'ou assim pe/as ca/ras
e e/e caiu. Entao Joi assim que o apanharam. Deram-/he muita porrada}
torturaram e amarraram-/he as maos, as pernas e meteram-no num ca1'1'O vedado.
Depois deitaram-/he muito whiskey. Materam-/he assim a gatTcifa na boca pe/o
caminho. Foi assim que e/eJoi raptado. E/e Joi preso) acho que joi etlJ Manzini e
meteram-no na cadeia e depois dessa cadeia Joi para a outra e dessa outra i que
joi raptado para a AJrica do Sut.

Mesmo antes de e1a saber tudo isto, come<;ou a ouvir dizer que e1e
estava a trair o ANC e os camaradas. Nao conseguia acreditar naquilo que
ouvia e portanto foi falar com o Keith ao escritorio. O Keith era uma das dez
pessoas que foram autorizadas a ficar depois do Nkomati. Ele confirmou o
que e1a tinha ouvido. A Concei<;ao nunca foi formalmente informada. Talvez
por o caso ter corrido taG mal. Ela nao estava clara sobre o que sentiam a
Bea e o Mancheca.
O Mancheca era tambem uma pessoa a respeito de quem ha muitas
duvidas. Ele foi mais tarde, no Zimbabue, acusado de passar informa<;6es
para o inimigo, mas nada foi confirmado e, pe10 menos nessa altura, ninguem
conhecia nada de errado da parte de1e.
Subitamente e1a recebeu uma chamada te1efonica da Africa do Sul.
Quase entrou em choque porque ja julgava que e1e estava morto. O September
disse-lhe para ir ter com e1e a Africa do Sul.
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Ela deixou de trabalhar e preparou-se para partir. Nao se despediu de
ninguem e nao informou sequer a mae. Arranjau uma desculpa qualquer de
que tinha que levar a crian<;:a para se encontrar com a familia do September
na Suazilandia e, portanta, tinha que levar a crian<;:a com ela, de outra forma
nunca teria sida autorizada air. Disse apenas a uma amiga que nao ia a
Suazilandia mas a Africa do SuL
Estava-se em Outubro de 86. Ela lembra-se muito bem porque foi a
altura em que Samara foi marta. Dormiu na Suazilandia e foi ate a fronteira
de Oshoek no dia seguinte por onde entrou na Africa do Sul. Houve alguma
confusao na fronteira onde ela esperou, esperou mas acabou por ver aquele
grupo de soldados brancos e ficou muito assustada. Dm deles pegou na sua
pequena mala de fim-de- semana e disse-lhe para ir com ele.
Concei~äo:

Eu iembl'o-me que uma das pessoas que me l'ecebeu joi o de Kock,
Eugene de Kock. Eu ate hqje... nao vou mentil'. Sei que Joi muito mau com as
pessoas... mas aqueie senhor l'ecebeu-me muito bem. Mas muito bem mesmo. Foi
muito humano comigo.
Foram para Piet Retief onde ficaram instalados num hoteL Para sua
surpresa, nao tinha carimbo no passaporte e disseram-lhe que nao precisava
disso. Nos dias que se seguiram ela ficou cada vez mais confusa. Mudou de
hotel para hotel e perguntou ao September porque nao podia ir marar na
casa dele. Ele deu uma explica<;:ao segundo a qual a sua hospedaria era apenas
para homens. E nao podiam ficar no hotel dela porque ele era negro. Ela
tambem nao era branca mas foi-lhe dito que eles eram suficientemente
simpaticos para a deixar ficar, dada que nao era sul-africana. Ela engoliu
aquilo.
As coisas continuaram assim durante algum tempo. Durante o dia
estavam juntas no escritorio e, anoite, separavam-se, ele para o seu lada e
ela para ohotel. Ate ela dizer que nao podia continuar a viver assim. Ele
tinha dito que tinha uma casa para eles, mas nao era verdade. Ela mudou-se
e foi viver com a familia de um dos policias num bairro popular para negros.
Ele continuou a nao ir com ela. Quando ela lhe perguntou quando e que
voltavam a Maputo ele disse-lhe que ela nao podia voltar nunca mais. Teria
problemas. Talvez a torturassem porque ela sabia onde ele estava.
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Conceis;äo: Passado algum tempo...acho que fOi em Dezembro, nJo sei bem,
de aparece-me onde eu estava a viveT, apareceu com um polfcia branco. Trazia
uma garrafa de gin na mJo porque ele bebia muito. Sentaram-se. EntJo esse
policia veio assim para mim: "Eu venho trazer o teu marido. A partir de ho/e de
e um homem livre. EntJo fOi quando eu descobri que esta pessoa eifinal estava
presa ainda. Mas de nunca me tinha dito. Quando ele me chama para Id ele disse
que nJo esta preso que ele esta a viver bem, que vai ter uma casa, que de esta a
trabalhar. Eu olho para ele mas ele estava tJo bebado, tJo bebado que nJo dava
para entender. Fiquei assustada. E quando ele dizia: "Eu estou doente, eu estou
com problemas de corafJo.
J}

J}

Ficaram durante mais algum tempo em Piet Retief e depois mudaramse para Brits, perto de Pretoria, e construiram uma pequena casa no bairro
popular de Ocase. O September trabalhava para a policia e a ela parecia que
estavam a viver bem. Depois ele foi transferido da policia para a Seguranc;a
Militar. Com esta transferencia o sahirio dele aumentou e o horario de
trabalhou mudou. Quando estava na policia trabalhava as horas normais
mas agora ausentava-se durante duas semanas, depois tinha uma semana
com horario normal e uma semana de folga.
Ela estava-se a ambientar. Aprendeu a lingua do bairro. Diz, com um
sorriso, que foi a primeira negra a ir a um hospital para brancos, em Brits,
porque a filha estava doente. A segunda crianc;a tinha nascido em 1987, mas
nao lhe permitiram que contactasse com a familia nem com qualquer outra
pessoa em Maputo.
A Conceic;ao continua a explicar que nao tinha, de facto, compreendido
a situac;ao, mas notou que, durante muito tempo, ele nao p6de visitar os seus
proprios pais. Disse que havia o risco de terem a casa incendiada se ele os
visitasse. Ela nao acreditou.

Conceis;äo: Aque/e homem, em qua/qua' sitio onde ele passasse toda a gente
gostava. O pr6ptio servifo. Okcry e/e estava a trabalhar com e/cs, mas eu tenho a
maxima certeza se11;pre sabia o que quetia. Se11;pre /utou para o bem de toda a
gente. E/e difendia uma causa apesar de estar a trabalhar com os pr6ptios boers.
Os boers respeitavam aquele homem, porque ele dizia que apesar de nos sermos
negros, estamos a trabalhar convosco. Mesmo na zona de Btits onde nos viviamos,
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qualquer pessoa que tivesse algum problema, sf!ja problema socia~ vinham todos
a correr a pedir apoio ao September. Eu ate chamava a ele "assistente social".
Quando chegou o nova governo, o September perdeu o emprego.
Recebeu algum dinheiro como indemniza<;:ao mas nao era suficiente. Foi nessa
altura que ele caiu, de facto, na bebida. Recusava-se a fazer fosse o que
fosse. Ficava em casa abeber muito. Nessa altura a Concei<;:ao tinha
restabelecido alguns dos antigos contactos com a famflia e os amigos. O
Mancheca tinha mesmo ido visita-los. O proprio September ja visitava a sua
familia. Mas muito poucas pessoas se apercebiam ate que ponto a sua situa<;:ao
era grave. Ele era muito bom a esconder isso.
A Concei<;:ao decidiu regressar a Maputo com a familia e come<;:ar a
vender cerveja junto com a mae. O Mancheca estava, nessa altura, no
Zimbabue. Quando o September estava para levar os filhos de regresso a
Africa do Sul, para irern para a escola, come<;:ou a beber e ficou doente.
Estavamos em 1994. Dois ou tres dias mais tarde faleceu.
Houve varias teorias sobre a forma como ele faleceu. Teria sido SIDA?
Foi a bebida? Foi veneno? A propria Concei<;:ao nao tern a certeza:

Conceis;ao: Eu nao sei dizer de facto o que aconteceu. Comecei a estranhar um
bocado quandofui chamada para um caso da Comissao da Verdade e Reconciliafao
para ir testemunhar. Estavam a falar mesmo do caso dele que era do rapto dele.
O de Kock disse naquela altura, ao dar testemunho, que tem a maxima certeza
que esse homem joi envenenado e que um dia ia provar.
Entao isso tambem veio a me convencer mais de que ele joi envenenado. Eu achei
estranho a forma como ele bebia. Entao comecei a pensar que talvez tenham
deitado qualquer coisa na bebida que fazia com que ele digerisse mais. Ele nao
comia. 56 bebia. Era whisky, era vinho, era cervf!/a, era gin. Era uma coisa
lenta. Porque ele, nos ultimos dias, ate ficou inchado. Eu olhei para a cara dele,
quando ele saiu de Maputo para a Africa do S u~ quando mando alguem para if"
buscar, eu olho para ele, af e que, depois de ter ficado alguns dias longe, que eu
notei que esse homem tinha a cara inchada.
A Concei<;:ao esta agora de regresso a Maputo e reconstruiu de nova a
sua vida. Trabalha num escritorio na Universidade e os filhos frequentam
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urna escola em Nelspruit. Como tantas outras pessoas, tern problemas de
dinheiro no firn do mes para arranjar com que pagar as propinas da escola.
Deveria ir ao ANC para obter o mesmo apoio que recebem outras viuvas e
filhos de combatentes da liberdade? No momento da entrevista ela ainda
nao tinha contado a verdadeira historia aos filhos, embora eles estivessem
conscientes que o pai tinha sido tema de debate na Comissao da Verdade e
Reconcilia<;ao.
Perguntei-Ihe se tinha urna foto do September e ela foi a urna moldura
na estante. Retirou-a e tirou a imagem da moldura e ali, por tras, estava urna
fotografia do marido. Indetectavel por quem nao soubesse.
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Capitulo 24
AMORES
Houve muitas historias de amor no meio da luta. J a nos referimos a
algumas. Eles eram jovens. Estavam longe. Sem familia. Apaixonavam-se.
Na verdade, que expliea<;ao e que eneeessaria? Formaram-se muitos easais
entre um mo<;ambieano e um ANC, que depois se desfizeram. Muitos easais
se formaram e permaneeeram eomo easamentos est3.veis eom filhos e um
futuro. Naquela fase nao sabiam o que lhes traria o futuro. Mas aqueles que
eneontraram um MI<. sabiam que era, muito provavelmente, uma eurta historia
de amor.
A Celia Meneses ja nos disse eomo foi apanhada na sequencia do
Aeordo de Nkomati. Mas porque e que ela era eonsiderada uma "rapariga do
ANC" como ela propria diz?
Ela eonheeeu um eamarada do ANC, o Alfie, da ala militar, em easa de
urna amlga:

Celia: Era a a/tura em que havia Jalta de agua e C01110 e/a era sozinha havia
agtla para todos tomarem banho. Ett acabava de tomar banho e o A!f estava na
porta e o/hava para mim. E foi assim qtle a gente se conheceu. Comefamos a
namorar assim.

A Celia ainda vivia na easa da familia mas o Alfie nao se aproximava
da easa do pai dela. O pai estava eonvencido que aquela rela<;ao nao levava
anada. Disse-lho mesmo claramente: Esse Ju/ano vai acabar por ser morto.
Portanto ela saiu de easa. Tinha idade para isso e tinha um emprego. Trabalhava
na Coopera<;ao Internacional eom a Janet Mondlane e eom a Henny Matos.
Era o primeiro emprego depois de ter aeabado o eurso de Direito na
Universidade Eduardo Mondlane.
O pai queria um bom easamento, eomo teve a irma mais nova uns
anos mais tarde. Comme i/jaut. Na igreja e eom muitas pessoas importantes.
A mae era mais eompreensiva e ajudou-a a mudar-se para um nova
apartamento.
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No emprego ela aehou que devia anunClar quem era o seu nova
namorado:
CeIia: Naquela altura houve muito disso de qUeJJJ anda com estrangeiro... nao
era bem-visto. E a minha politica era super-rectlssima. Ela (Henny Matos) era
Directora Nacional da Cooperarao Internacional- aJanet (Mondlane)ja tinha
saldo. Eu fui falar com ela: ((Eu tenho um namorado sul-africano. Se tu achas
que nao esta bem eu continuar a trabalhar diZ." Ela disse:" Nao) acho que nao
hd problema nenhum." E senti-me calma. AssiJlJ ela sabia r!ftcialmente.

Ja sabemos eomo ela reagiu ao Aeordo de Nkomati. Depois disso pediu
ao seu bom amigo Mareelino dos Santos, que era governador da provfncia de
Sofala, para lhe arranjar um emprego. Arranjou. No meio do territorio da
Renarno. Enviada de aviao, so ela e o piloto no meio da pior guerra. Ela
ainda esta ehoeada por ele ter feito aquilo. Mas foi. Estava enearregada de
fazer um relatorio sobre um posto medico.
Foi quando estava a regressar a Beira, vinda dessa viagem, que a mae e
a irma foram dizer-lhe que o Alf tinha sido morto. Ele era muito jovem. Um
dos mais jovens da gera<;:ao do Soweto. Ela nunea soube o seu nome
verdadeiro. So eom o nova governo ela fieou asaber que ele se ehamava
qualquer eoisa eomo Brown. Era misto de malaio enegro. Nunea falou muito
de si proprio. Falava principalmente das pessoas que eram mortas. Os seus
amigos. A Celia nunea soube de nenhuma das tarefas em que o Alf esteve
envolvido. Nao fazia perguntas. Nao queria saber. Tambern nunea soube
exaetamente eomo e que ele foi morto.
Celia; S 6 sei que ele morreu em Durban. E quejoi entet7-ado ou elJJ Port Elisabeth
ou em East London. O que eu sei eque ele era daquela zona.
No easo dela o seu amor era o Alfie. Houve outras pessoas que entraram
e safram do seu apartamento: Joe Slovo, Raehid, Bonnye outros mas so de
visita ou para ter reuni6es durante o dia, enquanto ela estava fora. O ANC,
em tanto que tal, nao tinha nada a haver eom ela. Ela resume a rela<;:ao:
Celia: O A!fte morreu. Para mim o A!fte era aquele amor que eu sabia que
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podia desaparecer a qua/quer a/tura. Eu nem conseguia choraTj mesmo quando a
minha måe dizia: 'Torque i que tu nåo choras?" 'Torque eu ja chorei tanto,
tanto, tanto que agora ja nåo hd nada para chorar. Eu nåo you fazer psiquiatria
para os meus nervoJ, porque eu ja trago isto ha muito tempo. "
A Celia, mais tarde, teve uma rela<;:ao eom o Indres e foi viver com ele.
Naseeu uma filha... mas poueo depois o Indres teve que deixar o pafs e a
Celia edueou sozinha a sua pequena Janine.
A Fatima Mendons;a e outra mulher mo<;:ambieana que entrou nos
cfreulas do ANC. Mas para ela o ANC era mais do que a sua rela<;:ao amorosa.
Ja vimos eomo aconteeeu ela eonheeer o Albie porque moravam no mesmo
lar para estudantes. Vimos que eles partilharam um earro e que, de repente,
deseobriram que havia mais entre eles do que simplesmente um carro. Aqui
esta a versao dela dessa historia de amor e da sua rela<;:ao eom o ANC:
A Fatima veio para Mo<;:ambique quando tinha 18 anas.
Ela era do Partido Comunista Portugues e trabalhava de perto com
eseritores e inteleetuais, entre os quais o Leite Vaseoneelos. Depois de urna
eurta estadia em Portugal, regressou a Mo<;:ambique mas, antes de partir, foi
avisada pelos seus dirigentes no partido, para nao se relaeionar eom certas
naeionalidades que se pensava estarem relaeionadas eom a CIA oU outros
grupos eontra-revolueionarios e deveria tambem ter euidado com os
"esquerdistas", os da extrema-esquerda, eomo os chilenos.
Regressou a Mo<;:ambique eomo professara na DEM e, no SELpt21
conheeeu o Albie.
Quem era ele? O sotaque era um poueo diferente. Ela pensou nos
eonselhos que tinha reeebido e perguntou-lhe qual era a sua nacionalidade.
Passaporte britanieo. Ela reagiu imediatamente. Nao, nao podia ter nada a
haver eom ele. Devia ser um infi1trado a querer ter aeesso a easa dela. Falou
com um amigo comunista na Faeuldade de Direito... que tinha eonheeido
urna pessoa da CIA; ele riu-se e disse-lhe que o Albie era do ANC.
Apartir daf desenvolveu-se entre eles urna grande amizade.
Ela vivia na av. Mao Tse Tung e a Zareena tambem trabalhava na
121
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Dniversidade, no departamento de Matematicas. Tornaram-se boas amigas.
Atraves da Zareena o Mac Maharaj come<;ou a ir a casa dela.
Foi o Mac que, pela primeira vez, lhe pediu para ajudar o ANC. Primeiro
algum trabalho de fotocopia, depois pediu-Ihe para hospedar pessoas durante
alguns dias e arranjar outras pessoas que fizessem o mesmo. Foi assim que o
Alf arranjou um lugar em casa de uma das colegas dela. A primeira pessoa
que ficou em casa dela foi o Faruk, que tinha saldo da prisao e atravessado a
fronteira. Ficou em casa dela algum tempo. A segunda pessoa foi o 1ndres. A
partir dal houve muitas pessoas que, normalmente, passavam so dois ou tres
dias. Pessoas que ela nao conhecia. E tambem nao fazia perguntas.
A fase seguinte do seu apoio foi, quando se mudou para uma casa
maior (em 1979-80) e o Faruk lhe pediu para guardar armas. Ela deixou o
ANC usar a sua casa como urna especie de celula. Nao conhecia muito bem
as estruturas do ANC mas sabia que o Rachid era Comissario Politico e o
Chris um Comissario Militar. O Chris era um camarada que lhe tinham pedido
para acolher em sua casa durante tres meses em 1980. Era urna pessoa muito
calma, que nao sala. OChris trabalhava com o Rachid e com uma terceira
pessoa, o George, que vivia na Suazilandia, mas ficava em casa dela quando
ia a Maputo.
Num certo momento ela teve que reagir. Estavam a usa-la demasiado.
Demasiadas pessoas na casa. Ela vivia sozinha com tres filhos e urna
empregada e tambern queria ter a sua vida privada. Chegou a um acordo com
o ANC em como eles podiam usar uma parte da casa. Dm grande sotaD de 30
metros quadrados. Mas havia muitos problemas. As vezes a casa dela parecia
um campo militar. Acabou por ter que ser a comandante daquelas pessoas.
Isso teve urna infiuencia positiva porque eles obedeciam-Ihe, mas era urna
trabalheira para ela. Eram muitas pessoas.

Fatima: O ANC dtstribuia aquelas raroes de comida. Todas as semanas
apareciam com arr0i; farinha e deixavam aquilo Id. E os camaradas eram
simPdticos, co:dnhavam, lavavam os prcJtos e organizavam e faziam tudo. Um
dia eu estava ali na sala de estar e, de repente, vi umas pessoas na cozinha que eu
nao conhecia e nao pertenciam d casa. Jd as tinha visto antes mas nao tinham id
ficado. Tinham nas maos um pacote de manteiga e outro de carne. "O que eque
estao afazer?" perguntei quando me apercebi que tinham tirado aquilo da geleira.
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Cada um de/es com U1l1 pacote de mal1teiga e outro de came l1as maos. Os
camaradas que viviam Id em casa estavam 110 al1dar de rima. Chamei-os. O que
i isto? Os vossos amigos l1ao podem aqui vir. Eks viviam em outras casas e
til1ham vil1do visitar os amigos e) ail1da por cima) estavam a servir-se das suas
rarifes. Eram camaradas do ANC de outro sitio qualquer. A situarao) l1aquela
altura) de ter came em casa! Eu estava Juriosa) e pemei que era Ullla terrive/
Jalta de disciplil1a. Chamei o Rachid e nao permiti que aqueles dois se fossem
embora. O Rachid chegou e levou-os. Alguns dias mais tarde eles apareceram em
minha casa a pedir descuipa e a dizer-me que se iam embora para Al1gola) como
forma de pUl1irao. Smti-me mal, depois.
OChris tornou-se a pessoa permanente em casa dela e na vida dela. A
razao pela qual ela insistiu em ter urna vida privada. Mas ele ia muitas vezes
a Suazihlndia, nas suas miss6es. Quando voltava e claro que a Fatima nao
perguntava em que e que ele tinha estado envolvido. Nao soube se ele tomou
parte no atentado a SASOL, mas houve um jovem la em casa que tomou
porque acabou por lhe falar nisso. Nao directamente mas ela percebeu que
ele tinha estado envoivido na ac<;ao contra aSASOL..
OChris esteve envoivido no ataque a Voortrekkers Hoogte. Cerca de
um ana mais tarde, em 1981, o Chris e o George foram apanhados numa
emboscada na Suazilandia e mortos. Aquilo foi um grande choque para ela e
para os filhos, com idades entre os 6 e os 9 anos, que gostavam muito dele.
Agora, tanto tempo passado, ela esta muito calma ao contar a hist6ria. Muito
longe da descri<;ao emocional feita pelo Albie da sua reac<;ao imediata.
Eles tinham ido a Suazilandia para se encontrarem com alguem.
Aparentemente a pessoa nao apareceu. Receberam urna chamada telef6nica
dessa pessoa com quem se deviam encontrar. A pessoa falou em c6digo e
atraves de proverbios. Eles tiveram duvidas em rela<;ao a mensagem dele.
Entao foram ao encontro, em que foram emboscados por comandos sulafricanos e foram os dois mortos. Ela conhecia o George porque ele tambern
tinha ficado em sua casa.
Foi o Joe Slovo que, mais tarde, lhe foi dar a informa<;ao. Era de noite.
Ela parou o carro em frente de casa e viu o Joe Slovo, ali de pe a espera dela.
E ele disse: "Fatima) tmho muito mas 110tirias para ti."
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Fatima: G Joe era uma pessoa que se podia mostrar distante efrio} mas era uma
pessoa muito humana e sabia muito benJ que nos tfnhamos atingido um outro
n/vei de re!acionamento emociona1. NJo e brincadeira teres uma pessoa em tua
casa durante mais de um ana sem haver um qua!quer n/ve! de amizade com e!a.
E e!e disse: aG Chris joi morto. JJ
Depois disso ela disse ao J oe Slovo que continuaria e estar disposta a
fazer o que fosse necessario. Ela ja conhecia o Joe Slovo ha algum tempo.
Ele ia a casa dela regularmente e tinha encontros la. A casa era usada para
varios fins. Um dele era para realizar reuni6es. Havia duas salas de estar e,
portanto, o Joe podia livremente usar uma delas. E ele anunciava sempre,
com a devida antecedencia, que queria usa-la para uma reuniäo. Portanto ela
ja conhecia o Joe ha algum tempo.
Apartir daquele momento ela sentiu-se bastante insegura naquela casa.
Havia varias indicas:6es de que os sul-africanos conheciam a casa. Por altura
do Acordo de Nkomati a casa dela foi objecto de uma busca feita pelo
exercito mos:ambicano. Os militares sul-africanos provavelmente deram o
nome dela e o enderes:o da casa na lista que entregaram aos mos:ambicanos,
que tiveram que satisfazer as exigencias deles. Ela conta, em pormenor, o
que aconteceu no raide. E foi por isso que ela comes:ou a pensar em mudar
de casa.
Mudou-se para a Av. Julius Nyerere.
O trabalho do Chris tinha de ser continuado. Portanto houve outra
pessoa que ocupou o seu lugar. Uma pessoa que ela conhecia. Recebeu o
mesmo nome de c1andestinidade e ficou na casa dela. Tambem foi morto.
Foi quase toda a celula a ser destrufda.
Ela tinha sempre tido um relacionamento profundo com o Albie. Era
conhecida por se zangar, muitas vezes, com o Albie. Eram muito amigos
mas, culturalmente, eram muito diferentes. Mas ela apercebeu-se, quando
tentaram matar o Albie em 1988, ate que ponto aquilo a tinha afectado. Ate
entrou em estado de choque.
O Albie era um colega. Intelectual. Tinham gostos semelhantes. Tinham
amigos comuns e tinham uma vida "normal": Cinema, amigos, teatro,
conversas e vida politica. Com o Chris era muito diferente. OChris foi viver
para casa dela. Invadiu o espas:o dela e dos filhos. Ele tinha sido educado no
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Soweto. De uma familia pobre mas muito artistica. Tinha tido uma infincia
traumatica com um padrasto.
Com o Albie ela reagia asua visao do mundo. A dela era completamente
diferente. Ate pensava que ele era paternalista a respeito de Mo<;ambique.
Falavam muito. Com o Chris era diferente. Ela nao sabia quem ele era.
Compreendeu imediatamente que ele era um operacional, um homem de
armas mas tinha uma atitude com a qual ela se identificava completamente
e a qual aderiu imediatamente. o apartheid. A injusti<;a. Na verdade ela
percebia melhor a dinamica do Chris do que a do Albie. E era outro mundo
em rela<;ao ao qual ela sentia curiosidade. Nao fazia perguntas mas acabou
por o compreender. Havia entre eles uma empatia. E tambem uma aura de
misterio. Sabia que ele ia desaparecer e ele tinha-lhe dito que nao esperava
viver muitos anos. Ela sabe quem foi o informador, porque ele tambem tinha
ido a casa dela. O Victor disse-lhe, mais tarde, quem tinha sido. E o proprio
Chris lhe tinha dito: "Eu nao confio nele."
Alguns tinham pais. Alguns tinham filhos, ou esposas, ou amantes. Eram
seres humanos com os seus projectos de futuro. Infelizmente nestes casos
esses projectos nao foram realizados. O grupo que ficava em casa dela foi
quase reduzido a zero. Naquela unidade, naquela celula que organizou o
ataque a Voortrkker Hoogte mal sobreviveu alguem. A partir dessa altura os
boers devem ter iniciado ac<;6es de persegui<;ao e identifica<;ao das pessoas
envolvidas. E triste ouvir falar do final dessa ac<;ao que o Rachid descreveu
de forma tao heroica.
Mas nem todas perderam os seus amados.
Houve muitos casamentos entre camaradas e mulheres mo<;ambicanas.
O Sertorio tem uma irma, a OIga ChambaIe. Tinha catorze anos
quando os pais a meteram no carro e deixaram Chiawelo em direc<;ao a
Maputo.
Ela nao percebeu bem o que estava a acontecer. O pai achava que ela
nao tinha idade suficiente para lhe explicarem os pormenores por que e que
estavam a sair da Africa do Sul e sobre o que os esperava em Maputo. A
unica coisa que ela percebeu foi que se sentia muito mal. Sozinha e isolada.
Sem futuro. Tinha de ir a escola sem compreender a lingua e com um sistema
educativo completamente diferente daquele de onde ela vinha. Uma
vizinhan<;a completamente diferente, embora, e claro, ela tenha tido a sorte
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de ir para la juntamente com a familia. Felizmente para ela, apas algum tempo,
encontrou outros jovens sul-africanos tambem solitarios. Dm deles era o
Mosse, um guerriIheiro do ANC. Em 1981 tiveram o primeiro filho, Kateko,
e, em 1983, casaram-se formalmente. Apas o Acordo de Nkomati tudo
mudou. A Olga foi enviada para Mazimbu com oKateko. Como aconteceu
com as outras maes com erianc,:as pequenas, e levou o sobrinhito, Peace,
com ela. O Mosse voou para a Suazilandia e depois foi para o interior do
pals, onde foi preso.
Apanhou sete anos na Ilha de Robben. Apas algum tempo a Olga voltou
a ser chamada a Maputo pela Cruz Vermelha que estava a tentar facilitar as
visitas dela a Ilha de Robben com os filhos.

OIga: la ii I1ha de Robben duas vezes por ano. la com os meus miudos.
Costumavamos ir em Abtil. Era uma boa a/tura porque o tempo estava ca/mo.
E em Dezembro. Era quando costumaVatlJOS viqjar. Durante as fhias esco/ares)
em Dezelllbro e Abtil. Porque elll Junho...E/e costumava escrever cartas a dizer:
"Nao) nao venhas com os miudos. O telllpo por aqui nao esta bom. "
AIg/tlJJas vezes quando se Id ia era tao frustrante. famos Id. Dava1lJ-me Ulll visto
por duas semanas. Tinha que pedir para ir ii I1ha de Robben. Mas descobtia
que, por vezes, so tinhamos um dia de visita por semana. E era muito curta. E
paSSaValljOS o resta dos dias SetlJ estar C01lJ e/e. Era justrante. Tfnha1lJos andado
todo aquele caminho e tfnhamos Ulll visto e, por vezes) enquallto Id estavamos)
diialJJos: "Esta selllana tellIos) pelo IIJenos) dois dias de visita" e) de repente)
eies mudavalll) tinha que se fazer outra vez a marcafao, para a outra selllana.
Por vezes era muito Illau...
A ptillleira vez que Id fomos foi atravis de um ecra de intercomunicafao. E/e
estava sentado daquele lado e faldvamos atravis do teleJone e nao immos
autotizados a ve-lo Jisicamente. AoJim de dois anos ele passou a estar connosco)
e podfalllos sentar-nos efalar com ele. Mas as horas eralll limitadas.
Nem selllpre Ihe permitiam tocar nos fllhos. As vezes. Dependia do guarda. Foi
por isso que eu disse que era fmstrante. Porque andava-se aquele caminho todo)
sentavamo-nos ali. Costumavam dar-nos 45 minutos para falar, para o ver e nao
era suflciente. Portanto) o unico tempo suJiciente para comunicar COIll ele era
escrevendo-Ihe eartas. Mas essas cattas, antes de Ihe serelll entregues) eram lidas
por eles para serem aprovadas. Portanto era um bocado frustrante.
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A voz da Olga treme quando conta isto, embora tivesse sido ha vinte
anos.
A Cruz Vermelha Internacional foi a salva<;ao dela. Garantiram-Ihe a
seguran<;a. Mas no contaeto directo houve urna pessoa que veio a ter um
grande signifieado para ela, urna advogada chamada J udy, que mais tarde se
casaria com o Tokyo Sexwale. Foi ela que os protegeu, em particular a Olga
que vinha de muito longe. A Judy conhecia o passado dela, a sua vida na
Tanzania e em Mo<;ambique e permitiam-Ihe entrar nas eelas para falar eom
os presos porque era advogada. Quando ela se habituou as viagens p6de
tambern ser usada para trazer informa<;ao para fora da prisao, a conselho da
Judy.
Ja falarnos um pouco do encontro da Odete com o Dan Tsakane. A
Odete Saraiva de Sousa era urna estudante mo<;ambicana que arranjou
emprego na Radio. Vivia fora da eidade, na Matola e, mms tarde, na Machava.
A partir de 1982 passou a trabalhar na Radio a tempo inteiro.
Odete: Foi ai qtte nos eonheee11los. Comeramos a o/har ttm para o outro e aeho
qtte tttdo eomerou a/i. Ek (o Dan Tsakane) jd o/hava para mim qttando ett
mtrei para a Radio com 11 anos. JVIas era mais brineadeira do qtte outra eoisa.
Mas depois, o/ha, em 83 eqttando eomeramos a andar seriamente juntos e tive o
meu plimeiro fl/ho em 84 e, em 85, casamo-nos e tive mais fl/hos. Mais tres,
depois do easamento) nao contando os dois que pm/i.
Mas aquilo foi muito problematico para ela. Houve reac<;oes quer da
sua propria familia, quer dos seu~ . legas de trabalho:
Odete: Tive 11JUitOS prob/emas a pmtir do servifo, Jami/ia, qtte nao eOllcordavam
com o meu easamento C0111 o Dan e qtte aehavam que o Dan era um eliminoso,
inc!uindo o meu faleeido pai tambitll. Nem assistiu ao meu easamento porqtte
achava qtte me estava a rasar eom um eriminoso. Foi mais a norao de eertas
Jamilias.
A Odete eontou-me urna coisa de que eu nao estava consciente e nao
foram muitas a eontar-me a mesma versao.
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Odete: Em MOfambique} na a/tura} Ja/ava-se muito mal dos sul-aJricanos.
Eram conhecidos como violentos} CotJlO bandidos. Muita gente. Nao Joi
generalizado} acho que nao sao todos} mas a maioria que eu conheci} sempre
tivemos medo dos sul-eifricanos} achavamos que os sul-aJricanos eram muito
violentos e bandidos.
Felizmente nao houve problemas com o Dan. Ela tinha muitas amigas
casadas com sul-africanos em que os maridos eram infieis e enganavam as
esposas. Era quase urna regra, mas felizmente nao foi o caso dela.

