Veterano temperado
na frente
de Cabo Delgado
O Tenenfe-Coronel Amdndio Chongo confo
o suc experi6ncio de guerrilheiro

Amind,io Rafael Mof,sds Chongo, hoje Tenente{oronel das FAM/FPLM, d um dos veteranos da
luta de libertagio nacional, ir qual se ligou desde
1964 na clandestinidade na ent6.c Lourengo Mar
ques. Nascido em Mocimboa da Praia, Cabo Delgado, para onde o pai fora transferido, mais tarde
viria a estuJar na ent6o Escola Industrial de Lourengo Marqu,es, res,idind,ona Mafalala, sensivelmente em frente ao bairro-indigena, conforme precisa.
As vicissitudes do xibalo, do trabalho forgado, a
discniminagio e outrros males a que assistiu, fizeram
de Am6ndio Chongo um dos mais dedicados e te
nazes combatentes contra a presenga colonial portuguesa em Mogambique, temperado na lrente Je
Cabo Delgado.

Filho de professor do chamado
ensino rudimentar, colocado como funciondrio do Estado Portugu€s em vdrios pontos da entdo
provincia de Mogambique, AmAndio Chongo teve a oportunidade
de verificar factos e acontecimentos que marcariam a sua personalidade e viniam a determinar a sua
decisdo de se tornar combatente
pela liberdade do Pais.
A esseprop6sito, ele conta que,
eu tive a posslbilidade de frequentar a escola primiiria em Milange e Macuse, na Zambdzia. Era
uma escola essencialmente para
brancos, onJe os negros eram uma
peguena ndnoria
Nessa escola, foi sempre patente a discriminagio racial em rela96o a n6s, nflo s6 bm termos de
atribuigio de notas de aproveitamento, como cenas de vlolGncriae
humtlhagdo por parte dos professores e colegas brancos.
O TenentrCoronel
AmAndio
Chongo acrescenta que nas locali-

dades onde passel a mi,nha infdncia vi cenas de xibalo, trabalho
forgado nas estradas e nas plantag6es Je chii, em condigdes desumanas.
E assim qua, segundo ele, toda
esta realidade de injustiEas e exploraEdo despertou a necessidade
de reflectir profundamente sobre
a natureza do sistema colonial.

O nosso entrevistado disse ainda que, em fins de 1964, com 19
anos de idade abandonou LourenEo Marques com a intengio firme
de me integrar na Frente de Llbertagdo de Mogambique. Tendo-se juntado a outros mogambicanos refugiados em Mbabane, na
SuazilAndia, ainda veio duas vezes a Mogambique clandestinamente, onde era ja procurado
pela PIDE. Essas deslocag6estinham em vista o cumprimento de
miss6es ligadas ir organizagdo da
luta.
Conforme referiu, algum tempo
depois sai da SuazilAndia clandestinamente para a Africa do Sul,
acompanhado por mais tr€s camaradas, entre os quals o agora
MajorGeneral Amdrico Mpfumo.
A intenEdo era chegar a Joanesburgo e seguirem para o Botswan?, mas fomos traidos por um

A TRAJECTORIA
AmAndio Chongo n6o se deixclu
ficar apenas pela reflexdo. Aderiu
irs actividades clandestinascontra
a presenga colonial.
Em Outubro
d e 1 9 6 4 c, o m
apenas 18 anos, conheci e contactei pessoalmente Joel
Maduna
Xinana atravds do camarada Milagre Muthemba, quando encontravam-se em Lourengo Marques
guerrilheiros destacados p e I a
FRELIMO para realizarem tarefas organizativas e de mobilizageo.

