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DOMINGOS AROUCA

. E o tal fantoche que lambe as
botas do Jardim. firou curso de
advogacia em Portugal com mui-
tb sacrificio. Em vez de ter dai
colhido e:rperiOncia e enrigueci'
mento pretendeu que o povo lhe
pagasse esse sacrificio. Casou-se
com unra portuguesa da intimi-
dsde de Salaaar porque, segundo
d,lzia, nenhuma angolana, cabo
-verdiana, guineense ou mogam-
bicana que estava em Portugal
tinha bagagem cultural para o
compreender. Na realidade esta-
va a fazer um in'irestimento poU.
tico. Isto valeu-lhe algumas au-
di€ncias com Oliveira Salazar.
Regressou a Mogambique onde
hrdo fez para chamar a atengdo
sob a sua pessoa aceitando fun-
g6es no governo colonial para
depois pedir a demissio em m+
nos de uma semana. Propaganda.
Entre as suas ac96es politicas
conta'se o ter conseguido suspen-
der a actividade de uma barbea-
ria situada na entd,o Av. Pinheiro
Chagas hoje Av. Eduardo Mon-
dlane. E que ele foi ld para cortar
o cabelo e o dono da mesma
disse: aO qu€, eu cortar cabelo
de um preto?l Arouca moveu
processo. Mas n6o the serviu de
UCao para romper com o colonia-
lismo nem com os maiores racis.
tas como Jardim. Foi preso por
raz6es que atd hoje nd,o se conhe-
cem bem. Q,ualquer cOisa menos
ac96o politica de relevo. Talvez
para combater a FRELIMO fosse
necessdrio fabricar um her6i pa-
ra uso e consumo das massas. Na
cadeia Arouca andava a fazer
unra campanha eleitoral junto
aos presos politicos. Dizia ele,
nas horas do recreio, pelas jane-
las das celas aos prisioneiros: Se
Mondlnrui aceitasse eleig1es a
rnim nd,o poderin ganhar porque
tmln rrutis porylaridade do que
ele. Tal e qual. Durante as visitas
discutia longamente com a sua
mulher aparentada com Salazar
sob se devla ficar na Machava ou
if para Ca:rias em Portugal. Era
um barulho danado que fazia rir
qs guardas. Arouca escolheu Ca-
xias pelo que n6o foi a PIDE
query o mandou para 16 mas ele
mesmo I seu pedido e de sua ntu-
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lher. Depois do 25 de Abril foi
para o Malawi onde Banda o re-
cebeu como o grande her6i mo-
gambicano com comicio e tudo.
Em Inhambane, onde vivia, rece
beu a visita de Jardim que se des-
locou  de  h  e  l i cd  p  te ro  .  Pouco
antes da Independ€ncia foi parir
Portugal tratar de assuntos Pes-
soais, passou por Dar-es'Salaam
onde foi honestamente recebido
pela FRELIMO mas quando che
gou a Maputo, ent6o Lourengo
Marques, disse que vinha de Por-
tugal onde fora cumprir uma
miss6o secreta da FRELIMO. Ptl'
ra mentira.

Grande chantagista este lati-
fundidrio enfeudado ao imperia-
lismo. Ele nlo 6 o nosso inimigo
principal. O nbsso inimigo prin-
cipal 6 o imperialismo que serve
caninamente. Mas d bom conhe
cer quem s6o os agentes dos nos-
sos inimigos principais.

Muito mais se diria sobre Arou;
ca mas por hoje basta.