Odete: Mas quanto ao meu casamento com o Dan eu tive muito apoio da minha
irma mais velha} com quem eu vivia. A minha mae apoiou-me tambim e...mtos
amigos. Disseram: "Odete} se gostas dele" .. mas ogrande apoio que eu tiveJoi da
minha im/~ a minha maeZinha e o tio. Fortlltl os que me apoiaram. Disseram:
"O/ha} estas pessoas do resta da Jamt/ia, queiratll vir ou nao ao teu casamento}
nao interessa. O que interessa e que voce vai se casat: Isso e o mais imporfante. "
E Joi a coisa que me fezganhar maisJorfa} porcpte chegou um mto tempo em que
eu ja estava a perder Jorfas por ouvir tlmitas coisas. No servifo estavam a me
Jazer a vida negra. 'Porque e que me vou casar COtl1 Utll sul-aJricano? Sera q/te os
mOfambicanos nao sao homens?" Este tipo de caisas.

o

que foi um pouco surpreendente para mim foi a Odete ter sido mal
recebida pelas mulheres do AN C. Mais tarde, infelizmente, voltei a ouvir
coisas semelhantes muitas vezes.

Odete: E porpafte do ANC, tambem passei ma/ com as senhoras do ANC.
'Porque e que o Dan vai casar com uma mOfambicana? Porque nos} su/-afiicanas
nao somos mu/heres?"
Com este tipo de comentario sim, eu propria ja tinha sida confrontada.
Urna pessoa ta~ "importante" como a Winnie Mandela disse o mesmo ao
meu marido: "Porque e que casaste com urna estrangeira. Nos, as mulheres
sul-africanas nao somos suficientemente boas?". Eu considerei aquilo como
claro racismo e ri-me. Surpreendida mesmo por urna mo<;:ambicana ser
considerada "estrangeira". Ma sorte para a Winnie o facto de o Nelson ter
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decidido seguir o mesmo caminho!
Odete: Acho que era mais ciume do que outra coisa. Esperavam que o Dan
casasse com uma sul-eifricana e nao COm uma mOfambicana. Por causa disso tJJesmo
eu nao me integrei muito no ANC porque nao me achava sossegada) nao porque
eu nao gostasse deles) eu gostava deles. Mas eu vi aquilo que e/es tentaram Jazer,
entao priferi eifastar-me um pouco. Ouando houvesse cerimonias eu setJJjJre estava
!d) sempre apoiei o Dan) qualquer coisa que e/e quisesseJazer, sda eOtJJO membro
do AN~ tive muita gente ajantar na minha casa) convidei-os e nunca tive assim
problemas.
Eu tinha muitos amigos. Era muito conhecida. Mas desde que easei com o Dan)
e eu sabia a situafao politica do Dan) eu passei a nao confiar em ninguem) porque
eu podia pensar "esta aqui e amiga e) q/inal de contas) nao e amiga, e o inimigo".
Entao aJastei-me de todas as amizades que tinha. Mas Joi pe/o Dan. Priferi
vivel' eu, o Dan e... a minha mae, as minhas irmas) a poucaJamilia, pessoas que
eu achasse que eram da minha conjianfa.
Tivemos tltJJa re/afao muito boa com o Dan. Acabamos de Jazer 16 anosjuntos,
casados e prob!ema serio... nao vou mentil'... nunca houve problemas serios no
casamento com o Dan. Fui tJJtlito bem aceite. A minha sogra, uma mae para
mim. Assim COtJlO o Dan tambem teve muito apoio da parte da minha mae em
lvIofambique, as minhas imJas gostam tJJtlito dele e os meus primos tambem.
Quando o Dan vem e o me/hor amigo deles. E uma coisa que me Jaz sentir
tambem satisjeita) e que o Dan, em MOfambique, esta em casa.

Ao contrario da minha pr6pria experiencia, a Odete sente que os
vizinhos nao confiavam muito nela. Houve mo<;:ambicanos que foram mortos
pelos boers porque viviam pr6ximo de camaradas do ANC, portanto isso
podia ser perigoso.
Odete: Recordo uma das minhas vizinhas do mesmo pridio. Como sabia que eu
e o Dan viviamos no mesmo pridi, e!a fez uma campanha por todo o prMio a
dizer as pessoas para porem nas portas onde e que trabalhavam. Quem trabalhava
no Ministirio da Agricultura escrevia Ministirio da Agricultura. Comefamos a
ver isto nas portas e pensamos: "Pronto, sao pessoas que vivem la, priferem por
nas portas onde trabalham." Ajinal de contas havia uma campanha. No caso de
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os boers ehegarem tlJais uma vez al1davam de pOlta em pOlta e viam, I1Cio, aqui
mora alguem que trabalha 110 A1i11isterio da Agrieultura, aqui mora alguem que
trabalha l1a EduearCio, que trabalha I1Cio sei ol1de e eu e o Dal1 sem sabertJJos o
que se estava a passar, I1Cio pusemos l1ada l1a 110ssa porta. Talvezpara idel1tificar
que ali morava UtlJ membra do ANC.
Nao foi facil para a Odete mas, como ela disse: "Eu preftlia morrer eom
alguem a quem amo que morrer sozil1ha l1a ma ou eoisa 110 genero. JJ Ela tambem
recebeu telefonemas ananimos dizendo que os boers andavam a procura
dela. Houve mesmo uma pessoa que veio a procura dela no servic;:o, mas o
porteiro disse que ela nao estava. Tinham o numero da placa do carro e
levaram o caso ao SNASp, mas ela nunca soube se foi descoberto quem
tinha sido.
Odete: Eram momentos muito difleeis para mim. Muito mesmo, muito. A mil1ha
vida joi setIpre de medo em Morambique. Qual1do me easei eom o Dal1 vivia eom
medo. Foi uma vida muito traumati~l1te mesmo.

o

medo dela era tal que decidiram nao manter a filha com des. A
maior parte do tempo ela vivia com a avo, na Matola.
As coisas tornaram-se taG mas que ela decidiu deixar o emprego na
Radio.
Odete: FiZ uma earta, pedipara deixar o meu etJprego. Artll'!Jei uma desculpa,
eomo til1ha a mil1ha fllha doente, era uma descuipa que eu dava porque Ja I1Cio
aguel1tava ouvir eoisas das pessoas setIpre a maltratarem-me. Preftria fiear em
easa. FiZ uma earta, pedi a mil1ha demissCio e a Radio demitiu-me. Foi em
1989. Depois disso flquei UI1S al1eo meses em easa a deseal1sar.
Entao chegou o momento em que puderam "regressar a casa" na Africa
do Sul para la ficarem definitivamente.
A sua nova Patria.
Nao aconteceu so a Olga e a Odete. Nao aconteceu so a Carla e a
Fatima. Como foi dito no inicio deste subcapitulo, elas tinham a idade para
se apaixonarem (se e que essa idade existe) e necessidade de terem um parceiro.
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Depois do Acordo de Nkomati nos apercebemo-nos de quais eram as
consequencias desses casos de amor: Tinha sida praduzida uma grande
quantidade de bebes. Eu, pessoalmente, zanguei-me quando me apercebi
disso: Porque e que a Zola e a Nkele tiveram um pragrama completa,
obrigatorio, de contracep<;ao nos campas de treino em Angola, mas aos
camaradas homens era permitido que praduzissem um numera infindo de
bebes? Mas o Pren, felizmente, era mais compreensivo e explicou a situa<;ao
de uma forma mais humana. (Eu sou mulher e o Pren e homem. Talvez seja
por isso que olhamos para a questiio de forma ligeiramente diferente.)
Pren: ReeonheeeJJJos a en017JJe responsabilidade que tfnhamos assumido eOJJJ o
povo de MOfambique. As erianfas. Os bebis que os nossos eamaradas tinhaJJJ
tido eom mulheres JJJofaJJJbieanas, eom quem nao estavaJJJ easados. E sabes, eOJJlO
trabalhava no Chamaneulo, destinava algumas horas espeeialme11te para tratar
deles. Sabes, o probleJJJa veio ao de eiJJJa depois de os eamaradas se tereJJI ido
eJJJbora. Essas mulheres e as aianfas estavaJJJ a ser alimentadas atravis do nosso
sisteJJJa de abasteeiJJJentos, o que era adequado para a sua sobrevivencia. Mas
depois, uau, quando os eamaradas se joraJJl eJJJbora, deixaraJJJ para tras mulheres
eOJJJ fllhos, sem eJJJprego, e elas eOJJJefaraJJl a apareeer no escritolio.
DeJJJos-lhes Nido e outro leite eJJJ po. De UJJI ponto de vista sanitalio eu pensei
que aquilo era tragieo. Eu preeisava de todo UIII prograJJJa so por si para lidar
eOJJJ isso. Portanto decidi tratar desse assunto eJJl horas de trabalho especifleas.
Elas vinhaJJl el JJlinha eonsulta.
Esses bebes tem haje mais de vinte anas de idade... se as maes tiverem
conseguido faze-los sobreviver.
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Capitulo 25

BOESAK EM MAPUTO
Todos nos fomos atingidos duramente pelo Acordo de Nkomati. Levou
algum tempo ate recuperarmos. E perdemos tantos camaradas devido a forma
desorganizada, atabalhoada como os camaradas tiveram que deixar o pais.
Muito maior era a importancia das poucas visitas que tinhamos, idas
do nosso pais. Acontecia, embora raramente, que tivessemos visitas em
Maputo idas do interior. Clandestinamente havia muitas reuniöes, muitas
trocas, como ja foi referenciado nos capitulos anteriores. Mas visitas abertas,
oficiais. Poucas.
a entusiasmo foi grande quando Alan Boesak foi a Maputo em 1985,
como parte das celebra<;öes do 14 de Fevereiro, Dia da Solidariedade e
Amizade entre os povos mo<;ambicano e sul-africano, consequencia do
massacre na Matola.
Ele foi convidado peta AMASP, a Associa<;ao Mo<;ambicana para a
Amizade e Solidariedade com os Povos, numa altura em que era Presidente
da Alian<;a Mundial das Igrejas Reformadas, assim como um dos patronos da
Frente Democratica Unida da Africa do Sul.
Nio me recordo se o acontecimento teve lugar no Cinema Africa ou
no Gil Vicente. E isso nao e importante. a que nunca esquecerei foi o
entusiasmo de ouvir o dr. Alan Boesak, nessa altura um dos mais carismaticos
dirigentes da FDU, lutando pela mesma causa e aliada a nos.
a cinema estava completamente cheio e eu recordei a noite em que o
Abdula Ibrahim encheu o mesmo teatro no concerto apas o assassinato da
Ruth First. Ele falou bern. Falou do avan<;o da luta. Perto dele podiamos ver
o Presidente da AMASP, Abner Sansao Muthemba, e podiamos ver o
interprete enquanto asessao decorria. E, de repente, as luzes apagaram-se.
Nos, que viviamos em Maputo, estavarnos habituados aqueles cortes
de energia. Mesmo assim nao pudernos deixar de pensar se aquilo tinha sido
feito de proposito pela Africa do Sul racista, atraves da qual as linhas de
energia de Cahora Bassa passavam a caminho de regresso a Mo<;ambique.
Eu fiquei a pensar na forma como oBoesak estaria a encarar o corte. Nio
houve panico. Fidmos todos sentados e esperamos. Seria que a energia
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voltava dentro de momentos ou iria haver corte durante a noite toda, ate ao
firn da nossa sessao? Tinha sido de proposito? Teria sido apenas urna
coincidencia?
Depois de ter esperado durante cinco a dez minutos na escuridao
absoluta, sabendo da presen<;a, mas sem os ver, de centenas de outras pessoas
numa sala fechada, os organizadores acenderam algumas velas na mesa da
presidencia, deram urna lanterna ao Dr. Boesak e pediram desculpas pela
interrup<;ao.
E Boesak continuou como se nao tivesse acontecido nada. O seu
discurso tornou-se ainda mais incendiario, ainda mais poderoso na escuridao
total. Podiamos-lhe ver a cara. Num silencio absoluto do publico. Penso que
toda a gente estava a ver a mesma coisa assustadora que eu estava. Se o
carte de energia tivesse sido provocado de proposito pelo regime racista, um
atirador especial nao poderia ter falhado. Na escuridao total so havia um
corpo e urna cara iluminados. Que alvo mais facil! Impossivel de falhar. As
vozes a quem se apelava que gritassem: Amandla! No final do seu discurso
podiam ter feito saltar o tecto da sala. Aquilo tinha passado. Ele estava vivo.
Que homem corajoso, pensei eu... e, provavelmente, toda a gente que estava
na sala. O grito foi como um enorme peso que atiramos fora dos nossos
ombros, quando chegamos ao firn e os nossos maiores receios se mostraram
desnecessarios.
Boesak deu-nos a sua imagem da situa<;ao dentro do pais e da luta.
Falou das tres iniciativas em 1984 que o regime esperava que lhe
permitissem continuar a manter a iniciativa: A introdu<;ao de urna nova
Constitui<;ao na Africa do Sul, com tres camaras parlamentares (para brancos,
para indianos e para mulatos); a viagem de PWBotha a Europa, que ele
considerou uma grande vitoria; o Acardo de Nkomati, com que o Botha quis
provar que nao so a Africa do Sul estava preparada para mudan<;as, mas
tinha a iniciativa no campo diplomatico em rela<;ao a regiao como um todo.
Segundo Boesak foi ai que o regime perdeu a sua lideran<;a estrategica. As
massas nao aceitaram a nova Constitui<;ao e as outras duas tentativas para
impressionar o mundo ocidental falharam por serem pouco interessantes.
Estava claro que o regime tinha perdido a iniciativa. E a nossa detemllllafdo
que decide o ritmo da luta foi a conclusao de Boesak.
Boesak sublinhou que o governo tinha tido muito sucesso ao dividir o
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povo da Africa do Sul com base na etnicidade. O sucesso mais 6bvio era a
politica dos bantustoes. Era possivel ver que aquela politica, divisoes etnicas,
divisoes tribais tinha recebido nao s6 um significado ideol6gico mas tambem
um significado politico e estrutural.

Boesak: Por isso penso que selia pouco prtfdente na luta dizemlos simplesmente
que aquilo nao tem nenhum pape/. Tem um papel negativo porque deu ao governo)
plincipa/mente ao Ocidente) tempo slificiente para dalj de facto) uma expressao
estrtfturai dquela patticu/ar ide%gia. Aqui/o vai continuar a ser um factor diflcil
porque nao so vamos ter que desmante/ar o apaltheid, vamos ter tambim que
desmantelar a estrtftura itnica (liada pe/o apartheid. Mas deve ser muito
perturbador para o governo que apesar dos poderosos sentimentos itnicos que o
!!Ol'emO mOtl, tmhOlttos sido ({{Pil:;!" dl' os ttltrapassat:
Boesak tambem falou do
papel da FDU e dos sindicatos.
Nos anos 70 os sindicatos foram
os mais atingidos de entre todas
as organiza<;6es. Passaram tempos
cxtraordinariamente dificeis. A
sua luta nao era apenas contra o
governo mas tambem contra os
cmpregadores e direc<;ao das
grandes empresas. Por isso, no que
dizia respeito a Boesak, era
compreensivel que os sindicatos
s6 quisessem juntar-se a FDU em
campanhas espedficas.

Boesak: Nao i ol:jectivo da
FDU ter todas e cada uma das
orgatzizafoes sob a sua
((tImbre/a)). A questao plincipal
Alan Boesak
i que, nos pontos que sao verdadeiramente importen ta, nos possamos estar Juntos e ter o tipo de aerao
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coordenada com o lipo de unidade que fara a diJerenra em termos da luta.
Boesak nao acreditava que o PWBotha ou o gaverna, no seu todo,
tivessem a capacidade ou a vontade para fazer mudanc;:as fundamentais por
si pr6prios. S6 sob pressao. Nao iam mudar s6 por bandade nos seus corac;:6es.
Poucos dias mals tarde, o entao director da Agencia de Informac;:ao de
Moc;:ambique, Carlos Cardoso, fez-lhe uma entrevista. Carlos Cardosa era
um dos jovens jornalistas moc;:ambicanos que tinham apoiado a luta da
Frelimo. Tinha estudada na Africa do Sul e tinha sida expulso da unlversidade
e enviado para o "pais de origem", Portugal. Ele recusou-se amargamente a
reconhecer Portugal como o seu pais e pediu para ser repatriado para
Moc;:ambique. Os seus conhecimentos sobre a Africa do Sul eram grandes e
ele tinha ate sida assistente do ministro da Informac;:ao, Jose Cabac;:o, numa
troca de ideias sobre a leitura dos acontecimentos na Africa do Sul.
Quando pediu aBaesak
.
..
para menClonar a cOlsa malS
importante
que
tinha
acontecido em 1984, ele nao
referiu o boicote as eleic;:6es
para o parlamento tricamara1.
Oacontecimento verdadeiramente importante, segundo
de:

Alan Boesak com o presidente da AMASP
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Boesak: Nos devolvemos
as pessoas o seu auto-respeito. Penso que so se
pode compreender isso
quando nos p rop rios
estivemos ntlma posifoO de
opressoo e vimos como as
pessoas comeraram· a
. valorizar a sua dignidade
humana, quando as
pessoas comeraram a

Boesak em Maputo

pensar que osistema nao einvencfve4 que opodemos deseifiar epodemos ganhar.
Eu eontinuo a dizer as pessoas nos encontros da FDU: Foi isto o que aeonteeeu e
voces estao a fazer eom que isto aeontefa.

o

Cardosa perguntou-lhe qual era a sua reac<;ao ao convite para ir a
Mo<;ambique.

Boesak: Fiquei muito surpreendido. Fiquei muito entusiasmado. Penso que
esta visita e uma vitoria. Penso que e uma visita importante e que}
diplomatieamente} mais uma vez tomamos a iniciativa. Vamos um passa a frente
do governo sul-ajtieano. E importante para a Africa do Sul ser vista} perante o
mundo} C011JO aquela que da os passos certos. Os pafses da Unha da Frente ja
nao sao monopolio do governo sul-ajtieano. Esta visita a MOfambique quebrou
esse monopolio. A partir de agorapassamos a ter o direito de dizer que Id estivetlJos}
faldmos ao povo) esta ea nossa llJetlSagem ao povo} esta ea mensagem deles para
nos. E isto) diplomaticamente e politicamente e muito imp01tante.
Lembro-me daquela visita como muito importante a nivel pessoal. Fui
for<;ada a perceber que sabia muito pouco sobre o que se estava a passar no
interior do pafs. Os objectivos da FDU O nivel da luta. O numera de ONGs
que se opunha ao gaverna politicamente, em termos de alfabetiza<;ao, de
saude, de agricultura, no meio de urna opressao total.
Apesar do que aconteceu mais tarde, continuo a admirar oBoesak pela
pessoa que ele era quando esteve ali, a luz das velas no Cinema Africa em
Maputo, totalmente comprometido com a luta.
O entrevistador, Carlos Cardoso, sobreviveu a luta pela liberdade da
Frelimo. Sobreviveu a luta contra os bandidos. Nao sobreviveu foi a presente
luta contra a corrup<;ao e a fraude no seu pais. Em Novembro de 2000 foi
marta quando investigava segredos sobre urna importante fraude financeira
em que parecia que altos dirigentes politica s mo<;ambicanos estavam
envoividas. O livro sobre a sua vida e morte, da autoria de Paul Fauvet e
Marcelo Mosse, foi ja aqui mencionado.
Esta entrevista teve lugar num periodo muito interessante, um ana
depois de Nkomati e poucos meses antes da Conferencia de Kabwe do ANC
em que foi tornada a decisao de iniciar conversa<;6es-antes-das-conversa<;6es.
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A perspectiva do Boesak era eorreeta: Tinhamos assumido a iniciativa e
algumas eamadas da sociedade branca, tinham eome<;:ado a pereeber os
prejuizos que o apartheid lhes estava a causar e queriam uma mudan<;:a.
OBoesak ehegou a Mo<;:ambique numa altura em que a guerra estava
tao dificil que os ataques da Renamo ate chegavam as eidades. De Maputo
nao se podia ir a Matola a noite. Nao se podia viver no Bairro dos Peseadores.
E mesmo as pessoas do Bairro Triunfo näo se atreviam a sair depois de
escurecer. Era perigoso ir ate a fronteira, como demonstrou o Freddy. Era o
tempo em que os massaeres, o ineendio de aldeias, os ataques a civis e a
earros estavam no seu ponto mais alto.
Mas era tambem o tempo em que o quartel-general da Renamo, na
Casa Banana, no parque da Gorongosa, foi descoberto e em que Samora
Machel, na sua visita aos Estados Unidos, p6de provar que os sul-africanos
nao tinham nenhuma inten<;:äo de hontar o Acordo e ate que ponto estavam
envolvidos directamente no apoio aos bandidos. Provava-se, de uma vez
para sempre, que a doutrina de Chester Crocker do "envolvimento
construtivo" tinha morrido.
Uma consequencia positiva destas agressoes da Renamo, dirigidas pela
Africa do Sul, foi que os la<;:os entre o ANC e a Frelimo, que tinham sido täo
destruidos depois do Acordo de Nkomati, pareciam reviver. E a visita de
Boesak foi um sinal deste relacionamento renovado.
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O ANC E A QUEDA DO APARTHEID (1986-1990)

Capitulo 26
A MORTE DE MABHIDA

o funeral foi enorme. O camarada Moses Mabhida jazia em camara
ardente no salao do Concelho Municipal onde milhares e milhares de pessoas
desfilaram junta do seu caixao. Grandes fotografias dele, com a sua conhecida
barba, a bandeira moc,:ambicana e a bandeira do PCAS enquadravam-no, junta
com a chama das velas. Silenciosamente, numa langa bicha fora da sala,
caminhavamos para o seu caixao, passa a passa, e depois passavamos por ele
com urna inclinac,:ao silenciosa ou apenas um olhar para aquele homem
notavel. "Hamba Kahle". Era o momento de dizer adeus e recordar a sua
vida. Um grande numera de quadras do ANC tinha vinda de Lusaka. Apesar
da tristeza da ocasiao nao perderam a ocasiao e traziam na bagagem todo o
tipo de armas, pensanda, pravavelmente, que Mabhida teria estado totalmente
de acordo com eles em nao perderem uma boa oportunidade para fazer chegar
armas vitais aos camaradas. O Tommy e a Zola conseguiram, no ultimo
momento, "limpar" os quartos dos visitantes no Hotel Rovuma, antes de
serem os moc,:ambicanos a faze-lo.
Dirigentes do ANC e dirigentes comunistas de todo o mundo tinham
vinda prestar as suas ultimas homenagens. O grupo Amandla cantava e a
bandeira do ANC cobria o caixao. Foi feito um filme que para sempre nos
recordara aquele grande acontecimento. A esposa, urna senhora zulu, velha
e cega, foi autorizada a vir a Maputo para estar presente no funeral e a sra.
Chambale foi enviada a franteira para a receber. Famos visita-la na casa de
h6spedes no Sommershield e Samara e Grac,:a Machel tambern la foram dar
as condolencias, cheios de respeito e dignidade. Houve um toy-toying l22 em
frente do caixao pelos camaradas antes de ele ser levado para o seu ultimo
lugar de repousa no Cemiterio de Lhanguene, nos arredores de Maputo.
O aspecto mais significativo do funeral nesse dia de Marc,:o de 1986 foi
que nao estavarnos apenas a sepultar Mabhida. Estavamos tambem a sepultar
o Acordo de Nkomati.
A Frelimo fez daquilo um grande funeral de Estado. Queriam m:lrcar
um panta. O que nao conseguiam dizer por palavras foi dito atraves Jcste
"2 Forma de

manifesta~iio

politica propria do ANC que consiste em pequenos saltas repetidos. (N.rlaT.)
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funeral. A declarac;:ao era que o ANC voltava a ser livre de operar a partir do
seu pals. Foi um grande passo. E, embora ja tivesse havido pequenas aberturas
desde ha algum tempo, esta foi urna declarac;:ao alto e bom som. Ja nao se
podia voltar atras. Nem a Frelimo nem o ANC.
Se quisermos saber quem era Mabhida temos que recuar ate onde
deixamos a Nkele. Tendo terminado a sua instruc;:ao militar em Angola, ela
foi para a URSS e regressou a Angola onde ficou no campo de transito de
Viena, em Luanda. Era sua tarefa receber os novos recrutas e ser responsavel
pelas mulheres comandantes em Luanda.
Em 1982 Moses Mabhida foi a Luanda epediu que ela fosse trabalhar
com ele. Ao principio queria que ela fosse "tia assistente como secretaria,
por exemplo tirando notas que ele ditava. DL I lUIS decidiu que queria que ela
ficasse a trabalhar com ele a langa prazo e, nesse mesmo ano, foi la busca-la.
Nessa altura ele vivia permanentemente - do permanentemente como
qualquer dirigente com a sua posic;:ao de Secretario Geral do Partido
Comurusta podia viver - em Maputo e ela passou urna semana em Maputo
so para saber como era. Mas, depois de regressar a Luanda, foi enviada para
se formar na RDA, num curso de Seguranc;:a. Ficou durante seis meses na
RDA e, quando regressou, era dificil ser dispensada para trabalhar em Maputo.
Mabhida continuou a mandar faxes para o Escritorio. Quando e que ela vinha?
E para ela mandava borutos postais que ela ainda hoje guarda.
Durante urna Conferencia da J uventude em Mazimbu, como delegada
de Angola ela voltou a encontrar-se com o eda, Mabhida. Ele insistiu em que
ela viesse para Maputo e, apos um curto periodo em Lusaka, meteu-a num
aviao, nos finais de 1982. Ela trabalhou para ele em Maputo ate 1985.
O grande velho lutava pelas jovens quadros da Inteligencia Militar.
Nessa altura ainda era o mais comum que as mulheres, embora tivessem tido
muita formac;:ao em muitos palses e em diferentes especialidades, estivessem
destinadas aserem secretarias de algum dirigente importante. Ela continuava
a pensar em se casar com o Master, o seu namorado desde antes de deixar o
pals. E ele pensava casar com ela. Tinham estado, literalmente, separados
desde 1972 mas em 1982, na altura em que ela chegou a Maputo, fizeram um
pedido ao Secretario-Geral para se casarem. E o casamento foi aprovado.
Mas a historia nao terminou al, porque o Chefe da Seguranc;:a, Joe Nhanhla
queria casar com ela e era um homem influente. A Nkele foi ter com Mabhida
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Oliver Tambo cum a viuva de Moses Mabhida
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e pediu-Ihe apoio.

