
Pela Universidade de YorI rv, tt itlu
Luis Bernardo Honwana
e <<Doutor Honoris Causa)

A Unlversldade de York, na Gri-
Bretanha, atrlbulu otftulo de .rD,outor
Honorls Causa" a Luls Bernardo
Honwana, um Intelectual, polftlco e
escrltor mogamblcano.

Segundo dados da Universidade
Eduardo Mondlane, de Moqambique,
Honwana 6 6 segundo mogambicano,
depois da indepandOncia do pals em
1975, a receber o referido grau por
universkiades brit6nicas. O primeiro foi
o falecido Presidente Samora Machel,
em 1985, quando se deslocou Aquele
pafs em visita oficial.

Uma fonte do consulado britAnico
em Maputo disse a AIM que o tftulo foi
atribufdo a Honwana, sm Julho, em
reconh€cim ento ao seu trabalho pol ftico
e cuhural, das boas relag6es que
mant6m com o Centro de Estudos da
Af rica Austral da U niversidade de York.

Na  mosma cer im6n ia ,  a
Universidade de /ork atribuiu tamb6m
o mesmo tltulo I senhora Ant6nia
Baydt, uma escritora britAnica

Disse igualmente qus no fim da
cerim6nia a universidade homenageou
Fernando Honwana,  seu i rm6o,
plantando uma Arvore no campus da
UniverskJade de York.

Fernando morrsu em 1986, num
acidentede aviag6o em Mbuzini, Africa
do Sul, o qual vi t imou tamb6m o
Presidente Samora Machel, e outras
32 pessoas.

Fernando:Honwana, que se formou
sm Ci6ncias Pol f t icas naquela
universirJade, ern 1 973, desempenhava
na aftura da sua morte as fung6es de
assistente pessoal do Presidente
Samora Machel.

Este ano a Universidade de York
conferiu o doutoramento "Honoris
Causa, ao russo Boris Vaiwhtein, um
crista169rafo.

Luis Bernardo Honwana nascsu em

1942 na Moamba, a sul da cidade de
Maputo. Muito cedo colaborou na
p6gina liter6ria do jornal "Notfcias,.
Frequentou o n0cleo de arte, onde
aprendeu desenho e pintura.

Fo i  membro  do  N0c leo  dos
Estudanles Secund6rios Africanos de
Mogambique (NESAM), e mais tarde
do CentroAssociativodos Negros e da
Associagiq dos Naturais de
Mogambique.

Publicou Em 1964 o l ivro .N6s
MatAmos o C6o Tinhoso,, que foi
adoptado como material didActico nas
escolas secundArias de lvlogambique.
O livrofoipublicado no Brasil, Portugal,
Estados Unidos e na extinla Alemanha
Oriental.

Foi preso pela polfcia polft ica
portuguesa (PIDE-DGS), no mesmo
ano sm que publicou o cN6s Mat6mos
o G5o Tinhoso', vindo a ser libeilado
em 1967.

Em 1971 ingressou na Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa,
ao mesmotempo que trabalhava numa
empresa de publicidade.

Em 1974 integrou-se na Frente de
Libertaqio de Mogambique, vindo mais
tarde a trabalhar @mo secret6rio no
gabinete do Primeiro-Ministro du rante
o governo de transiqSo.

Depo is  da  proc lamag6o da
independ6nc ia  assumiu  sucess i -
vamente os cargos de vicedirector (e
mais tarde direc-tor) do Gabinete do
Presidente da Rep0blica, SecretArio
de Estado (mais tarde Ministro) da
Cuhura.

Exerce actualmente as fung6es de
Presidente do Fundo Bibflogr6fico dos
Paises de Lfngua Portuguesa, sendo
igualmente membro do Conselho
Executivo da Organizagao das Naq6es
Unidas pa'a a EducagSo, Ci6ncia e
Cuhura (UNESCO). - (AlM)


