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\ eem nos partidos uma forma de singrarem
:ra vida. o carreirismo e o oportunismo es-
:io acima dos regimes políticos.

Cimeira dos Cinco na praia

A abe rtura é anunciada a rg F"-l
r ereiro de t99o, em Dezembro de r9g9

dois meses antes - , tinha havido aqui
uma cimeira dos Cinco. '3 Lembra_se?

Sim.

Iüessa cimeira são Tomé e Príncipe
É tinha dado o seupontap é desaída para
a abertura. I[esse encontro da pr aia a
questão do multipartidarismo foi discu-
tida entre vocês. É verdade?

Sim.

cinco ou PALOP (países Africanos de Língua oficial
Portugal), herdeiro da cONCp (conferência das or-
ganizações Nacionalistas das colonias portuguesas),

grupo formado porAngola, cabo verde, Guine-Bissau,
Moçambique e são Tome e príncipe. os seus chefes
de Estado tinham por hábit o fazer reuniões periodicas
para tomadas de posições conjuntas sobre questões
de ordem internacional e não so.

Entre os chefes de Estado como é
que esta questão foi abord ad,a?

Essa questão foi muito mal vista,
principalmente por Angola e Moçambique.
Aliás, o José Eduardo tinha relações mais
estreitas com Pinto da costa, e criticou-o
de forfila dura, considerando a decisâo do
MLSTP quase que uma traição ao grupo,
por não ter ao menos avisado o que acabou
por fazer.

Pessoalmenteo qual foi a sua posi_
ção? José Eduardo manda bafos ao pinto
da Costa e o senhor fica calado?

Aqui punha-se o problema dos peque_
ninos. Entre nós, os pequeninos, havi auma
certasolidariedade face aos grandes, Angola
e Moçambique. Na Guiné estava o Nino,
mas o Nino , jâ sabe, nestas coisas não d,ava
opiniâo. Pessoalmente, procurei dei tar âgaa
na fervura, mostrando-lhes que tínhamos
uma situação semelhante aqui. Mas, como
ja tínhamos feito o congrc*ro, e não saiu
nada, eles - José Eduardo e chissa no - aí
tiveram forç a para cair sobre o pinto d,a
costa. Mas isso foi uma questâo discutida
quase à porta fech ada.
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Na cimeira dos Cinco na Praia, José Eduardodos SanÍos foi ,,duro,, 
com pinto da Costa



Só entre os chefes de Estado?

Quase só. Mas, em muitas conversas
restritas, estávamos acompanhados dos
ministros dos Negócios Estrangeiros - neste
caso, o Carlos Graça (São Tom é ePríncipe),
o Silvino etc. - e discutia-s eIâfora estas coi-
sas. Mas, sem dúvida, o Pinto da Costa ficou
um bocado mal, o José Eduardo foi muito
duro com ele. Mas, depois, o José Eduardo
teve também de fazer a sua abertura, mes-
mo que a contragosto. [risos] O moümento
er aimp ar âv el. E, feltzmente, p ar aC ab o Ver -

de, fomos dos primeiros a perceber isso, a
par de São Tomé e Príncipe, é claro.

Depois que Cabo Verde resolve fa-
r,er a abertura, que reacção teve desses
chefes de Estado?

Uma r eacçâo de claraincompreensão.
Achavam que estávamos a ceder ao Oci-
dente, não percebiam que era algo que nós
fazíamos em decorrência do nosso próprio
processo interno. Quando se estuda o pro-
cesso cabo-verdiano, gosta-se de apontar
as pressoes externas como elemento chave
que nos conduziu à aberturao o que nâo é

verdade. Agora não há dúvida que o facto de
ternros decidido ir para a abertura, naquele
preciso momento, contribuiu, sim, para os

nossos parceiros aumentarem a considera-

ção que tinham por nós.

Neste processo, Cabo Verde não
teve a preocupação de agrad,ar ou não
aos seus parceiros africanos, nome ada-
mente os dos PATOP?

Isso de maneira nenhuma. Verifi-
cámos que realmente era indispensável
fazë-lo, € â partir daí tomarmos a decisâo
que mais conünha aos nossos interesses.

João Pqqrlo II

Após essa cimeira dos PALOR um
mês d*pois, em Janeiro, vem a Cabo

3s2 JffiSffi W**ffiruTffi r#pffi$

Verde o papaJoão Paulo II. Ele, nas rr".i*.

intervenções públic as, faz referêncio r a

questões como o aborto, a democraci.'
a liberdade etc. Este tipo de â,ssunto.
tratou com ele em privado?

Isso já vinha da conversa que r,
com ele da primeitavez que me recei.,,

Antes dele vir câ estivemos juntos cir.

vezes, em Roma.'a João Paulo II só 1.,

va política. Falando-me ele no assur.'
pude-lhe dizer o que nós pensár'Ar:
fazer. Procurei também explicar-lhe. I.
ele entender, atazão do partido únic't,
Cabo Verde. Para nós, não erauma Qur,.'
ideológrca. O nosso partido único cit

tra, acima de tudo, de um movim€r'rt,
libertaçâo,o PAIGC, que vinha do conrb..'
pela independêncLa e chegou ao pocit '

que não havia na altura apossibilidarÌ,
multipartidarismo; era preciso pôr ( ,

tado de pé para depois, entâo, sim, tr,:
outra via. Falámos muito nisso porQut
insistia sempre neste ponto.

EmRoma?
Sim.

Uma conversa a sós?
Sim. Se bem que nâo sei se, Ìli.;,.

mundo do Vaticano, nâo estava gerì:

lado. [risos]
O que dizia ele, ao fim e ao cahr,'
João Paulo II era contra o nr

litismo político. Ele drzia que devr,.,:'

andar pelo caminho da democracia
erapreciso, enfim, dar liberdade âos p,

de escolher o que quisessem. Eu, €\ ìr..

14 Aristides Pereira esteve em Roma, pela ç- 
* ;

vez, em Março de 1982, no âmbito de uÍ-.
nião da FAO (Fundo das Naçoes Unidas -. 

:

Agricultura e Alimentação). A segunda ,::
em Novembro do mesmo ano; logo depc : . *

Dezembro, a VOA (Voz de América) â01-. : :,

visita de João Paulo ll a Cabo Verde para ::
de 1983, que só vem a acontecer, na ve.::".-
em Janeiro de 1990.