Perguntei ao ve/ho) Mabhida: Se josse uma fl/ha sua o que e que jazia? la
permitir que a sua fl/ha se casasse com um ve/ho? E/e respondeu: "Ndo. Vai-/he
dizer que ndo o queres. }}
Mabhida era outra historia, diz ela:

Era como um meu segttndo pai. Muito simpatico. Tratava-me COIJIO uma fl/ha.
Hqje tenho um nome. O meu nome e Zai. Foi ete quem me deu esse nome. Uma
das fl/has de/e era Zai. Zai-Zm: E/e chamava-tJJe Zai-Zai. E a maiOt'pmte do
tempo chamava-mepe/o IJleu nome rea0 nunca usava Nke/e. Se esttivamos sozinhos.
Posso dizer que aquilo era uma coisa muito especial. Eu contei-/he que tinha um
namorado com quem queria casa?: Mas que ndo estava ali naque/e mommto.
Nessa a/tura e/e estava no campo. Mas e/e ndo gostou disso. Vais contimfar a
traba/har para mim se te casares? lsso significa que vais ter que ficar com esse
homem...
EIa e o Master casaram-se em Maputo em 1983 e o Master tornou-se
um comandante operando com base em Maputo.
Um Ia<;:o apertado se desenvolveu entre a Nkele e Mabhida. Um la<;:o
de pai para filha como a Nkele explica. Urna rela<;:ao de trabaIho muito
proxima. Ele escrevia-lhe sempre que estava fora nas suas conferencias e
reuniöes:

Querida Nkete
Qua/ joi o prob/ema? Estive jora durante muito tempo! Tmho saudades tua~
minha fi/ha. De qua/querjortJla sinto-me OK. Em breve estarei contigo e COIJI os
outros.
Ate breve!!!
O teu pai)

M.M.
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Quando a Nkele corne<;:ou a trabalhar para Mabhida ern 1983, pegou
nurn caderno de apontarnentos corn actas de reuni6es e rascunhos de cartas.
Nele encontrou - rneticulosarnente escrita - a autobiografia de Mabhida
ditada a urna anterior secretaria. As suas rnernorias da infancia, juventude e
o inicio do seu trabalho politico. Aqui vai urn extracto:

AutobiograJia de Moses Mbheki Mncone Mabhida
Nasci a 14 de Outubro de 1923, no dist1ito de Pietemaritzburg, em Thornville.
O meu pai, Stimela, era de ascendencia camponesa. Na altura em que eu nasci
tinha havido a divisao das terras, 123 ele mudou-se para os arredores da cidade de
Pietermaritzburgo e conseguiu um emprego no Departamento de Electricidade de
Pietermaritzburgo .
A minha mae Anna NobuZi, nascida em Phakathi, tinha atitudes cristas. Tinha
suflciente educarao para jazer esJorros para tentar ensinar o meu pai a ler e
escrever.
O t(nico emprego que /he conhecijoi como /avadeira. O seu prinapal desf!jo era dar
aos fl/hos um certo nivel de educarao.
EralJJos sete na nossa jami/ia...
O meu pai tinha uma certa inclinarao politica e era um membro radical do
ICU.Contudo era pura e simp/esmente UlJJ nacionalista.
O meu passado politico assenta principa/meJ1te na sua perspectiva politica sobre a
questao da terra e da colonizarao bral1ca Ila AS.
Como pessoa sem educarao academica e/e nao era 11m teolico, para e/e aqui/o era
uma siJJJples continuarao do colonia/ismo.
A minha mae era uma simples dona de casa que, att onde sei, devotou o seu
tempo ao seu esJorro de educar os fllhos. A minha mae morreu em 1928.
A minha vida politica
Cresci COlJIO pastor nos arredores da cidade de Pietermaritzburg.
Comecei a ir d esco/a etJI 1932, mas tive que interromper depois do primeiro
'" Deve estar a referir-se il brutal Land Act (Lei de Terras) de 1913, em CJue a Africa do Sul foi dividida ao
langa de linhas raciais. 13% de todas as terras ficaram nas maos dos negros. O resta foi para os brancos.
Em resultado disso muitos agricultores e camponeses tiveram 'Iue deixar a terra. (N.doT.)
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peliodo) porque tive que voltar a apascentar as cabras. Voltei d escola enl Nelv
England, nos arredores de Pietermaritzburg. Desde o infcio da minha escolaridade
desenvolvi o
gosto pela Historia; tambitJI gostava da lingua inglesa.
... Nessa escola tinhamos um nova Director e UIJI numero supelior de proftssores.
Em 1941 a escolt! foi rifor;ada por prifessores acabados de se qualificarem.
Entre eles estava Themba Hany GIvala. Ele ia ser o nosso ponto de partida em
termos polfticos. Ouando a URSS foi invadida a 22 de Junho de 1941 joi ele
que escolheu 4 dos rapazes mais velhos da escola) ineluindo-me a mim) e come;ou
a dar-Ihes uma perspectiva correcta da guerra. Nessa altura llJUitos dos negros
nao quetiam saber nada da guerra) a nao ser qllererem que os britanicos jossem
derrotados e as pessoas libettadas do colonialislllO blitanico.
Entao GIvala come;ou por nos dar oJomal Guardian e) a seguil; deu att/as de
politica e) silenciosamente) mudoll o nosso pensamento a respeito da guerra para
IItJI apoio d guerra contra a Alemanha nazi. ~Nlais tarde trouxe-nos panjletos
produzidos pelo Pattido Comunista da Apica do Sill.
Durante os anos dos probleJJlas dentro do ANC 110 Natal eu Pli integrado nas
actividades do ANC.
Eu nao tinha conseguido ir IJlttltO mais longe com a minha escolatidade; embora
tivesse IIIII grande dese;o de contimlar os meltS estudos, os meus pais nao tiuhalll
meios para satisfazer esre derfJo. Partanto) tendo fiito asetima c!asse) em 42
tive que delxar a escola e cOllle;ar a trabalhal: O mezt pnmeiro emprego Jol como
cnado IlltlJI estabelecimeuto miMal) em 1943.
Os membros do partido arranjaram-me emprego numa cooperativa de que ereJ/JI
directores. E ramJohn Hetslet e Peterlvlattiudmp. Era uma empresa distlibuldora.
Trabalhei Id 13 anos efili membro de 11111 siudlcato da drea da distliblli;ao. Em
1952) por causa da Campanha de Desafio, o COlllifi distlital do partido em
Pietmaritzburg suge17l1 que eN deL'Casse aquele emprego e comerasse a organizar
os siudicatos.
Ao abligo da Lei da Supressao do Comltllismo, de 1950) mllitos membros do
paltido que tinham estado envolvidos na orgauizarao de sindi(lltosJoralll banidos.
Ineluindo o camarada Thelllba GIvala. Em comequencia, os siudicatos ficaram
nessa altura sem assistencia. Por isso eu tive de ir organizar o sindicato dos
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trabalhadores da HOJJJick-Rio Rubber e os trabalhadores da indtlstria quimica
em Pietermaritzburg.
A medida que a aplicafao da Lei da Supressao do Comunismo se intensificava)
havia camaradas em outras pattes do Natal que eralll imobtliifldos pelo inimigo.
Como consequhtcia) o tl-abalho teve de se estender entre as duas cidades) o que
resultou na expansao das actividades entre Pietermaritzburg e Durban noutros
campos politicos...
Na minha qualidade de sindicalista) Jui convidado a participar no Primeira
Congresso do SACTU Depois disso Jui eleito como um dos 4 Vice-Presidentes.
Nao sei explicar porque mmca Jui preso no Julgamento da Traifao 124 • Mas) lago
que a nossa gente Joi presa) toda a minha actividade sindicalista teve que se
lImdar para
Durban.
Antes deste episOdio eu tinha comefado a trabalhar com o cheft Luthuli) que era
o Presidente do AN~no Natal. As nossas ligafoes tornaram-se tao fortes que
em quaiqua' cOliferencia em que o cheft estivesse eu tambem tinha que estarpresente.
Em Durban entrei em contacto com o sindicato dos trabalhadores dos lacticinios)
que tinha antes sido organizado por Cebe Kcry Moonsamy. Tambem organizamos
o sindicato dos trabalhadores Jerraviatios - o sindicato dos padeiros bem cotJIO o
dos trabalhadores do ramo alimentatj especialmente com a Joko-Tea. Foi a volta
destes sindicatos que se centrou a forta do movimento de libertafao no Natal.
Em 1959 as mulheres do Natal comefaram uma campanha de luta contm o
controle do influxo 125• Essa campanha comefou por se centrar el volta do boicote as
batatas; Joi msse estagio que as mulheres no campa comefaram a manifestar-se
contm as pessoas que continuavam a comprar batatas e) a seguir, sem interrupfao)
comefamm a campanha contra a introdufao dos passes 126 para as mulheres depois comefamm uma campanha contra os tanques carracicidas; como passavam
de uma campanha para outm o numero das mulheres C7'Cscia de numera e o seu
caracter de classe tambem estava a mudar e depois passaram ao boicote dos bat'CS.
Nessas campanhas eu e a DoratI-!J Nyembe participamos totalmente.
Quando Joi declamdo o estado de emergencia) em 1960) a nossa gente a volta de
Durban JeZ UtJI esJörfo para queimar as leis do passe. Por decisao da nossa area
Julgamento, em 1960 em que foram acusados de tral~ao vanos dmgentes que se opunham ao apartheid,
mas fora m absolvldos. (N daT)
m Luta contra o controlo, por parte do governo, da Ida de mulheres para as cldades (N daT.)
12(,
Documentos de Ident1fica~ao pessoals, baseados oas lels do apartheid (N.doT.)
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eu fiti optimeiro a qlteimar OJJJeU passe e os outrosfiraJJJ a seguir. Durante eSSe
perfodo do estado de eJJJergf/zciafui aconselhado pelo Quartel General do 5'ACIU
a abandonar opals e ir defender as posifoes do JACTU na OIT A 6 de Abtil
fui transportado de Durban para Chostra~ no usoto} de carro. Ali cOJJJecei a
minha vida de emigrante. A pattir de 30 de J etembro de 1960 comecei a trabalhar
com a Federafao MundiaI de Jindicatos como representante da JACTU Trabalhei
na FMJ aM 22 de Novembro de 1963} quando o camarada Oliver Tambo me
disse para sair para me juntar ao Umkontho we JiiJVe. FiZ a JJJinha instmfao
mi/itar em Odessa} em 1964. Ao regressar dos treinos fui feito Comissatio do
MK aM 1969} quando essa posifao fii entregue ao cda. William Mamle.
Durante as minhas actividades em Durban eu tinha sido eleito presidente do
comiM disttital do partido aM saitj naquele fatMico dia 6 de Abtil.
Infelizmente esta autobiografia escrita il. mäo s6 nos leva ate 1969.
Mabhida tinha, nessa altura, 45 anos e estava no exilio ha 5.
Como soubemos, atraves de John Nkadimeng, de foi colocado
na Suazilandia e ajudou na liga<;äo entre o ANC e o rei Sobuza. Eram muito
pr6ximos um do outro. Mesmo depois de ele se mudar para Mo<;ambique,
gostava de voltar il. Suazilandia, por vezes clandestinamente. Tambem la
reaLizou trabalho militar para o ANC. Se havia problemas com os militares,
ou se pessoas no interior do pais, na Provincia Oriental, no Natal, tinham
um problema vinham ter com de il. Suazilandia e debatiam oassunto com
de. As coisas boas e as mas por que tinham passado. E de canaLizava as
coisas para o Presidente. Por vezes informava oficialmente o Rei de que ia
la.
Nke1e: Um vez o Rei Jobuza chamou-o porque} quando ele (1\1abhida) foi
nomeado Jecretatio-Geral do Partido Comunista} o numero seguinte do Aftican
Communisf 27 publicava a foto dele. E J obuza nao podia acreditar. Disse: ))
Nao pode ser o Mabhida! Ele nunca me disse que quetia ser cOJJtttnista. Por isso
epreciso que ele aqui venha e me explique.)) E tratou de tudo para quando ele
regressasse a Maputo ofisse visitat: Elefoi e debateram a questao. Porque J obu~
12"

Pubhca~ao do PartIdo Comumsta da Afnca do Sul. (N daT.)
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gostava do ANC mas nao do Partido Comunista. Portanto Mabhida Joi la e
debateram oassunto. Sobuza nao esperava que aquilo aeonteeesse a uma pessoa
de quem era tao pr6ximo.
Tal eomo aeontecia eom o Nkadimeng o trabalho de1e era uma mistura
do trabalho para o SACTU eom o trabalho para o PCAS. Tal como aconteeeu
eom Mabisela ele passou a ser indesejavel para o governo suazi apas o acordo
seereto entre a Africa do Sul e a SuaziLlndia e, quando o Rei Sobuza morreu,
em 1983, aeabou-se o seu papel de residente permanente na Suazilandia.
A partir de 1982 e1e passou a ter, literalmente, base em Maputo.
Em Mo<;:ambique e1e nao trabalhava, oficialmente, para o ANC. A
Nke1e e Mabhida, por eonseguinte, nao trabalhavam no Eseritario.
Trabalhavam em easa do Zuma, que passou a ser o Eseritario do SACTU e
do PCAS. Com ele estavam o eda. Nkadimeng e a Nkele fazia, por vezes,
tambem trabalho de secretaria para ele. Enquanto que a Sue fieava noutro
quarto trabalhando para o eda Zuma.
A importante posi<;:ao de Moses Mabhida, eomo Secretirio Geral do
Partido Comunista, levou-o a muitos pafses. Muitos de1es eram no Bloeo de
Leste. Mas houve tambem um aeonteeimento importante em que e1e foi
eonvidado a falar no Congresso do Partido Cotnunista Americano.

Nkdc c Alma

Nkele: HOllve U1Il congresso na
lmerica e os american os
reeusaram-Ihe ovistopara entreu:
:Vo entanto Gt/s Hall mandot/loe 11111 fax dizmdo-Ihe qlle de/lia
apanbar U/Il a/liao. Estaria/II d
('spera dele no aeropOlto sem /1111
I'isto. Ele iria dqllele eongresso
Je)/l visto.Esse GlIS Hall era o
S eeretario-Geral do Partido
CO/Il/mista da America. Ele joi.
GlIero dizel~ as malas estavam
preparadas e o unico problema
era os ameneanos recusarem o
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visto. Mas} quando ele recebeu ofax} foi. E disse-me que me manteria i1iformada.
E telifonou. Em cada paragem onde chegava ele telifonava para dizer: Estou
bem. Estou em tal sltio.
E sei que} quando entmu na sala das conJerencias} recebeu uma ovafao de pe,
porque foram obrigados a dar-Ihe um visto no aeroporto. Estava id toda a gente fl
espera de/e. Mesmo os grandalhoes do partido. Portanto ficaram embarafados e
passaram-Ihe ovisto.
Por altura do Acordo de Nkomati toda a gente foi expulsa. Mas fizeram
uma exeep<;ao em rela<;ao a ele de forma a poder fiear enquanto ele proprio
qUlsesse.

Nkele: Era um hot/lem espantoso. Estava ali cOtllO SACIV ou como Partido
Comunista. Portanto pudemos ficar para tras. Ficamos em Maputo ate aquilo
ficar dum E e/es disseram: "Os boers estao a fazer pressao. Durante essa
pressao e/e perguntou-me o que pensava sobre aquilo. Para onde e que havia de
ir? Porque nao seria OK se jiJssemos para Lusaka ou qualquer outro lugar.
5eria demasiado longe. 5eria demasiado longe das pessoas no pals. E eu disseIhe: "Porque nao tenta o Lesoto? Estariamos no centro de tudo. E ele joi ao
Lesoto efalou com as pessoas do Lesoto mas eles disseram: "Nao. E demasiado
amscado.}} N ao tinham seguranfa sttJiciente para o guardar. E nao querialll
assumir a responsabilidade se acontecesse alguma coisa. Eles ficariam tao
envergonhados. Portanto ele voltou. Disse-me que e/es Ihe tinham dito que seria
dificil para a seguranfa. E que mia ainda pio1} agora} por causa do Acordo de
Nkomati. Eles sao fracos. Em principios de 1985 tivemos} de facto} de ir para
Lusaka. Portanto} a pattir de 1985 ficamos em Lusaka.
J)

Mas o eda. Mabhida estava a envelheeer. Os primeiros sinais da sua
doen<;a apareeeram quando ele estava presente no 6°. Congresso do Partido
Comunista da Africa do Sul em Moseovo. Ele permaneeeu em Moseovo
para tratamento. Depois regressou por poueo tempo, quase so para mudar as
roupas na mala, e foi para Cuba. Foi a Cuba para participar no Congresso do
Partido Comunista Cubano.
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Nkele: Foi Id que e/e teve um co/apso e srifreu um grave acidente vascular cerebral
Foi /evådo para ohospital Perdeu a mem6ria mas sobreviveu. A mao de/e comefou
a mover-se e isso mostrava que ele estava a recuperar. A mem6ria estava muito
Jraca. S 6 conseguia comunicar em ing/es e, mesmo nessa lingua, tinha que escolher
as pa/avras, mas conseguiamos perceber de que e que e/e estava aJalar.
Portanto, o Presidente} O.R Tambo chamou-me eperguntou: se estivesse OK para
mim, e/e gostaria que eujosse para Cuba para apoiar Mabhida na suaJa/a. Ek
provave/mente recuperaria mais rapidamente. Portanto preparei-me eJui. Nessa
altura eu estava gravida do Thando. Fui para Cuba. Fiquei Id com ele tres
meses. Puseram-me na mesma enfermaria, durante alguns dias, no hospital e
depois mUMmo-nos para uma casa de hOspedes ali pr6xima. F/camos Id.
Em Havana. Era muito bonito. Mas ele estava a flcar ansioso. Porque queria
recuperar e regressar. E os cubanos, nessa altura, nao diziam nada. Eu apercebime que a situafao dele se estava a deteriorar eprocurei na lista telef6nica, na lista
cubana. Procurei a Embaixada Soviitica. Encontrei. Disse-Ihes: Sou tal e tal
pessoa e estou aqui com o S ecretario-Gera~ e e/e nao estti bem. E/e quer irpara a
Uniao Soviitica.
Ett estava gravida de sete meses e nao era aconse/htive/ andar de aviao. Tinha de
ter a minha crianfa em Cuba. Fiquei ca/ada. Tudo bem. Eu flco.
Vieram dois dias depois buscar-nos para o aeroporto. E partimos.
Eu tambem Jui. Nao disse nada aos medicos. Penso que jicaram surpreendidos
quando joram d minha procura e descobriram que me tinha ido embora. E e/e
sentia-se muito me/hor. Quando estavamos no aviao vi-o somr e eu disse: 'Jesus
Cristo, nao sabia que estava nesse srifrimento, pensa que agora vai melhorar. " E
ele disse:" Ya. E depois voamos para Moscovo." Fiquei um mes elll Moscovo e
jiquei, eu prOpria, doente. Nao me sentia belll. Ficava no hoM mas, ao flm de
algum tempo, levaram-me para o hospital Tinha dom.
Portanto a Nkele decidiu regressar a Lusaka para estar eom o Master
no nascimento da erian<;:a e o eda. Mabhida permaneeeu hi mais dois meses
e meio.
Nkele: Entao e/e vo/tou. Quando voltou ainda nao estava cOllpletalllente
recuperado. E joi assim. Estava toda a gente d espera de/e. Juntavam-se Id em
casa a dizer que precisavalll dek. E eu dizia: "Nao. Ek ainda nao estti bem.
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Porjavor nao o ineomodem. JJ Mas des diziam: 'Temos estado a espera dele e ele
voltou e queremos debater questoes eom ele) se ele jor eapaz de nos tmi1: .. JJ
E ele ia as reunioes) mas era difiei! Cada vez que regressava nem sequer eonseguia
jalar bem. Eu disse que aqNilo nao era eorrecto. O proprio eda Zuma estava em
Lusaka. Portanto jui ter eom ele e disse-Ihe: 'Estou preocupada. O eda Mabhida
nao esta OK e essas reunioes onde ele vai) tenho estado a tentar que ele nao va.
Ele deve regressar a Maputo efiear la a repousar. Porque Id nao hd aetividade.
Nao temos que jazer parte de nenhuma eomissao) osenhor eonheee esses membras
do pessoa! Portanto) la ele nao estara muito oeupado. JJ Ele respondeu: JJ OK)
vou ja/ar eom o Presidente. JJE jalou mesmo. Voltou e disse-me: "Foi aprovado. JJ
E disse-me para arra'!Jar tNdo para eomprar os bi/hete~ mas eu nao pude ir eom
ele porque o meu bebi ainda era muito pequenino.
A partir de Lusaka a Nkele conseguiu impedir que ele fosse participar
noutra conferencia na URSS, mas teve que lutar muito fortemente com a
Direc<;ao.

Nkele: Nessa semana ele ja/eeCJI... eJoi tao difici!..
Apos ofimeral de Mabhida... perguntaram-me onde qtferia trabalhar ... e o eda
Slovo disse-me... entao disse-Ihe que queria voltar a Maputo. Uma das razoes
era que eu queria estat'por perto do velho) tena a oportunidade mestJJO de tratar
da sua campa. E/e fieou ehoeado e nao soube o que dize1: Eu disse:J! ii isso que
eu quero. Pode tratar disso?JJ O eda S/ovo ehamou-me e disse-tJJe que ogabinete
do se p1'eeisava dos mCJIs servifos. E elf disse que nao) nao queria Jet'patte da
estmtura em Lusaka. Disse-/he que queria trabalhar em Maputo. E Joi para Id
que jui trabalhar.
Ao langa de toda a doen<;a a Nkele foi urna filha devotada. Quando ele
faleceu ela nao conseguiu suportar. Mas esteve presente no funeral. E
continuou la para tratar da campa e velar pela sua mem6ria.
A campa onde fomos todos prestar as nossas ultimas hornenagens, e
onde realizamos urna cerim6nia digna da Frelimo e digna do ANC, nao
estava perto das outras 18 campas contendo os camaradas mottos em Maputo.
Era no centra do grande Cemiterio de Lhanguene junto dos mais altos
dirigentes mo<;ambicanos. Vinte anos mais tarde, em 2007, numa cerim6nia
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grandiosa, os restos mortais de Moses Mabida foram transladados para o seu
local de nascimento na Africa do Sul
E so uma mente que sabia conseguia ver que, debaixo daquela pedra
grande e maravilhosa, jaz o Acordo de Nkomati e a divisao entre a Frelimo e
o AN C.
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regime sul-africano sabia o que fazia. E a pressao sobre o ANC e
Mo<;ambique tinha que ser aumentada. Estava a caminho a tentativa de criar
um nova Nkomati. Mabhida nao haveria de jazer por muito tempo no seu
tumulo antes de ser acompanhado por alguem de urna dimensao ainda maior
do que a dele.
O mundo come<;ava a estar consciente dos problemas na Africa Austral.
A 19 de Maio de 1986 o Grupo de Personalidades Eminentes da
Commonwealth estava a meio de urna missao-chave na regiao quando a South
African Defense Force se precipitou atraves das fronteiras da Zambia,
Zimbabue e Botsuana para atacar alvos do ANC. Pouco depois um grupo de
comandos da SADF atacou alvos na Suazilandia e outros comandos atacaram
navios sovieticos e cubanos no porto de Namibe, no sul de Angola. A
Commonwealth prontamente acabou com o seu exercicio de media<;ao.
As actividades do MNR em Tete, Zambezia e Sofala estavam no seu
ponto mais alto. O MNR tinha as suas bases no Malaui a partir das quais
eles, e comandos sul-africanos, entravam em Mo<;ambique. Samora Machel
viajou para o Malaui e para a Zambia para tentar resolver o problema.
No regresso de urna dessas viagens para resolver o problema, que tinha
entao atingido o seu culminar e ponto de crise, o aviao de Samora Machel foi
desviado por um falso farol. Os pilotos pensaram que estavam a aterrar no
aeroporto de Maputo. Nao havia luzes na pista. O piloto descobriu, tarde de
mais, que nao estava por cima de Maputo, mas que tinha ultrapassado a
fronteira sul-africana e despenhou-se em Mbuzini. 19 de Outubro de 1986.
Urna data que nunca esqueceremos. O aviao despenhou-se e ele foi morto,
junto com 26 membras da sua deleg~<;aQ, 4 tripulantes sovietK:o s, os
embaixadores da Zambia e do Zaire. Entre as pessoas mottas estava o
Director do Centro de Estudos Africanos, Aquino de Bragan<;a.
Os sul-africanos chegam, surpreendentemente, depressa ao local do
acidente.
Numa transmissao radiof6nica de quebrar o cora<;ao, Marcelino dos
Santos informa a na<;ao.
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Uma semana mais tarde Chissano e eleito Presidente.
Mo<;:ambique - e o mundo - estao em choque.
Cada um de n6s lembrara sempre onde estava naquele particular
momento em que ouviu falar da tragedia. Pode-se perguntar a qualquer
mo<;:ambicano, a qualquer sul-africano, o que estava a fazer naquele preciso
momento e ele, ou ela, sabera responder. Eu recordarei, ate a minha morte,
como tinha voado para Harare e sido recebida por aquele maravilhoso tapete
de jacaranda roxo que cobria a cidade nessa altura. Fez-me sentir feliz e
positiva. Quando cheguei ao escrit6rio, em Harare, da organiza<;:ao para a
qual trabalhava, toda a gente estava colada a televisao. Nao pude acreditar
quando me disseram o que tinha acontecido. Corri para me certificar de que
nao estavam a brincar, mas ali, na televisao, estavam a come<;:ar a aparecer as
primeiras tentativas de explicar o que tinha acontecido. Tentei descobrir se
nao havia nenhum engano. Pura e simplesmente nao conseguia acreditar. Fui
ao telefone para ligar para a minha familia em Maputo e a operadora disseme: "Quer falar para Maputo?" "Sim, por favor ligue depressa." ''A senhora e
de la?" "Sim, por favor ligue a chamada." "Lamento muito. Por favor receba
as minhas condo1<~ncias para si e para o seu povo", disse ela. Ela sabia por
que razao eu estava a telefonar para casa. Fiquei muito tocada. Nao houve
palavras profissionais vazias. Simpatia humana numa voz emocionada da
operadora telef6nica zimbabueana. Nunca me esquecerei dela.
Quando regressei a Maputo, no dia seguinte, toda a gente estava em
estado de choque.
Samora estava em camara ardente. Os outros tambem. Numa longa
fila, com as pessoas de familia a desfilarem por la. Todos nos a des filar por
la. No res-do-chao do Conselho Municipal da cidade de Maputo, onde
funcionava na altura a Assembleia Popular, o parlamento mo<;:ambicano.
Depois foi o funeral dos 18. Foram sepultados no mesmo local onde
tinhamos sepultado Mabhida, sete meses antes. Cheio de respeito. Cheio de
dignidade. Tentamos reter as lagrimas. Numa tentativa de os homar. Mas a
tristeza era avassaladora. Os caixoes foram metidos na terra e cada um de
n6s, com um punhado de terra, enviou-os para o seu lugar de repouso. De
forma organizada, em siH~ncio, sem conseguir falar.
Samora ia ser sepultado na Pra<;:a dos Her6is. Todos n6s, do ANC,
estavamos na pra<;:a a espera dos dignitarios de todo o mundo.
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Um funcionamento c'.traordimirio e perfeito em que toda agente, naquele
pais pobre, fez o seu melhor para assegurar que tudo corresse o melhor
possive1. Dos hoteis aos carras, das flores a comida e as decora<;:oes. Seria
possivel? Sim, era. Aquele pais onde nos habituavamos a viver por vezes em
condi<;:oes caoticas, com cortes de energia e sem agua ou sanidade, com tubos
de agua rotos, sem papel higienico ou sabao, sem recolha de lixo, sem comida
a nao ser repolho. De repente aquele pais conseguiu acolher haspedes vindos
de todo o mundo e com tudo a funcionar.
Chovia, urna chuva constante e silenciosa, quando depositaram o seu
caixao no centra da pra<;:a. Junto a Eduardo Mondlane, que iniciou a luta de
liberta<;:ao naciona1. Tambern assassinado e, depois da Independencia, trazido
de Dar es Salam para Mo<;:ambique. Foi nessa ocasiao que fiquei asaber que
a chuva e um sinal do funeral de um heroi. O funeral de um rei. Segundo a
tradi<;:ao nesta zona do pais. E as pessoas acenavam com a cabe<;:a em
concordancia: E clara que tinha que chover nesta ocasiao.
Depois vieram as longas discussoes para descobrir quem estava por
trås do assassinato. A verdade ainda nao foi descoberta. Vinte anos mais
tarde. Tenho a certeza, no entanto, que a verdade e conhecida pela Gra<;:a e
mais uns poucos. Em que momento e que nos asaberemos, isso e outro
assunto.
Cada vez mais gente criticava a Administra<;:ao Reagan por nao tornar
nenhuma ac<;:ao para persuadir o governo sul-africano a rever a sua politica
de desestabiliza<;:ao nos paises vizinhos. Mas a Renamo estava-se a tornar
muito influente tambern a ruvel diplomatico e exigia que Reagan abandonasse
a ajuda ao regime de Maputo e os apoiasse a e1es, Renarno, como
"combatentes da liberdade", de acordo com a Doutrina Reagan. Em 1986 a
Renarno tinha aberto urna delega<;:ao, junto da Heritage Foundation, urn grupo
de reflexao conservador, convenientemente situado na colina do Capitolio.
Os representantes externos da Renamo produziram manifestos sobre a
democracia, o cristianismo e o capitalismo e desenvolverarn dados e
argumentos para sugerir que aRenarno estava aganhar. Nas palavras de
Chester Crocker, no seu livra "Darkness at Noon"
Os republicanos conservadores viam a Africa como terra de e/ifantes - um /ugar
de cara para troftus anticomunistas, para pendurar na parede.
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Os ED nunca tinham tido, em toda a sua historia, um debate nacional
serio sobre qualquer aspecto de politica africana. O debate e o dialogo sobre
questoes africanas tinha ocorrido, antes disso, amargem do processo da politica
externa, entre peritas (os africanistas) e um bando familiar de entusiastas das
areas empresariais, religiosas, de funda<;:oes e dos orgaos de informa<;:ao, alem
de activistas nas margens dos seus respectivos partidos. E, no entanto, 12%
do pm o americano tra<;:a os seus antepassados ate portos africanos.
Enesta altura que toda a questao das san<;:oes se torna importante nos
ED tal como na Europa. Algumas das cerca de 350 empresas americanas
envolvidas estavam a come<;:ar a retirar-se embora o governo estivesse a
pressionar as empresas dos ED a permanecerem, bern depois de muitas delas
ja terem decidido re tirar-se.
A primeira proposta concreta para um acordo politico foi a acima
mencionada diplomacia aerea realizada pelo Grupo de Personalidades
Eminentes e brutalmente travada quando Pretoria atacou alvos em Lusaka,
Harare e Gaborone, a 19 de Maio.
Em Outubro de 1986, Gorbachev e Reagan encontraram-se em
Reykjavik e, em Janeiro de 1987, Gorbachev indicou a urna delega<;:ao do
ANC, dirigida por Johnny l'v1akatini, chefe do Departamento Internacional,
que os EDA e a GB se tinham "resignado a realidade" no que dizia respeito
ao ANC mas ele estava convencido que eles tinham urna "agenda escondida",
para promover a "Op<;:ao Natal" - Buthelezi - e para apoiar a chamada
iniciativa Genscher de convocar urna conferencia sobre a AS do tipo da de
Lencaster House.
Ao mesmo tempo que as grandes potencias internacionais come<;:avam
a mover tacticas e alian<;:as, parecia que a posi<;:ao do ANC em Africa estava
a melhorar, os Paises da Linha da Frente mostravam um maior
comprometimento. Mugabe informou Gorbachev, em Junho de 87, que o
Zimbabue tinha come<;:ado a ficilitar a passagem do Dmkhonto para dentro
da Africa do Sul. Os tanzanianos voltaram a abrir instala<;:oes militares para
o ANC. E, como ja sabemos, a atitude de Mo<;:ambique em rela<;:ao ao ANC,
desde o funeral de Mabhida, tambern tinha melhorado.
O que e que isso, realmente, significou em termos de Africa do Sul?
O oposto, e claro. O regi!De sul-africano tornou-se mais duro em rela<;:ao
a Mo<;:ambique e ao seu apoio ao ANC. Eles tinham percebido a mensagem
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do Funeral de Estado de Mabhida, Tinham percebido que o ANC tinha
voltado a ser bern-vinda no pais. E o ANC ia ter que pagar. As dez pessoas
que tinham sida autorizadas a formar um Escritorio e a permanecer, depois
de os outras terem sida expulsos depois do Acordo de Nkomati, em 1984,
tinham passado tempos muito duras. Os Pioneiras contaram como tinham
de escolher, cada dia, um caminho diferente para a escola e camo tinham de
mudar de casa a meio da noite. A casa Interna foi bombardeada. Os
camaradas do ANC tinham saido de li a tempo mas um guarda mo<;:ambicano
insistiu em ficar e foi marta.
O Zuma tinha aceite, pela primeira vez, ter um guarda em frente a
casa.
Sue: Durante esse periodo houve os raptos na Suazilandia . Foi raptodo UIJI
casal suifo. A Grace Ce/eJoi raptada. Toda a estrutura se veio abaixo. A estrutura
grande e cheia de sucesso da Suozilandia. EB. Joi raptado e tO/illrado.
Por esse lado Joi um total desastre.
Mas pouco antes) quando estavam todos a ser raptodos na Suazilandia) soubemos
que tambiJll estavamos em teniveI perigo em Maputo. Subi ao apartomento do
Zuma UIJI domingo de manha para Ihe levar ulJla coisa qualquer. O ZUJJla deume uma boleia ao longo da Nyerere ate ao meu apartaJJlento. No carro dele
passalJlos por alguJJlas pessoas que estavaJJl no JJleio da estrado e eu pergllntei o
que estavam ali a Jazer. Nao sei) querem ser atropelados? Domingo) d hora do
alJJlofo. ConJorme nos oproximaValJIOS deles) vimos que lin/Jam grandes camams)
lentes de teleolJ'ectivas. Eu linho a mieza que eles nos estavam a fotogreifar.
Queriamos segui-Ios mas era o teJJlpo da falta de combustfveis e nao tinbamos
muito no tanque. TOJJlalJlos 170ta do mimet'o da lJlatriCttia e derllo-Io ao Forouk e
o Fat'Otlk segttiu-Ihe apista)junto com o SNASp, ate uma casa na praia qlle era
propriedade daquele piloto que desertou) da Costa ou BOJJlba. Uau) o illimigo
esta aqui. Portanto toda agente) o U7illialJls) o Lennox) "o Peter Barok.e) imistiram
eJJl que eu devia JJlandar embora os mit/dos. Eu resisti) resisti. Numa mia Jase
os JJlit/dos dorlJliam todas as noites elJl casa da Bernanlette. Eu costulJlava darIhes de comer, lava-Ios) vestir-Ihes os p!Jamas e leva-Ios a casa da Bernardette.
Todas as noites. E eles odiavam aquilo. Mas eu sabia que e/es estovam num
perigo terrfve~ terrfvel.
Mandei os miildos embora de UI/l dia para o outro. Telifonei d minho mae e disse356
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-/he qm estalJa a tllandar os miltdos e eu i,ia a seguil: "Aqui e/es estao em pe1igo.
Von metNos no plimeiro aviao. " O p,imeiro aviao era para Lmaka e Id fizeram
a /igafaO eom a Blitish Ainvays para Londres. Disse aos miltdos: ((Eu VOlt Id
ffr. E agora vao." E/es estavam de muito mau hltmor. Pedi ao apare/ho politieo)
em Lusaka) para os il' bltscar e e/es joram. E disse-/hes:"Voces tem passaportes
blitiinieos. Se holtver algum probiellJa vao d Embaixada B,itiiniea." Entraram
no aviao. E estavam !Jluito inJelizes.
Poueas horas depois de os mi/tdos terettI partido) o Zuma notolt que o seu
apartamento estava a ser se1iamel1te observado. Fela primeira vez em oito anos o
Zuma permitiu que /he eolocassetll guordas de segltranfa emfrente ao apaltamento.
E depois repararam qlte todos os loeais do ANC estavam a ser observados. O
Zuma joi muito) muito espelto e disse: 'Temos qlte oC/par a eidade) so assim e
que nos vamos ver livres deles. )) Cada eamarada do MK joi eoloeado numa rota,
eada ltm de/es, e eonduziam ao longo da cidade. O ANC exigia-o. Desde as 10
horas da noite ate as 7h 30 da manha os eamaradas eontrolavam as mas. As
mas foram divididas. Todos eomp/etamente armados. Ouem andava por ali?
Ouem nao andava por ali? Verifiear todas as residencias. Havia eerea de quatro
carros a cireu/ar todas as noites.

