
Pa tor de Nwadjahane foi 
NOhe-1W7 JIll tOO 1- p·4 

urn vi ionario e intelectual 
- Nyeleti Broke Mondlane, fi]ha do 

responsabilidade de todos tornar 0 

Berni N acional, defendendo que e 
ideais de Mondlane Duma realidade 

PASSAM hoje 38 anos do barbaro assassinato de Eduardo Chivambo 
Mon41ane, 0 fundador da Frellte de Libertafao de MOfambique 
(FRELIMO), 0 arquitecto da "nidade nacional, unidade esta que 
tornou possivel a libertafao do nosso pais do jugo colonial portugues. 
Nyeleti Broke Mondlane, a primogenita do Heroi, acedeu falat: ao nosso 
jornal sobre a figura e obra do seu pai. Entre muitas coisas interessan(es, 
a nossa entrevistada frisou se,. responsabilidade de todos tornar os 
ideais de Eduardo Mondlane em realidade, enfatizando tambem que 
"quando os ideas de Mondlane serem incutidos nas crianfas, elas 
cresceriio com esses ideais". Vale a pena acomponhar a con versa que 
sesegue: 

NOTICIAS (NOT) - Que 
val ores Eduardo M ondlane 
pode insp irar II. juventude? 

NYEL ETI MONDLANE 
(NM)- Os ideais e val ores de 
Eduardo Mondlane tem estado 
no dominio publico ha muitos 
anos. E obvio que, todos 05 dias 
3 de Fevereiro, sa,o repetida
mente falados ao nivel nacional. 
A pcrgunta e, e dai? Ha quem 
diga que esse e 0 papel do parti
do, de modo a assegurar que os 
ideais de Edu ardo Mondlane 
sejrun assumidos, e a isso eu 
diria que tanto 0 partido como 
o Govemo tern express ado com 
n::gularidade. Os acadcmicos e 

. outro interessados debru yam-
se com algoma fi'equencia ~()bre 
a vida mo~ambicana, inspiran
do-se em Eduardo Mondlnn.:. 

Contudo, aeho qu~ e a res
ponsahilidade. de todos tomar 
os ideais de Eduardo Mondlallc 
em realldade. Ja tivemos muitas 

oportunidades para conhecer
mos 0 Eduardo melhor, mas se 
calhar estamos preocupados 
com 0 nosso dia-a-dia e a neces
sidade de reflectirmos sobre ele 
como uma referencia nacional 
fica diluida, dai considero que os 
mais velhos t<:In a tareta de educar 
as cria·noras. 

NOT- Sente que 0 legado 
do Eduardo Mondlane esta 
sendo preservado? 

NM- Eu diria que tern havido 
um novo impulso no sentido dc 
lembranno-nos do legado de 
Mondlane. Tambem existe urn 
crescente impeto para nos 
reeordarmos sobre os outros 
hom ens e mulheres que trouxe
ram a independencia a MOyam
bique. A historia ddes deve ser 
contada, as suas contribuiyoes 
devem ser reeonhecidas e a 
memoria deles guardada nos 
nossos corayoes. 

NOT- 0 que pode fazer 0 
Partido e 0 Governo para 
melhor honrar a memoria de 
Mondlane? 

Quando queremos guardar 
etemamente urn livro sagrado na 
nossa casa, tomamos 0 maior 
cui dado com eie, garantindo que 
a eapa e as paginas do mesmo 
nao se estraguem com 0 an dar 
do tempo. Em honra aos nossos 
pais, mantemos 0 verdadeiro 
respeito e cuidamos deles quan
do precisam de nos . Ao res
peitarmos a bandeira, honramos 
uma na,.ao. E tudo c feito para 
,~I . 19uardar 0 bem-estar do seu 
povo. 

Quando se presta homena
gem a um Her6i, os cidadiios 
saberiio quem ele e e por que ele 

se tomara urn Her6i. No caso de 
Eduardo Mondlalle, acredito que 
as pessoas que mais prccisam 
conhece-Io sao as crianyas de 
Moyambique. Elas sao 0 futuro 
da nayaO moyumbicana. Quando 
os ideais de Mondlane forem 
incutidas nas crianyas, elas irao . 
erescer com esses idea is. 

