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EDITORIAL  
O Povo Zimbabweano Soube Separar O Joio Do 
Trigo 
- “As eleições servem para devolver a  
palavra ao povo e não ao clientelismo  
político” – Cavaco Silva, Presidente de Portugal 
 

deste grande líder africano e do Zimbabwe em particular.   

Já é oficial as vitórias de Robert Mugabe e da ZA-
NU-PF nas eleições presidenciais e legislativas realizadas 
no passado dia 31 de Julho do ano em curso. Esta vitória é 
saborosa para os zimbabweanos e para Mugabe em particu-
lar na medida em que acaba com o clientelismo político de 
Morgan Tsvangirai e do MDC, um bebé que nasceu das 
mentalidades de alguns líderes europeus. Com esta vitória, 
tanto Mugabe como a ZANU- PF, vem provar mais uma 
vez que o poder não se atinge com as “escadarias de servi-
ço”, mas sim com eleições inclusivas e participativas, tidas 
como justas e transparentes pelos observadores internacio-
nais, especialmente a União Africana (UA) e a Comunida-
de para o Desenvolvimento da África Austral (SADC). 

 

Face aos resultados retumbantes, é normal que 
Morgan Tsvangirai venha hoje a terreiro  declarar  nulidade 
 destas eleições, porquanto qualquer 

que fosse o resultado desfavorável a si 
e ao seu partido, estes encontrariam ex- 

Não temos a menor dúvida: o assunto “Zimbabwe” 
deixar-nos-á ainda mais órfãos de alguns dos nossos ami-
gos, detractores do presidente Robert Mugabe e do seu re-
gime, pois ainda temos na memória a última “sova” que re-
cebemos quando apoiamos a reforma agrária implementada 
pelo presidente Robert Mugabe, a quem consideramos o 
messias de África. 

Enquanto essa “sova” não vier dos nossos “filhos”, 
que pela genética não somos autorizados a chamá-los 
“ex”, não  deixaremos  de  reconhecer  as  facetas  positivas 
 
  
Frase: 

Há pessoas desagradáveis apesar das suas qualidades e outras 
encantadoras apesar dos seus defeitos – François Rochefoucauld 

Moeda País Compra Venda 
EUR UE 39,53 39,80 
USD EUA 29,75 29,95 
ZAR RSA 3,01 3,03 
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de ditador. Aborrecem-nos alguns analistas africanos quan-
do convidados a emitir suas opiniões sobre Zimbabwe fa-
zem-no sempre com um único fito: diabolizar a figura do 
presidente Mugabe, ignorando outras “picaretas da investi-
gação”, que certamente os levaria a novas “escavações”, in-
terrogações e conclusões. Mas não são capazes de criticar 
as monarquias ocidentais, algumas das quais são acusadas 
pelos relatórios internacionais de fomentar guerras em Áfri-
ca. Destes não ouvimos, nem por distracção, uma só pala-
vra quando o orçamento destinado a salvar vidas no Iraque 
é desviado para alimentar o "delírio do mundo", devido ao 
nascimento de um bebé. 
 Atrevemo-nos a roubar para aqui um trecho do 
poeta anónimo que diz “O problema do Zimbabwe é mui-
to complexo e exige frieza. Não se resolve apenas com 
entusiasmos e emoções. Nem com ódios arqueológicos/ 
fossilizados. Alguns analistas pecam por abordar os 
problemas a partir de uma visão monolítica. Outros, 
por depender de tacho do hemisfério ocidental, parece 
terem sido ditos que vais continuar a pintar a África ne-
gramente e nós vamos manter o nosso compromisso: 
continuar a te pagar. Ouviste? Sim. Obrigado, patrão. 
Confirmada a hipótese: basta paga-los, deixam de ter os 
pés na terra e pensam conforme o cheiro do Euro ou do 
Dólar. Mas, antes de dizerem asneiras, adubam as cons-
ciências dos seus leitores, filosofando. Será difícil a so-
brevivência de um cuja morte é desejada por muitos dos 
mandantes deste planeta.” 

Bem haja o povo do Zimbabwe que soube, mais 
uma vez, separar o joio do trigo.■ (Redacção) 
 

plicação no mais ralado argumento: fraude eleitoral. Na 
verdade, o problema de Tsvangirai e seu partido não são as 
eleições per si, mas sim Robert Mugabe. Seria tolerável pa-
ra Tsvangirai se estas fossem ganhas pela ZANU-PF, lide-
rada por qualquer outro presidente diferente de Mugabe. 