o Tommy e a Zola tinham sobrevivido ao Acordo de Nkomati. Depois
de terminar os seus estudos em Economia, como unico dos estudantes do
ANC que conseguiu terminar o curso, o Tommy obteve um emprego na
Secretaria de Estado do Caju mo<;:ambicana. E, portanto, nao foi expulso do
pafs. Tambem ele se lembra desse periodo da confronta<;:ao do ANC:
Tommy: Houve uma altura etll qJte joi dito ao eda Zuma, ao Indres, ao Keith,
ao Bobby e a outros para se Irem embora.
O que tinha aeonteeido tinha sido que o eda Zuma e a unidade que estava aqui
pnbllearam utll eOIJlltllieado dizendo que essa eoua de fitgir de easa senJjJre que
tinhamos infOrtllafaO de que os boers iam ataear devia terminal: Devfa!Jlos
eonfrontar-nos eom e/esporque, aofitgimlos) eramos vu/nertiveis nas nossaspr6prias
easas, pOltanto havia a ehamada defesa da zona. Foi uma grande mmido para
onde foi eonvoeada toda agente. Criar zonas. Os eamaradas que viviam na zona
da Coop tinham o seuproprio cOlIIandante e a SIta proplia estmtura) os eamaradas
que viviam no A/to Mae, que sei eu. Tfnhamos que traba/har em grtpOS etfnhamos
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turnos . Nos estavamos na unidade do Alto Mae, com o Nkalitshe) o Ken'!}J o
Nduduze e outros camoradas daquela zona) e o Farouk.
Uma noite iamos naquele carl'o do AN~ cerca da meia-noite. Tinhamos ido ate
d zona da casa do Kemry. E vinhamos embora... devagar. ..iamos num Mazda
323 azu0 e quando seguiamos para a ma principal que leva ao mercado de
Xipamanine) apareceu um polfeia de transito) com todas as luzes. Eu acho que
ele ja nos vinha a observar. Nos tinhamos uma AK47. Tinhamos granadas.
Era eu quem ia a guiar. A Zola ia IlO banco do passageiro. Havia a AK47 mas
era Jacil esconde-Ia.
Ja passava da meia-noite. Quando vimos aquilo a Zola disse:)) Uau) estamos
metidos em problemas. AqueleJulano vai revistar o carm Vai encontrar a arma. ))
Nos estavamos vestidos com grcl1ldes casacos. ((Podes esconde-Ia debaixo do sovaco.))
O polfeia aproximou-se) devagar. Podiamos ver que ele estava preparado para
qualquer coisa que IlOS fizissetJlos. Veio atejUllto do carro) eu abri ajanela. Ele
perguntou: 'D que e que voces andam aJazer?)) Nos respondemos: ((Fomos so ali
a casa de um amigo. )) O que era verdade. Era uma casa do ANC. Ele pergulltou:
((Porque e que estao a conduzir d noitet) Nos respondemos: 'Viemos so verificat;
porque Ilao tinhamos a cetteza de que e/e tivesse chegado bem a casa) depois do
eJJcontro em que estivemos. )) Ele tinha muitas) muitas suspeitas. Ficamos ali
durante algum tempo.
Nos estavamos no carm Jetttados no carm E/e olhou para nos e disse: ((OK.
Podem it: )) E ali estavamos nos. Num di/ema. famos embora mas estava previsto
que voltassemos mais tarde) porque nessa altura nao havia telefones celulares.
Era irmos ate d casa e dizermos: ((Hei) jomos interrompidos.)) PoJtanto jomonos embora devagar e ele tambim seJoi embora devagat: Qualldo vimos que eleja
se tinha ido embora continuamos devagar ejomos verificar as outras casas.
Felizmente estavamos quase no filla/ do nosso periodo. Voltamos para tras e
dissemos aos camaradas: 'Jesus) aconteceu-nos isto)~ para eles serem cuidadosos.
O que devo dizer a este respeito e que tfnhamos instruroes para semlos IlOS a
tomar a iniciativa. Ao meSJJJO tempo PeJJso que tetia sido um suicidio) porque) se
tivessemos eJJcolltrado comalldos sul-afiicanos) o que teriamos feito? Penso que
nao teriamos uma Jorra) porque podiamos ser UtIJ entrave mas nao tinhamos
jorma de comunicarao para injorlJJamlos que estdvatIJos debaixo de um ataque.
Podiam-Ilos ter morto. PodfatIJos ter sido abatidos.
Mas eles tambim podiam ter sido sutpreendidos. Podfamos) de cetteza) te-Ios
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apanhado de surpresa.. e isso era o que o Zuma queria. O Zuma disse: 'Vamos
mandar a mensagem indieando que tambem nos estamos a patru/har.}J Era o
ejeito psieol6gieo.
Tinhamos sobrevivido a Nkomati e ressuscitado no funeral de Mabhida.
Ainda estavamos de luto pela morte de Samora.
Sue: Entao ehegou a carta. Nos sabiamos que ojogo continuava. O O.R veio ca.
Eneontrou-se eOlIJ Chissano. Chissano deu-/he a earta e disse: uE eonvoseo. Nos
estamos eonvoseo. Voces e que decidetIJ.}J Chissano tinha aeabado de assumir o
poder. Portanto o.R decidiu ir-se embora.
Em Dezembra de 1986 Chissano informou o ANC de que Pretoria
tinha exigido a deporta<;ao dos dez membros do Escritorio de Maputo, que
tinham sido autorizados a trabalhar la depois do Acordo de Nkomati, inc1uindo
o Zuma, o Indres, a Sue, o Bobby, o Keith.
Foi como se fosse outra Nkomati. Na verdade foi chamado de miniNkomati. Em Janeiro de 1987 as pessoas do Escritorio foram-se embora..
Dessa vez fizemos uma grande festa de despedida, com dirigentes
mo<;ambicanos presentes, que felicitaram os camaradas que se iam embora e
em particular o eda Zuma pela sua importancia na luta. Palavras genuinas
sobre a nossa causa comum e o come<;o a vista de uma nova era.
Uma semana para empacotar ficheiros, vender carras, fechar a
c1andestinidade, levar o material secreto. A Sue fala, com gratidao, de um
camarada que ficou com ela fazendo todas as pequenas coisas, e as grandes,
para aquilo ser possivel. Ele acabou mesmo por engraxar os azulejos da casa
de banho com pomada para sapatos, "a maneira dos bairros populares sulafricanos" para parecerem novos.
Foi organizada uma nova estrutura para o Escritorio, com o Sipho
Dlamini, que tinha sido um investigador no Centra de Estudos Africanos, a
ser escolhido como Representante Chefe. Herbert Thabo tornou-se o vice e,
mais tarde, o Representante chefe quando o Sipho se foi embora. A Nkele
tornou-se funcionaria administrativa, a Zola funcionaria de logistica e o
Mhlope, o Sidney, o George, o Monde, o Teddy e mais uns poucos a formarem
o cora<;ao do Escritorio.
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Foi nesse periodo que o September foi apanhado (Agosto de 1986) e
que o Cassius Make e o Paul Dikeledi foram mortos (Fevereiro de 1987).
S6 muito mais tarde o ANC descobriu o que tinha acontecido.
E tambem descobriram que o trabalho do Gab, no interior do pais, e a
unidade que ele tinha organizado tinham sido destruidos.
Nas palavras da Sue:

Foi entao qtle a Jqy Harnden entrotl no fllme. Veio eom a Sheila lf/einbel;g. A
Sheila veio visitar a mae) Violeta lf/einberg, qtle vivia na Tanzania eom o I/Jalido)
Eli !f/einberg, ofotOgrajO. Ningtlfm eonheeia aqtlela mtllheJ~ Jlessa a/ttlra. Era
tima amiga da Sheila e estava alliver eom ela. Ela tinha-se inflltrado na JODAC.
A esqtlerda branea. Aqtlela rapariga era tima agente inimiga. Eles (a nossa
seguran<;a) andavam em eima dela e alguim tinha jeito tlll1 re/atOlio sobre ela) e
metido o relatOlio numa gaveta) em Lusaca. Ela comefou eom o Indres. Otletia
pmtar-se d clandestinidade. Toda a gente de qtlem ela se aproximalla veio ter
comigo. Nessa alttIra eu estava no RPMC128) representando o aparelho polftieo.
Eles reuniram-se. Ela quetia trabalharpara o ANC. Eserevett tima biografla.
Na plimeira linha dizia que a mae trabalhava no Depaltamento de DeJesa. EtI
disse ao Z/lilla qtle ela trabalhava para o outro lado. Mas o Ztlma disse que nao)
que a famos remi/ar para o depattamento militar.
Zuma) sempre optimista.
Deram-Ihe tarefas menores e ela comefotI a andar eom o Gab e jOi ela qtle se
infiltrou naquela unidade e qtle aeabotl por levar ao seu desapareeimento. Se o
Gab tivesse seguido as regras do j\1C!f/ tena sido apenas ele a il~ mas eOl/JO de
qtlebrotl todas as regras ela eneontrou-se eom bastantes eamaradas no interiOl:
Ela regressou) depois de ter estado em I'/Japtlto) e disse aqtli/o qlle Ihe tinham
mandado fazer e) eineo mimi/os depozs, hama tima carla do P. WBotha para o
Chissano a dizer qtle oANC eontmtlava a operar apaltir de l\10fambiqtle. "Aqlli
estdo os nomes. Ve;am-se livres deles 011 nos ataeamos.'~ 1986. A Jqy aparecell
em 1985 (Ablil-MalO). Em JunhoJulho ett tinha levado o Gab a Londres para
tratar o pi e) em Agosto-Setembro ele jOi trazido de volta ao pafs. COllJefOtl a
andar eom ela por volta de Setembro-Outubro. Em Fevereiro desaparecell.

°

A Sue nao sabe o que aconteceu. Ela e outros tentaram descobrir na
128
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CVR I29 mas "estranhamente" as autoridades estavam sempre a perder os
documentos. A familia do Gab e os amigos apresentaram todas aquelas provas.
Os nomes todos. A Sue envolveu-se ate aos cabelos para apanhar aquela
mulher. Fez declara<;:6es, relatorios, relatorios apolicia. Tudo se perdeu.
Perdia-se sempre. Mas a Sue sabe que ha-de la chegar.
O John Daniel conseguiu apresentar mais informa<;:6es sobre o caso do
Gab.
Fez-se uma grande pesquisa. A Joy Harnden e a equivalente feminina
do Craig Williamson que conseguiu infiltrar-se em todos os circulos
progressistas brancos. Ela foi capturada em Angola e recrutada. Depois casouse com a pessoa que a recrutou e foi com ele para Glasgow mas, mais tarde,
voltou a Africa do Sul onde trabalhou como jornalista sob o seu nome real,
Ronel Botha. Nessa altura ela trabalhava no Conselho Mundiai das Igrejas
em Joanesburgo. Reconheceu ter estado com ele no dia em que foi morto,
mas diz que nao foi ela que o fez. Ela tinha um encontro com o Gab no seu
escritorio. Apos o encontro acompanhou-o ate a porta e afirma que nao sabe
nada sobre o que se passou depois desse momento. Ela deve ter informado a
sua gente para o matarem mas, como eles nao sabiam qual era a aparencia
dele, ela apareceu com ele para que eles o pudessem ver. E fazer o seu trabalho.
N o seu livro "Unfinished Business - South Africa, Apartheid atld Truth"
(Questa:o Por Encerrar - Africa do Sul, Apartheid e Verdade) Terry Bell e
Dumisa Buhle Nysembeza contam a historia de Gab Ignacius Mathembula e
como a Joy Harnden foi infiltrada na sua unidade. Ambos desapareceram
sem deixar tra<;:os. E o livro, tal como a Sue, mostra admira<;:ao por a CVR
nao ter dado seguimento a este caso. Porque nao foi ela intimada a comparecer?
Porque e que apolicia nao informou o ANC - e a CVR - de que ela tinha
mudado de nome outra vez para Sandra Patterson? Porque e que nao
informaram o ANC - e a CVR - de que ela se tinha casado com um diplomata
sul-africano?

129

Comlssao da Verdade e ReconCllla~ao Comlssao, dtrlglda pe/o arcebl'po angllcano Desmond Tutu,
para Ildar com o, cnmes politlcos cometldo, durante o periodo do apartheid f\' doT.)
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AS DUAS MODISTAS
Uma das fraquezas do ANC, como pudemos ver neste evento fatal, era
a sua falta de consciencia em rela<;ao a seguran<;a. 1sso ja foi referido
repetidamente.
Uma das for<;as do ANC era que conseguia sempre descobrir as
capacidades das pessoas. Descobrir onde e que as pessoas podiam dar a sua
total colabora<;ao e quem eram as pessoas que podiam dar e haviam de dar.
Alma Vali nao se interessava nada por politica quando vivia em Durban,
ocupada com a educa<;ao dos dois filhos, fazendo costura para arredondar o
fim do mes e lhes permitir ir a escola. EIa nao costurava apenas para
sobreviver. E uma dessas pessoas para quem a costura e uma arte. E o tecido
que lhe dita a forma como o ha-de trabalhar e produzia pe<;as maravilhosas.
E as senhoras do bairro de Durban onde ela vivia conheciam a sua arte.
A filha dela, Saeeda e o genro, 1ndres Naidoo, deixaram o palS e pouco
depois a Alma seguiu-os para Maputo. Foi dessa forma que ela foi atirada
para a politica. Era Dezembro de 1981 e o 1ndres e aSaeeda viviam numa
linda casinha na Rua de Dar es Salam. Ela ainda se recorda do seu inicio
como camarada do ANC. Como conheceu Oliver Tambo.
Alma: Eneontrei-me pe/a primeira vez eom O/iver Tambo quando e/e veio a easa
do Indres para ditigir uma eon.fereneia de imprensa. Foi durante opetiodo em que
o Indres andava despistado. E/e sabia que Tambo itia !ci a easa para a eonjerencia
de imprensa ou a reuniao. E.fez eonfusao eom as ehaves. Feehou as pottas el ehave
eJoi-se embora eom as ehaves. E eu jiquei em easa} so eom apotta de tras abetta
e !ci ehegaram os guarda- eostas do Tambo a eorrer de um /ado para o outro:
"Onde esta a ehave? Precisamos de/a. Vem af o Presidente e a easa esta.feehada. }}
E eu respondi: "Que i que podemos fazed}} E e/es Joram eomigo el eidade. E eu
disse-/hes: 'Yl. verdade i que e/e vai ter mesmo que entrarpe/a porta de tras} nao
ha outra forma.]J E assim Joi. E/e entrou pe/a eozinha mais os seus quatro
guarda-eostas. Estavam em sentido eomo so!dados} o/hando para mim} e o Tambo
!ci teve o seu eneontro eom os joma/istas.
O Indres nem sequer apareeeu. E eu estava toda arrepiada eom esta eoisa tao
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desagradave/ que joi fazer o Presidente entrar pe/a cozinha. Por isso, quando e/e
acabou o encontro, fui fa/ar COlll ele, apeltei-/he a mao e disse-/he: 'TAmento
llluito que tenha tido que entrarpela poda de tras. )} E/e respol1deu-me: (~\1inha
fl/ha, toda a minha vida sempre entrei e sa!porpoltas de tras. Nao te preocupes.)}
A Alma rapidamente se ambientou em Maputo. Conheeeu a Pamela
dos Santos, atraves do Indres e a Pamela apresentou-a as esposas dos
embaixadores e as esposas dos membras da Diree<;:ao da Frelimo. Ela passou
a ser eonsiderada eomo a modista altamente qualifieada que era, numa altura
em que nao se eonseguia eomprar um vestido deeente em Maputo. Aquelas
senhoras eompravam o material no exterior e pediam-lhe para fazer os vestidos.
Tinha eneontrado o seu lugar.
O easamento da Shaeeda nao andava bern e, depois de um periodo
muito dramatico, que todos seguimos de perto em Maputo, que, no campo
dos boatos, eiumes e crises familiares era mais pequena que urna cidadezinha
de pravincia, a Sue tentou persuadir a Alma a intervir, mas a Alma respondeu
que nunca tinha acreditado que aquele casamento fosse funcionar a partir do
dia em que aSaeeda descobrisse que omarido nao era um heroi politico mas
sim um homem. Eli nao a impedz de casar com ele e nao a vou impedir de se divorciar
de/e. Acabou por ser a Pamela que, numa manha de sabado, passou de carro
em frente a casa deles e disse ao Indres que ia ao mereado eom aSaeeda.
Entretanto tinha combinado com alguns amigos para que lhe dessem
alojamento e tinha mandado aSaeeda dizer na escola que ia ficar doente
durante uma semana. Foi o fim daquele easamento.
ASaeeda conseguiu arranjar um apartamento a que tinha direito atraves
da escola e a Alma, o Bran e aSaeeda mudaram-se para esse apartamento
num nona andar numa pequena rua perto da 24 de Julho. Pouco depois a
Saeeda deixou o pais. Lembro-me perfeitamente de que ela se despedlU no
dia em que o Dan e a Odete se casaram. Ela despediu-se nao so de todos nos
mas tambern do filho Bran. Quem sabia quando e que se voltariam a encontrar?
E a Alma continuou a costurar, quando nao estava a fazer as limpezas
da casa, a fazer yoga ou a tratar da politica do ANC, onde rapidamente se
tornou uma figura central. De uma forma muito discreta. A casa dela nao era
apenas usada como casa segura mas, com os seus conhecimentos de magnifica
eozinheira e organizadora de festas, o Zuma depressa descobriu como era
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facil organizar festas, pequenas ou grandes, na casa dela. Quando elementos
da Direc<;:ao vinham a Maputo muitas vezes tinham refei<;:6es em casa da
Alma. E tornou-se activa na comunidade do ANC.
Alma: Eu era membro activo da Liga das Mulheres. Houve IlJJla ocasiao em que
ati IlIe e/egeram Vice-P,-esidente da Secfao Feminina. Mas eu adoeci. Tive q"e me
ir embora. E nao perlJlaneci naquele cargo.
Mas estava envoivida. Ouando havia Junerais, eu era uma das que preparava as
rifet{oes para os Junerais. E qllando oavia casamentos, como o do Tot/m!) e da
Zola. FiZ vestidos para casamentos. E bolos nos aniversarios. E nos baptizados.
OUelJI Joi oJulano que tambilJl Joi morto la em Maputo? Gideon. No seu 21 ~
Aniversario. FiZ 1/tJ1 grande bolo de aniversario. E o outro, o Sippho. O nosso
Representante CheJe. Ouando se casou com a Jane Jui eu quem fez o bolo do
casamento. E a fllha daquela oll/ra JJlItlhelj que se casoll na praia, a Sarah.
E tambim me lembro de Jazer 11m vestido ii mltloer do Zuma) a Kate, antes de
ela ser IIIl1loer do ZIIJJla. Ela ia a Portttgal, Cuba. Oueria um vestido especial e
rapido. EuflZ-Ioo. Depois conoeci o P,iJJleiro Secretalio da Embaixada Soviitica)
o Valentino Petrov e a esposa Valentina. Foi lima grande atlliga minha e ele
ainda Illais.
A casa deles costumava ir COIJI as pessoas mais importantes. Fui la COJJI o TSivete)
Steve TSlvete. Flli COIlI o Mac 1\1aoarq). Fui a jantat-es. CostlllJJavam convidarnos para jantares. E eJI COS/lllllava levar gmte do ANC Fosse quem Josse q"e
estivesse de visita, vindo de LlISaka. fall/OS Id jantar. Olltra vezJlli la COIII
Racoid Baket: FOl"Clm tantas pessoas.
Entretanto) lIessa altlIra ell vivia da minoa costura. Nao recebia abastecimentos
nem dilloeiro do ANC
E recebia aqlleles Jlllanos da SlIazilandia. Pessoas q"e mtravam e saiam do
pals. Olle JazialJI la as SIlas coisas.

Portanto, quando nao estava a organizar festas ou a fazer com que as
pessoas se conhecessem, era ela que as levava aos acontecimentos. Um papel
importante e discreto. Ate ter adoecido.
Foi tambern a unica pessoa autorizada a levar comida ao Albie quando,
em 1988, ele foi atingido por urna bomba e perdeu o bra<;:o. Ele nao podia
comer a comida do hospital, por receio de envenenamento e, portanto, todos
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os dias a Alma lhe levava o que ele precisava para comer.
Um dia o George Povey, o medico canadiano que ajudava muitas vezes
os camaradas do ANC, e o Indres foram visita-la. Ela tinha feito urnas analises
por ordern dele e aquilo parecia muito serio. Cancro. Ela riu-se da seriedade
deles. O cancro e urna doenc;:a como as outras. E foi enviada para Berlim,
para tratamento. la a rir-se e cheia de coragem, mas ainda me recordo com
horror do tempo imenso que foi necessario a burocracia para a conseguir
enviar para Berlim. Se nao tivesse sido urna amiga proxima do Joe Slovo nem
sei quanto tempo teria levado. E sabia-se da importincia de um diagnostico
precoce e de um tratamento imediato.
Na RDA comec;:aram por lhe aplicar radiac;:ao. Foi muito bern tratada e
dizia que sentia que estava de ferias na RDA. Voltou a Maputo. Ao prindpio
sentia-se bern, mas o Povey disse-Ihe para ter cuidado. O cancro tern formas
estranhas de actuar. E, de facto, um dia, no chuveiro, ela desmaiou. Tentou
chegar a porta dos vizinhos para telefonar ao Indres e a Celia, mas mal o
conseguiu fazer. Foi nessa altura que toda a gente ficou ansiosa. Acabaram
por a enviar para Moscovo para continuar os tratamentos. E mais urna vez
ela se sentiu melhor. Tinha o seu propria quarto de VIP. Foi muito bern
tratada. Gostou da estadia. Ouviu dizer que um dos sobreviventes do
despenhamento do aviao de Samora estava a ser tratado naquele hospital e
foi visita-lo. E os estudantes do ANC em Moscovo, quando souberam que
havia mais urna sul-africana no hospital, foram visita-Ia e trataram-na como
a urna mae. J untos viam os filmes que nunca tinham sido autorizados a ver
no interior do pafs. E, e claro, os velhos amigos Valentina e Valentino foram
visita-Ia, levaram-Ihe sopa, deram-Ihe prendas.
Embora estivesse doente nao parava de prestar servic;:os.
Alma: No juneral de Mabhida vou-te dizer como trabalhei. Nessa altura estava
doente. Foi a seguir el operarao. la-me embora na manha seguinte} no dia do
juneraL Mas nessa noite}jd tarde} apareceu o lndres com uns bocados de bandeira
para cozerpara por no caixao. Foi a unica contribuirao que dei para esse homem.
Quando teve Uffl MemoriaL Foi nessa altura} passado um ana mais ou menos}
que todos nosJomos} COfflO ANC ao tumulo desse hometlJ. E nao i que oAlpheus
aparece com aquela I:llowe coroa de flores e ma dd? Eu tinha que a colocar em
cima do caixao} de jorma grave. Eu nao sabia onde diabo havia de por a coroa.
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~aidoo

Alma Vali

Saeeda N aidoo

o que havia de fazel:

Onde a havia de P01) na parte da frente do caixao? Na
parte de baixo? Do lado? O que fazer? E era uma coroa enorme) sabes? Acho
que o Alpheus me empurrou pelas costas. Era o mommto de a colocar. E fui ate
ao tumulo e coloquei-o na parte de baixo. Nao sei se era isso que devia terjeito.
Meu Detts.
Ou quando cumpriu o seu grande dever patriotico. A historia gue ficou
famosa, para a posteridade, da Alma a cozer uniformes (tambem contada no
livra de Helena Dolny sobre Joe Slovo).
Alma: Foi oJoe (Slovo). Foi antes de eu irpara Ber/im. Deve ter sido em 85...
Um grande segredo. Ninguem podia saber. Nem sequer o Indres devia sabel: O
Joe trouxe-me o material e entregou-me ttma farda. Tinha que ser igua~ de forma
a que se nao notassem as diferenfas etJl n:lafao ao original.
A farda que ele me levou era uma daquelasfardas de caqui. A farda sul-eifricana.
Call1isa e calfas. Com bolsos aqui (bate no peito) e botoes. Eu tinha que costurar
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aquelas coisas. E sempre que a Pamela dos Sal/tos ou qualquer cliente aparecia
eu escondia aquilo debaixo da meSa. E o material era dum Foi nessa altlIra que
~

