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Ilustre Convidado de Honra 

Ilustres Convidados  

Digníssima Organização 

Excelentíssimos Senhoras e Senhores e respectivas Famílias 

aqui presentes 

Agradeço o convite que fizeram à AOFA, a qual se faz por mim 

aqui representar nesta comemoração, assim como vos agradeço a 

oportunidade que me dais em vos dirigir estas palavras. 

Serei breve. 

Há cerca de duas semanas fui ao cemitério para indagar quando 

haveria lugar à retirada das ossadas de minha mãe. Perante a campa, 

apesar de anos já passados, senti mesmo assim algum constrangimento 

por vê-la com flores já secas. No dia seguinte, acordei pela manhã 

com alegria e um sorriso nos lábios, o que não é habitual. 

Estranhando, tentei perceber o porquê e, logo, ocorreu-me a 

lembrança do sonho que acabara de ter: sonhara que a campa de 

minha mãe estava toda coberta de cravos vermelhos, viçosos. Estava 

explicada a minha alegria! Cravos, sim, porque para mim simbolizam 

luta pela liberdade, pela verdade, pelo direito ao trabalho e ao salário, 

pela solidariedade e fraternidade. Luta, sim, porque minha mãe 

sempre foi uma lutadora, fazendo assegurar os valores que identificam 

e estruturam uma família. 

Também recentemente, por gentileza do Ilustre Convidado de 

Honra
1
, tive oportunidade de ler um livro – “Mataram o Chefe de 

Posto”, de E. S. Tagino. Esse livro relata uma campanha militar no 
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norte de Moçambique (1969), em que o Destacamento 343 

comandado pelo Alferes Ferreira é incumbido da Operação Nó 

Górdio. Nessa missão, constava no Plano de Operações o 

mapeamento de toda a zona atribuída – o Kimbali. No decurso desse 

mapeamento, descobriram campas de soldados mortos há 60 anos 

(1909) que aí tinham estado em campanhas de pacificação, percursos 

na altura feitos por Neutel de Abreu e Gago Coutinho. Junto às 

campas, as mangueiras cresceram e, então, serviram de repasto aos 

soldados agora também em campanha. De todos os comentários 

descritos no livro, um houve que relato, atribuído a um desses 

soldados: 

- Comeste as mangas e as mangas são o sangue e a carne desses 

camaradas que morreram. 

 

Digníssimos convidados, as campas dos nossos heróis dão cravos, 

dão mangas, dão os frutos que nós quisermos. E estarão sempre à 

nossa disposição para nos banquetearmos na nossa realização de 

cidadãos livres e responsáveis. 

Também as campas dos marinheiros que se revoltaram em 8 de 

Setembro de 1936 continuarão a perpetuar os valores que promovem a 

liberdade e o respeito pelo ser humano. 

Bem hajam os honestos e insubmissos, que não franqueiam as 

portas à escravatura humana! 

Obrigado 


