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25 de Junho d.e 1973

PARA O }IÁRIO }E trUÍS C, IÚPT

Em lourenço Marques, forâmresta manhãrinauguradas, à*
10r15, pelo Senhor Governad.or-GeraI e benzidas pelo Senhor Àrce-
bispo da Diocese as instalações d,a Ielegação da lusitânia.

Estiverâm pre§êntes numerosas altas lndividualidades e
representantes de todos os órgão da rnforrnação, Depois do acto
da bânção,pronunciei as. seguintes palavras:

rrQuero aproveitar este momento tão fetíz da vida da frI,usi-
tâniart pâra agrad.ecer tanta honra, tanta generosid.ad.e para uma coi-
sa afinal tão simples e tão modesta.

IvÍas ó verdadeiramente eristão, como agora eentimos com es-
ta bênção tão generosa também, reparar no trabalho dos humildes
e no esforço d.os homens d.e boa vontade. E se não muito mais teul
oferecido ou pód,e oferecer e pod.e prometer, a"r,usitârri_qrr quem
a dirige e quem nela trabalha - isso oferece-§e com eerteza em Jo
anCIs de existência, de luta insistente, persistente, às vezes mesuro,
cora josa, são uni testemunho que já de algum nodo pode' $,retificar
o atrevimento qre tive em pedir-lhe a presença d.e Vossa Xxcelância
hoje neste acto um pouco simbólico.

Fica nesta casa instalad.o, cor,r esta modéstia que 'tfy.Exês.
e Y. Ex3. Revmê, têm oeasião de verificar, um serviço que ó ver_
dadeiramente d.e utilirlade pública. UIod.esto como jí) d.isse, sem pro-
Jecções aparentes de grande poder, sem ostentações de espécie ne*
nhuma, mes faz parte claquel-e grupo de componentes indispensáveis
na bem grande máquina e r,T.as grandes fauí1ias, e a lua falta seria
sentida. Í a isso que se chama tornar-se útif e ambicionar ser in-

a-dispensável, I{as só por essa. razá-o, a1i naquela sala onde tra,:a.lha

o nos§o delegado em I'Ioçambiquer ürn ilustre e dedica"do jornalista,
já froJe membro da fnmÍlia i;1,çs11§ni4rr ,estão uns retratos, nrais pa.-
rece uma galeria de fa.mí-1-ia, e chamo-11:e assi^m porque é mesmo uma.

família, Ltira fauília nacional.
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llstá o retra.to de Sua Excelência o Chefe do Estado, o ehefe
t- .da família portu{luesa. Che:fc vlrtuoso, de quem poderia dizer-sergra-

ças a Deusr e0Ê o é poI C-raça de Deus e Vontade dos Homens, qll-e

alia às suas quelidadcs er.emplares de homem de família, de governatl

te, de devoto da Pátria" e de Deus, utnâ serenidade que é própria de

sobÊranos e sempre orriada.sem preocupações de poder soberano antes
aliando toda a sua acçãor'bodas as suas atitudes, que são firmes,
inabal-ávei-s quando é necessário, a uma atitude de uodéstia e de hu-
mildade cri.stã,

Es'bá o retra.to ao l-ado, nessa galeria de família, como eu

dlsse, do Professor llareello Caetano. É-me imensamente fe1Íz veri-
fiear que trinta anos depoi-s inauguro um novo retrato de l'Íareel]o
Caetano, já não tã.o jovem como era, então, nem eu, numa. sala clue

val servir a idela qu.e a trlusitâniatr representa,

Faço-o coa especial pyaaey e numa, ::ranifestaçã.o de grande fé
porquê todos nós sabemos, e seria uma injustiça duvidá-tor enê o

Marcello Caetano de A9+4 6 exacta.mente o liarcello Caetano de L973.
A mesma f:,tmeza de ideias, a mesma devoção total- pela eausa do U1-
tramar e pela sua unidade e pela sua defesa, enquanto o ca.so for,
como a.gora, de termos qr.le nos estar a defender da injustiça dos ho-
mens e de a.lguns povos e ilos j-nteresses alheios

