
Cruzde cristo servis torturs de homens
t45l&por Riea.rdo Tim.ane

Os depoimenios dos compromelidos da PIDE/DGS que ontem à tarde se pronunciararn, consllluiramo êntÍe oulros
aspeclos, testemunho inequívoco da slnislra alianç* enlÍe f, lgreia e aquela organização duÍâni€ a ocupação colonial
de Moçambique. Neles se pÍoyou como dE {acto a religião católica era urn suporte ldeológico do colonial-lascismo,
como a cruz da religião que pÍegaya a Fé a Esperança e a Caridado setviu ao regime pâra lortuÍar e lenlar aniquilar
a delerminação, a certeza e o orgulho do Povo moçambicano em armas.

António Maurício Pope, tem 50 anos
de idade, e Íoi durante alguns anos
agente da PIDE/DGS. Em termos ge-
lais a história da sua l igação com
esta organizaÇão repressiva do colo-
nial-Íascismo è esta: no início dos
anos 50  s  quando í requentava o  ú l l i .
mo ano da Escola missionária do
Alvor, o padre Macedo Rebelo convi-
dou-o a arranjar um (empregoD.

António Pope preÍeria ingressar rÌ ì
Escola de Artes e OÍícios mas o padre
Macedo Bebelo era doutro douto pa-
recer e com o ascendente que t inha
sobre Pope conseguiu convencê-lo a
aceitar <o emprego", Assim com uma
carta de recomendação nas mãos as-
sÌnada pelo referido missionário Antó-
nio Pope correu a apresentar-se no
seu novo e  mis te r ioso  *êmpreooD.

Primeiro passou por um estágio de
4 meses onde aprenderia os méÌodos
de trabalho da sua sinistra prof issão:
in Ío rmador  da  PIDE.

Quatro meses de apfendizagem de
como proceder para observar uma
pessoa ind icada,  como lhe  segu i r  os
i lassos, e estar atenlo aos papéis ou
Ío ìhe tos  que leva  nas  mãos.  e ,  sê  os
transmite a uma outrâ 9essoa.

ïerminado o píazo de estágio Antó-
nìo Maposse iniciou as suas ÍunçÕes
na rede de inÍrrrmadores da PIDE çom
uma primeíra missão: vìgiar as resi-
dências de indivÍduos suspeitos, e o
nror,, imento de pessoas que entravam e
sa iam-  Em seguìda  recebeu uma out ra
missão bem mais  so f is t i cada.  S imu lan-
do necessitar de emÍlrego deveria
introduzir-se como empregaclo domès-
t i co  na  casa de  um suspe i lo  na
circunstância um taxeiro Ce nome
Pereira, o quo veio a coÌrseguir.  Deste
modo enquanto trabalhor.J em casa cio
Fereira íoÍneceu inÍormacões à PIDE
sol:re a sua vida, visi tas, lei turas, etc.

PosteriormenLe errtrou rìos CFlVl.
Á,t i 'a.,réS de relatórios t]- ÌenSaìS l ì ìan,
1ìnha r:s chefes da PiDE uo 66prstìte
rlos contactos c.Jos responsáveis da
erl ' Ìpresa.

Ëm 1951 c {e ixor r  r je  dar  in fo rn ta -
ç õ e s  e  a  P I D E ,  ( e n t ã o  P o i í c i a
Internacir:nal) " deixou ds lhe pagar.
E t lqeran to  es teve  ao  seu serv iço  re -
cel) ia cerca de 400 escurlos rrrais
100 êscudos c le  g ra i ! f i ç2ç5o e  l50
conro ernpregaclo dct.Ì ìóst ico, nuin
Íotal ds 650 escutJcs

Esta a trajectória ,  Antón1o t"-
l losset que ele nunr depoitnento an
fastado, vaci lanle deu a conhecen'aos
r; i 'esentes nunl çios nromentos t l tais
<irarnático5 da sessão de debates de
onterÌì .

O relato de Maposse, e5 rslstos
gue ouÌrcs comprctnetidos apresen-
ta rarn  das  suas  v ìdas .  de  fac tos ,  de
Ëessoas, foram trnì verdadeiro des-
f i ls 165 teias da cìDressão colonial
fepresentadas por f iguras. persona.
r lens. quadros feais, caricaturas tão
irórr icas cluão revoltanÌes ao mesmo
teÌnpo. E a história de Aniónio é por
si só urn exemplo.

Maposse estudou pensando quL
isso  ser ia  o  sa l to  parê  um emprego
e urrÌa vida nrelhor. A escola missio-
nária gue Írequentou poderia consÌi-
ì l r i r  na circunstância um veículo e
possivelrnente ele acreditou nisso.
Teve a  pr ime i ra  des i lusão quando
qu is  passar  para  a  Esco la  de  Ar tes
e  Of íc ios  e  o  padre  da  n t i ssão lhe
negou essa pcss Íb i l idade.

Foi unta prlmeira prova no çâmi-
nho de  opções que te r ia  que fazer
r la  sua cond ição de  ôo ìon izado:  ìu ta r
ou vergarse. Ele preíeriu bãìxar os
ioelhos certamente 3inds 5ern nrgita
çonsc ìênc ia  d isso .

Entretanto o paclre Macedo t inha
unra proposta pâra ele. Unra proposta
nada nr iss ionár ia .  Com uma recomen-

tanio juïzinho)>r ou umas palmadinhas
nas costas sentiam-.sê protegidos.
Aparentemente alguèm preocupava-se
com eles o que, píf ,r tanto, não deixava
de lhes excitar a ambição e a vaidade
pessoal, oombinaclas com o proveito
material '

Mas eles na real idade não erâm
senhores de si próprios e daÍ a neces-
sidade das <cartas de recomendação>
ou o <<venho da parìe de Íulano de tal>
de que constantemente eles eram por-
tadores (mas passadas por um senhoÍ
do regime colonial para outro senhor)
a Í im de poderem ser qualquer <<coisa>
na sua própria Pâtr ia.

Por outro lado, mesmo membros da
ANP ou da PIDE não 

'deixavam 
de ser

desprezados pelo regime que 4penas se
servia deles, êr evidentemente não
podiam deixar dê ser desprezados
(devido aos seus ct ' imes e à sua trai-
ção) pelo Povo.

A história do régulo . iosé João Fu-
mane é disso exemplo bem conhecido
pela sua colaboração de longa daia
com a PIDE, de que era um dos seus
quadros, viu os seus patrões part irem
e abandonarem-no aquando da inde-

as PÍDE's llaté (un citnn) e Funntte (ent baíxo): imparftrtües peçüs
du rnriquirn repressÌva colortìal.

darìáo nas rnãos enviou-o para os bra-
Ç0s da PIDE celebrando a <(santa
al iarrÇa>> e contr ibuin rJo de maneira
Lrem cruel para o seu destino,

MâpossÊ, como outros comprome-
t idos que ontenì pÍestararÌÌ  os seus
ciepoimentos quando ouvìam <deves
começar a pensar no teu íuluro. por-

pendência. E quanto às suas relações
coÌTÌ a população da zona clo país
ondg nasceu e le  p rópr io  dà  o  tes te -
n]|rnho nesta respc'Ìsta ao Piesident,e
Samora :

* <<Se eu te erìt Íegasse zì popula.
ção de Manjacazes

- <Matavam-me>l
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