Partlclpel na crla3{o do prlmelro destaeamento de artllharla terrestre em Cabo
Delgado - AmAndio Chongo
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motorlsta de nome Dube que nos
abandonou numa rua de Joanesburgo.
De acordo com AmAndio Chongo, passados alguns minutos fomos detidos pela policia sul-africana por falta de documentos,
tendo sido cond-^nadosa dois meses de trabalhos forgados nas
plantag6es de batata pr6ximos da
prisdo de Modder Bee em Benoni.
Terminado o cumprimento da
pena, s noSSointerlocutor seguiu
para o Botswana, onde encontrei
os camaradas MajorGener.al Domingos Fondo e o Maior Jos€
Humberto. Avangiim,cs at€ Kasangule, denois para Levingstone e
Lusaka. Foi daqui clue sesuiu para
a Tanzania, pais em cuia capital
funcionavam oS escritririos da
Frente de LibertaEdo de Mogam
bique.
DAS DIVISOES
A UNIDADE
AmAndio Chongo recorda que,
quando chegou a Mbeya, um centro transit6rio de refugiados mogambicanos na Tanzania, deparei
com imensas dificuldades de in-tegragfio, devido hs divisdes Je
cardcter tribal e r-gional, ainda
bastante notdrias. Contudo, devido ao grande trabalho de mobilizagdo e organizagdo levado a efeito pelos nossos dirigcntes, assim
como gragas h preparagd'c militar
no carnpo de Kongwa, essas C!ficuldades foram Jiminuindo progressivamente.
Esclareceu tambdm que outras
dificuldades teve, por6m pr6prias
de quem entra para uma viv6ncia
colectiva e para uma preparagdo
militar bastante dura.
Em 1966, AmAndio Chongo foi
enviado para se formar r-a Unia<r
Sovidtica, no dominio da artilharia terrestre, conforme txplicou.
Embora a sua especialidadefosse
essa, tambdm se preparou para
outros dominios, e beneficiou de
uma educa<;Aopolitica que me
permitiu entender melhor o que
era o colonialismo.
O ponto decisivo da sua forma96o seria pordm Nachingwea,
apds o seu regressodo exterior.
Os quadros treinados na China
e os treinados na Unido Sovidtica
ressentiam-se das contradig6es
sino-sovidticas,de que traziam re- 16/9184
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flexos, ainda que minirsculos, para Nachingwea. Ali, de acordo
com AmAndio C h o n g o, dava-se
uma uniformrzagdo politica e mllitar. Foi em Nachingwea onde
compreendi, assum,i e aprendi a
desenvolver o conceito de contar
com as prdprias forgas.
Nachingwea constituia-se assim
como a forja de um combatente
despido do regionalismo, do tribalismo e de toda a forma de divisdo.
NA FRENTE
DE CABO DELGADO
Ap6s estes treinos em Nachingwea, no ano de 1967, Amdndio
Chongo foi colocado na frente de
Cabo Delgado.
Como se sabe, a actividade tribalista e divisionista de Lilzaro
Khavandame, que era o Secretdrio
Provinci al, afect-ougrandemente a
luta em Cabo Delgado,, sensivelmente por essasalturas. O nosso
interlocutor diz ter siCo nessa
frente onde compreendeu melhor,
o valor da Unidade Naclonal.
Falou da acE6odos "chairmensr>,
a quem considerou representantes de uma estrutura tribal e feudal local com reivindicag6es reac.
ciondrias. Destacou, no entanto,
o papel de Raimundo Pachinuapa
na frustraEdo dos intentos de
L6zaro Khavandame em Cabo Delgado.
A tftulo ilustrativo das acgOes
tribalistas naqu:la frente, Amitn'
dio Chongo contou que, quando
fui para 16, deparci com o problema da lingua porque as pessoas s6 responJiam se faldssemos
em maconde. Era mais uma das
acg6es de Khavar:lame no seio da
populag6o. O nosso entrevistado
disse que isso forgou-me a ter de
aprenrder o maconde muito rapldamente.
Ainda sobre a situaEdo na frente de Cabo Delgado, AmAndio
Chongo referiu que, apesar de
tudo, encontrdrlos hospitalidade
e inrensa simpat'ia por parte da
populagdo de Cabo Delgado, particullarmente no Planalto de Mueda. Tivemos pais, tios, irm6os,
enfim, vivi com familias com as
quais ainda hoje me relaciono.
Dre acordo com o nosso entrevisl:ado, nessa altura o exdrcito

pereorrlam os
Elrementos dr ponrlca[o
trllhos onde o perlgo tssomava de todor
os lrrdos, lnra levar cornlda aos guerfllhelnos da FRELIMO

colonrial realizava ataques Ce
grande envergadura ern Mueda.
DESTACAMENTO
DE ARTILHARIA
No riltimo trimestre de 1968,
AmAndio Chongo foi um dos elementos do grupo de guerrilheiros que criaram o primeiro destacamento de artilharia em Cabo
Delgado, chamad6 "Gungunhanarr.
Conforme este oficial das FAM/
/FPLM, o Destacamento de Artilharia <Gungunhana, estava localizado no tri,lngulo Mueda - Miteda - Nangclolo.
Embora est: destacamento.fosse essencialmcnte de artilharia,
tinha tambdm as especialidades
de infantaria e sabotagem. Posteriormente, passou a ter um pelot6o na Base Beira em Nangade,
1." sector, e outro em Macomia,
numa base do terceiro sector.
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Os soldados que manifestassem
determinada fraqueza Para as tarefas combativas, como sejam debilidades fisicas ou doengas cr6nicas, eram integrados nas 6reas
produtivasq
, ue incluiam
tr€s
machambas para mandioca e milho principalmente, uma secAdo
de pesca no Lago N'guri e uma
de caga em Negomano. Para al€m
da alimentagSo, estes dois riltimos produtos serviam para troca
com a populaE6o das zonas libertadas.
Sobre a ocupagdo dos tempos
em que ndo estivessem em combate, Am6ndio Chongo disse que,
sendo um destacarnento de artllharla, exlgiam-se profundos conhecimentos de topografia, trigonometria ,edlgebra. Por isso, esses
tempos eram ocupados com a
preparagdo permanente dos guen
r{lhelros.
Falando dos combates que mais