Todas as crises do i.unclo têm sido vencidas por nós, e é mu!
to grave o que se pessa.nesta ocasião no lfundo, ilão quero.mini-
mizays yr& minha opin-1ão, essa gra.vidade, no entanto, para nós, como

jâ ouvi dizer ac, Senhor [iecretário Provincia], Ingenheiro Vilar Quei
rou, é apena.s mais uma pÍaga que temos que vencer como vencemos ou-
tras, como rrencemos as prages endómicas, as dos gafarürotos, as das

doenças várÍas, sociais e outras, agora temos uma pxega que é mun-

dlal - sei 1á que projecçã.o vão ter agora estas últimas coflv€rsâ-

ções entre as duas maioresr por enquanton potências do Mundo, e se

não se tyatará at6 Oe uma repetição histórica do aeto em que partÍ-
eipamos, há muitos séculos, e que ficou eonhecj-do como o 'Ira'r;odo de

lordesllJras. É claro que en'cão houve quem não gostasse. I'Iós hoje
temos o direito de não gostar e. de quenêrmo§'saber verdadeiramen'te
nais sobre esta conversa de amigos armados de punhal.
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0 otltro retua-bo qlle â1i está ó o de Vossa lxcelêncÍa, Senhor

Engenheiro Pimentel dos ,Sa:*-i;os. Como primeiro Êovernador de iioçambi-
que coirlo,iistado, nas não e.r)enas por Ísso, está também, se mo permi-
te, como o do amigo al-i;anente compreensivo do que repre§entou a
ttlusitâniarlno seu- inícior eoe a acompanhou e que the deu- aroio mo-

ral e eneorirjamentos já há" rruitos anos, aquir cfi Angola e em trisboa.
].{as é tanrbém na qu;ilidade ile Governador-Geral, o primeiro Governador

-Geral do llstado de 1,:ioça"mbÍqu.er eüê ali está como os out:ros ai lem-
brar-nos das nossas graniles responsabilidades, porque se the falei
em galeria rie famíIia ó clue todos nós temos os retratos dos Íaroi1Í-
ares mais velhos e fr,z-nos muito bem folhear o album de farr:ília e

recordar;tos no set-l e:renplo a. responsabilidacle que nos cabe. fsso se
a^.rÂra Iei-§o na "lJus11; a.]aA".

Estão dois re'cratos mais por direito total. É o do saudoso

e respeitado Dor-rtor Ar-t'ón-lo rle Olj-veira Salazar:; quando ol}:amos pa-

ra acluela expressão tustera. de homem simples do povo portuguâSrpor-
tanto, um dos verdadej.ros fiéis depositários de uma }Iist6ria anti-
gàt irrevogárret quanto às e:rigêncías das gerações que se vão seguin-
do, é eomo se abríssernos un cair-itulo da e stância que lêssemos a1to,
dos'rempos mais glorios,os que Camões canta da nossa l-iistórj-a.À 91ó-
ria 1o sacrifíeio como é e;renrplo dos santos da Côrte de Deus, exige
tanto de coragem e de ctádiva como a gIória dos campos de batall:a ou

nas conquis-i;as Ca Ciôncia, e Salazar foi um exemplo de glória, de

glória eoncluistada ico:: uila c'tádiva completa, por uma entrega, mai.s

entrega do qr-te colhej-ta" dos resultados da sua entrega, e c::iou uma

obra clue torna possível tr'i-do e lrá-"de tornar possível muito alnda
por muitos anos, so'bretuCo, tal como um grande edifício que se eong

tróir se o rnimigorolr:nco oi.r-o desesperado, venha ele donde vierr§€-
ja e1e est::angeiro or.r- j-nfcli.zmente português, não lhe destruir CI§