PRESERVAR UNIDADE 

NOT- Eduardo Mondlane, 
o arquilecto d a unidade na
cional. 0 que os mo~am 
bicanos precisam fazer para 
preservar a unidade, esla 
gr ande Jiyao de sabedoria 
deixada por Mondlane? 

NM- P reservar a unidade 
nacional signifies conhecer os 
i eais de EdullrdQ e dos seus 
innaos moyambicano que, ern 
Ju nho de 1962. decidiram em 
nome de lodns 0 mo"a bi.· 
anos, libertar Mo~ambiq\le do 

colonialismo portugucs. Essa 

deeisao foi determinante e 
corajosa. Podcmos preservar a 
unidade nacional, concentrando
nos em aspectos da nossa 
soberania, naquilo que nos toma 
mais donos do nosso destino, 
como nayao. A nossa uniao 
depende da nossa capacidade de 
selmos comunicativos uns com 
os outros, exercendo 0 espirito 
de tolerancia mutua e de com
precnsao. 

Podemos preservar a unidade 
nacional mantcndo pontos de 
referencia sobre os mais velhos, 
muitos scm rosto publico, como 
os trabalhadores dos Caminhos 
de Ferro de M09ambique, os 
mineiros mocambicanos e 
trabalhadores do chibalo na era 
colouial, muitos deles tinham 
uma existencia de humilhados e 
de escravos para satisfazer 0 

regime colonial. Sc esta memoria 
nao for continuada pela nossa 
juventude, eertamente que 
seremos divididos e explorados 
outra vez. 

OM ondlane e seus camaradas 
fizeram enormes sacrificios, 
voluntariamente, para serinos 
verdadeiros donos do nos so 
destino . Dal que preservar a 
unidadenacional tamb6n signi
fica gel;rmos esse destino com 
responsabilidade, eolocando 0 

bem-estar do povo no prill1eiro 
plano da agenda nacional. 

CONSERVAR MEM6RIAS 
DE EDUARDO MONDLANE 

NOT- Desde a sua funda
~ao', que contributo a funda
~iio Eduardo Mondlane jli deu 
nesta direc~iio? 

NM- Nos ultimos quatro 
anos,a Fundayao dedicou 0 seu 
tempo na recolha de memorias 
eseritas de Eduardo Mondlane. 
Neste momento, temos eerca de 
sete mil paginas de cartas 
escritas em varias Iinguas, que 
estao a ser editadas para a sua 
publ iea<;iio em portugues. Dada 
a grande variedade tematica 
destas, decidimos publica-Ia~, 
numa primeira fase, ·em ordem 
eronologica. O primeiro volumc 
reflecte os anos de formaCao 
religiosa e politica de Eduardo, 
entre as decadas 40 e 50. Quem 
quiser estudar e c ompreender 
melhor 0 Eduardo Mondlane, 
tern uma riqueza de infonnayao. 

Acho que a grande vantagern 
da pub li cacii o do p r imeiro 
volume destas cartas, servira de 
uma oportunidade para os 
moc;:ambicano5 .: nao 56, faze
rem uma analist: profunda sobre 
os fae tore~ que tornaram 0 

pequeno pastor de Nwadjahane, 
num visionario e intelectual 
apaixonado 'pela Jibertayao do 
seu povo. 

NOT- Sabemos estar em 
projecto na terra natal de. 
Mondlane, para a edifica~iio 
de urn museu. 0 que se pre
tende com esta ideia e como 
os ni~ambicanos, principal
mente os jovens, terao aces so 
as obras e ensinamentos de 
Mondlane? 