Vimos um Tsvangirai “chorão” que após a confir-
mação dos resultados eleitorais emitiu um comunicado, em 
nome do seu partido, que rapidamente encontrou eco na U-
nião Europeia (EU) e nos EUA, inimigos figadais de Ro-
bert Mugabe. 

Alguns leitores far-nos-ão lembrar que, antes da re-
forma agrária, Zimbabwe era um país promissor. Actual-
mente, o país atingiu o pódio dos países mais pobres do 
mundo, com uma inflação acima dos 1000%. O desempre-
go está acima de 80%, os deslocados transbordam o caudal 
das estatísticas, que apontam para os 4 milhões. Possui ain-
da um défice orçamental gigantesco de que há memória. 

Terá sido então o presidente Robert Mugabe o cul-
pado pelo caos acima exposto? Pensamos que não. Basta 
“exumar” alguns factos elucidativos: primeiro, antes da re-
forma agrária não havia oposição no Zimbabwe; segundo, a 
maioria da população zimbabweana de raça negra (per-
doem-nos o estrabismo de cor) era privada de terras férteis 
para a prática da agricultura; terceiro, era um país racista, 
dividido em “castas”, com vantagem para a raça branca; e 
quarto, o país servia os interesses dos “patrões capitalistas 
ocidentais”, os quais, uma vez introduzida a reforma agrá-
ria, retiraram os seus investimentos, deixando o país exau-
rido. 

Na  tentativa de repor a justiça, valeu-lhe a alcunha 
 

Ex-presidente sul-africano Thabo Mbeki defende 
resultados de eleições no Zimbabwe 
O ex-presidente sul-africano Thabo Mbeki apelou semana  
passada às nações africanas para respeitarem os direitos dos  
zimbabweanos de escolherem o seu próprio líder e encontrarem  
as suas próprias soluções para os seus problemas 

Cidade do Cabo – O ex-presi-
dente sul-africano Thabo Mbeki apelou 
semana passada às nações africanas pa-
ra  respeitarem  os  direitos  dos zimba- 

bweanos de escolherem o seu próprio 
líder e encontrarem as suas próprias 
soluções para os seus problemas. 

Mbeki,  que facilitou a conclu- 
 

são de um acordo de paz no Zimbabwe 
em 2008,  fez estes comentários depois 
de o Botswana, que partilha fronteiras 
com o Zimbabwe e a África do Sul, ter 
declarado que pressionará os líderes da 
África Austral para obter uma audito-
ria das eleições. 

Ele aludia às declarações do 
chefe da diplomacia do Botswana, 
Phandu Skelemani, segundo as quais o 
seu país está preocupado com incon- 
formidade da votação  com  as  normas 
 

 

 

PROJECTO A ESTAR CONCLUÍDO ATÉ FINAIS 
DE JUNHO PRÓXIMO... JÁ DECORRE O 

PROCESSO DE VENDA DOS IMÓVEIS COM O 
FINACIAMENTO DO MILLENNIUM BIM... AS 
CASAS SÃO VENDIDAS COM A CHAVE NA 

MÃO... TODAS DEVIDAMENTE MOBILADAS E 
EQUIPADAS COM TODOS OS 

ELECTRODOMÉSTICOS, TAPETES, CORTINAS, 
LENÇÓIS, TOALHAS...  

*** É SÓ ENTRAR E VIVER *** 
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A África do Sul felicitou o 

presidente Mugabe pela sua eleição, 
enquanto o Movimento para a Mudan-
ça Democrática (MDC-T) de Tsvangi-
rai rejeitou os resultados, denunciando 
irregularidades do escrutínio mas tam-
bém inscrições nas listas eleitorais an-
tes destas novas eleições. 

Os Estados Unidos, o Reino 
Unido e a Austrália condenaram igual-
mente os resultados das eleições no 
Zimbabwe que, a seu ver, não tradu-
zem a vontade do povo zimbabwea-
no.■ (Redacção/ Panapress) 
 

ção zimbabweana, Morgan Tsvangirai, 
a cessar o seu exílio que se impunha na 
África do Sul e integrar um Governo 
de União Nacional com a ZANU-PF 
(União Nacional e Africana do Zimba-
bwe e Frente Patriótica) do chefe do 
Estado, Robert Mugabe. 

 

Na altura, Mbeki advertira de 
um desabamento político e económico 
do Zimbabwe que seria desatroso para 
a África do Sul. "Não podemos deixar 
um caos total instalar-se. Eu não sei 
como poderíamos fazer face", preve- 
niu. 

 

Continuado da Pág. 02 
estabelecidas pela Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral 
(SADC), e, por isso mesmo, os resulta-
dos definitivos não podem ser reconhe-
cidos como justos, transparentes e cre-
díveis. 

