
uÉ, ímprtante continuar o trabalho cientíticon, atirma o Professor Mark
Wynts,

I\I

Calmamente, a Universidade <Eduardo Mondlanen, êln Maputo,
val retomando o seu rítmo de trabalho "diário, após a acção
terrorista que pÍovocou a morle da proÍessora sr.',1-aÍricana Ruth
Flrst e Íerimentos em mais três pessoas. entre elas o ProÍessor
Aquino de Bragança, Directof do Centro de Estudos AÍricanos.

A dor, o abatlmento e a increduli-
dade dos primeiros momeótos, vão
sendo substituidos pela determinação
em continuar a trabalhar, conÍorrne
nos aÍirmou ontem um professor coo-
perante que quis manter o anonimato.

- E sobreludo Íicou claro para to-
dos, uma vez mais. de que estamos
em guerra. Só euê, inÍelizmente, o
prêço que estamos a pagaÍ paÍa nos
convencermos desta realidade. é muito
alto - subltnhou .também.

Estudantes, professores e restantes
trabalhadores regressaram ontem ao
quotidiano das suas tareÍas. onde os
encontrámos em aulas, reuniões ou
envolvidos em outros trabalhos. Na
estrada, quê vai dar ao CEA e que
se situa em írente das ianelas da safa
onde se deu o bárbaro atentado. re-
pousam ainda, espalhados pelo chão,
os múltlplos pedaços de vidro quebra-
dos com a explosão. Dois carros esta-
cionados lado a lado entre outros no
pátis 6" entrada do CEA, despertaram
a nossa ,atenção: são de Aquino de
Bragança e da malograda Buth First.

Entretanto, encontrámos. g u a n d o
saÍa de uma reunião, o ProÍessor Mark
Wyutts" o qual, na altura da explosão,
se dir igia para o gabinete da sua co-
lega.

- Como me sinto? O mais impor.

Untuersidude reüomu
vidu normol lel6lú,

o Professor Mark ïtlyutts tala a0 "l{otÍcias"

lanle agora é conllnuaÍ,o lrabalho do
Centro disse-nos ele quàndo o
interrogámos. Acrescentou quê a me-
lhor maneira dos trabalhadores do
Centro honrarem a memória da ca-
marada Ruth é prosseguirem com o
trabalho ciediÍlco desewolvido poÍ
ela. Pôr agora o momento é de estudo
sobre o caminho a seguir.

- Naluralmenlè que vivemol unt Pe-
riodo de certa perturbação. tlllas va-
mos elaboraÍ pÍopottac de organiza-
ção e de trabalho que depois dlscu.
liremos, com o Professor Aquino de
Bragança - adtantou.

Para um primeiro debate interno.
alunos. docentes e restantes trabalha-
dores do CEA estlveram reunidos pra-
ticamente toda a manhã de ontem.
Parte dessa reunião contou com a
presença do Reitor da UEM, Fernando
Ganhão.

Pelo que apurámos, na reunfão dis-
cutiu-se, em especialo questões rela-
cionadas com o funcionamenlo e con-
tinuidade do trabalho cientíÍico do
CEA.

A parte Íinal do encontro, já sem
a particlpação de Femando Ganhão.
foi de.cficada à preparação de uma de-
claração do CEA sobre 'o atentado
terrorista e cuia divúlgação está pre-
vista para hoje.


