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Das conspf,rng6es
aos ateuede.d#s ,ff't,

O preciso momento ;:r;ri que a Rep0blica da Afri-
ca do Sul invarie Ari lla, combatendo em inti'
ma ligaqto com a UNITA, levanta-se uma

grande celeurna em ]:ortugal a prop6sito da conspira-
g6c vOperaqdo Kubango> reportada pelo EXPRES-
SO e cuja trama se desenrola tamb€m no nosso pais.

O EXPRESSO publicou urna parte da documenta-
glo que possui e conseguiu investigar, sujeitando-a
ao juizo critico dos seus leitores. Como continuari a
fazer daqui para a frente. Nessa documentagio, que
nos sentimos coni obrigaqf,o de dar a conhecer - pois
ela envolve personalidades da 6rea conspirativa, algu-
mas das quais, aliAs, conhecidas da policia e do pr6-
prio Govern;: (leia-se de alguns membros do Gover-
no) - exist,:m pontos obscuros que n5o sf,o suficien-
tes para iniirmar as nossas conclusOeg, plenamente
corroboradas pela invaslo maciga da Africa do Sul.
Dissemo-lo no primeiro dia da publicaglo e voltamos
a reafirmA-lo agora.

S orgtros de Comunicagtro Social e mesmo o Go-
verno, que imediatamente sairam A liga com
desmentidos, n6o apresentaram provas conclu-

dentes e fizeram-no levados r;,,ris por motivos politi-
cos. Ao EXPRESSO interessa tf,o-s6 o aspecto jor-
nalistico. Pretendeu contar a hist6ria de um aconteci-
mento, embora ela possa servir a determinadas forgas
polit icas. Hist6rias como estas servem a quem ser-
vem, conforme a natureza das mesmas. O importante
para n6s € que essa natureza seja convenientemente

*inuestigada, seguindo a metodologia do historiador
isento e imparcial. Tamb6m como o historiador isen-
to e imparcial estA o EXPRESSO disposto a revelar
os seus pr6prios erros aos leitores, sempre que for ca-
so disso.

DNTRETANTO, a invasdo da Africa do Sul ai est6
- 

E -conrtodo-o-seu cortejo de violagOes contra os
direitos legitimos dos povos. Uma Africa do

Sul que age no continente negro como Israel no M6-
dio Oriente. Uma Africa do Sul que desencadeia opc-
rag6es no exterior com a finalidade primordial de
preservar o seu sistema racista, condenado unanime-
mente pela comunidade internacional.
De mesmo a impress{o que pode -at€ avan-
gar com a maior das impunidades, como ontem o fez
Israel no Libano. A comunidade internacional que a
condena limitar-se-A a discursos de intenglo e ficar-
-se-A pelas atitudes chamadas de dignidade.

I impressionante assistir, durante dias e dias, ao
massacre inttil e trdgico praticado no Libano,
por via das imagens que a Televislo nos ia apre-

sentando, com populaqdes inteiras a serem dizimadas
e uma cidade a cair aos montO€s - tudo misturado
com o Dallas ou a Vila Faia, um filrne de <cowboys>t,
ou urna fita policial. O pubiico jA vd e assimila sem
distinguir uma coisa da outra. Como se tudo fosse da
mesma natureza.

E urgente alertar contra este estado de coisaso pois,
se nlo, sujeitamo-nos a criar geragOer dc congci0ncis
embutida. E quando a maioria (crianCa ou rdolesccn-
te de hoje) crrsc*i xsim formada, o que serA o dia de
amanhl? Um ponto de reflex[o que exige, scm dirvi-
da. uma auto-anAlise de cada um dos meios de Comu-
nicagflo Social, dado o papel por eles representado na
esratificaglo das consci0ncias.

il ;'AIS atentados vlo acontecendo pdo Mundo.
LYI, Dois delcs dizem-nos particularmcnte respeito.

Um praticado aqui mesmo, quasc em frente ao
EXPRESSO, na Avenida da Liberdade, contra at
companhias de aviagflo oeste-alemfl e francesa, jl rei-
vindicado por um comando sionista. Reivindicagf,o,
nc entanto, de veracidade muito dificil de scr apura.
da. Na intengio desse comando estaria o castigo e
aplicar i Alemanha Federal e i Frang8, Grrl resultado
das posigdes enOrgicas tomadas por estes dois prlses
ccntra a acglo de Israel no Libano.

O outro atentado foi em Mogambique. Vitimou
uma militante do ANC e atingiu, entre outros, um c<>
laborador do EXPRESSO e grande amigo de Portu-
gal, o prof. Aquino de Braganga, director do Centro
de Estudos Africanos, da Universidade Mondlane,
no Maputo. A avaliar pelos dados quc temos em m{o
e perante as apar€ncias (faliveis, por conscguinte) oo
dois atentados relevam de um paralelismo evidente:
de um lado, o sionismo; do outro, na mesma dircc-
Cf,o, o racismo (dado que tudo aponta nessc sentido o
atentado que vitimou Ruth First).

(Nio 6 com stcnlrdos destes>r, diria Aquino de Bn-
ganga no hospital onde se encontra internado, que o
rtcismo conseguirl impor ss suut lcls>.

<Trats-se - acentuou,- de um acto de terrorlrmo
a que os intelectuals da Alricr Austral nlo podem fl-
cer alheios e 6 preclso alergrr o debate aos Intelec-
tuais que queiram discutlr este slsteme>i, sendo neces-
sArio, acrescentou <<genslbillzu todoe prn este fen6-
meno, nestr zonr do Globo>. (Yer pAg. l).

Por outro lado, em homenagem a Ruth First,
acrescentou Aquino de Braganga: ela <nlo ecredltrvr
em jacobinos, querla scmpne ctcglr to fundo drr
guestdes e consideravl que o merxlsmo nio se devb
impor como cglecismo>>.

STAS palavras de homenagem a Ruth First le-
vam-nos a penetrar um pouco mais al6m no
drama que se desenrola na Africa Austral. Nlo

interessa'ao terrorismo, que cegamente defende o ra-
cismo como um dos seus biagos armados, medonhos
e desestabilizantes, oue sejam criadas zonas de aber-
tura nos sistemas polit icos'cl6ssicos, sistemas que
acabam, afinal, por dividir o mundo em blocos. Na
Africa Austral tenta-se essa experi€ncia. O racismo,
por6m, tem de a cortar pela raiz: tornando-sb vigoro-
sa, atrai aliados no Ocidente, nAo restando, depois,
ao <apartheid> rnotivos para fazer aliados nessa zona
sob o pretexto de que alguns paises vizinhos estlo crr-
feudados ao marxismo tipo so',i€tico que os confina-
ria, portanto, ao respectivo blc;co. Neste momento,
mesmo ao nivel dos ate;:iaCcr, estamos a assistir A
conflu€ncia de intengOe:; r; Frolrisitcs entre o sionis-
mo e o (apartheid>. E e prlcisi . luc todos, dos meios
de Comunicaqdo Social ac, rnrr:'rCo intelectual e do
trabalho, sem excluir o e::rpic,;ir i:do, se debrucem
sobre este fen6rneno. Co:;l( cr'.; ::;io da paz e do de-
senvolvimento.