eabou.cos,

E está junto dele o retrato do Professor Silva Cunha, Ll'u

soil una, testemunha desse hornem. !1á trinta anos, com u::ra estrel:'. de

cadete, es'bava em iiafra e vinha prestar serviço no Gabinete do Pro-
fessor i..,arcell-o Cae"banol já era um devoto a sêr inieiado na grande-

za das nossas responsa.biliCades no mundo e na verdadeira grandeza

nacional, ij-ve ocasião de o acompanhar alguma.s vezes e de o encon-

trar en missões separadas peilcorrendo o Ultrarnar português, duran-
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te anos seguidos, en nissões de estudo, de investigação, Precioso§
elementos que ele colheu, preci-osos estudos que nos vieram revefar
algumas medidas quc devianter sido tomaCas e talvez não tenham sido
totalmente, que nos vÍera.m prevenir que nos vj-eram explicar a yazáo

de muÍtas coj-sas ine:cplicáveis para tantos, Com essas missões Silva
Cunha marcoue não há. dúvicla nenhunra, o inicio da sua carreira votacla

aPortugal no seu espaço maÍor, duma maneira j-nexced{vel de zelo e de
^ 

. r .-=?êxito, :l.iá onze anos pratlcamente a governar, a colaborar, a procu-
TaT soluções para os p::oblerrras ultramari-nos" Vossa Excelência sai:e-
-o muito melhor do que êur sabem-no todosr eüê às vezes é tã"o âr-
duo fazey comprêender na. lietrópole situações ultramarinas, não por
má vontade mas porclue -i;alvez não tenham tido tempo todos de ]er
esses estuclos, esses -b::nJ:al-]ros , d o que resolvê-las aqui e portanto
a colaboração de Silva Cunha" com os Governadores dos Xstados é sem-
pre e cer-bament-e um prec-i-oso elemento para que se encontrem. as boas
soluçõe§,

E na. galeria de far,ríIia não está mais ninguémr por desne-
a.cessá.rior porer-le está presentee mesmo sen imagem, o que é o esforço

militar hoje lro nosso U1tramar. |e resto eL1 que jâ atingi aqrr-ela

idade que me permite falar em várj-as épocas da Hist6yia contemporâ-
nea corao testemunha, não me lembro que tenha durado maj-s que cinco
a:ros o in-i:ervalo em qr-le:rão tivesser oü em África assistido à che-
gada de lorças para de:fesa e para imporem o respeito pela nossa
obra e pela nossa acção ac-luir oü vê-las partir do Portugal Europeu
para África", para a Índia e para o 0riente com o mesmo fim, 1Ião é

poi-s ume novidade da nossa llistória o termos Forças Armadas no UI-
tra^mar,,l se se tra.'úasse apenas duma cluestão, ou de um diferendo
entre tribos ou entre Àdminj.stração e porros locais, iâ há muito es-
tava resohrido. I'Ias é Llme guerra contra i-nimigos muito poderosos e

quanto a mim fazemo-)-a, não na de:fesa de interesses próprios, não
por orgulho, o que iá" ser-i-a bastante yazáo e sentido de obrigação
para com a iiistóy: t, mas porque temos à nossa responsabilidade,
aqui em l.Íoçambique, oi-bo milhões de homens bons que têm o direito
de evoluir e de ser f,eIízes e de serem elevados ao plano que alguns
de nós j'áusufruímos, é isso que nos conpete defender, é isso que

estar-ros a defender, po"ua- bem deles" E quem nos combate não nos com-
bate a nós os portugueses nascidos no Portugal europeu, combate
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essas populações, queu des'bruí-1as, quel: t-Lrar--fhes a felicidade
que nós, pela longa Ilistória e r::rerii-,:1us daCr:s, asseguramos como ne-
nhum outro povo no munclo 

"

Portanto, não es'rá. al-l u.m retrato que simbolize, seja em
quem for, a ideia rias l-rorÇas Ârmadas no passa.clo e na actualidadei
a sue acção f,rg::-!. es-i;á. pt:eser:te no ilosso espírito e, se Vossa Jix-

