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Arnílcur{shr$l tem dimensfiounlversül 4

íê.log rerntrrr nêri!
cullurã e multr coire .elndt êrtá por tâzèr
nc3le ctmpo. É o quc Samora crlá r íazct, A nolu
lutl Ín
Moçambiquê é êmln€ntemcnlc culturrl. Conro dlzlr Crbrel, como
dirla Fáno.n, todr eÉtr gênte 3ilua-3e naquele hollzontó cultuÍÍ|,
êmbora càda um dê3cubri r rur mtnaiÍl dc Ílzar r lutr,

- Aquino de BrogonçÍt q ttO Jornql"

O profersor e jornaliste moçamhlcano Aquino dè Bragánça,
miÍitanlé e esludioso dot movimenlor de liberlaçãÒ no Conlinênlê
Alricáno, concèdeu Íecanlemênle ao lcmrnárlo portuguê! rO JornalD, umr enlrèvislr, hr qual Íâla do pensamenlo de Aúílcar
Cabrà|. Aquino dè BÍâginç! concedeu I cntíeviÊla què pEssrmos
á tÍânscrêvêÍ; na Cidadê da Praia, cipilál cábô-verdiána, onde
re reàlizou, d€ 17 á 20 de Jrnriro o Simpório Inlernrcionll dr
Praia, comemórátivo do 10.t aniversário do âssassinato dc Amílcar Cabral.
<O JORNALT A reallzação dé um simpósio inlernacional
que tem como base o pensamento de AmllcaÍ Cabral] num mementÒ eín quê países cômo Angola e Moçarnbiquê sâo alvos de
ataquës do exlerior, podèÍá tÍaduziÍ-sê numa mãior conqregaçãó
dè esÍorços à volta do símbolo' de Cabral para se atingil urn3
nova etape da construção dos novos países ãfricanôs?

8em, há qqcstõés do Éânitnlêúto
R. próprio nãü tesponds...
P. Quais, por exemplo?

dê crúÍll

á quó éló

O Ctbràl não ert um penDdoÍ de sistemá íechado,
R, Não ért um dogmálico. Ele lpenrs ulillzava o màrxismo conro
meio dc enconlrlr Instruííëntoâ d. ónálita. Como muito bcm diz
o Pfesidentê Arlstides Percira, êlc Ítzia uma ássimÌlrção critic.
dô m!rxiimo, OÍa, nerl€ momenlo impoíta dinamizar o p€nsâmênlo dè Ctbral, torná-lo mlis rctivo, como um dêsrlio, não só,;
àô ilivèrsidades do PeíS (Cabo VêIdé) como também à3 própriis
lèn5õer mundiâis.

É pr.óieo.ll, â inlervençãodélê à UNESÔO. Ele dizià
R. qué fudo r. yè cm lôrmo! dê rbultufi. AEora ó prcclsq vcr o
quó é cultura. O sislêma colonial coÍÍÉçrvl por déscullurizâr
lóto é, tirdÍ o.i Éomenr ttÌicános dr rue cutluri. Câbrâl
I

ÊòtÍrÌcó?

gm prlncípio cu não dcvii partlciprr nc3lf rêunilo.'
R. esllvê do.nte, no horpltrl. For isôo não rprórànl.i cl qurlquër
ne.
cornuniceção, É vardrda quc introduzi o enlino do Crbnl
UílvêÍsid!d. Edurrdo Mondlânè. Até o próprio íilho do Prêti.lcntr
Ârlrtidec Pcrcirr aprenilêu AmilciÍ Cabrrl comigo...
P. -

Al sim?

R. Pois a lprcndêu bcn. NÉo ró por mlm, mti Porqua
càbral GÍr um grlndc prdrgogô. Enlão inlrodutl ro íllho do PrÒ.
sidentc Arìrlldct Perclrr I l.lturâ d. Cibrrl.

O que Íicou de mais imÊortánte, nâ actualidade, do'
P. pén$amênto de Amílcar Gabral?