~~

Estava previsto qtte ett fizesse 3 ditzias. Tinha fiito algttmas e adoeci. Glfal/do
regressei, a Celia tinha ttsado todo o matelial para cobtir os so/as e as cadeiras.
(ri-se)
De qttalqtterjorma voltei a esse trabalho qttando regressei... oJoe trottxe-me mais
matetiaI e havia aqttele fulano qtte la ia bttscar o que ja estava fiito...JVIathetvs?
Qttando ele joi bttscar aqttilo e ett lhe disse qtte qttetia o dinheiro ele disse qtte
Nao. Aquilo era para a Revolufao. E ett respondi: "De que raio e que ell hei-de
viver? o tempo q"e gastei afazer essas coisas joi IftJI tempo eJJl qtte ett podia estar
aganhar dinheiro para mim. )) Ele acaboll por me dar cerca de dez rands.
O Mathews costumava trazer-me o material e o Keith ia buscar o qtte estava
pronto.
Mas a melhor historia, que mostra que a Alma nao fazia apenas costura
e manuten<;:ao de casas foi a altura em que ela fez treino militar junto com o
Rob Davies e o Alpheus, num apartamento em Maputo. Foi apos o incidente
com o Albie. O ANC pensou que as proximas pessoas a servir de alvos
podiam ser o Rob, o Alpheus e a Alma e decidiram que eles deviam estar
preparados para se defenderem.
Alma: Feli~flJentejoi antes de eu ser operada, porque tinha qtte rastvar: Rastvar
sobre a barriga. Eles ensinavaJJl-nos a deitarmo-nos, com os pis e os brafos
espalmados. Sem cotove/os a aparecet: COJJlO apontar. Como disparar. Como
carregar e descatngar ttma arma. Como a lubrificar. E asprimeiras qtte utilizamos
foram aS... como e que elas se chamam? ..A.K.s e depois Ilsamos as Macarov e
depois ensinaram-nos a usar a S corpion. Eu estava seJJpre a dizer-Ihes: "Por
favotj nao podemos fazer isto na praia ou noutro sitio?)) Eu gostava de ollvir o
som das balas asairem.
Do qlle ett gostava era do carregar e descarregar as armas. Eles mediam o tempo.
(com a boca imita o carregar e abrir da arma). E aprendemos a desmontalas, olea-Ias. E voltar a monta-Ias. Mas eu venci sempre aqtleles dois camaradas.,
o Alphetts e o Rob. Eli consegttia montar a minha mtlito antes de des ainda
estarelII a ltttar contra os setls dedos perros. Os metls dedos eramfinos e habitttados
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deostura.
E Ojzziano que nos ensinava veio a A1aputo. Nao estava baseado em lviaputo.
Nao sei se e/e estava a dar treino a a/gmll Oltfro grupo. Aqui/o era muito seereto.
Ningucm sabia daqui/o a nao ser nos, o Representante e o instrtltor.
O Representante era Kings/tjy.
lvIas Utll dia eu estava a /lIbliflear a minha mdqllina de eostllra e /embrei-me:
Meu Deus nao /ubrijiquei aque/a eoisa, nao a mam!Jei, porque nos tfllhaJJ10S q"e
estar seJJpre a mallipll/d-/a. POliallto pegllei Ile/a e sentei-me na eama e tentei
earregd-/a. Eneravou-se. E eu /embrei-me q"e antes de 1l0S terem dado aqlle/as
armas, uma das olltras tambcm se tillha eneravado e e/es ensillaram-llos a reso/ver
oprob/ema. E aqlle/a eoisa agora eneravara. Eli Ja/tei-me de eontilllIar a telltar
ea/Tegd-/a eO//l as ba/as, mas e/a eneravava, e temos que estar eetios qlle ela estd
vazia qllalldo JazetllOs aquilo, e ell estaM. E, de repente, BAAANG,
BAAAANG. O baru/ho nos mellS olllJidos! Havia estilharos a ca/rem. A ba/a
batell Ila parede daqlle/e /ado efez ricoehete para il' atillgir o soJd!!! "Olle bam/ho. ))
Pellsei: Mell Deus!
1sto passoll-se de manha. Por vo/ta das 8 da mallha. Aqui/o era para ser tI//la
eoisa secreta. Olle c qlle ia aeonteeer? (murmura, excitada) as pessoas deviam
ter olIvido aqlli/o. Rasto/ei devagarpara a varalIda para vel: .. pensava q"e ia ver
toda a gellte eom a eabera de fora d espera de ver a/gllma eoisa. Nao tji viva/ma.
Ei! E eu estava aterrOlizada. Nao qUeJia eOlltar aqlli/o a Ilillgt/cm mas llao
ronsegllZ eseollder e aeabel por eOlltar a a/gt/cm. COlltei ao Alphells. Levei 11!J1 tal
raspallete!
Uma costureira como as outras. A Alma. Uma costureira muito especial.
E o ANC soube bem tirar o melhor que ela podia dar.
O mesmo aconteceu com a Isabel. Uma costureira como as outras.
Uma costureira muito especial.
Tinha nascido no bairro popular de Alexandra, filha de Sebande. Doze
irmaos e irmas. Seis tinham morrido. Cresceu num bairro de lata, depois de
se ter mudado para Potchefstrom.
Conheceu um moc,:ambicano que tinha chegado a Africa do Sul em
1947 e nunca voltou a Moc,:ambique excepto para visitar pessoas. Ja era um
empresario com o seu pr6prio neg6cio quando passaram a viver juntos, em
1959. Foram-se casar a Moc,:ambique em 1973 e ele deixou-a la quando voltou
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para a Africa do Su1. eom ela fiearam os quatro fllhos mais outros tres fi1hos
dele, de outro easamento. EIa mudou-se, eom a familia dele, para o bairro de
eani<;o ehamado Belarosa, naquela epoea, e era assim que ela tinha que viver.
O marido prometeu... mas näo voltou. Arranjou outra mulher na Africa do
Sul, enquanto o irmäo eusteava as despesas dela. Näo mandou dinheiro.
A situa<;äo dela era desesperada. E as erian<;as tinham de ir a escola.
Decidiu arranjar um emprego na sua antiga profissäo de costureira.
Tinha muita experieneia por ter trabalhado eomo eostureira numa
H.briea. Ao prindpio trabalhou a partir de casa e vendeu as suas eoisas eom
a ajuda de uma amiga. Atraves da amiga aeabou por eonseguir um emprego
eom uma portuguesa que forne cia o John Orr e o Katmandu e outras lojas
malS pequenas.
Isabel: Na verdade ela ficou muito entusiasmada quando me conheceu. Nao
conseguiatll0S comunicat: Mas eu mostrei-Ihe uma tesoura e indiquei-Ihe, pela
linguagem dos gestos, que sabia fazer isto e aquilo. E ela disse: ((Espera pe/o meu
marido. " Porque o marido era portugues mas tambem falava U1l1 bocadinho de
ingles. Portanto) a maior parte do tempo comunicavamos atraves do marido se
tinhamos a/guma coisa de impoltante a comunicar. E quando Ihe mostrei a tesoura
ela deu-me o molde de umas blusas que era preciso fazel: Eu cortei as blusas. No
dia seguinte coZi doze blusas e acabei-as} porque estava habituada el prodUfaO.
Ela ficou estupifacta. Perguntou: ((Sera possive!?" E eu respondi: liE possive~
sim. " Eu aprendi a trabalhar em fabrica. Por isso ela ficou muito entusiasmada.
Fiquei C0111 o emprego e e/a pagou-me 35 000 mtPO por mes e disse-me: ''Ensina
as outras. "
Nessa altura aquilo era muitissimo dinheiro. O cunhado dela trabalhava na
Prota~ uma fabrica de leite condensado, e ganhava apenas 8 000 131 meticais por

mes.
A vida nao era assim tao boa. Elas acarretavam a agua d cabera. Havia muitos
ratos que c01l"Jiam a roupa dos middos e os alimentos. E eu disse: ((Nao consigo
viver assim. Tenho que fazer a/guma coisa." Ouando o meu marido voltou) eu
disse-Ihe mas de respondeu: ((Nao. Tens de ficar aqui, porque nao tenho outro
lugar para voces." E nos tinhamos confusoes com aquelas pessoas) porque eles
A moeda !lessa epoca era o Escudo portugues e nao o Meucal (N.daT.)
'" Idem. (l\' loT.)

1\0
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pensavam que eu era estranha. Esperta demais para ogosto deles. Fazia coisas
por mim pr6p1ia. Nao consultava ninguem. Ouando eu os consultava eles nao
concordavam comigo. P01tanto} comecei a tOlnar as minhas proptias decisoes.
Acabei por falar com um fulano que trabalhava para a tropa.. . a tropa
P01tuguesa... que era fllho de um amigo. E disse-Ihe: "Por favor arra?ya-me um
apartamento} porque ja tenho condifoes para me 11lttda?: JJ Ja estava a trabalhar
ha dois 11Jeses e mudei-me para um apartamento.
Tudo isto foi antes da Independencia, mas, em 1976, ela conheceu a
camarada Peggy (Khuzwayo) que estava no ANC. A Isabel ji tinha feito
algum trabalho c1andestino antes de sair da Africa do Sul e sentiu que tambern
ela tinha que dar a sua contribui<;:ao. Era sul-africana e pediu a Peggy para a
levar ao escritorio do ANC, perto da Av. Mao Tse Tung. E la conheceu os
cds Williams, Zuma e muitos outros.
Nessa altura ela tinha-se mudado para urna casa grande na Coop e
disse ao ANC que podia usar a sua casa para albergar visitantes.
Nessa altura ji trabalhava por conta propria. Asenhora portuguesa
para quem ela trabalhava tinha fugido na altura da Independencia e era agora
aIsabel quem se encarregava de fornecer o John Orr e oKatmandu,
trabalhando a partir de casa com algumas das outras mulheres.
Para alem da costura tinha agora, a tempo inteiro, um trabalho para o
ANC de fornecer alimenta<;:ao para toda a gente que aparecia. Apareceu
a Frene Ginwala. Apareceu a Zareena. Ela fornecia alimenta<;:ao quer aos
visitantes por pouco tempo quer aos mais permanentes, que eram
normalmente camaradas ji com o treino militar feito. E teve que arranjar
outro espa<;:o para a sua equipa da costura.
Isabel: Entao ab1i na Namaacha (risos) Quando e que abtimos? Quando e
que morreram o Obade e os outros? 1981. Foi nessa altura que eu ab1i aquzio.
Foi antes do ataque d Matola porque} quando esse ataque ocorreu eu estava na
Namaacha} porque havia uma das maes daquele quadro} Obade. Ela e a delegafao
que veio com ela de Joanesburgo para sepultar o fllho passaram com a minha
cyuda na Namaacha. Tinham-Ihes dito para perguntarem por mim para eu Ihes
dizer onde deviam ir, para chegarem a Maputo} onde ia ter lugar ofuneral Era
um lugar muito estratigico} porque nos estavamos a faze~' costura} e a fazer as
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vendas. Enz UlJI Ittgarpor onde as pessoaspassavam. Aspessoas iam Id. DorlJliam
Id na loja. Era JJJWJIO Ila vila da Namoacha. Junta ao posto de /ranteira.
A loja da Isabel, na Namaaeha, tornou-se um lugar de esconderijo para
pessoas que atravessavam a fronteira. Ela ia e vinha a Maputo, algumas vezes
fieando por uns dias para garantir que reeebia os eamaradas enquanto eles
esperavam ser reeebidos pelos seus eontaetos.
Pessoas eomo ANC KtlJJJalo (Ronnie Kasrils) era m aetivas.
Atravessavam muitas vezes a fronteira para a SuaziLlndia e fieavam na loja
dela. Muitas vezes na eompanhia do eda. Zuma.

Isabel: Uma vez aconteceN Nma coisa enquanto ele estava a atravessar a vedafdo.
ONando passaraJJl para cd ficou com lllJJ pi illchado. Eu pe/gulltei o que tinha
acontecido e levei agua, para qjtldm: E o cda ZUJJla fez UJJJa piada: ''Estds a ve/;
Kumalo, i por seres branco, POl' isso ficaste assim aztll (a Isabel ri-se as
gargalhadas enquanto conta a historia). Se fosses negro ndo illchavas dessa
fo rJJla. ))
Infelizmente tiveram que fugir e abandonar a loja quando o MNR
eomec;:ou a rap tar pessoas e elas foram informadas de que seriam as seguintes.
A Isabel gosta muito do eda. Zuma porque tern autoridade e sabe eomo
viver os problemas das pessoas. Ela eonta um ineidente em que oito
guerrilheiros treinados, que estavam a viver na easa dela na Coop, se zangaram
por nao haver eomida sufieiente para eles.

Isabel: Um dia eles estavam a lutar entre eles por ttldo epor Ilada que achassem
que merecia tima Itlta. Portanta achei qtle devia chamar o ZtllJla. O comalldante
de/es era o Problem. Edll}ill. Portanta fui a casa do Edwin, JJlas Iml deles
perguntou-me: "Porque i que este cd veio? Sabes que Ihe chamam 'Problem".
Ndo quereJJJos esse homem aqui. Oueremos o Zuma. S 6 querel1los falar com o
Zuma, pO/ljue o Zuma vai ouvir os nossos p1'Oblemas. Queremos o Zuma ou o
cda Mabbida. )) Eu sabia que, nessa altura, o Zuma estava com Nkosazana. E
estava re/utante em il' Id. Mas eles recusaram-se a falar com qualquer dos
comandantes. POItanto fui Id. O cda Zuma estava I!z. Estavam Id outros. Eu
disse: "Cda Zuma,. tenho UJJJ problema em minha casa. Gostava que Id fosse e
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ouvlne aJ quelXaJ de/es, porque eJta a haver Id tlllla grande luta. EleJ dizem que
qtlerem falar ronsigo ou rom Lviabhida. JJ
Ouando ele rhegou a minha raJa. Qualldo bateu el pOlta e e/eJ Viratll quem eque
eJtava a rhegal~ dineram elll Zu/u: 'VatllOJ obederer el lei. JJ Dineram aqui/o
todoJ eles. So de o/harem para ele. Era pon/ve! ver que estava a rhegar lllJl
dlrigente. E a sua gente obedecia-/he. E/e tinha esse podet: Nao era so pode!:
Era a bondade de/e. O ZllJJla era o JIlell rheje. ElI trabalhava directamente sob
as ordens de/e. Se ele Ilao estivesse elI trabalhava rom orda. Williams.
Para a Isabel, tal como para o resta de nos, o Acordo de Nkomati
tornou-se muito problematico.
Havia muita gente importante da Frelimo a viver na Coop, perto da
casa dela: O entao Ministro das Financ;:as Tomaz Salomao e a cunhada dele,
Directora de Smlde. E Salome Moiane, que era a dirigente da OMM nessa
altura. Mas essas pessoas viraram-se contra ela e a casa dela. O pior foi
Sansao Muthemba, o Presidente da AMASP 132 , que tambem era vizinho. Eles
tinham ficado furiosos com o ANC por exibir a sua comida, as suas roupas,
os seus carros aos moc;:ambicanos, que nao tinham nada. Depois do Nkomati
a casa foi revistada e a Frelimo levou dois camioes de armas de casa dela.
Havia muita gente a ver e o comentario era: "Expulsem essa mulher do nosso
bairro." Apolicia nao a prendeu mas os vizinhos ficaram muito aborrecidos.
E nao foi so junto dos vizmhos que a Isabel se tornou impopular. Nos,
no ANC, tambem tinhamos grandes duvidas a respeito dela. E o periodo que
se seguiu foi um periodo muito, muito duro para ela.
Nos viamo-la ter autorizac;:ao para entrar e sair do pais e ficamos
mseguros sem saber de que lado estava ela. O que nos, membros normais do
ANC, nao sabiamos era que o marido dela, o marido moc;:ambicano dela que
vlvia em ]oanesburgo, estava do lado da Renamo. Ela nao explica, nesta
entrevista, se o ANC, alias o cda Zuma, foi capaz de a usar como informadora
dupla, e foi capaz de obter informac;:oes sobre a Renamo para a Frelimo
atraves da Isabel, mas o relacionamento muito proximo entre os dois
provavelmente tambem envolvia a protecc;:ao e as informac;:oes.

1>, ASSOCla<;ao ilIo<;amblcana de Amlzade e Soltdanedade com os Povos (N doT)
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Isabel: Quando eu soube que e/e estava na Renamo, Jui ter COlIJ o edaJoe (Slovo)
e disse-/he: 'Tenho uma situafao muito grave: o meu marido e da Renamo. Nao
sei o que Jazer: Se acontecer a!guma coisa voces vao pensar que eu me vendi. "
A Frelimo rapidamente descobriu e ela foi chamada por Boaventura
Machel para explicar a situa<;:ao. Ela explicou que a razao porque entrava e
saia da Suazilandia era porque ia encontrar-se com o marido. Apesar de tudo
ele era seu marido. O Boaventura quis saber como e que ela era do ANC ao
mesmo tempo e ela explicou que eles nunca falavam de politica.
O ANC tambem nao confiava nela, deram ordens aos camaradas que
estavam em casa dela para sairem de la, sem lhe darem qualquer explica<;:ao,
mas ela depressa descobriu que nao havia mais camaradas avirem ficar em
casa dela na Coop.
Dm camarada, Joe Marina, acabou por lhe dizer que ela estava sob
permanente vigi1ancia do Movimento.

Isabel: O Zuma nao estava M. Estavafora do pafs. E, quando vo/tou, tenho a
certeza que tambem the ft/aram na situafao..Mas e/e disse-me que Ja/ou com o
Mabhida. E o Mabhida Joi M a casa. SentattJo-nos e JaMmos. E eu disse/he:"Nao, nao hd nada disso. A situafao e esta, esta e esta. De qua/querfomJa,
quem sao as pessoas que dizettJ isso? Eu hei-de descoblil: E hei-de convocar essas
pessoas para uma reuniao." E/e foi chamar a Peggy. A Peggy Kutp'qyo e outras.
A Maud e o seu grupo. E aque/eJu/ano que tinha uma corcunda efoi envenenado
e morreu, o Gibson. Foi convocado. O Mabhida convocou uma reuniao e disse:
"Queremos que as pessoas apresentem informafoes eoneretas. Nao condenamos
uma pessoa so por ouvir dizer. Necessitamos de itifomJafoes eoneretas. lsto e um
movimento popu/arpara toda a Ajica do Su!. Se a!guemfor um vendido queremos
ter provas. E trataremos do caso dessa pessoa. Mas ha pessoas a quem c%cam o
rotu/o de vendidos assim de qua/quer maneira. "
ii tao simples. Se uma pessoa te odeia e/a poe-te o rotu/o. Oueremos saber como e
que chegaram el conc!usao que esta pessoa e uma vendida. E e/es responderam:
"Ouvimos isso aJu/ano. " Outro dizia: "Cicrano disse-me. A u/tima a dizerJoi
a Peggy. A minha me/hor amiga, com quem eu tinha vivido. A camarada em
quem eu confiava.
Okel~ entao o Mabhida chegou a uma conc!JtSao: "Esta camarada deve ser
IJ

374

As duas Modistas

reintroduzida imediatamente no Movimento. Deve eontinuar eom o seu trabalho.
Se ela jor uma vendida havemos de a apanhar. Mas agora nao vitimizem uma
pessoapor nada} porque voces nao te11J provas. Mas} porjavor, isto e um Movimento
Populm: o Movimento esta a travar- uma guerra contra a vitimarao. Porlanto,
voces nao podem jazer isso aqui.}} Foi assim que eu sobrevivi.
Eu estava em baixo. Fiquei muito em baixo. Nao sabia se me havia de matar.
Durante aquelas eerea de tres semanas nao eonsegui eomer nem dormir. Nada.
Era eomo se tivesse tido um black out. Nao podia ver ninguem na ma. E isso e
a eoisa mais terrfvel que nos pode aeonteeer na vida (a voz treme-lhe).
Ap6s aquele incidente a Isabel deixou o pais e voltou para a Africa do
Sul.
Mas, por essa mesma altura, o marido decidiu ir ver os filhos a
Mo<;:ambique. Foi preso no aeroporto e levado para a cadeia, onde ficou
quatro anos.
A explica<;:ao da Isabel nao emuito clara. Mas quando ele saiu da cadeia,
tinha-se tornado padre e decidido nao se meter em politica. Ela ficou muito
zangada com ele e com o seu comportamento. Divorciaram-se e passaram a
viver separados. Mas
Isabel: O ANC assinou eom os boers. Esta tudo no seu lugar. Para que e que
eu para aqui estou? Quem e que easa eomigo? Estou velha. Ele era o h011Jem eom
quem eu havia de viverpara o resta da minha vida. Que e que hei-de jazer agora?
Cm1Sultei a minha jamflia. Levaram opadre da igrqa a minha easa. As mulheres
da igrga firam a minha easa. E de disse-Ihes exaetamente o que tinha aeontecido.
Disse que tinha vivido eom outra mulher e levou todas essas pessoas da igrqa a
easa dela e disse: "EN disse-te qNe tinha jamflia. Ela e a minha mulhet: VON
voltar para a minha jamflia. Na 11Jinha qualidade de padre nao posso ter duas
mulheres. S 6 posso ter N11Ja 11miher e a minha 11miher e a minha ptimeira 11miher
eom os meNS fllhos. }} E assim fii. Reeonciliamo-nos e voltamos a viverjNntos.
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OS INTERNACIONALISTAS
Perguntei a muitos dos entrevistados se tinham algurna coisa a
acrescentar emuitas vezes me pediram para näo me esquecer da comunidade
internacional sem a qual teria sido muito mais dificil operar.
A pequena cidade (apesar de tudo) que e Maputo estava cheia ate a
cima de internacionalistas que tinham vindo mostrar a sua solidariedade com
a luta anticolonial e apoiar a Frelimo na sua tentativa de atingir os objectivos
socialis tas.
Eram pessoas dedicadas a causa. Tinham desistido das suas pr6prias
aspira<;oes nos seus pafses - pelo menos durante alguns anos. Adoravam
tudo o que a Frelimo defendia e odiavam tudo o que fosse obstaculo ao
desenvolvimento e a liberdade. Eram ingenuos e idealistas. Eram
politicamente correctos e trabalhavam duramente. Foi claro que deram a
Mo<;ambique urna forte injec<;äo de profissionalismo num pafs em que tudo
teve que ser recriado com gente sem nenhuma escolaridade.
Muitos vinham da luta anti-imperialista na Europa e muitos
especificamente da luta anti-apartheid. Todos engajados. E, quer isso tenha
sido planificado, quer näo, eram apoiantes 6bvios da causa do ANC, tal como
eram da Frelimo. Ficaram felizes por conhecerem alguns dos her6is antiapartheid e por estarem pr6ximos da realidade da luta. O Albie ja deu alguns
exemplos de como os estrangeiros eram bern recebidos e introduzidos nas
actividades polfticas da Frelimo. Eram chamados "cooperantes". Havia muitos
da Escandinavia, da Holanda e da Belgica, do Reino Unido, da Italia, da
Sui<;a e da Alemanha e alguns do Canada e dos Estados Unidos.
O nfvel a que eles apoiaram o ANC para alem do seu trabalho diario
para Mo<;ambique diferiu mas eram urna tremenda fonte de constante solu<;äo
para os problemas imediatos ou a langa prazo.
Um dos "cooperantes" era o Guido van Hecken.
Ele tinha crescido no Congo e nunca se sentiu como belga, sempre a
pensar em voltar a Africa. O pai dele pertencia a administra<;äo colonial
como guarda-livros. A mäe era professora e, no final dos anos 50, entrou
para os sindicatos coloniais.
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De regresso aBelgica, o Guido come<;ou a aprender portugues em 1969.
O fascismo salazarista mal tinha acabado e o Caetano acabava de ser
escolhido como chefe do governo. Quando ele foi estudar para Lisboa pela
primeira vez, em 1971, durante 6 semanas, o Guido era um principiante nas
politicas estudantis mas rapidamente estava no meio da luta antifascista.
Um amigo dele foi preso, mobilizado e enviado para a Guine, como castigo.
Foi morto em combate, como ele proprio tinha predito ao Guido antes de
partir. Outros estudantes que tambern tinham sido militares disseram-Ihe
como tinham tido que tornar medicamentos para sobreviver a realidade das
suas vidas na guerra.
Em 1974 ele foi testemunha do golpe de estado do Movimento das
For<;as Armadas. A Revolu<;ao dos Cravos. E em breve assistiu ao regresso
dos portugueses das colonias, com todos os seus bens e carros e contentores
de madeira. O mesmo a que assistimos em Maputo...do outro lado.
Viu tambern o panico dos refugiados. E recordou-se do Congo. A
atmosfera entre os braneos quando ele e a familia se foram embora na altura
da Independencia. Muitos dos seus amigos preferiram ir para a Africa do Sul
em vez de irern para a Belgica. O panico e o medo. A desinforma<;ao. Tudo
isso ele recordou.
O Guido chegou a Maputo em 1978, para trabalhar na Universidade
Eduardo Mondlane. Mas nao lhe tinham dito como e onde ia ensinar. O
Director da Faculdade, o dr. Araujo, levou-o a sua sala de aula, abriu a porta
e apresentou-o a ... doze chineses que se puseram de pe e bateram palmas.
Ele foi apanhado completamente de surpresa. Eles ficaram a olhar para de.
Esperavam algurna coisa dele. De que e que de estava a espera? Nao sabia,
mas de certeza que os estudantes que iam ser formados como tradutores
fossem mo<;ambicanos. Levou alguns minutos ate conseguir ter na face a
expressao correcta. Hoje ele ri-se ao contar o episodio. Um daqueles que
nunca malS esquece.
Apartir desse momento foi expandindo, lentamente, o seu
conhecimento da Universidade, dos colegas e dos estudantes. Urna das
primeiras pessoas que foi visitar, ao Centro de Estudos Africanos, foi o
Aquino de Bragan<;a, que ja tinha conhecido numa conferencia na Europa.
O Aquino apresentou-o ao Marc Wuyts, que tambern era belga, e o Marc
depois conduziu-o por ali e foi-o apresentando aos outros, chamando ao
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Guido Van Hecken

Nora

Guido um grande revolucionario que tinha andado a fazer a Revoluc,:ao
praticamente em todo o mundo. Tambem conheceu o David Hedges, do
Departamento de Historia, que tinha chegado na mesma altura que ele e
com quem iria trabalhar, mais tarde num nivel diferente e mais c1andestino.
Ele tinha aprendido as suas lic,:6es sobre comportamento politico em
Portugal e tinha tendencia a manter-se afastado das grandes reunioes, inc1uindo
as reunioes do ANC, e so ao fim de algum tempo e que comec,:ou a conhecer
pessoas do ANC. O Guido nao pertencia aos circulos anti-apartheid na
Europa e, portanto, o contacto com o ANC era um capitulo nova na sua
vida revolucionaria. E quando a Ruth First chegou, pediram-lhe para lhe dar
lic,:oes particulares de portugues. Ela nao era muito boa aluna e acabou por
desistir, mas ele tinha feito um contacto que se tornou muito importante
para ele e para a luta.
Guido: Reeordo-me que numa tarde, o Joe (Slovo) toeou el eampainIJa e Id
estava ele eom aquele tipo indiano. "Este JuianD aeaba de eIJegar. Jd esteve na
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Belgica e} portanto, e possive/ q"e tenham amigos COJlJJf11s... " Era o Rachid
A nive/social e/e sentiu-se d vontade em nossa casa. Trazia patte dos abasteciIJJentos
do AN~ cozinhava e dizia: "Importas-te que convide alglImas pessoa~ como o
Indres e o Mac? Nao dina que e/es /a iam todas as noites mas joi certamellte
dessa jonJJa que me envo/vi com essas pessoas e comecei a conhece-/as. Os problemas
e as jruslrafoes que sabeIJJos que os camaradas tinhaIJJ na sua vida p1ivada e
todas asjmstrafoes e o andar atras das Jlm/heres. Envo/velJJo-nos nisso e quedamos
compreender COlJIO e que e/espmcionavam e como} por vezes} deixavam dejuncionar.
Em Agosto a mulher do Guido, Nora, veio juntar-se a ele e, em
Setembro, mudaram-se para um apartamento na Av. Julius Nyerere. Nessa
altura ja ele estava bastante envoivido nas actividades do ANC.

Guido: Recordo-me muito bem da primeira vez qtle et! chegllei com o carro cheio
de schildpads, uIJJas minas de jablico nlSSO, AK47s e munifoes e pli para a
Suazilandia... Nao} IlJlJlca chegllei d SlIazilalldia. O carl'o aValiou-se e live que
o rebocar da Namaacha. E por isso q"e me /embro tao bet/I. (risos).

o acontecimento

seguinte foi igualmente interessante:

Guido: EtI linha ja/sificado para mim tima carta de condIIfao mOfambicana e
comecei a ter lifoes de cOlldJlfao COIII o David Hedges} q"e era Jlmito bom instrutor
e me ensinou a guiar. Portanto ja podia gJliar. A minha mJl/her tamMm sabia
gJliar e ti"hamos o carro qJle recebemos como presente de casamento. O David
ensinou-me Jlmito bem.

o epis6dio einteressante, em si. Como ele comes:ou a guiar. Mas ainda
mais interessante... isto e, para o ANC... foi a sua capacidade de fazer urna
carta de condus:äo. Parecia que tinha algurna experiencia nessas coisas:
Guido: O que eJ(flzfli pOI'fJue eJl tinha tima catta de condufao congo/esa do met!
pai e decidi que aquilo era Jlmito jaci~ so tinha que Jlltfdar oplimeiro nome. E
depois troquei uma carta de cOl1dJlfao congo/esa por tima carta mOfambicana.
Portanto comecei a traba/har na CaTta de condtlfao congo/esa e Jlllfdei a jotograJia
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e oplimeiro nome e depois arral!jei um carimbo e esse tipo de coisas. Ja tinha flito
coisas parecidas antes, em P01tugal. ~Muito orgulhoso do metl trabalho fui a casa
do Marc W'9'ts. Ainda o estou a ver na mefa da sala dejantar. O Indres tambim
la estava. E eu disse: "Olhem, tenho a minha cmta de condurao congo/esa. J) O
Indres disse: ''E falsa. Fa/siftcaste istoJ) (Risos). Depois o Indres perguntou:
''Es capaz de fazer este tipo de coisas? Gostavas de as fazer para nos tambem?J)
O Indres contou aqui/o ao Joe e ao Rachid Portanto fiz algumas coisas dessas.
A primeira coisa em que ele e a mulher se envolveram foi quando os
tres de Pretoria fugiram.

Guido: Numa ocasiao oJoe aparecetl, e estava, rea/mente, muito nervoso. Disseme: "Olha, posso pedir-te tlllJ favor?J)...Estavamos em Dezembro de 79, pemo.
E famos de Jerim. "Olha'~ disse e!e, "estou desesperado. Preciso de UIlJ /ugar
para esconder pessoas. Algumas pessoas fitgiram da plisao. Vao chegar ho/e ou
amanha aqui a Morambique e nao sei onde as esconder. Imp01tam-se de ficar ca
com os dois? Podes mandar embora a tua empregada e dizer-/he que estas muito
ocupado afazer as malas e ela nao deve vir ca durante os pr6ximos dias? Podes
garantir tambim que ha comida sltjiciente?" Eles estavallJ, edaro, completamente
desnorteados, tinham acabado de atravessar a fiymteira. Lembro-me que dei ao
Alex lvItlmbati os sapatos que usei qttando me casei. Sabes, ele devolveu-os dois
anos mais tarde...! Depois de ter chegado a Franra. Levat/Jo-Ios dpraia eficaram
por uns dias na nossa casa. E oJoe veio falar com eles.
Perguntaram ao Guido e a Nora se aceitavam esconder armas. Bombas
T & T, granadas. Isto aconteceu depois de eles se terem mudado para urna
casa na Rua da Alegria, em 1980, onde nasceu o seu primeiro filho. As armas
eram guardadas no sotao o que, como o Guido hoje admite, era completamente
irrespomavel Por cima do quarto de dormir deles. Cerca de 58 AK47s. Mas o
pior era que guardavam T & Ts. No Verao Maputo chegava aos 40 graus e
aquilo estava a deitar por fora. Duas malas de minas magneticas, as shieldpads
russas.
E, no entanto, entre o Guido e a Nora nunca se levantou a minima
questao sobre se, e ate que ponto, se deviam envolver, mesmo depois do
nascimento do seu primeiro filho. Muitas vezes cada um deles nao sabia o
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que o outro andava a fazer. EIe sabia que da foi, algumas vezes, il. SuaziIandia
eom earros. E, durante um eerto periodo, ele saia todas as noites para arrumar
eoisas em earros. O Guido esteve envoivido na prepara<;ao do earro para
Vortrekkers Hoogte que o Raehid desereveu de forma taG viva.
O Raehid foi viver eom e1es. De vez em quando desaparecia e saItava
a veda<;ao e o Guido Iembra-se de ter ido il. proeura dde quando foi preso na
SuaziIandia.
O Guido tinha muito orgulho no seu pequeno Renault 4 e eonseguia
meter uma por<;ao de eoisas no earro.

