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hist6ria de um iovem

Naiural da Matola, onde reside hdr
26 anos, Arminoo Edgar Menoes Ba-
rata e membro de uma tamilia de sete
iiemenlos. Destes s6 ete tem vindo a
consegurr, aqui e acol6. um emPrego
que lhe rende sempre a categorta de
aiudante de qualquer coisa. lslo ale
no dia em que se desencacleou a
2,t lase da tOpetagao Produqioln iac-
lo que g levou ao Centro de Evacua.
g5o do Bairro do Fomento.

Estamos perante urn homern de as-
pecto permanenternente sdrio e testa
enrugada. Fala com gesto t i tui tog lar-
gos" rnovenoo bragos Iortes como
barras de lerro. Exibe uma indumenta-
na inexistente neste Pais" i  excep-
qAo <jas calgas que s6o de caqui
azul-

Aparentemente techado d prlmeira
visla, Armindo Barata possui porem,
uma l iberdade de expressao que se
confunde corn o <rbate-papol de um
propagandista. N5o est6 disposto a
ser evacuado de Maputo. porque, se-
gundo disse, n6o so 6 o 0nico homem
da famil ia. como tamb6m a pessoa
indicada pelo ,pai,  ausente, para con.
trolar o reslo ld em casa. que anda
com problemas mentais, disse acres-
centando que eu € que eslou mais ou
men,os...

Nasceu em 1957 no Hospltal da Mis-
sdo Sulga (actual Hospital Geral de
Chamanculo). em Maputo. Estudou ate
i 4.r classe e ndo continuou por mo-
t ivos de sa0de. O pal, eeparado da
muiher, encontra-se em Portugal, ten-
do levado consigg f lrr2s f i lhas. irmds
Ce Armrndo Barata.

No Bairro do Fomento vive numa
moradla que segundo af irma n6o e
da APIE.  mas propr iedade pr ivada.

Actualmente. a lamfl i3 do jovem de
26 anos 6 composta por sete mem-
bros:  e le ,  a  mde de mais  de 60 anos,
tr6s irrn6s (uma das quais declarada-
mente doente mental),  dois sobrinhos
e uma menina de seis anos. que
estuda em Maputo.

- Em crianga levei muita porrada
do papf - conta ele - devido ao
meu comportamento: quer dizer. em
vez de lr i escola ie ao rnhique-pan-
zel. ali em frente do matedouro. alr6s
da f6brica de margarina...  ia 16 iogar
porradl com outros garotos.

(Ao bloco de apontamentos regis-
tel:  af inal a baixa formagds de Armin-
do n6o se deveu apenas a problemas
de sa0de: o <nhique-panzeD, que siq-
nif ica mais ou menos <lugar onde se
loga porrada> entre a qarotada da
escola  -  is to  no tempo co lon ia l
tamb6m terre a sua quota-parte).

Aos 18 anos empregou-se como
aiudante de mec6nico n6 <rTransportes
fr iunfou. Mas o patrdo abandonou o
Pafs. logo ap6s a lndepend€ncia Na-
cional. Armindo quis voltar A escola,
mas" no internato Vasco cla Gama.
onde se matriculara ndg levou as coi-
sas avante por causa de problemas
menlais. A part ir  dessa attura desist iu
definitivamente dos estudos.

Um dos seus irm6os mais velho
arranjou-lhe emprego na Maxixe, po-
r6m Armindo ndo foi la ter. porgue

numa familia de improdutivos

a mami proibiu, disse, acrescenlando
. que este facto mais a morte repentina

do irmdo. pouco depois, desorienta-
.am-nO COmpietaff i9Dle.

Em B0 conseguiu  empregs num c iu-
beo 0n ico s i t io  onde t rabalhou sem
ser ajudante. Mas aqui houve probte-
mas f inancei ros provocados pe la  d i -
recEAo,  e  e :e ,  para n6o ser  impl icado,
demi t iu-se.

- Quer dizer. voc6 nunca ghra?
-* pergunt5mos.

"- Bom, patar podia. lsto estava
para aconlecer quando um oulro meu
irmSo arranjou uma oficina de colda.
duras. Nos os dois trabalh6vamos la"
mas como eu e ele solriamos de pro-
blemas mentais. gr fi€u irrnio pa$saya
o tempo a zangar-se comigo. Ele aca-
bou por ser internado no hospitlrl.

Depois  d tsso.  Armindo tentou ser
totografo, falhou. Apenas h6 urn m€.s
t inha conseguids ser aiudante de pe-
dreiro numa obra de construcAo. S6
que categoria e emprego foram-se
imediatamente ap6s a conelus6o da
obra,

- Enlio, al6m do seu trabalhs de
raqui e acol6>. quem mais trabalha
na, famil ia? - porQUnt6mos.

* Ningu€m - respondeu Armindo,
- Agora. para comer temos as se-
guintes receilas mensais: recebemos
do Estado uma renda vital icia no va-
lor de 895.10 MT. mas isto nio ve-
tllo.:': desde Margo. Uma lrm? divor.
c i a d a  r e c e b e  3 5 0 0 . 0 0  m e t i c a i s
do pai da crianqa. Outra irml teve
conlradic6esi com s marido. ma$ este
ainda manda dinheiro para o f i lho.
O raslo, roupa por exemplo. vem de
Portugal. do papi.

Armindc Bara ia  e  duas das suas l r -
6ds est5o no Centro  de EvaeuaQSo
Co Bai r rs  Fomento.  De acordo cc lm
urna fonte autorizada. se16o evacua-
dos da cidade para zonas de produ-
qdo. A proposito. um dos irmfros de
Arrnindo inscreveu-se voluntariamente
e [6 seguiu para um novo local. oncle
sE,r '6, mais r i t i l .

.4rrnirrcl,t Edgnr Mendes Boratu.
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