NM- 0 museu aberto de 
Nwadjahaneja existe ha muitos 
an os e e patrimonio do Estado 
atraves de urn decreto. Consiste 
na casa onde 0 Eduardo Mon
diane nasceu, a casa que ele 
construiu, 0 lugar' onde pastava 
os cabritos do seu pai e urn 
monumenro . 0 que recente
mente esta sendo erguido e uma 
bibliotcca, proximo da palhota 
onde ele nasceu. A biblioteca vai 
dispor de vario material relacio
nado com a vida dele. 0 Govemo 
esta a acompanhar 0 desenvol
vimento desre projecto com 
muito interesse e tem dado rodo 
o apoio, de forma a garantir que 
ate Junho deste ano, a biblioteea 
esteja a fun·cionar. Tambem foi 
eriado, e ja esta a trabalhar uma 
Unidade de desenvolvimento da 

, Aldeia Nwadjahane, constituida 
por diferentes Ministerios, 
liderada pelo Ministerio da 
Educacao e Cultura. 

JANET: MULHER 
FASCINANTE 

NOT- Niio penn em 
escrever uma obra sobre 0 seu 
pai? . , 

NM- Estou a escrcver sobre 
a minha mae, Jallet Ela e uma 
l11 ulher fasci nante . Deixo u 0 

conforto ca ' da es titvel dos 
EUA para junto do seu grande 
arnor de vida, 0 Eduardo, realizar 
um sonho difieil. Nao tardou 
muito que 0 sonho do Eduardo 
se tomasse 0 sonho del a tam hem. 
Quando 0 Eduardo foi brutal
m ente assassinado, ela nao 
Jargou 0 rumo e com imens3S 
dificuldades, continuou com 0 

seu trabalho. A Janet ·tro ou 
vari a correspondencia eom 0 

Eduardo, os pais e amigos sobre 
a sua vida. E a escritora Tadja 
Manghezi escreveu bas tante 
sobre 0 p ' rcurso emoo.; iollal da 
Janet . Eu, eomo fil ha, dest;jo 
registar a hist6ria da Janel na 
minha optica. Nem sei se irei 
publicar. 0 futuro dira. 

NOT-Como se sente agora, 

come meml ro do Conllte 
Centra l dll FreHmo? 

M- Simo uma llrande 
n;sponsabllidllele e farei 0 l11 eu 
mclhor para raz~r valer a 
COnf13r19'l1 depositada em mim , 
contr ibuindo com os in CU S 

conhecimclItI.l5. As promessa: 
que 0 meu partido r·c7. 'ao 
povo Mor,;all1hiC1lno dey m ser 
cUl1lpridus, cntiio a nC.Js~ll lll issiio 

eel'lra. 
I 'OT- Mas clua is os . eus 

d safios lIestc ca rgo'! 
l'iM- Tl!nho os me~mos 

desallOS de lodos os camaradas 
qu~ foram eleitos parllo Cpmite 
Central. Nos todos, tClllOS mui ta 
a aprCl:odcr ,doB eamaradas que 
ja cstiio na Ctlsa. . fio f mos 
deilos pard nos aeon odarmos 
na scde do partido e crcio que 0 

Ing re so da reno \' yaO vai 
impulsion:!r 0 rilmo do batuque. 

E.'< istem probl emas q ue m 
p rcoeupam ll1u i to ns nos:a 
sociedade. Entre I s: 0 d sem
F rego, n fa Ita de eredi to para 
quem d~cjainieiar ou impulsio
nar uma m;tividadc agricola c 
a utras, a condiyao da mCl1ina 
Moyumbicana que ainda nao 
con segue compielar 0 ens ino 
primario devido 80.S tabus de 
lim parte da nossa soeiedade, 
aliada a outros faetores tais como 
problemas sociais. Preocupa-me 
muiw 0 facto de a SIDA 
contiauar a SCI' urn problema ' de 
Qutros ', na 6ptica de muitos 
ll1o~ambieanos. Mas a verdade' 
e que a soluyao dcs las questoes 
neo deve scr atri buida apenas ao 
Partido e Govemo. A solu~1io e 
s im, para ,sod a a soci edad e 
Moy3mbieana. Dai a neeessi
dade. de m'lior interacQiio eRlre 
toclos nos. 
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