Guido: Eu era bastante bom a encontrar IlIgares para esconder coisas. Um
Renault 4 tf Uff/ carm espantoso para escollder armas. Toda a gente pensa qlle tf
pequeno de mais para isso, mas podem-se esconder uma porfao de coisas num
Renault 4. Eu metia-as na pmte vazia por tras do ballco de tras. Alim disso o
Renault tem till/a estrutura de metal que tf oca. Conseguia meter la 4 ou 5 dessas
shildpads. Fazia isso e tinha a patte de tras cheia de minas ou !ci como tf que se
chama dquilo. A questao era: Aquilo parecia estar normal mas, logo que alglltfm
se tentava sentar no banco de tras, imediatamente sentia que havia ali alguma
coisa. Estacionei no hotel George em Manzini. Af chegou o Chtis. Com duas
rapmigas. O que eu, honestamente, achei ma! Nao era correcto. Eram suazis ou
sul-eifticanas? Nao havia razao tlenhuma para trazer as duas rapmigas d minha
presenfa e elas viram isso na minha cara. E, ainda por cima, ele disse: "Vais
para Mbabane. Deixa-as ir no banco de tras do calTO. "
(Guido ri-se deseonfortavelmente)
Disse-lhe para mandar embora as rapmigas e depois disse-lhe que era esttipido
convidar as rapatigas a estarem presentes. Era um lugar cheio de contactos. Ja !ci
tinha estado antes. Era tambtfm o local onde eu normalmente descarregava o
CatTO. Foi muito mau.
Com odevido respeito pelos nossos eamaradas taG envoividos, oChris
eomportou-se numa forma muito tfpiea do ANC. Por vezes dava para se
ficar completamente furioso eom a falta de disciplina entre os eamaradas e
eomo eles expunham outros so para se exibirem junto de umas raparigas.
Teve tambem outras desaven<;as eom os eamaradas do ANC. A pior
foi re1acionada eom o ataque a Voortrkkers Hoogte.
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Guido: FiqueifU1ioso) absolutamentefurioso eom os dois Ooe Slovo e Rachid)
quando o meu nome foi publieado nos jornais relacionado eom o Vo01trekkers
Hoogte. Exigi uJ/Ja expliea;ao sobre eomo foi possivel o meu nome apat-eeer
relacionado eom toda aquela opera;ao. Como e que eles obtiveram o meu nome.
Nao havia nenhuma razao para isso.

o papel do Guido era ir a Africa do Sul, junto com o amigo David
Hedges. Eles fingiam que iam a Africa do Sul comprar abastecimentos para
a Universidade, gravadores de som e coisas dessas.
Guido: Registcimo-nos num hotel em Pietretiej. Com os nossos pr6p1ios nomes.
Porque nao?.. Tinhamos eomprado dois carras em Joanesburgo de um vendedor
de carros em segunda mao e tinhamo-los registado em nome do David e no meu) e
eonduziJJJo-/os de regresso a Pietret1iej. Nao e uma estrada eOJJJ JJJUllo transito.
PassaJJJos uma noite eJJJ Pietretliej ejoJJJOS para Manzini. Aeho que nos pediram
para abandonar os earros nuttJ sftio qua/quel' eom as ehaves na igni;ao edesapareeer.
O que aeonteeeu foi que os carros foram usados por pessoas envoIvidas no
Vootrekkers Hoogte e) poueo depois) um desses fulanos envo/veu-se numa
pancadmia domestica eom a mu/her. Amea;ou a mulher eom umapisto/a Makat,ov.
A mu/her denuneiou-o a poNcia. E/es prendem-no. Viram que ele tinha uma
pistola e) ainda por eima) Ut/Ja pistola rtlssa. COlJJe;aram a tott/mi-lo. O fulana
revelou o meu not/le e o do David Eu nunea o tinha visto na vida. Foi a exp/iea;ao
que me derat/I...Nao estou a Clitiear ofitlano por ter 1-evelado os nomes. Mas ele
nao os podena ter revelado se nao os sO/lbesse) e 6bvio.
O meu segundo jilho naseeu a 5 de Fevereiro de 82. A historia aparecetl nos
Jornais a 15 de Fevereiro de 82. A 14 eu tinha ido a Nelspruit por causa do
Raehid FiZ o que tinha a fazerpor lci epensei) eOlJJigo pr6p1io) se devia ou nao
il' ate a fiymteira e seguir para Maputo. Nessa altura o problema dos bandidos
armados ainda nao era tao grave eomo joi mais tarde) masJa eram uma amea;a.
Ou devia jiear em Nelspruit, num hotel, e seguirpara Maputo a 15? Pottanto
deeidi que que1ia vo/tar, sabendo que tinha lci a minha mulher eom o beM de dez
dias e eom uma Clian;a pequena. Cheguei a easa as oito - nove da noite. E a
plimeira eoisa que aeonteee e te/ejonarem-me e uma voZ de mu/her dizendo "Sou
fitlana) l-epotter do Rand Dai/y Mail. Pode eonjirmar que esteve envo/vido no
ataque ao Voortrekkers Hoogte?" FiZ um barulho no te/ejone) eomo se tivesse
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havido um carte na ehamada e rapidamente telefomi ao Joe. "Hei, Joe, o que f que
esta a aeonteeer?)) A mulher tinha obtido a hist61ia do amante, que era membro
do Special Branch.
Isto quer dizer que passei a ter o meu nome na lista das pessoas proeuradas, na
]ronteira. Estas eoisas aeonteeem, i claro, mas aquilo signifieou que joi a ultima
vez que fui abertamente el Afriea do Su!. Contintto a pemar que eseapei por
muito poueo de ser apanhado e, provave/mente, ser mandado para a eadeia, eomo
aeonteeeu el Helene.
Bem, essas eoisas aeonteeem e nos somos todos humanos. E se havia alguim que
tentava diseiplinar a sua gente) precisamente para tentar evitar este tipo de eoisas,
e era por isso que eu gostava de trabalhar eom ele, era o Raehid.
Aquilo tornou-se tambem numa questao academica e o Reitor, Fernando
Ganhao, chamou-os e deu-lhes um raspanete sobre nao confundir a vida
academica com outras coisas. Mas, um pouco depois, acrescentou que eles
tinham feito exactamente o mesmo tipo de coisas quando estavam na
Tanzania. A preocupa<;:ao dele era com a seguran<;:a dos dois academicos.
"Sentem-se em seguran<;:a nas casas onde vivem? Querem mudar de casa?"
O David nao estava interessado e o Guido tambem nao, de momento,
embora estivesse consciente que a casa dele estava muito exposta.
Guido: !l1ais talde) muitos anos mais talde, vi o relat6rio da policia. Ainda
tenho uma eopia. Ouando nos registamos no hotel em Pietersretiej, a minha
ealigrafia era melhor que a do David. Ele escreveu o enderefo da mae, que era o
seu antigo enderefo. Mas eles nao eonseguiram If-lo. No meu easo, dei o meu
enderefo oJieial, que era onde os meus pais viviam, na Bilgiea. E eles teleJonaram
ao meu irmao e perguntaram: Onde esta o Guido? E o meu irmao disse que eu
era professor em MOfambique e fieou lJIuito embarafado por ter revelado o meu
enderefo. Eles publicaram uma grande jotograJia da easa dos meus pais.
Os sul-africanos exigiram a extradi<;:ao do Guido. O que foi, obviamente,
recusado. Ele foi chamado a embaixada e disse-lhes que nao tinham nada a
ver com as suas actividades. Mais tarde, Koetzee, chefe da policia de seguran<;:a
da Africa do Sul, apareceu na radio a dizer que havia outras formas de levar
as p~ssoas a justi<;:a, e foi nessa altura que o Rachid sugeriu ao Guido que
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mudasse de casa. E fosse viver perto da Presidencia. Portanta ele e a farruua
mudaram-se para outra casa.
Esta foi a historia seria de Voortrekkers Haagte, mas o Guido tern
urna serie de outras, algumas muito divertidas: Aqui vai urna:
Era o Guido que devia fazer um buraco que outras pessoas iriam usar
para esconder armaS e outro material, aquilo a que se chamava Dead Letter
Box (DLB). Eneantrou um bom lugar num pequeno bosque e comec;ou a
cavar o buraca. Ai descobriu que havia urnas pessoas a observa-lo. Que fazer?
Rapidamente baixou as calc;as e as cuecas e agachou-se em cima do buraca,
fingindo que o estava a usar para a sua higiene pessoal. Bravo pela reacc;äo
rapida!
O Guido refere muitas vezes a sua colega Helene Pasteurs que era
urna linguista no seu departamento. Ela tambern trabalhava para o ANC. E
tanto que o Guido, que era chefe do departamento, teve que a criticar numa
reuniao formal por nao estar a cumprir as suas obrigac;:6es na Universidade.
A primeira coisa que o Guido ouviu nos noticiarios quando ele e a
famlia acabaram por decidir regressar a Belgica foi que a Helene tinha sida
:1r:1nhacla pela polfcia sul-africana. Imecliatamente ele, o Marc Wlll\·t~ e outros
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iniciaram uma campanha para a sua libertac;:ao e conseguiram colocar um
anuncio, todos os dias, no jornal a dizer que a HP estava ha tantos dias na
prisao, em Pretoria. Fizeram-no durante os quatro anos em que ela e o antigo
companheiro, Klaas de Jonge, estiveram presos.
A Helene Pasteurs - de origem holandesa mas que, num primeiro
casamento, esteve casada com um belga e era, portanto, considerada cidada
belga - escreveu a sua autobiografia sobre os acontecimentos que levaram a
que ela fosse apanhada e aos seus, quatro anos de prisao. Pagou um prec;:o
pesado. O mesmo aconteceu com os seus qua tro filhos. A sua biografia ainda
nao veio a publico, mas a historia a volta dela e do seu companheiro, Klaas
de Jonge, foi contada em varios lugares, entre os quais por Connie Braam no
seu livro sobre a Operac;:ao Vula. Portanto nao entramos aqui em pormenores.
Sem que nos o soubessemos, a Helene nao trabalhou so por
solidariedade com o ANC, mas recebeu treino militar e tornou-se membro
de pleno direito do MI<. So no que dizia respeito aos filhos e que ela nao era
do ANC. Eles queriam muito juntar-se aos Pioneiros nas suas actividades
semanais e encontros mas nao foram autorizados. Que penal
O ANC usou a Helene para muitos fins. E, muitas vezes, os limites
correctos eram ultrapassados. Ela ate ja tinha sido avisada pelo Joe: "Es tu
propria quem tem que trac;:ar os limites. Vai haver muitas ocasioes em que te
vamos pedir coisas por haver necessidade ou conveniencia de se fazerem
coisas que nao sao da tua responsabilidade. Ate mesmo eu te pedirei para
fazeres coisas fora da tua area. E tu tens que ser firme e decidires se as
queres fazer ou nao."
As vezes ela fazia coisas a pedido do Rachid, cujas Operac;:oes Especiais
eram controladas pelo Joe Slovo. Noutras ocasioes recebia ordens
directamente do J oe, na sua qualidade de dirigente do Conselho
Revolucionario. Outras vezes apoiava os aparelhos politicos. E ainda outras
vezes ia, por razoes pessoais, ficar com E.B. na Suazilandia, quando ele estava
la em c1andestinidade profunda. Algumas vezes isto era inevitavel, outras
vezes o ANC meteu por atalhos muito perigosos e esqueceu-se dos principios
por si proprio criados.
Pediram-lhe para fazer o reconhecimento de Phalaborwa (logo a seguir
a fronteira). O seu papel era fornecer a Frelimo informac;:oes sobre o
crescimento do MNR, quando se mudararp de Salisburia para Phalaborwa
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em 1980 para serem treinados e infiltrados e sabotarem Mo<;:ambique. Ela
estava, portanto, a trabalhar para o ANC no seu trabalho para a Frelimo.
A Helene tinha ido viver paraJoanesburgo, fingindo que estava a estudar.
Foi la que ela foi apanhada. Na mesma altura o seu antigo companheiro
Klaas tambem foi detido, mas, a caminho da esquadra da policia, ao passarem
em frente a Embaixada Holandesa, conseguiu fugir epedir refugio la. Ja nao
me lembro quantos anos ele la passou mas recordo-me do grande
acontecimento que foi a troca dele pelo famoso espiao sul-africano, membro
do CCBI33, du Toit, que foi apanhado em Cabinda ao tentar activar uma
bomba nos campos de petroleo nessa zona do Norte de Angola. A razao
porque me lembro taG bem dessa troca e porque ela se realizou no aeroporto
de Maputo onde o Pik Botha, em pessoa, entregou o Klaas e "recebeu" o du
Toit. O Klaas foi a seguir enviado de aviao para aHolanda.
Embora a Helene tenha passado tempos muito duros na cadeia,
manteve-se fiel ao Movimento, a tal ponto que, quando lhe ofereceram a
saida da cadeia, e foi aconselhada por Oliver Tambo para aceitar, ela recusouse porque ja devia ter sido concedida amnistia a outros antes dela, outros
tambem tinham familia a espera deles. Recordo-me de ter recebido um
telefonema do Guido a perguntar que conselho lhe devia ser mandado atraves
do advogado. Era a altura em que varios outros dirigentes foram autorizados
a sair da cadeia sob a condi<;:ao de se recusarem a qualquer ac<;ao violenta no
futuro. Mas quem a "for<;:ou" a sair foi Oliver Tambo: ''A partir de quando e
que deixaste de cumprir as ordens que te dou?". A Helene queria outras
razöes para alem da familia, mas OR nao aceitou isso e disse que ela tinha
que cumprir as ordens.
Mas so uns poucos deram uma contribui<;:ao taG "heroica". Muitos dos
amigos do ANC davam o seu bocadinho em silencio para o avan<;:o da luta.
David Hedges, que foi acima mencionado, junto com o Guido, foi um desses
casos. Ele proprio e uma pessoa muito calada e lembro-me da minha propria
surpresa quando encontrei um dos camaradas, o Freddy, a porta do seu
apartamento e me apercebi que ele devia estar a viver em casa do David.
Nao suspeitava, de todo, que isto estivesse a acontecer. Se nao fosse por
causa do artigo sobre Voortrekkers Hoogte ninguem teria pensado que ele
'" Civil Cooperation Bureau (Gabinete de
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estivesse directamente envolvido.
Ele nao era, c1aramente, do tipo heroico, no sentido c1assico do termo.
Mas era urna pessoa em quem se podia confiar cem por cento.
Era com este tipo de pessoas que o ANC adorava trabalhar.Um outro
caso era o de um casal dinamarques. Eram pessoas que trabalhavam muito,
tinham dois filhos e, por isso, nao tinham muito tempo para actividades sociais.
No caso deles, no entanto, esta forma de vida tambern se tornou urna
necessidade que indirectamente lhes foi imposta pelo ANC porque tinham
um trabalho a fazer para a Sue e o aparelho politico, que era muito sensfvel.
O Finn e aGrethe Tarp tinham trabalhado durante dois anos na
Suazilandia, ela como perita associada da FAO num projecto de sementes,
ele como director de Investiga<;:ao e Planifica<;:ao no Ministerio da Agricultura.
Faziam a vida social normal, apolitica, da Suazilandia, e o seu primeiro filho
nasceu la em 1980. Conheceram a Sue atraves de uns amigos holandeses
durante urna das suas viagens a Suazilandia. Quando estavam para terminar
a sua estadia na Suazilandia ofereceram-Ihes empregos em Mo<;:ambique. Antes
de sair da Dinamarca o Finn tinha estado interessado e, de algurna maneira,
envoivido no trabalho contra o apartheid mas nunca tinham sido membros
de nenhum partido politico e, embora o Finn tivesse lido urnas coisas sobre
o marxismo nao era, de forma nenhuma, um comunista. O apoio aos povos
oprimidos e contra o apartheid eram a base do seu envolvimento humano e
politico. Foram viver para urna casa no Sommerschield nao muito longe da
casa do Sertorio, onde nasceu o seu segundo filho, em 1984. AGrethe
trabalhava para o controlo de sementes e o Finn como economista no
Ministerio da Agricultura.
No prinefpio a Sue pedia-Ihes para albergarem um camarada por alguns
dias. Mas so depois de algum tempo e que a Sue lhes perguntou se estavam
interessados em ajudar numa base a mais longo prazo. Eles concordaram.
Pediram-Ihes para esconderem os arquivos politicos do ANC sobre actividades
operacionais, particularmente o material relacionado com o trabalho do Zuma
e da Sue. O Finn e aGrethe imediatamente concordaram. Mas a consequencia
deste envolvimento era que eles tinham de manter urna imagem muito
apagada. Foi um acordo discreto e silencioso. Por vezes era diffcil nao
participar quando come<;:ava urna conversa sobre politica - e, nessa altura,
elas eram interminaveis.
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Finn admira-se hoje, tantos anos mais tarde: "Sera que exagenimos
as nossas cautelas?" Mas rapidamente se tornou urna eoisa natural, e parte
da sua vida oeupada, o manterem-se isolados da vida politica de Maputo.
Normalmente a Sue era o linico contaeto real eom o Movimento. Eles sabiam
gue a Nadja era parte da rede e que a Helena e o Ed tambem eram, mas,
basieamente, conheeiam a Helena e o Ed atraves do infantario dos filhos e
nao faziam perguntas. O Finn interroga-se sobre se o Ed e a Helena sabiam
do envolvimento deles. Provavelmente so num estagio posterior. O infantario
tambern era o ponto de eontaeto eom o Rob Davies e a mulher, a Judith.
Continuavam a ter pessoas que fieavam la em easa, em raras oeasioes,
uma das guais foi o Gab gue la fieou duas semanas. Para alem disso so
reeebiam pessoas gue fieavam uns dias a eaminho do interior da Africa do
Sul.
Deram-se muito bem eom a Sue, gue se tornou amiga da familia.
Aehavam-na muito animada, engra<;:ada. Urna pessoa interessante de forma
gue fieavam eom urna melhor ideia sobre o que estava a aeontecer apesar de
estarem a perder por falta de interae<;:ao eom outras pessoas. Obtinham muita
informa<;:ao da parte dela o gue lhes permitia ter uma melhor compreensao
do conjunto da situa<;:ao. Houve tambem pessoas VIP que por la passaram e
foram jantar eom eles. Aguilo era entusiasmante.
Continuaram o trabalho ate se irern embora em 1988. Quando o
relaeionamento entre o ANC e a Frelimo se tornou tenso, o dever deles de
ficarem em total sileneio sobre os arquivos tornou-se ainda mais importante.
Tudo o gue o Finn sabe dos arguivos e gue eles foram levados.
Provavelmente em 1987, guando a Sue foi for<;:ada air-se embora. Ate onde
ele sabe, so a Sue e que tinha aeesso aqueles arquivos. Eia ia la a easa e
trabalhava la. O gue teria aeontecido se ela tivesse sido morta, nao sabe.
O Finn tinha uma posi<;:ao e um passaporte diplomaticos devido ao seu
trabalho na FAO. Era mais uma razao para fiearem calados. Ele pensa gue
teria sido despedido se tivessem sido apanhados em alguma coisa. Havia
urna grande disdneia entre o apoio taeito e o ofieial.
Quando deixaram o pafs em 1989 ofereceram o seu Peugeot ao ANC,
urna coisa gue a Sue vinha a pedir ha muito tempo e que bastantes eooperantes
faziam. Para apoiar o Movimento e porgue nao podiam levar Metieais para
fora do pajs.
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AS ULTIMAS CONVULSÖES DO APARTHEID
Tinhamos chegado aos ultimos dias do regime do apartheid. Dizia-se.
Mas aquilo que nos sabiamos e viamos era que as coisas se tornavam cada
vez mais dificeis. Os ataques dos boers e os assassinatos pareciam nao ter
fim.
Entre os poucos camaradas que tinham chegado a Mo<;ambique apas o
Acordo de Nkomati estava um grupo de jovens jornalistas que tinham
trabalhado no Departamento de Informa<;ao e Publicidade, DIP no ANC.
Havia um acordo assinado em 1982, atraves da declara<;ao de Kadoma, no
Zimbabue, entre os Minis tros da Informa<;ao da SADCC segundo o qualos
paises da SADCC deviam apoiar a forma<;ao dos jornalistas do movimento
de liberta<;ao. Mo<;ambique aceitou essa clausula e recebeu cinco dos nossos
camaradas. Eram o Ben, o Gibson, o Richmond, o Charlie e a Malaya - pelo
menos era assim que lhes chamavamos - e come<;aram a trabalhar em
diferentes sectores da informa<;ao, na radio, na AlM, etc.
O Gibson trabalhava na Radio Mo<;ambique com o Dan. Era baixo.
Era muito simpatico e um bom amigo e toda a gente gostava de1e. Uma noite
foi a uma festa organizada pelo Representante do ANC, a altura, o Sipho, e
bebeu cerveja de uma lata. Pouco depois ficou com os pes paralisados e a
paralisia espalhou-se pelo corpo. O Gibson Ncube teve uma horrive1 morte
oito dias mais tarde no Hospital Central, a S de Abril de 1987. O assassino
estava presente na festa. Tinha ttazido a cerveja envenenada da Africa do
Sul e viu o Gibson a despejar a lata. Nao o conheciamos nem, obviamente,
sabiamos porque la estava e que ele estava ligado ao incidente.
Sepultamos o Gibson. E fomos a cerimonia do lavar das maos. Nos,
que ja tinhamos sepultado tantos camaradas, estavamos horrorizados. Nunca
nos habituamos aquilo. O que e que tinha aconteddo e como? Quantas vezes
ja tinhamos feito festas? Quantas garrafas de cerveja ou whiskry ja tinhamos
consumido? Quem seria o proximo? Qual seria o metodo para nos matar da
proxima vez?
Foi pouco depois deste acontecimento que o nosso filho Themba teve
que voltar para a escola em Harare. Quando ele chegou la ao aeroporto viu
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alguns camaradas que conhecia de Maputo e pediu-lhes boleia para a cidade.
Disseram-lhe que era clara que o levavam mas primeiro tinham de levantar
uma encomenda na alfandega. Era um aparelho de televisao. Seguiram para
a cidade. Deixaram o Themba e continuaram ate casa do Chiliza, um antigo
camarada de Maputo que vivia agora com a familia em Harare.
A televisao estava armadilhada e explodiu no momento em que a mulher
do Chiliza, Tsitsi, inadvertidamente a ligou. Matou-a instantaneamente.
Nao e so na minha mente que estes dois acontecimentos, o
envenenamento do Gibson e a morte da Tsitsi, estao ligados. Oassassina foi
o mesmo homem. Depois de ter levado a familia do Gibson ao funeral, em
Maputo, Leslie Lesia recebeu instru<;:öes do Gabinete de Coopera<;:ao Civil
para realizar a sua ac<;:ao seguinte. Devia levar um aparelho de televisao
armadilhado ao escritorio do ANC em Maputo e entrega-lo ao vice
Representante, Herbert Thabo, de forma a que explodisse la. Mas um dos
funcionarios do escritorio do ANC, Mhlope tinha oferecido o aparelho ao
Frank Chiliza, seu antigo colega e pediu-lhe para o entregar ao Representante
Chefe no Zimbabwe, Reddy Mzimba.
Toda a historia de Leslie Lesia e contada por Jacques Pauw no seu
livra: Into the Heart 0/ Darkness (capitulo 16). O aspecto mais importante da
historia e que o propria assassino era um homem inocente que foi persuadido
a tornar-se um agente para a CCB do apartheid. Pauw conta como ele foi
apanhado pelo ANC a colaborar com o CIO do Zimbabwe quase lago a
seguir a estes acontecimentos; como foi tarturada; e como acabou numa
prisao do Zimbabwe como o preso negro com a maior condena<;:ao na historia
daquele pais. O meu conhecimento e tolerancia nao foram tao lange. Eu
sabia que ele tinha morto dois bons camaradas, muito proximos de nos, e
sabia que ele podia muito facilmente ter marta o meu filho se ele, por acaso,
tivesse decidido nao Ekar no carro e tivesse ido ajudar a instalar o aparelho
de televisao.
Foi mais ou menas por essa altura que um grupo de comandos sulafricanos atacou um apartamenta proximo do do vice Representante do ANC,
Herbert Thabo. For<;:aram a porta e entraram disparanda a torta e a direito.
Era de noite e havia la duas pessoas a dar mir. Nao conseguiram sequer fugir
para pracurar pratec<;:ao. Era um casal mo<;:ambicano de name Panguene.
Nunca descobrimos se tinha sida um engano. Sera que os comandos
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Albie Sachs poucos momentos
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queriam matar o Herbert mas enganaram-se e
foram ao apartamento errado? Ou sera que ()
"engano" foi propositado?Ja havia varios easos
em que moc:;:ambieanos foram atingidos em vez
dos eamaradas do ANC. A nossa seguranc:;:a
nao os podia proteger nem dar-nos aresposta.
Quem era o alvo? Estariam eles a tentar eriar
uma barreira entre nos e os moc:;:ambieanos?
A nfvel pessoal eu, de repente, fiqucl
muito assustada. Tfnhamos passado anos a
levar os miudos para novas easas durante a
Gibson Ncube
noite. Tfnhamos passado anos a eonvivcr de
vez em quando eom quadros na clandestinidade.Tfnhamos visto eamaradas
a morrer e tfnhamos transformado o eemiterio em mais um lugar de eneontro.
Mas, de repente, este aeontecimento atingiu-me eom muita forc:;:a e eu insisti
em que enviassemos o nosso tereeiro filho, na altura eom 13 anos, para
393

Naefja Manghezi

a Dinarnarca, para ficar com a irma, que cinha 19 anos. O propria Themba
estava cansado do racismo na sua escola em Harare e preferiu juntar-se a
irma e ao irmao no seu lar a 3.
Senti um alivio enorme. Como se alguem tivesse tirado um grande
peso dos meus ombras. Dm peso de que eu nao me tinha apercebido, devido
a toda a minha ansia de servir a "causa". Estava capaz de voar. De repente.
Com os miudos para longe, num lugar seguro, era possivel voltar arespirar.
Estava tudo relativamente calmo. Parecia calmo.
Chegou o 7 de Abril de 1988. O Dia da Mulher Mo<;:ambieana. Dm
feriado. Dm amigo entra de rompante em nossa easa e quebra a paz daquele
dia. Aquela eara, aquela exeita<;:ao. Lembrei-me imediatamente do que tinha
acontecido no dia em que alguem nos trauxe as noticias sobre a Ruth First.

o A/bie. Nao sei sejoi mOlto. Nao sei muita coisa. Masjoi uma bomba. Exp/odiu
no carro de/e.
Nao houve tempo para refleetir. Sem troearmos palavra dividimo-nos.
O Alpheus foi saber mais informa<;:6es e avisar os eamaradas no Eseritorio e
nas suas easas. Eu fui direetamente para o hospital. Entrei hi para dentro.
Aquilo cinha aconteeido ha tao pouco tempo que o pessoal do hospital ainda
nao tinha tornado nenhumas medidas. Poueo depois ehegou a amiga peruana,
a Lucia, a eorrer. Ela e o Albie tinham-se acabado de separar na semana
anterior. Mas a sua amizade nao cinha sido quebrada. Olhamos uma para a
outra. Tentarnos responder as perguntas uma da outta. Tinha acontecido no
entroneamento das avenidas Julius Nyerere e Eduardo Mondiane Mesmo
por baixo do apartamento dele. Quando ia a entrar no carro para ir para a
praia, o que fazia sempre aos domingos e feriados. Teria sido ele a detonar a
bomba ao ligar a igni<;:ao ou teria sido por eontrole remoto a partir do outro
lado da rua, onde a Missao Comereial Sul-Afrieana tinha a sua sede? Mais
tarde vimos fotos. O lugar era muito perto da Televisao Experimental e alguns
jornalistas eorreram para la a tempo de obter imagens, as primeiras imagens
horriveis do incidente.
Nao havia muita esperan<;:a de que ele sobrevivesse. Mas, no momento
em que eu e a Lucia conversavamos ele estava nas maos, muito capazes, de
um jovem medico mo<;:ambieano, Ivo Garrido (o aetual Ministro da Saude).
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Isso era reconfortante quer devido a sua reputa<;ao como cirurgiao, quer
porque era um grande amigo do Movimento. Podiamos confiar nele.
Apercebemo-nos, na nossa espera ansiosa, que eramos as unicas pessoas
que tinham conseguido entrar. Nesse momento o hospital ja estava isolado e
ninguem estava autorizado a entrar. Ao fim de algum tempo o Conselho de
Ministros apareceu no sitio onde estavamos, um a um, e reuniu-se numa sala
por tras de nos. Estavam a elaborar o comunicado de imprensa e a declara<;ao
da direc<;ao.
Continuava a nao haver noticias da Sala de Opera<;6es. Haveria maneira
de falar com um medico? A opera<;ao durou horas e horas. Pelo menos o Ivo
nao tinha desistido. Enquanto ele la estivesse dentro ainda havia esperan<;a.
Sabiamos que nao podiamos sair nem por um segundo porque nunca nos
voitariam a permitir que entrassemos. Tentavamo-nos acalmar uma a outra.
Sola para o fim do dia soubemos que o Ivo tinha tido que amputar um bra<;o
e que as perspectivas em rela<;ao ao resta da opera<;ao eram optimistas. O
Ivo e a sua equipa tinham feito o seu maximo. Tinhamos que esperar para
ver se tinha sido suficiente. E concordamos em sair.
Permitiram aLucia que voltasse la uns dias mais tarde. Mas a seguran<;a
era muito apertada. O Albie foi mesmo mudado de uma enfermaria para
outra porque havia indica<;6es de problemas de seguran<;a naquela onde esteve
primeiro. N unca comeu comida do hospital, por medo de que fosse
envenenado e a Alma cozinhou todas as refei<;6es que ele comeu.
Autorizavam-na a entrar. E tambem aos dois filhos, que tinham vindo de
Londres para visitar o pai. E, passados uns dias, quando a situa<;ao se
estabilizou, a imprensa e a televisao foram convidadas a la ir.
Como ele foi levado para continuar os tratamentos em Londres, partindo
num helicoptero que pousou no tecto do Hospital Central e como continuou
a viver e lidar com o seu problema sem nunca ter caido em depressao. Como
ele, mais tarde, falou com o homem que colocou a bomba, esta tudo descrito
no seu livro "The Soft Vengeance of a Freedom Fighter" (A Suave Vinganra de Um
Lutador pela Liberdade).
Mas o que sempre me espantou foi e1e nao ter nenhuns traumas ao
passar no local da tentativa de assassinato, em frente ao apartamento dele.
Ele pura e simplesmente nao tem, nem conscientemente nem
inconscientemente, nenhuma recorda<;ao do que aconteceu quando a bomba
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explodiu.
Um outro acontecimento na comunidade do ANC teve lugar nesse
mesmo ana em Dezembro a caminho de Janeiro de 1989, mas ficou sempre
em segredo e nunca foi total mente esclarecido.