Multâ colu licou c müilr cois! íiêrrá, Posso diz;r-lhe
R que, depois de ter ildo Mafx é Lénlnè, Câbral SoubÉ onconlrdr
AOUTNO DE tsRAGANçA Não yeio bém e ligação èntrc o
inrtruricnloç d: rnálise quâ ÉèÍmlliÍlú
. libôttáção dc um poyo
limpório c r elluação qur re vlve nr Âlricá AuilÍ!|. Em priríèlro
c a crleção de uma conlrl-3oclèdrdó orgrnizrdr. Ournlo ro baÍugtÍ lÍâlou-sè dé asiinahr dâ íoÍma maÌs digna o déclms rnl.
lrnço qtre agora íol leilo, digo-lhe, sinceÍamènlc, que tivê um
versárlo da morte de CâbÌâ|, reunindo os seu3 ánligos compàcerlo rêceio què o simpósio caísse nq eyocáção .tcolúrllc!,
uninheiros e homèns que o eÓludáÍam. PoÍ outro lado, lol àpÍôversilária, . no sentido peioíativo dos leÍmos. No cnhnlo, o drÍundrdo o !êu pensamènto. Cabral íorneceu lerramenla.s de ánáp
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temáü âborlisê dê uma sociédade para a podeÍ lÍansÍoÍmàr. lsto é o que
dados, como pela pÌesènça de individualidádes tão diterentèô,
Inleressr, No seu discurso dê abèrluÍa do simpósio, o Presidenté
da União Soviélica aos Estadôs UnidoS, passando pdla Chinr,
Ariçtides Perèira talou em Cábral como simbolo de lulâ contra
cío FAIGC à FRELIMO, pâsórndo pclo MPLA. Por cxcmplo, nót .
a explordção do homem pêlo homém. Não Íalou êin nlarxiemos,
próprio.3 FRELIMO têmos bastantê3 diterénçús dé-cábo
muilo enibora ti2èJse um! rêíerência ao sociállsmô, Fortánloi
VêÍdê.
ém suma, havia gue írzcr um btlanço do pensamenlo dê AmitclÍ,
dez inóÒ epós.a sui I|1óÍlè, O que dèu o pènsdrnenlo dc CâbÌàl
Gomô hómeÍÍ de cullurá qué o Aquino dè BraEança
.F. pàirrdg
cstè têmpo?
.é,.o què pónsà da faôèta ôulturàl dè Amílcar Càbral, qüè úem
serhÉré èSlá présentó .ém débaleÉ eú ôuc p/àvâlèca ó clemÕntò
F. r- Slm, e óuê dâu?

P. Íendo o Professor Aquino de Bragança introduzldo o
e n n i n o . d e A m i l c a r C a b r a l n a U n i v e r s ì d a d eE d u e r d o M o n d l â n a ,
no Maputo, como explica quc não tcnha aprêscntrdo quNlqucr
comunicaçâó no simpósio?

P. O que .lhe Íicou dr ÍiEura dê Arnílcor Crór,al? 0ueif
são os traços prçdoÍninantss do Homôm AmÍlcrr Cabtel?
R, Sabe quc eu vivl com Crbrat. Âlém dG t'r do rêêtclarlado dê uÍ1ìt orgrnizrçâo, liz iÍneniaó coisai ná cótnpaóhir
AÍnllcrr
de Cabrrl. Fizamot mll coisrt, até tíáíico dè rrml.,..
cabral err um homem côm um grande píazêr de viver o por'
menor dã3 coloar, a vida ordináriá. Era Ínuito diíeítido e cmborá
gostassd muito delrs êÍr muito coÍre;to nls Íélrçõér cóm mulheÍes- Nós éramot multo amlgos. Nessr allura o dir.r-dir não
er| tão íácil como hoi! sê pênsa. EÍ! ptrciso rgnhaÍ, Dèitrr
abaixo o impérlo. Ê dcitlmor rbrixo, hêin'
P. -

.4qu.íno de Braganço: Citbral soube enconffar iüstntnrcrr
los de analisê quc pcrnitiram a líberlaç;ão de um povo

À R. dò*qucdr

Sonhar é fundamêntil?
Sünhar ó prtciro.
cto impório $ nio

Crbrtl
livêtr.

nuncl lâril rldo rÍquitÓelo
unhldo
cotn al.,
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