-^celência me permite, leiabrando'.nos de todos os seus a.::tecessore§
deseJo, na pessoa do ac'i;ual Comandante.-Chefe, saudar as Forças Arma-
das aqui em I'Ttç)mbiclue e clirer*..1-hes que arr.l,usitânia'r está tão ao
seu serviço como se andasse de armas na mão,

A Vtri" Ex3s, todos, a Vossa Exêo Revmê,, nada mais consola-
dor do que poCer nilm d:-a destes e numa casa tã-o modesta ter recebido

â^uma bênção que me faz recordar uma ou-bra, de i.gual sentido e inspi-
ração e vj-rtude goer jugi;ar,'ente n.á t::inta c..í]osr ros foi dada no sa
1ão onde criámos a iilus;câniaÍr pelo Ca::deal Dom }lumberto luozzortí,
então Encarregado da lTu.nciatura Apostótica em trj-sboa. E daqui .11al

um pensamento de sauda.de pon esse Senhor, Pr-í-ncipe da fgreja, que
amou e continua a airalr -Po.r:tuga"l- e que aj.ncla há polrcas senanas me

dizia clue amalra For'cugal co,rr con'i;--L:ção mas depois de ter estado no
Brasil ainda amava na.is :l-']ortugal po:,:ciu-c queria também muito ao Bra-
sil, fsto faz-.me pensar qi-re tenos iamhén o dever e o direito de ês-
perarmo§ de que cumprj-ndo.-nos :ra Hístó:rÍa urn dia possâmos flanquear
a África com dois te::ritcír'ios se:n nenhuma preocupação raclstarcom
o alilor de Deus, col,i o arrro-r: à Civ:-l.izaçácr âo espírito de sa.crifí-
c j.o que é esse o verdade j.ro ret:rato d os poltugueses i

XXXXY
O Senhor Governador*Ge:i:al do Estado de i'loçambique, -L:ingenhei-

ro Pirnentel dos San'ros, 'beve e anabil:-rlade de responder nos seguin-
tes termos:

"'í1'1^%o apenas agradecer a V" Ex?", Senhor luis lúpi, a opor\I L,T tJ I

tunldade qtr.e me deu de esta-r presente neste momento, Na verdade e

para a.l-óm do agradecime:r-bo que the devo pelas desvanecedoras pala-
vras que me di::igru, a.1-go nais impc::tan-ie cLue V, nxê, sublinhou eu
itesejo também acen'buar,
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0 inimígo, ba-bi-c1o r1o campo das arnas, transferiu o seu prin-
cir:al esforço para a" batall:a da informação e fá-to à escala mundial.
*E nosso deverr s€ q1llzermos ter nosse campo o mesmo sucesso que a
juventude em armas assegurou nas planícies africanas, é nosso de-
ver, repito, fazev trr.do o qr-le estiver na nossa mão, lançarmos com.
toda a decisão as ofensivas necessárias nesse vastíssimo donínio,
para que a verdade portuguesa seja ouvida e respeitada,

il temos que colreÇar por easa, isto é, temos que assegurar
que no§ ltrstados de Lngola e Moçambiquee como nas restantes Provín-
cias Ultramarinas e na i{e'crópole, haja uma :lnformação ob jectiva,
clara, oportuna, das razões e das realtzações que justificam o nos-
so esforço naci-onal"

0 clue aqui hoje, nesta singela cerimónia 5-naugura.mos, é um

passo mais com esse objectivo funda"mental. Espero que tenhamos oca-
siãor efl futuro craue dese jaria próximo, de sermos testemunhas de no-
vos passos em frente, nl,lm capítulo que infelizmente não ten tido a

atenção qu.e merecia de todos nós"tr

IIOTA: A ImprensÊ: local deu grande destaque ao aconteeimento
que ta.nrbóm teve repereussão na da l.ietrópoIe e em An-
go1a e noutros pontos do Ultramar.

§gls*-!ss.:
As palavras proferidas pelo Director cia I,USITANIA
são reproduzidas de uma fita magnética em que ficaram
registadas porque se trata de uln improviso.