ZOL-t
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Tommy

Zola

o Tommy e a Zola tinham-se casado. O Tommy trabalhava no Instituto
do Caju e, portanto, foi autorizado a ficar depois do Acordo de Nkomati. A
Zola trabalhava no Escritorio do ANC como responsavel pela logfstica, desde
o mini-Nkomati. Tinham-se mudado para um apartamento num dos andares
de cima de um predio no Alto Mae. Sentiram-se sempre em grande seguran<;:a
porque a sua casa ficava proxima da de estruturas militares da Frelimo. A
unica forma de entrar era pela porta principal.
Estava calor, em Dezembro. Dormiam com as janelas abertas. Mas
urna noite houve um barulho estranho na varanda. O Tommy acordou e viu
urna sombra na varanda iluminada. Talvez fosse apenas um sonho. Mas o
barulho continuava. Parecia que alguem estava a cortar a rede mosquiteira
Ele acordou a Zola. O barulho parou. O Tommy foi a varanda, abriu as
cortinas e ja so viu a parte de baixo de urna farda militar. O homem estava a
ser puxado para cima e desapareceu. A Zola correu para o lugar onde
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guardavam a arma, pegou na AK e foi ate a sala de jantar. Ninguem. Foram
ate a porta e viram que, de facto, alguem tinha cortado a rede mosquiteira.
Verificaram a porta da cozinha e a porta principal. Nada.
O Tommy foi imediatamente ao 100. andar onde sabia que morava um
militar da Frelimo. Bateu a porta, embora fosse a meio da noite. Quando o
oficial se levantou o Tommy insistiu que ele fosse ver o que tinha acontecido
e que alguem tinha sido descido do terra<;o.
Desceram juntos e foram a casa ao lado, onde havia um posto militar.
Depois de falarem com o comandante subiram todos e foram ao terra<;:o.
Tinha cafdo cacimbo de madrugada e, por isso, havia pegadas no
terra<;o. O Tommy disse:
Tommy: "V9a, sellhor oficial, estas pegadas. Algucm alldou por aqui. Ele
saltolt o I/IIIJ'O, mes//lo por cima da millha varallda...pode-se ver qlte foi mada
uma corda, ela rofou qltalldo puxaram por algltCIII. JJ A corcla Ilao estava Id /IJaS
estava a malTa deixada pe/o rofal: E podial/I-se verpegadas Ila parede do IIIOI/Jento
em qlte opuxaram para cima. Pegadas Ila parede vettical. O qlte quer dizer que
algucm tinha andado pela parede. O capitao estava espantado. "Como c que
aquilo podia ter acontecido? Ouem Cque ali tinha estado?JJ NinguCJtl respondeu.
Tiveram um Natal muito frustrante, pensando que poderiam ser
atacados na noite de Natal ou na do Ano Novo. Nao conseguiam dormir
sossegados. Se aquela pessoa queria assaltar a casa, porque havia de vir a
noite e nao durante o dia, enquanto eles os dois estavam a trabalhar? Puseram
grades na porta enas janelas.
Comunicaram os facto s a seguran<;a mo<;ambicana e ao ANC e, em
Janeiro, exactamente um mes depois, a 20 de Janeiro, voltou a acontecer
algurna coisa. Acordaram de manha, ligaram a televisao para ver o noticiario.
Nao havia sinal. Nao havia sina1? O Tommy abriu a porta do quarto para a
varanda. O descodlficador da antena tinha desaparecido. Tinha sido cortado.
Nessa altura quando se queria ver televisao era necessario ter um
descodificador no telhado ou numa varanda - Como e que aquilo aconteceu?
E porque? Informaram a seguran<;a doANC. Era sexta-feira. Foram trabalhar.
Voltaram ao firn da tarde.
Estava calor. Jantaram cedo. A Zola decidiu ir-se deitar as 21 horas.
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o Tommy ficou na sala de estar mas, as lO, decidiu ir dormir. Verificou
se a outra porta do quarto estava fechada. A cozinha. Fechada. E fechou
todas as jane1as, embora estivesse um calor insuportavel.
Tommy: Nessa noite decidi nao usar pjjama. Estava de calfaes. Fui buscar a
AK e tinhamos tambem uma Makarov. Coloquei-as no chao. Eu dormia com a
arma. A luZ da varanda estava acesa. Cerca das duas da manha a porta da
varanda da cozinha Joi arrombada. Eu so disse: Kha. Saltei da cama) jui pelo
cOJndor att el cozinha. Vi uma pessoa na varanda com um passa-montanhas. A
cara coberta. Nao podia acreditar no que estava a ver. A Zola tambem ja tinha
acordado. Pus a espingarda em jogo semi-automatico. Nunca tinha usado uma
arma na vida. Mas sabia que era ele ou nos. E) com base nas experiencias
previas) em que camaradas Joram mortos nas suas casas no Lesoto) et11 Maseru)
no Botsuana) em Angola) eu sabia que aquele era o momento em que nos famos
tornar estatfsticas de vftitJlas dos assassinos do apmtheid E o meu corpo jicou
muito jrio. Estava arrepiado. Sentia muito jrio. Ajoelhei. Tfnhamos um pequeno
congelador. E eu qjoelhei-me ali. E aquele homem estava inquieto tentando adaptar
os olhos el escuridao da casa.
Ele nao me viu por causa da escuridao. Estava a tentar adaptar a vista para
poder ver movimentos dentro de casa e saber se tfnhamos ouvido o barulho ou nao.
Respireijund0 muitojundo. E disse para mimprdprio: ':Se isto tem que aconteceJ;
assim srJa.» oproblema que eu tinha... nao se pensa racionalmente... era:
''Quantos serao eles?» Eu podia disparar ejalhar. Eles podiam responder ao
jogo.
A Zola aproximou-se. Ela tinha granadas. Ja tinha as cavilhas preparadas.
Nao jaMmos. Ela apenas saiu da cama epegou nas granadas. Entao eu qjoelheime. Quando ele empurrou aporta eu disparei. Nao sei como e que aquilo aconteceu.
Mas o primeiro tiro entrou-Ihe pela testa. Empurrou-o para longe da porta. O
impacto da bala empurrou-o contra a parede e trouxe-o de volta. Ele bateu na
parede e voltou a correr para nos outra vez. Uma segunda bala (o Tommy.
estala os dedos para ilustrar). Ao mesmo tempo que disparava podia ouvir
passos a correr no terrafo do pridio. A jugir. E abriJogo.
Eu disparava) disparava) disparava. Esvaziei o carregador nele e tambem na
parede. Uma bala atingiu aparede efez ricochete e atingiu-me aqui. Tive muita
sorte por ter sido de raspao. E depois o tiroteio parou.
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Endo ele viu aquilo: o homem estava morto. Havia urna po<;a de sangue.
O Tommy foi ao 100 • Andar e chamou o capitao com quem tinha falado
antes. Foram imediatamente ao terra<;o:
Tommy: Adivinha o que eneontramos: sandalia~ porque o homem jOi desea/fo.
Tinha deixado os sapatos no terrafo. Tinha vo/tado a eortar o meu deseodifieadolj
o que quer dizer que antes de irpara a eo:dnhaja tinha estado na outra varanda.
Havia uma eorda que estava amarrada d eseada que dava aeesso ao deposito de
agua) e havia uma eomprida eorda de !!J/on que ia do deposito ati d rua atras.
Entao ele foi-se embora e o Tommy chamou a seguran<;a do ANC e
explicou o que tinha acontecido. Agora o problema era: Como e que dizemos
a Frelimo quem matou este homem? De quem era a arma? Porque o ANC
nao estava autorizado a usar armas. Mas o Tommy, teve urna ideia.

Tommy: Cerea das 9 da manha ehegou todo o eomando mi/itar da Fre/imo: os
eapitae~ os generais e tudo o mais. Toda a hierarquia militar. Disseram: 'Temos
ut/J re!at6rio do eapitao Ju/ano dizendo o que aeonteeeu. E aeonteeeu petto de
insta/afoes mi/itares nossas. EstalJJOs preocupados. " Antes de e/es ehegarem eu
tinha fiito um video. E e/es disseram: "Quem o matou?" Eu disse: "Fui eu."
E/es perguntaram:"Como? Tens treino mi/itar?" Eu disse: "Nao." E e/es
disseram: "Mas) de aeordo eom os tiros so uma pessoa que sabe usar uma art/Ja
eonsegue disparar assim. " Eu disse: "Bem) jOi sOlte. Naque/e tJJomentoJui eapaz
de disparar. " E/es disseram: "Conta-nos eomo jOi que aeonteeeu." Eu tive que
inventar ut/Ja mentira: "Quando aque/e homem arrombou a porta eu sa/tei para
a eozinha. Como estava eseuro Id dentro e havia /uZ do /ado de föra e/e nao me
viu. Eu eseondi-me entre o eonge/ador e a mesa. E/e nao estava a contar eomigo na
eo:dnha. Tinha uma AK nas maos. Quando estava no meio da easa) sa/tei-/he
para cima eom uma grande Jaea de eozinha mas Ja/hei. E quando - porque jOi
apanhado de surpresa - a art/Ja /he caiu e/e eorreu para aporta e apereebeu-se de
que a art/Ja ainda estava na eozinha. Quando tentou vo/tar para reeuperar a
art/Ja eu ehegueiprimeiro d arma e earreguei no gati/ho. Foi tudo. Sim senhor. Sim
senhor. "
Para e!es era eonveniente acreditarem etJJ mim. Tentaram identifiear o homem.
Ninguem sabia quem e/e era. Era ut/J negro. Com eerea de 20 anos. Vinte) vinte
e um. E entao um dos so/dados} eu podia ver que e/e estava a o/har para mim
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pensando: este sacana esta a contar ttma mentira, porqtte esta espingarda enossa.
lvlas ele nao podia dizer qtte ett estava a meJttir, porqtte era ttm dos qtte estava de
servifo qttando sttbimos. Penso qtte havia algttma conivbzcia com os soldados.
O resta da historia e sobre a maneira como o Tomrnyea Zola safram.
Safram do apartamento. E safram do pafs. Safram lago que tiveram
oportunidade. E ate agora ninguem soube do acontecimento. Quem era o
jovem que foi morto? Qual a sua liga<;ao ao regime do apartheid? So se sabe
que eles se queriam ver livres do Tommy e da Zola. E nao tiveram sucesso
porque o Tommy e a Zola estavam alertas.
Rob Davies era urna constante na vida do ANC. Desde a sua chegada
em 1979 ele trabalhou no Centro de Estudos Africanos. A mulher, a Judith,
tambern hi trabalhava ate mudar de emprego e passar a ser coordenadora da
ONG canadiana CUSO e eles mudarem de casa e passarem a poder usar o
carro da CUSO para alem do seu velho Volkswagem carocha verde. Embora
o Rob normalmente usasse a sua mota para ir para o emprego, muitas vezes
levava o carocha quando tinha de ir buscar os miudos a escola e infantario.
Era um homem de habitos e usava a maior parte das vezes o mesmo caminho,
as mesmas horas e os seus movimentos eram facilmente previsfveis. Excepto
quando fazia trabalho c1andestino.
Aparecia muitas vezes na radio dando informa<;öes sobre os movimentos
do regime sul- africano e escrevia artigos e informava outros pafses sobre os
desenvolvimentos no interior do regime.
Tornou-se perigoso para os boers.
Pouco depois do famoso discurso de de Klerk sobre o firn do banimento
do ANC, a 2 de Fevereiro de 1990, o Rob tinha participado num seminario
economico do ANC em Harare quando urna carta bomba explodiu a algumas
ruas do local da conferencia. Michael Lapsley foi o alvo e perdeu os bra<;os
na explosao.

Rob: O mett aniverscirio e o da minha sogra eram mais Ott menos na mesma
altttra. Ela fazia 80 efizemos ttma festa em minha casa. Maio de 1990. De
facto ett tinha dado, naqttele dia, o mett pre-aviso no Centro eplaneava regressar
d Africa do Sttionde me tinham oferecido ttm emprego, pelo telefone, no dia em
qtte o Madiba Joi libeltado. Algttns camaradas da Segttranfa vieram falar comigo
e disseram-me: 'Temos inJormafoes de qtte ttt is o pr6ximo. Depois do Michael
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Lopslry. O iniJJJigo cOl1til1ua activo. )} PortalIto, bem, eu costumava dar lInspasseios
COJJJ aquele equipamel1to COJJl que eu, o AlpbellS e a Almafa,<!amos treiIIo militar
(risas) e aqtlilo cabia peifeitamente 110 meu saco. As millhas 29 balas. Dois
carregadores. Dava tima volta COJII aquilo, adormecia. E entao descob,i cerca de
llJJl mes mais tarde, qual1do ainda estava a preparar o meJ! pd-aviso, que aqui/o
era llJlla coisa histolica. O jomal V1)'e Weekb/ad til1ba pub/icado llJJl artigo
sobre os p/al1os de assassil1ato cOlltra milll. O q/fe tillba acol1tecido Joi que /bes
cbegotl ds maos /fma pasta COJJl dOCl!mentos sobre assassillatos do CCB. Eles
costllJllallam fazer esse tipo de processos e, aparenteJllellte, nessa fase aq/fe/e tillha
sido o Illlico a que a ilJlp1"ellSa tillba tido acesso. O que o CCB fazia, q/falldo
esco/hia alg/fcm COlIlO assullto, era dar-/be /1111 IIlllllero e cOJllpilar lIma pasta de
dOCIIlllentos. Nao me COllSigO ja /embrar do Iliimero. Era 51/ e mais q/fa/quer
coisa. E tillba /lilla pequella biografia. E /lilla exp/icafao da razao porque se
queliaJ11 Iler /ivres da pessoa. UlIla coisa lIlotivadora. Utllas co;sas eram mias,
O/ftras coisas eraIII en'cJdas.
Depois elaboravalll os p/allos. Tres p/allos de assassillato.
Obvialllente tillballl alldado a cbeirar t/fdo sobre tl> qllalldo C qlle Jizeste o q/fe;
tillbaJII JotograJias; tillballl JotograJias da Jlldith e do Joe 110 carro da CUSO q/fe
e/a costlllllava lISaI: Tinballl 1Il1l Illapa, 111Ila fotografia acrea de iVIapllto... tillhalll
a Ilossa casa Illarcada... ollde nos Iliv!amos. Nesse aspecto estaval1l correctos.
T;llballl o caJJl;llho para a Universidade qlle ell costlllllaVa lISaI: O q/fe talllbi))1
estava correcto. NIIIlla Illota. Tillballl 111Ila JotograJia lIIinha a/er tIIll joma/, qlle
eJ! nao COl/sigo /oca/iZal: Vi essa foto lIlaS Ilao sei ollde aq!ll/o Joi.
E depozj tinhalll tres p/anos. UIIl era dispamr cOlltra milll, proxilllo da lIIil//Ja
lIlota, o qlle, COIJI !feito, podiam ter feito faci/lIlellte. O segllndo era IllJl can'obOlllba. E/f costulJlava lISar o carro da Jlldith ocasiolla/lIlente mas apenas para
levar os milidos d esco/a. Jam por !lilla bOlllba 110 carro. Aqlli/o telya 111orto os
III/Ados, para a/illl de milll, se o tivesselll feito. E o terceiro, que eles teriaJIl
cons;derado majs difici/, era atacarem a casa, porqlle tinhalllos gmdes nasjane/as
e tlldo o mais.
Pod;am tNo je;to. A razao pe/a qlla/ ;sso Ilao acollteceJ!Joi qlle telya sido 170 meio
de 89. Etll p,illleiro /lIgar estava a acolltecer oQllinto Congresso da Frelilllo, a
segllranfa estava lIluito rejorfada. Nao era boa a/tllra. PoJiallto e/es disseralJl:
fazemos ;sto majs tarde. E depois, aparelltelllente, hOlwe IlJIla disputa elltre os
operaciona;~ Ila S/fazi/tilldia e etJl Map/fto, e a sede deles, por questoes de dillheiro,
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e todos os prqjectos foram suspensos durante algulll tempo. (risos)
A nossa seguranfa disse-me que eu era o seguinte. Como se aquilo continuasse
activo. Acho que eles ficaram asaber tudo pe/o Vrye Weekblad Nao sabiam
para quando era. E nao tinham nenhuns pomlenores. Apenas me disseram que
eu era oproximo.
A Judith estava informada. Ela disse-me: Tens que dar atenfao aos alertas e ter
cuidado nas reunioes. Costumavamos domlir fora de casa e estarfora mais vezes
do que eu estaria inclinado a fazer noutras circunstancias. Yah, quer dizer, era
uma chatice ir buscar os middos onde e/es estavam. Jantar em casa e depois levalos a um sitio qualquer para domlirem Id e dizer-Ihes que era uma brincadeira, e
eles sem quererem ir. Era uma chatice. E desta ve~ na verdade, a CUSO tinha
Ulll apartamento. Dormimos nesse apartamento durante a/gum tempo depois dessa
historia e disse aos middos para estare/Jl um pouco aleItas. Uns anos mais tarde,
quando o/ivrafoipublicado acques Paw: Into the Darlrness of the Whore),
nao me lembro que idade tinha oJoe, dez ou onze anos, ele viu a arma, achou que
aquilo era de facto optimo. (risos).

a

Raramente se conseguia saber quem eram as pessoas enviadas para
recolher informac;:6es para o CCB. No caso do Rob Davies, no entanto, ha
suspeitas que nos levam a um outro caso interessante.
Ao investigar o assassinato do Primeiro-Ministro sueco, Olof Palme,
em 1986, a equipa de investigadores sueca, dirigida por J an Ake Kjellberg
seguiu a pista de um sul-africano com varios nomes. Jan Ake Kjellberg foi
um investigador ligado a Comissao da Verdade e Reconciliac;:ao mas era
tambern os olhos e ouvidos da investigac;:ao sueca sobre o assassinato de
Olof Palme. Dirigiu a investigac;:ao de um homem em Moc;:ambique, chamado
Bacon. Acredita-se que ele e um dos dois suspeitos de terem cometido o
assassinato (o outro ja faleceu).
Foi o John Daniel quem me contou a fascinante historia de Bacon, mas
Terry Bell e Dumosa Buhle Ntsebeza, no acima mencionado livra 'Vnfinished
Business" tambern dao urna imagem completa da pessoa, a quem chamam
Nigel Barnett, o nome que usava em Maputo ou Westhuizen, que parece ser
o seu nome original.
Sul-africano, de mae sueca, ele foi para a Rodesia para lutar contra os
guerrilheiros nos anos 70. Continuou la mesmo depois de o contingente
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policial sul-africano ter sido retirado em 1977, juntando-se aos S e/ous ScoutS/}4
ou a um grupo de espionagem rodesiano. Mas, em 1980, vem para sul. Junta-se as SADF, vai para Simonstown e e treinado em tecnicas de mergulho e
sabotagem. E enviado para Maputo em 1983 e la permanece ate 1996, altura
em que e preso devido a uma dl~puta a respeito de uma mulher em que ele
fez explodir o iate do seu rival. Apolicia foi ao apartamento para odeter
acusado de incendio premeditado. Fizeram urna busca de rotina e descobriram
material que o incriminava. Estamos em 1997. Descobrem um passaporte
sueco, bern como um sul-africano. As autoridades sul-africanas informam as
suecas que mandam urna equipa de investiga<;:ao a Mo<;:ambique. Tudo parece
apontar para ele como um dos muito provaveis assassinos do PrimeiroMinistro Sueco, Olof Palme.
Confessou um certo numero de coisas. Que era um operacionai da
Espionagem Militar, e deu o nome de varias pessoas como seus superiores,
como e que eles comunicavam, disse quais eram as suas instru<;:öes, que
eram de vigilancia. Recebia instru<;:öes para recolher toda a informa<;:ao
relevante sobre determinados alvos e compilar um dossier.
O Rob Davies foi, muito provavelmente, um desses alvos.
Era, claramente, um operacional brilhante. Sobreviveu durante 11 anos
como operacional da espionagem militar.
O Bacon foi acusado de incendio premeditado e, depois, de espionagem.
Mas, um ana depois, desapareceu de Mo<;:ambique. Muito provavelmente o
regime do apartheid pagou a alguem o suficiente para o soltar. E, obviamente,
um espiao esperto. Portanto, desapareceu e nunca foi a tribunal.
O John Daniel fica sempre espantado por o governo do ANC nunca ter
feito barulho a volta dele. Os suecos nao conseguiram provar que ele tinha
sido o assassino de Olof Palme mas ele estava, pelo menos, implicado num
grande numera de assassinatos. Portanto, mesmo que os mo<;:ambicanos nao
tivessem querido julga-Io, os sul-africanos podiam, e deveriam, te-lo julgado.
E ainda mais. No livro de Bell-Ntsebeza, acima citado, eles pensam
que e muito provavel que tenha sido ele que forneceu informa<;:ao do interior
sobre as tres casas na Matola que foram atacadas.

I" Umdade de contra-guernlha de eine do regJme RodesJano (N doT)
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Capitulo 31
LAR "DOCE" LAR
Depois do tempo horrivel que passou numa cadeia suazi, pouco depois
do Acordo de Nkomati, Paul Moodley foi para a Zambia durante algum
tempo e depois regressou a Mo<;:ambique, em 1988. Era comissario
trabalhando com os quadros que regressavam ao pais para lutar. A sua tarefa
era prepara-los politicamente e tratar dos aspectos logisticos de onde os
acomodar, principalmente junto da comunidade dos expatriados, e garantir
que tratavam deles enquanto eram preparados para seguir.
Quando o Paul diz que centenas de jovens quadros passaram pelas
suas mäos, e que ele estimaria em cerca de um milhar o numero dos que
foram preparados para a luta no interior, ele e certamente prova do que foi
dito antes: Nkomati tinha sido esquecido e o ANC estava definitivamente a
ser aceite pela Frelimo como nos velhos tempos.
Era o tempo em que as aberturas se desenrolavam conduzindo as
negocia<;:öes. Muito provavelmente o ANC seria autorizado a regressar em
breve e o trabalho do Paul inc1uia, por isso, preparar as pessoas para esse
tipo de regresso ao pais.
O exilio e urna experiencia horrivel. Hilda Bernstein diz, no seu livro
'The Rift" que e urna terrivel separa<;:äo que nunca pode ser remendada.
A prepara<;:äo para regressar ao pals e outra experiencia traumatica.
Ate essa altura o sentimento entre muitos camaradas era de desespero por
ter que estar no exilio durante tanto tempo, quando tinham pensado que so
iam fazer treino militar e lago regressar. Agora, que o firn estava pr6ximo,
ficaram preocupados, aterrorizados, cheios de medo.
Tinham que preencher papeis em que admitiam as coisas criminosas
que tinham feito. Sera que seriam, de facto, perdoados e autorizados a regressar
sem serem levados directamente para a prisäo? Ou näo deviam colaborar e
omitir daquele papel o que tinham feito antes? A um certo nivel estavam
felizes e deliciados e faziam o toy toy sempre que estavarnos juntos. Tinhamos
ganho. E, como disse a Franny: famos por na cabera os noJSos bones revo/ucionarios
e ser recebidos como os herois da narao. Mas, em privado, muitos camaradas
mostravarn outros sentimentos. Medo. Nervoso.
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As familias estavam a espera que eles ehegassem eom urna alta
eduea<;:ao para obterem um emprego para sustentar a familia. Mas sera que
se podia ehamar aos anos passados nos paises de Leste urna alta eduea<;:ao?
Que tipo de empregos iriam ter? Eles so sabiam disparar e eseonder-se no
mato.
E a respeito da esposalmarido? Seria elel ela aeeite? Iria elel ela aeeitar
as suas familias e passar a viver eom elas? Como ia ser eom a namorada que
deixaram para tras com urna erian<;:a pequena? A crian<;:a ja seria agora ereseida
e onde e que estava a namorada? O que exigiria ela a respeito da sua nova
esposa do exilio? Os que se tinham easado eom mulheres mo<;:ambieanas ou
de outras nacionalidades, eomo se iriam adaptar?
E pensavam no bairro popular de onde tinham vindo. Nas easas
pequenas nas quais iriam voltar a ter que se adaptar. Na separa<;:ao racial que
tinham ultrapassado no exilio durante todos aqueles anos. Viram tambern,
de repente, a sua propria saude mental. Os seus habitos de bebida. As suas
drogas. O seu andar atras das mulheres.
Nao tinham gasto nada eom eles proprios durante todos aqueles anos.
A roupa, a eseola, a eomida, as eontas da eleetrieidade, tudo era pago pelo
Movimento. Seriam eles eapazes de o fazer sozinhos?
Nao tinham ido a igreja durante aqueles anos todos e reeordavam-se
dos domingos no bairro popular onde toda a familia ia a missa. Sera que
ainda se lembravam eomo e que se davam gra<;:as antes de urna refei<;:ao?
E as pessoas iam estar a espera de orienta<;:oes politieas da parte deles.
Eles regressavam ao pafs eomo herois. Mas sera que sabiam verdadeiramente
qual era a situa<;:ao no pais?
Regressar ao pafs - eomo, na verdade, eles subitamente fizeram - era a
ultima difieuldade. Em 2001 The Students Service Centre publieou An account of
the experience in the Western Cape of South African Repatriation 135 eheio de
entrevistas interessantes, questionarios, estatistieas e analises baseadas no
seu eontaeto eom um grande numero de ex-exilados. Chamaram ao estudo In
Exile Jvhile we are at hOJJJe (No Exflio JJJesttJO estando no pafs) que resume de urna
forma muito bonita o que foram as difieuldades.
O Paul, de urna forma geral, tern muito orgulho no ANC e nos modelos
segundo os quais foi moldado mais tarde. O eda Zuma, em partieular.
,\o

Vm relatono sobre a e"penenCla, no Cabo OCldental, de repatnamento de Sul-afncanos. (N.doT.)
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Nao esta, no entanto, totalmente satisfeito com a politica de recebimento
dos quadros quando e1es voltaram.
Pau!: Ha certas coisas que deviam ter sido preparadas antes de os quadros
regressarem: o aconselhamento} os empregos} a selecfao de pessoas para cer/as
areas devia ter continuado. Foiflito em parte no extenor. E} com isso} quero dizer
a integrarao na sociedade por diferentes pessoas que nao tinha1J1 concordado com o
Movimento} trabalhando com as comunidades afrikaaner. Uma porfao dessas
coisas nao acontecera1Jl} com o resultado que agora temos problemas) especialmente
com os que ficaram desempregados quando regressaram. O pouco dinheiro que
obtiveram quando regressaram ao pafs nao durou muito. Os pro/ectos que deveriam
ter sido i1Jplementados para as pessoas se envolverem nao arrancaram como
deviam. Ma gestao} etc. Em alguns casos. Em outros casos o dinheiro nao era
suficiente.

o

Paul sentiu-se particularmente insatisfeito com a integra<;ao nas
for<;as armadas:
Eles nao aceitaram dar-me oposto de acordo com o meu nfvel no MK. As pessoas
com quem eu devia trabalhar no departamento estavam de taljomla controladas
pelo antigo sistema que sentimos que nao dava para irpara Id} que nao devfamos
receber um estatuto tao baixo. Foi por isto que passaram muitos dos camaradas.
Tinham de trabalhar com a velha escola o que} basicammte} levmia a problemas)
pOltanto decidi nao entrarpara o exera/o. Apesar de ter sido aceite e recebido Ulll
posto.
Portanto o Paul decidiu nao entrar para o exercito.
O Pren teve urna perspectiva diferente: Depois de regressar a Africa
do Sul e tentar adaptar-se, o que achou muito dificil, pediram-lhe para ser o
medico privado de Mande1a quando foi para a Europa e depois foi lan<;:ado
no meio de todo o processo da reintegra<;ao dos exercitos onde agora e
general. Mas concorda inteiramente com a percep<;ao do Paul que nao havia
um aconse1hamento correcto disporuve1 para os quadros que regressavam ao
pafs:
Pren: Todos os camaradas que regressaralll ao pafs... nunca organizattlos nenhuns
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servifos para e!es) para os aeonse!bal; para aeonselbar as stias familias) para os
monitoral: Nao flzeJJIOS nada. E qtlando as pessoas voltaram) aeabaram por
entrar em eonflitos eom as stias familias porque viemos de tima forma de pensar
abetta) interactiva) altamet7te politizada sobre as qtlestoes. E) qtlando voltavamos)
eneontravamos tima POJy:ao de estereatipos. Tentavamos aproximar-nos e lidar
eOJJI aqtlilo mas davamos eOJII lima grande cOlifrontafao porpade da nossafamflia.

