
O valor moral
de preservar a memória

Dor
força da memória, na úl-

tima sexta-feira celebrava-
-se em Portugal o dia da
Restauração da Indepen-
dência. Teria ido ao MAAT

ver a exposição de Grada Kilomba ou
abarricar-me na Avenida da Liberda-
de para aplaudir o desfile comemo-
rativo do "Dia 1 de Dezembro", em
Lisboa. Mas preferi aproveitar o fe-
riado para vasculhar os meus apon-
tamentos e pôr ordem na geringon-
ça da minha secretária.

Conferi que neste mês de dezem-
bro, a 16, assinala-se mais um ani-
versário do Massacre de Wiriamu,
ocorrido em Moçambique, em 1972,
já lá vão 45 anos. Para entender me-
lhor este período negro da história
de Portugal e da ex-colónia portu-
guesa, naÁfrica Austral, tentei há
um ano entrevistar o professor mo-
çambicano Mustafah Dhada, radi-
cado nos Estados Unidos, autor de
O Massacre Português de Wiriamu:
Moçambique, 1972- o primeiro livro
de investigação sobre a chacina que
todos quiseram esconder-, lançado
pela Tinta da China, em outubro de
2016.

Como não estava prevista a sua
vinda a Lisboa, trocámos alguns
poucos e-mailsna minha tentativa
de realizar a tal entrevista via Skype,
mas sem êxito a posteriori, inexpli-
cavelmente por falta de resposta à
minha insistência. Instigava-me o

desejo de conhecer um pouco mais
sobre as barbaridades cometidas
pelas tropas coloniais portuguesas

naquelas paragens do Índico.
Quis entender, por interesse jor-

nalístico, as motivações por detrás
daquele massacre na pequena po-
voação moçambicana da região de
Tete, até hoje nunca abertamente
reconhecido pela narrativa oficial.
Terão morrido centenas de civis as-
sassinados e este terá sido um dos
crimes mais hediondos do regime
colonial português cometidos em
África, com o envolvimento da ex-
tinta polícia política (PIDE/DGS).

Acabara por me circunscrever às

publicações e inúmeros trabalhos
de investigação que hoje em dia nos
facultam a internet. Não satisfeito e

inconformado com a teoria do es-

quecimento, fui lendo textos de vá-
rios autores. Mais tarde, acabei por
marcar encontro, no lardim das
Amoreiras, com a prestigiada histo-
riadora portuguesa Irene Flunser
Pimentel, cuja obra mais recente
questiona sobre O Caso PIDE/DGS:
Foram Julgados os Principais Agen-
tes da Ditadura Portuguesa?

O título do livro remeteu-nos,
inevitavelmente, para aquele perío-
do negro da história de Portugal, so-
bre o qual - disse - há muito ainda a

investigar "para que, finalmente, os
sobreviventes e familiares das víti-
mas possam fazer o seu luto". Por
isso, Irene Pimentel continua mer-
gulhada na Torre do Tombo e de-
mais fontes de informação docu-
mental comprometida com a histó-
ria, a memória e a verdade.

Nesta linha, é de enaltecer o pro-
jeto documental da RTP ao produzir
História a História que qualifico de
um excelente registo. Desperta bas-
tante interesse o roteiro seguido
pelo professor Fernando Rosas pe-
las antigas colónias para trazer a pú-
blico relatos e inéditos sobre a pre-
sença portuguesa em África.

Terei ficado mais elucidado. Pren-

deram-me ao ecrã do canal 2 os ca-
pítulos narrativos sobre os "Cárceres
do Império" e o "Massacre de Bate-
pá", em São Tomé (1953), sobre o

qual muito ainda há a desvendar.
Importaria também do outro lado -
por parte dos historiadores são-to-
menses - que se empenhasse esfor-

ços para a catalogação dos testemu-
nhos de vítimas ainda em vida,
como contributo que enriqueceria
toda a nata de investigação necessá-
ria para a preservação da memória
de uma história que nos é comum.

O recente ciclo de conferências, a

que assisti na Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, dedica-
do a "Angola: os legados do passado,
os desafios do presente", prova o es-

forço de Portugal, por impulso da
comunidade académica, para a re-

conciliação com a história, assu-
mindo o passado de modo a ultra-
passar o tabu. E tal abnegação e

compromisso intelectual para es-
clarecer os factos históricos devem
também fazer parte da inquietação
e dos objetivos dos investigadores
africanos.

Ao que me parece, por razões ób-
vias, é um processo que se desenvol-
verá a várias velocidades, mas que
importa realizar a tempo para a sa-

piência das novas e futuras gera-
ções. Aí concordo plenamente com
Irene Pimentel. Depois do 25 de
Abril em Portugal, "já não é tempo
de se fazer justiça política em tribu-
nal".

A meu ver, se Portugal deve pedir
perdão pelos crimes cometidos é

uma questão moral que só a Portu-
gal diz respeito. Mas é importante
aprofundar a investigação sobre es-
tes episódios, cuidando a memória
e transformando -a em conheci-
mento, como bem frisou a historia-
dora portuguesa. Porque o esqueci-
mento é inimigo da verdade.
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