o marcaram, o nosso entrevistado
apontou e ataque a um posto fortificado em Nacatar, €tD Janeiro
de 1968. Segundo conta', sairia ferido desse- combate. AmAndio
Chongo viria a ser ferido de novo
em combate, a I I de Junho de
1970. Na altura foi transportado
para a lt6lia, onde foi tratado.
Ele recorda ainda um ataque
ao aer6dromo militar de Mueda,
em Agosto de 1968,como uma das
operagdes em que mais o orgulhou
participar.
Fazendo um breve balango da
actividade do destacamento de
artilharia uGungunhanar, AmAndio Chongo afirmou que, de 1967
atd lYIl, Jestmfmos mals de 25
avi6es, dos quails 19 em terra, no
ano de 1967 alguns, e outnos em
2 de Ag.csto de 1968. Os restantes
foram abatidos no dr, segundo
explicag6esdo nosso interlocutor.
Sobre as mem6rias do seu tempo de artilheiro em Cabo Delgado,
ele recorda e admira os pap6is
togados pelo Major-General Ralmundo Pachlnu?pi, pelo Major
Ndupa e pelo camarada Polela na
frente de Cabo Delgado, nos fins
,de 1969.
ENSINAMENTOS
DA LUTA ARMADA

Nas zonas de que o lnlmlgo era expulso,
a FRELIMO organlzava a edueag5o e outros servlgos soeiais
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Dos muitos ensinamentos colhidos na luta armada, o nosso
entrevistado destacou a luta pela
Unidade Nacional, o envolvimento do povo na solugSo dos seus
pr6prios problemas, o m6to,do de
trabalho colectivo e a asudiz.aqd,o
da vigilAncia na fase da guerra
subverslva.
Sobre como poderiam ser valorizadas estas experi€ncias. Amdndio Chongo disse que, a Unidade
Nacional passa pela eliminragflo
do trlballsmo, regionalismo e do
racismo em amb.Js os sentidors.
Mais adiante referiu que, os
princtpals aspectos aqui referidos.
e outros, est6o a ser lmplementados mas nio de forma organizaCa
e unlformlzada em todos os $ectores da vida do Pais. Afinnou
ainda que hd sectores que arnlicam mdtodos autorltdrlos, o esofrlto de sabrtudo e de n6o valo
rizacdo da opinifio do colectivo
ou da base na resolugio de problemas, tornando o centralislmo

democriitlco um prlnciplo vago
em vdrios sectores.
Ainda sobre as experiOncias e
ensinamentos colhidos durante a
luta armada, ele referiu que, algumas das mfltiplas dificuldades
que enfrentamos hoje na reconstrugio do nosso Pais poderiam
ser evitadas, se nos inspirdssemos
na rica experi€ncia Ca luta armada que foi urna verdadeira Universidade para todos n6s, particularmente dirigentes, q u a d r o s,
crombatentes e o pr6prio povo.
Na sua opini6o, o trabalho politico devia ser intenso e permanente de modo a atingir os niveis
que determinaram o engajamento
nos terceiro e'quarto Congressos
do Partido Frelimo.
EDUCA9AO PATRTOTICA
Outra das questSes abordadas
por AmAndio Chongo, foi a da
educag6o das camadas iovens para o amor h Pdtria, h Revoluglo e
ao'trabalho. Conforme disse, a recolha de informaqbes junto de
testemunhos de pdginas gloriosas
da luta de libertagio e da luta
contra Smlth e a sua Civulgag6o
em entrevistas na Imprensa, mesas-redondas, atrav6s da rddlo e
da televlsdo, enriqueceria esta
acgflo.
Referiu que enquanto o tempo
passa e com ele protagonistas de
epis6dios ricos de patriotismo,
contetido revoluciondrio e internacionalismo, os textos nas escolas sobre esse passado grandioso
s6o escassos e insuficientes. Os
encontros com veteranos n6o
deverlam restringirse s6 h actual
campanha de educagdo patri6tica
contra o banditismo armado. Mas
deverse.',la ampliar a outros teniras.
O nosso entrevistado disse pensar que. a designagdo de comlssiirios politicos para as escolas secundiirias riria desempenhar um
papel importantissimo na formagEr dos iovens. Este trabalho polftico aliado a rlrna preparagao
paramilitar, com a realizagSo de
acampamentos nas zonas mrais
em certos periodos do ano, ajudaria atd os nossos j'ovens a valorizarem a nossa pr6prla cultura.
n
T E M P O- 1 6 t 9 t 8 4