o

Mabena permaneceu no hospital em Moc;:ambigue durante algum
tempo e depois foi para o SOMAFCO onde tomou parte em actividades
culturais. Estava cicatrizado com o que se tinha passado na lvIatola e tentava
por, de novo, a vida a direito. Mas chegou o momento de voltar ao pafs. Ele
nao queria acreditar nisso.
Foi na Tanzania que lhe disseram que iam regress ar ao pafs. Falaramlhes de imunidade. Ele nao acreditou que lhe clessem imuniclacle. Estava
convenciclo gue era urna armac111ha e que queriam mata-lo. Quanclo aterraram
no aeroporto Ian Smuts, viu um policia com um cao... agora ia ser urna luta.
Movia-se perto cle um clos camaraclas e f01 o ultimo a sair. Porqm balNa eu de
sair e de me matar enquanto aqueles tpos amda all estalJam? Tinha a certeza cle que
ia ser preso. Mas nao, foi para um hotel, ate era livre de andar pelas ruas ate
lhe arranjarem transporte.
Tmha meclo gue a mae tivesse um atague carclfaco, portanto telefonoulhe antes cle la ir.
Mabena: Guero descrelJer aqllele cenario. Apanbo ll!Jl carra. VOII para
Ndlldllza. DOll a dm:ry:ao ao condlltOJ: DepOls de todos aqlleles anos qm estwe
no exfbo nada tmba mlldado em Ndlldllza. Era a Illesma cOlsa. Encontrel os
mellS amigos) rom qllOl1 flli d escola. Eram todos IJelbos. Depols fm visl/ar a
minba mae. Olbel para ela. Ela olboll para IJJ1m. A pnmelra pergzfI1ta qm ela
me feZjoi: "5ippbo) o qlle e que estas a tentar c/tzed)) DepOJs comerOII com ll!Jla
histOIia sobre qllem tinha JJlorndo e como. E) no c!Ja segllinte) tilJe que il' ds sllas
campas. 5abes) aCabaJIIOS sem sabel' o que fazerpor ela. Glle posso ell fazer? O
qlle flZjoi cOJJprarpedras t/llJmlares. Era o melbor qlle podla fazel: Nao podla
acorda-los e contar-Ibes a minba bistaria. E eles tambem nao me consegtlem contar
a bistOria deles. Portanto joi isto que) basicamente) me aconteeell.
LVIesmo se olbo para os aeonteeimentos actllais no nosso pafs. O nosso POIJO COlltilUla
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a sifrer. O nosso povo eontinua a sifrel: Ontem aeonteeeu eu estar num sftio
qualquer em Hammarskraa!. Olhei para aquelas avos, naquela grande bieha, d
espera do seu dinheiro... as suas pemoes. umbro-me de ter dito a um deles:
"Malume, tu nao vais receber o teu dinheiro. }} Ele esperou o dia inteiro. Aquelas
pessoas deviam-Ihes ter trazido o dinheiro deles. Nao apareeeram. Aeabatrtm
por ehegar ds 5 e disseram: "a maquina avariou-se.}} Olhei para aquelas avos,
iam ter que voltar para easa, eheias de fome. E triste. Especialmente... nao sei
eomo Ihe ehamar. .. decadente. Aquelas maes... a algumas daquelas maes tinham
morrido os fllhos. Nao ebonito.. Quero ser claro agora. Isto aqui i um mundo
dlftrente. Quando estcivamos a lutar, no exflio, eonhecfamo-nos a nos proprios..
Mas agora houve outros que se juntaram a nos d proeura de benificios. E o que
esta a aeonteeer.. E se nos, os lutadores da libertarao, nao estamos preparados
para etifrentar estes problemas, uau, vamos estragar ogovemo e as pessoas vao-se
queixar e apontar o govemo, so porque i um govemo de negros.

o Mabena entrou para o exercito. E sargento maior. Achou o Processo
de Reconcilia<;ao muito difki!. Em Potchefstrom, para onde foi fazer a sua
primeira instru<;ao militar junto com aqueles que antes eram o inimigo, foi
abordado pelo brigadeiro Stenkamp, que lhe disse: "umbras-te da Matola?" O
Mabena pensou: "De que i que este estci afalar?". Ele disse: "Fui eu quem planeou
aquela missao." Entao o Mabena respondeu: " A sua planifiearao nao foi boa,
porque precisou de 200 mereenaI70S para matar 11 pessoas. Um desperdfcio." "Sippho,
meu amigo. Nos quetiamos-te a ti. Quetiamos-te a ti, fosse eomo Jösse." P6de contar
como quase o apanharam na Suazilandia quando ele Ii esteve, em Mabele
Hights, com Moses Mabhida. Eles estavam Ii a procura dele. E o Mabena
respondeu: "Voces quet7am fazer patrtr os eomunistas, mas a luta nao era el/J Maputo,
era aqui dentro. Voces deixarampessoas aqui eforam a eorrer atlus de nos." E estranho
ter estas conversas com um ex-inimigo.
A Nkele mandou a filha para o pais um ana antes de ela propria vir,
com o filho de dois meses. Foi um periodo terrivel para ela, preocupada com
a filha. Mas näo precisava de se ter preocupado tanto.
O meu pai foi tao bom, assustado mas, ao mesmo tempo, feliZ. "E a fllha da
minha fllha.}) E foi uma eoisa importante porque pemo que aquilo Ihe deu a
eoragem de acreditar que ett tambim ia voltar. E, em 1990, qttando o ANC
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deixou de estar banido} nos voltamos. Ele tinha perdido peso. Levei tempo a
reconhece-Io. Porque eu lembrava-me dele como aquele homenif/rrao} mas ek tinha
perdido tanto peso... e estava tao contente. Estava a tremer. No aeroporto. No
aeroporto de Joanesburgo. E joi tao bom. Foi bom voltar para casa. O J oweto.
Aquelas casas. E fiquei a olhar para aquilo. Do lado de jora. Pensei: 'Jesus
Cristo} como tf que vou ficar naquelas casas pequeninas?" As casas pareciam de
brinquedo} comparadas com aquelas de onde nos vfnhamos. 'Jesus Cristo. Eu
trago tanta bagagem e os meus filhos. Como tf que vamos caber nesta casa?))
J abes} aquilo so me atingiu ao fim de algum tempo:" Esta e a casa onde eu
morava...Este tf o meu lat: Como e que posso estar a dizer aquilo? Havemos de
sobrevivet: Vamos dormir no chao. J ~ja o que jor. E toda a gente hd-de ficar
bem." Depois entranJos... sabes} aquilo era... nao era assim antes de eu me ir
embora. Alguem tinha comprimido aquilo jazendo-o diminuir para o que era. E}
no entanto} era a mesma coisa. A meStlJa velha casa. E} ao fim de alguns dias}
estavaja habituada} era normal..Dormimos no chao durante algum tempo. Depois
o meu pai comprou-me uma cama. E era muito melhor d017lJir numa cama. Mas
eu ia... porque os meus pais tinham-se divorciado... eu ia} as vezes} ficar em casa
da minha mae e outras vezes ia visitar ajamflia do meu matido} mas o meu pai
nao queria que eu josse Ici dormir. Dizia: "Vai visitd-Ios e volta" (risos).
Depois de o Mosse ter saido da Ilha de Robben, a Olga (Chambale)
hesitou em se devia regress ar a Africa do Sul com os dois filhos. Parece que
alguns dos problemas que eles tinham eram devidos ao facto de terem, ela
em particular, adoptado novos valores ao estarem em Mo<;:ambique e com o
ANC, valores com os quais a familia do Mosse nao concordava.
Ela foi viver com a familia dele e as coisas nao funcionaram bem. Em
White City, no Soweto profundo. Havia uma incompreensao taG grande entre
ela e a famflia do marido. Nessa altura ela estava a espera de gemeos. Decidiu
regressar porque ainda tinha para onde ir. Para Chiawelo. Ate dar a luz os
gemeos. Arranjou um emprego em Joanesburgo, em 94. Naquela altura era
muito dificil arranjar escolas para as crian<;:as, porque todas as escolas eram
em afrikaans. Nao havia escolas em ingles.
O ANC tentou ajudar. Mas nem tanto. Deram-Ihes 2000 rands e foi
tudo. Nada mais. No fim de contas aprenderam que tinham que se levantar e
ajudar-se a si pr6prios para se espremerem num sitio onde pudessem caber.
410

Lar ''Doce'' Lar
Ela tinha tentado ir a Casa Shell, mas toda a gente esperava encontrar um
emprego na Casa Shell. Nao havia ninguem para os aconse1har ou ajudar.
Estavam sempre muito ocupados.
G principal problema com a familia era que continuavam a acreditar
que um homem e um homem. Urna mulher era urna mulher. E se se emulher,
inclina-se sempre e obedece-se ao seu homem.
GIga: Foi assim que comerou o conflito. Eles nao percebialtl porque e que eu
tinha de ir trabalhar enquanto o meu marido trabalhava. MestiIo ele acabou por
sentir aquela situarao) porque era que eu tinha que fazer aquilo? Mas depois ele
viu que) se ett flzesse algultla coisa a vida se tornava UJJI bocado mais facil para
nos. Muito mais facil para nos. Por estarolOs os dois a trabalhar. .. Portanto
houve uma grande incoltlpreemao porque eles tinham muitas expectativas etJI
relarao a mim) casada eflcando ali COJJJ eles. Eu era quase uma escrava para eles.
Tinha que ser escrava deles. Eles esperavam tudo de mim. Eu tinha que fazer
tudo. Eu tinha que cuidar dos meus dois fllhos e tambem dos bebis deles eflcava
tudo tao confuso. Portanto eu disse: "Nao) nao suporto tfJais isto)~ ejoi por isso
que me decidi a ir embora. Ele ficou. As iroJas nao trabalhavam e tinham fllhos
e ele era o unico que ganhava. E/e tinha que os manter.

G outro conflito centrou-se

a volta dos filhos:

... eles (os filhos) falavatll ingles. Nao sabiam fa/ar sotho com ajåmilia do meu
matido. Nao podiam ir as lo/as onde teriam que falar sotho. Mas como? Nao
havia sotho no lugar de onde nos vinhaJJlos. E eu nao podia leva-Ios a uma esco/a
em sotho sem que eks soubesseJJI sotho. Teriam que ir para uma c/asse mais
atrasada. Portanta e melhor estarOJJ onde estao.
Foi o Guebuza que os veio ajudar, oferecendo-lhes a possibilidade de
ficarem numa casa que pertencia a familia de1e, no Soweto. Moraram la ate o
Mosse arranjar um emprego em Pretoria, onde compraram urna casa.
A Carla, tal como a GIga, nao achou facil viver com a familia do marido.
Durante alguns anos, apas a morte do Paul e1a frequentou um curso de
ingles e secretariado no Zimbabwe, arranjou um emprego nos Caminhos-deFerro mo<;:ambicanos e esteve ocupada ate Novembro de 1992, altura em
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que p6de regressar a Africa do Su1. Um lugar que ela nao conhecia. Pessoas
que ela nao conhecia. Urna familia que ela nao conhecia. Os sogros tinham
sido maravilhosos e carinhosos, e a sogra, urna enfermeira no hospital de
Baragwanath, foi muitas vezes visita-los a SuaziIandia. O sogro tinha sido
condenado a residencia fixa e nao podia sair, mas ambos tinham falecido em
1991.
A Carla foi viver no Soweto com a cunhada. Nao pensou ir viver para
Moyambique porque tinha que levar os filhos para o sitio a que eles
pertenciam.

Carla: Tmho uma eunhada} irma do Paul. Quando Ici eheguei deram-me o quarto
dos meus eunhados para dormir} eom os meus dois fi/hos. Cheguei em
Novembro... Dezembro} Janeiro} Fevereiro} Marfo. Cineo meses e eu sem estar a
trabalhar. S abe~ era duro. Era dura. Eu nunea tinha... mesmo nos tempos de
MOfambique sem eomida} nunea passei tanta fome na vida eomo passavam as
pessoas no S oweto. Os su/-eifrieanos sao muito pobres. Fingem ser aquilo que nao
sao. Mas a rea/idade... vais aos bairros populares e e Ici que deseobres que muitas
das pessoas lutam pela sobrevivencia. Eu nunea tinha... mesmo em MOfambique...
eom todos os prob/emas. Sabes} as pessoas arrat!Jam aque/es legumes} todo o tipo
de legumes, e eozinham-nos eom ammdoim. Tentam sobrevivel: Mas no Soweto
eomem "pap ". Vao ao talho e eompraJlI o ossa} sabes} o ossa grande que nao tem
nem UIII boeadinho de earne} e eozem aquele ossa dtfrCl11te UIJI dia inteiro. E} ao
eozerem aque/e ossa} fiea um molho espesso. E so eozetj eozer, eozer aque/e ossa
ate fazer o mo/ho espesso. E eomem 'Jap" eom aquele mo/ho. Os sul-afiicanos
fingem} eomo !Cm aqueles pridios} as grandes estradas e os viadutos por cima dos
pridios. Fingem estar bem} e verclade. Mas nao estao. Os su/-eifrieanos sao muito
pobres. Vais aos bairros populares e apereebes-te que eles fingelJI ser o que nao
sao. E ate ho/e tenho a certeza que nao mudaram. Aquilo traumatizou-me a mim
e d minha fi/ha Lebo. Ela tinha cerea de novel dez anos... Nao sabia eSereVelj
nao sabia let: Uma etianfa que tinha sido tao brilhante em HarcJre} de repente}
sem qua/quer razao} nao eonseguia ler nem escrever. Foi dificil. Em Janeiro
eomefaram as aulas. Fui aos Eseritorios do ANC Fui todos os dias aos
Escritotios do ANC durante aqueles cineo JlJeSes ate arrat!Jar este emprego.
Costumava il' do Soweto e ver se me podiam arral!Jar um emprego. Eu tinha um
eurso de secretatiado mas nao podia dizer que era peifeita} porque tinha aeabado
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de oJazer. Tive dois empregos, em tempo parcia~ em Harare, na Universidade
do ZimbabJve e nos Caminhos-de-Ferro de Mo[ambique. Costumava ir aos
ESCJitorios na Casa Shell e percon'er todos os andares para Ja/ar com todas as
pessoas que conhecia. Nem uma so de/as me qjudou. Nem uma sequer...
Mandaram-me para a escola da Sagrada FamiIia em ParktOJvn. Fui Id. Consegui
matrim/ar os mi/Mos Id. Chegou Janeiro, altura daspropinas da esco/a. Sopagam
as propinas. Nao pagam os uniformes, nao pagam os livros, nao pagam os
transpottes. Nao pagam nada.
E a/i estive eu cinco meses sem Jazer nada. A ficar Jrustrada, deprimida. Tive
mesmo uma CJise nervosa. Com toda aque/a tensao e todo aque/e sofrimento. E,
ainda por cima, a minha cunhada. E/a vo/tava de noite. Nos estdvamos a dom/it:
Com as luzes do qual10 apagadas. A polta fechada. E/a abtia a porta, como se
estivesse com raiva e acendia a luZ sem nenhuma raziio efechava a potta. E eu
dizia a mim propria: ha aqui qualquer coisa que eu nao entendo. O que eque
estd a acontecer? Mas o que eque eu possoJazer? Nao estou em minha casa. Nem
sequer tel1ho para onde ir. Nem tenho emprego. Nao jazza nada naque/a casa.
So tinha que ca/ar a boca e tentar ser feliZ enquanto aquilo acontecia.
Mas um dia recebeu um telefonema dos Caminhos-de-Ferro de
Mo<;:ambique que se lembravam dela do tempo em que ela trabalhou para
eles em Harare.. Ofereceram-lhe emprego como secretaria. Trabalha la desde
essa altura.
Ninguem acredita que o ANC nao cuidou dela. O marido era um
comandante. Ate as elei<;:6es o ANC pagou as propinas da escola para os
fazer acreditar que estavam ali para ajudar. Apas as elei<;:6es nao houve mais
Fundo Bathlagaa. Acabou-se. Teve que tirar os filhos da escola da Sagrada
Familia, em Parktown, que ficou sem os seus subsidios do Estado e teve que
ir para o ensino privado, Liceu de Queens, 2500 rands por miudo por ano.
Nao conseguiu aguentar aqullo. Teve de pedir dinheiro emprestado no servi<;:o,
descontando 10% por mes no salario.
A Carla esta muito amarga com o ANC.

Carla: Este eoANC que agora temos. O ANC nao se preocupa. O ANC nao
se /embra de onde veio e, quando /he dizemos issG, dizem que Jalamos demais.
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E esereveu um artiga sobre este assunto para os jornais: as pessoas
esqueeeram-se de onde vieram. Passam por af nos seus Mereedes-Benz e
esqueeeram-se daqueles que perderam os seus entes queridos na luta.
Esqueeeram-se das erianc;:as que nao tem pai... ou mae. Porque? Para que
algumas pessoas possam estar onde estao agora.
Mas a maior amargura da Carla com o ANC deve-se a forma como
lidaram eom o easo do assassinato do marido dela:
Car1a: Hd aqueia coisa de a Nanik ter morto o meu marido. Hd aque/a coisa de

eia ter recebido operdao do ANC. Hd aque/a coisa de a Nanik ir. .. e/a socia/iza
toda a gente do ANC. Toda a gente a abrara. O Guebuza, outras pessoas,
todos abraram a Nanik como se nada tivesse acontecido, el minha fl·ente. Isso
magoa-me. Magoa-me que aque/a mu/her sda a mulher que matou o meu marido
e a/i estao pessoas importantes do ANC, e confraternizam com aqueia mulhel:
O que i que estd, defacto, a acontecer? Fui el Comissao da Verdade eReconci/iarao
para descobrir. Nao descobri nada. O que i que aconteceu? Porque i que nao hd
inJormaroes? Talvez ainda estda para havel:
COffl

A Carla e outra viuva, aFelicia, que perdeu o camarada Viva, meteramse no assunto, falaram na televisao e nos jornais. O Eugene de Kock, da sua
eela na cadeia, chamou a Felicia e disse-lhe que nao compreendia aquela
confusao. Ele tinha eserito um relatorio ao ANC e a CVR sobre todos os
ineidentes em que tinha estado envoivido e todos aqueles em que nao esteve
envoivido mas sabia o que tinha aeontecido. E a morte dos dois maridos
estava referida no relatorio. Mencionava o grupo dos assassinos. (fambem
fieou clara que o September nao tinha estado envolvido.) Vm de1es foi o
Lapiscagne que, mais tarde, foi mandado investigar o easo Mc Brian em
Maputo.
A Carla foi ao Mail and Guardian, levou a historia e disse que ia
processar o Ministro da Seguranc;:a que, na altura, era Sidi Mufamadi, acusandoo de usar o assassino do seu marido para investigar o easo Mc Bride. Ela
afirmou que o Lapiscagne matou os tres: Paul Dikeledi, Cassius Make e
Viva.
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Car1a: Foi so nessa altura que disse a mim propria: Vou Jalar com o Hugo
(Hugo Schalk, advogado de Eugene de Kock) e o Hugo deu-me todos os
pormenores. A Nanik era um membro registado do Esquadrao da Morte, o
Vlakplaas-qualquer-coisa. Elaforneceu todos os pormenores para os assassinatos.
E perguntamos a nos proprios: como e que, ho/e meSJlJO, pessoas como SiphiJve
l'Jyanda (o Guebuza) eJulanos importantes que estao hqje no governo, digamos
pessoas do ANC, beijam, amam,Jalam com aquela mulhet: Como, como? Havera
ligafoes? Porque eque estao a esconder? Porque eque nao querem que este caso se
esclarefa? Porque eque estao a esconder? Em quem eque podemos confiar? Em
quem eque nao podemos cotifiar?
A amargura e muito forte na Carla. Sente-se usada - mal usada - pelo
AN C.
Durante o julgamento, oRonnie Kasrils disse ao advogado dela que
ela tinha uma pensao especial (a quantia de 48 000 rands) pelo Paul. E a
Carla ganhou o caso mas muitas pessoas lhe telefonaram a critid-la. Como e
que ela podia processar o ANC?
Teve tambem uma grande disputa com Siphiwe Nyanda quando se
tratou do subsidio de desmobiliza<;ao. Ele nao queria dar-Ihe o subsidio de
desmobiliza<;ao e retirou o nome dela da lista. Ela nao teve medo de ninguem.
Com o auxilio de um dicionario escreveu uma carta a Mandela. Directamente
a Mandela, que era o Presidente nessa altura. Conseguiu um numero de fax e
mandou-a. Quando o bolo estava quente ela foi usada. Mas agora era apenas
uma viuva. Na semana seguinte recebeu tres cartas, uma do gabinete de
Mandela, uma do gabinete do Secretario-Geral do AN C e uma de Joe
Modise 136 • Tudo tinha sido resolvido. Ela recebeu o seu subsidio de
desmobiliza<;ao. Sente-se particularmente amarga em rela<;ao ao Guebuza e
nao lhe fala. Nao sao os 5 000 rands, os 10 000 rands, os 20 000 rands que a
vaG fazer rica. Ele trabalhou taG perto com o Paul que devia estar ali para
saber como estavam os miudos. Andam na escola? O que e que fazem? Mas
esqueceram-se da Carta da Liberdade. Ela fara tudo para defender os seus
direitos.
A Odete tambem achou muito dificil "regressar" ao pais do marido,
mas no caso dela as dificuldades come<;aram em Mo<;ambique com as
,% Na altura 1\lJn1;tro da Defesa. (N.doT.)
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mulheres do ANC gue, na opiniao dela, nao a aceitavam, como ja explicou.
Portanto, para a Odete, os problemas relacionam-se com o facto de ela nao
ser urna mulher sul-africana.
Odete: Eu decidi que, olha, i melhor eu me eifastar. Eu vou-me eifastar das
senhoras do ANC Eu disse ao Dan: 'Tu continuas, tu is membro do ANC,
muito bem, mas eu, integrar-me no ANC como devia, eu nao vouJazer. Eu caseime contigo. Agora, se elas nao reconhecem o meu casamento contigo, nao vale a
pena ir para Id, porque eu nao sei o que elas me podem Jazer. Tambim flquei ja
sem conflanra nelas. Entao priferi aJastar-me
Eu nao posso generalizar se Joi com todas ou nao. Mas o que eu conheci,
morambicanas, sofreram o mesmo que eu sofri. ))

A Odete encontrou-se com elas na Casa Shell guando foram tratar da
documenta<;ao, as mo<;ambicanas, as angolanas, algumas a chorar. Algumas
foram mandadas embora.
Odete: Chegaram aqui, os maridos meteram-se com as antigas amigas e nao
havia entendimento entre os pais do marido e a pessoa. Entao... isso Joi uma
coisa "JUito triste que fez com que elas tivessem que voltar para tras e lembro-me
muito bem de uma senhora angolana. Estavamos a conversar, da com tres crianras,
nao tinham nada para comer, e asenhora disse: "Eu quero regressar para a
minha terra nataL Este homem, quando estava em Angola, a minha Jamflia fez
tudo para de, recebeu-o como fllho, tratou-o muito bem como fllho e ele tinha
mentido para ela epara aJamflia dizendo que ca tinha possibilidades e tudo. " E
ela veio para ca com os fllhos, a Jamflia desprezava-a, nao a queria porque nao
era sul-eifricana e chamavam-Ihe "makJverekuJere" que i um insulto para nos
estrangeiros e, coitada, ela estava la a chorar e tinham-Ihe dito la na Casa Shell
que iam manda-Ia de volta para Angola, o que ela priferiu Jazer, iam po-Ia no
aviao. Houve muitas situaroes destas.

o

Rachid tambem encontrou algumas dificuldades guando regressou.
Particularmente a respeito da sua posi<;ao no exercito. Tinha estado sempre
em posi<;öes importantes no Movimento de Liberta<;ao. Durante a luta o
Rachid era superior a muitos dos dirigentes, guer a direc<;ao politica guer a
416

Lar 'Voce" Lar

economica de hoje, mas nao conseguiu ser dirigente do exercito e foi para
outras posi<;:6es. Diz gue nao mantem nenhuma amargura nos seus
relacionamentos porgue uma das suas perspectivas de vida e gue as pessoas
acabam por conseguir aguilo gue se prepararam para fazer.

Rachid: Hei muitos camaradas que se queixam por nao terem obtido aquilo que
queriam) nao teretJI atingido aquilo que esperavam atingir. Mas temos que
perguntar: De que tipo de vit6ria e que eles estavam el espera? Foi uma vit6ria.
Nao hei duvidas a esse respeito. Uma Africa do Sullivre. Mas a forma que
assumiu a vitoria: um acordo negociado. Talvez olhando para treis tenha sido
bom. Talvez um acordo negociado) porque operigo de destnlir completamente um
inimigo eficar com minas. Se olhartJlos para a Alemanha em 1945: minas. Se
olharmos para outras das lutas contra os portugueses. Quando eles sairam de
Angola e de MOfambique destmiram as infra-estmturas) as estradas) destruiram
tudo o que puderam. E esse eoproblet1la quando hei quem perca. Os que perderam
vao tentar destmir o mais que puderem por vinganfa.
Na perspectiva do ANC a propria guestao das Clausulas Sunset 137 tem
gue ser interrogada: Quais foram as suas implica<;:6es? E o Rachid acredita
gue eles foram capazes de manobrar melhor gue o inimigo e ficar em
superioridade em termos politicos e morais.

Rachid: Talvez o que nao tenha sido resolvido foi controlar o aspecto
administrativo do pais. Porque muitas das estmturas do governo continuam nas
maos do antigo regime. Isso tamb/m tem que ser aceite: Como e que o ANC
chegou e meteu na ordem a velha guarda? Nem toda a velha guarda estava)
obrigatoriamente) ligada ao regime. Sim) antigamente estavam. Mas muitos deles
aperceberam-se que a sua propria sobrevivencia estava em trabalharem com o
novo governo. Isso) por si so) foi a vitoria das Cfausulas Sunset. Deram-Ihes
esperanfa. Deram esperanfa a todo o pais. Na verdade a Africa do Sul e a
esperanfa do mundo em muitos aspectos.

ll7

Durante as negocla~öes, e apas mUlto debate interna no ANC, foram aceltes as chamadas ClausuJas
Sunset, sugendas por Joe Slava, segundo as quals as pessoas que trabalhassem no Aparelho de Estado
tenam garanuda a permanencia nos seus postas apas as elel~öes democr:lticas. (N.daT)
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o Rachid e o Joe Slovo tiveram longas conversas sobre as Claus ulas
Sunset porque muitas pessoas eram muita criticas. Nao e urna capltula<;:ao?
O objectivo nao e tornar todo o poder? Quando lhe perguntei a sua opmiao
o Rachid respondeu: "PodeJl/os m'olher?}) Quer a pergunta, quer aresposta
vem do conhecimento do que era a capacidade militar do ANC. Muitos dos
comandantes militares nao eram capazes de executar as suas opera<;:oes ou
dirigir os seus aparelhos com sucesso. E, olhando para tras, podemos dizer:
Poi evitada a fase sangrenta. Na verdade o Rachid regressou muito depois
dos outros camaradas do Alto Comando. As suas instru<;:oes foram no sentido
de se manter no exterior. Ele tinha conhecimento de toda a infra-estrutura
do ANC militar. Se tudo o mais desabasse, ele sabia como fazer chcgar arrnas
ao interior do pais, fazer chegar hornens e podia come<;:ar tudo de novo.
O Rachid sabe que ha muitos quadros que estao amargos. E, no
entanto, as negocia<;:oes asseguraram que todos os quadros militarcs teriam
um lugar. Para os quadros que eram demasiado velhos ou nao tinham
forma<;:ao escolar, foi negoclado um pacote razoavel.
Rachid: Dl'lleJl/OS ter cmdado COIII eHa cultl/ra de ter-dlredo a. As pes.roas tem
de olhar pelas silas propnas mdas. Nao podemos ter WII J\101lWlfIlto a olhar
pe/as vidas de toda a gellte. 111mtas das pes.roas qm 11/{l!S se ql/l'l.\.Aalll sao as
pes.roas que malJ recl'beralll Ila cdllO e Illellos./i{elwll. COIIIO sabes IJal'la aqmla
cOlsa de qm toda a gellte l"CCe/JIC/ tallta wmlda e toda a gl'llte rl'cebla o !!Ies!!lo.
Nmgl/im algl/ma ve:<pergwlloll: ':')era qlle lodos cOlltnbl/elll da IlieSIIIa jorma?
Jera qm toda a gente trabalhalJ(/ da meSIlla jomla?})
Ta!tle:< haja WII sentwlfIlto dl' (jl/e lIåo fiJl fiito o slificiellle a esse l"eSpelto. idas)
IIIalS II/Ila lIe~ Irala-se de I/ma (jmslåo de: "OuaIIIo tf (jUl' If pOJSI!'el fa{l'd" e
"Ol/alllo tf qm tl/ podes) 1I0lmalmellte) tra;;er?" "Podedalllos tl'rjnlo !!Ials?!J
"Jera qlfe tlllhamos a mlra-eslmtltrel para o ja:<I'r?" ':')omos !flIIa olga1!!;;afCIO
socialolf I'sta!!los all para elllrar Ilas I'stmlw<ls do govemo?!J
E isto conduz o Rachid

a questao mUlto Importante:

Do pOllto dl' vISta do ANC i l!!Iportallte Ja:<er a perglfllta: As pessoas qlfe
I11elW11 do exillo) COIIIO e qlfe SI' mtegraram? j\l[as a Pl'lgl/llta !!IalS lmpoltallte e:
E o resto da poplfla[Clo? 40 - 45 % de dese!!lprego. Na l'm1ade hci 11mitas
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pessoas que /evantaJJJ a questao e dizeJJJ: "Esses exi/ados, estao seJJJpre ii espera
de tallta coisa. Recebelll tallto llIais que IlOS. E IlOS, pessoas do pals? Nos tatllbilll
litfdlllos e so/rellJOS e Ilao telllos nada.)) - Poliallto hd todos esses debates. E i
ullla qllestao da ellorlllidade do prob/ellla que estalllos a enjrelltaJ:
J e olharlllos para aquilo qlle fOllloS capazes de cOflSegllir fazel; Ha essellcia
cOHsegllilllos que todos os qlladros llIiltlares qlle regressaratll ao pals este;alll nas
forftlS de defesa. E, se nao, receberalll algulll tipo de COIIJjJeflSafao, qlle nao foi
pequena. Para a/illl dos llIilitares, toda a gente recebell algllllla fomla de pemao
especial se tivesse vivido no exllio. E opovo mporta oprefo dzsso.
NItlitas vezes falalllos COIll eles, dizelllos-Ihes qlle hd 11111 eJIJjJrego, que i isto o qlle
tem qlle faze!j IJai Id. iHas eles recusalll. "Nao, nao. Nao call1arada. Eli preciso
disto e precisa daqlli/o.)) TeJJJos de enten(Jr esta m/tllra do ter-direito. Tem q/le
aprender a call1inhar COIll os proprios pis.... Porq/le IlIl1ltOS dos qlladros, qlla17do
foralll para fora do pals, eralll estlldantes. Nllnca tinhallJ fiito carreira por eles
proplios. NlIIlca tinhalll trabalhado. E isso torna-se 11111 enorllle problellla. AgOl(J
.lao adllltos. COIII falllllIC/s. Ld fora tinhalll IIll1a enorllle ilifra-estmtllra, qlle
olhalJa por eles. Voltaralll ao pals e essa infra-estmtllraJd nao existe. O ANC
talllbilll Ilao telll esses apolOs, Ilao hd nenhllllla DAJ"\fIDA, Ilao hd llfn/lt/llIa
AJDI. Nao eX/Jte IlllIa Uniiio J omittca para 110.1 dar arlllas e ro/lpa. Nao ha
mphando. ii a SObrelJlvCJlCIa. E i cada UIII por SI.
E, em termos de conc1usao, o Rachid dlZ:

EIlI coIIJjJarafao COIll OlltroS IllOVlJJlentos de IlbellafaO, tmtdlllos os noJSos {{llllal(Jdas
ext/ados IlImto belll.. Jilll, SM/OS IIJJI grande pals e .101110.1 relativalllente ricos.
NIas, elll IJez de pergllntartllos: Tratdlllos belll os noJSas exilados? A pergllnta
deve ser: Estalllos a trez/ar belll o noJSa povo?
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