Mbeki notou que havia "uma 
campanha intensa"  no mundo para de-
sacreditar as eleições da semana passa-
da antes mesmo que elas se realizas-
sem. 

Através do acordo de 2008, M-
beki  conseguiu  levar  o líder da oposi- 
  

UE lamenta ausência de progresso em Madagáscar 
para a realização de eleições 
- No comunicado, a UE exorta 
os atores políticos malgaxes a  
implementar dentro de duas  
semanas a totalidade do plano  
de sete pontos para permitir a 
 realização de eleições  
presidenciais este ano 

cia de progresso" em Madagáscar na 
implementação do plano de saída da 
crise, pondo seriamente em causa a 
transição "consensual e inclusiva" que 
deve levar à restauração da ordem 
constitucional neste país, anuncia um 
comunicado transmitido semana passa-
da à imprensa em Bruxelas. 
 A UE saúda "a abertura" dos 
actores políticos malgaxes durante a 
visita a este país dos medianeiros da U- 
 

nião Africana (UA) e da UE. 
No comunicado, a UE exorta 

os actores políticos malgaxes a imple-
mentar dentro de duas semanas a tota-
lidade do plano de sete pontos para 
permitir a realização de eleições presi-
denciais este ano. 

Em caso de sequência positiva, 
a UE está disposta a conceder apoio 
técnico e financeiro à CENI para a or-
ganização e o desenrolamento efectivo 
das eleições antes do fim de novembro 
próximo.■ (Redacção/ África 21/ Pa-
napress) 

 Bruxelas – A  União Europeia  
 

(UE) "lamenta profundamente a ausên- 

Trabalho precário nas empresas vai a debate no 
SINTIQUIAF 

Maputo (O Autarca) – O tra-
balho precário, um fenómeno que tem 
tendências de caracterizar o mercado 
laboral de quase todo o mundo, sobre-
tudo em países em desenvolvimento, 
incluindo Moçambique, vai ser tema 
de um seminário a ter lugar de 12 a 14 
de Agosto corrente, na cidade da Mato-
la, província de Maputo, envolvendo 
trabalhadores, empregadores e o gover-
no. 

Segundo um comunicado do 
Ministério do Trabalho, enviado à nos-
sa Redacção, organizado pelo Sindica-
to Nacional dos Trabalhadores da In-
dústria Química e Afins (SINTI- 
QUIAF),  o evento  pretende  capacitar 
 

os sindicatos em matéria de contratos 
precários e de agências privadas de 
emprego em Moçambique, em que se-
rão aprofundados temas como as cau-
sas e origens do trabalho precário no 
mercado de trabalho moçambicano, as 
suas manifestações, as condições de 
trabalho nas empresas e unidades de 
produção espalhadas pelo país, bem 
como o próprio enquadramento e argu- 
 

mento legal sobre a matéria. 
O encontro a decorrer nas ins-

talações da Escola Central de Forma-
ção de Quadros da OTM-CS “Augusto 
Macamo”, na Matola, está inserido 
num programa de formação daquele 
sindicato, iniciado em 2009, tendo em 
conta a necessária adaptação ao actual 
mercado laboral – refere o comunicado 
que citamos.■ (Redacção) 
 

USD 13 milhões para instalação da fábrica de 
painés solares 
 Maputo (O Autarca) – 13 milhões de dólares norte americanos estão a 
ser investidos na instalação da futura fábrica de painés solares, em Maputo. Trata-
se de um empreendimento cujas obras já decorrem, que se enquadra na materiali-
zação do Plano do Governo, visando criar capacidade interna de produção de pai-
néis solares, permitindo o aumento do acesso à este tipo de fonte de energia.■ (R) 
 

Leia e Divulgue O Autarca – O Seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Júpiter. Na verdade, Júpiter possui muitas outras, mas as 
maiores e principais são quatro: Io, Calixto, Ganimedes e 
Europa. Além disso, eles sabiam que Saturno tinha um a-
nel. 

O conhecimento dessa tribo não se limita à astro-
nomia. Eles sempre souberam a função do oxigênio no cor-
po humano, e sempre souberam da circulação do sangue – 
algo que a ciência só descobriu no século 16. Assim como 
admitem fenômenos com naturalidade, os dogon também a-
ceitam a vida no resto do universo. 

Na mitologia dogoniana, existem duas figuras que 
conhecemos com outros nomes. Uma é Ogo, "o impuro, o 
caído" (Lúcifer). "Nós somos Ogo", dizem eles. A outra fi-
gura é Nommo, o que "morreu e ressuscitou para purificar a 
terra e que um dia voltará". 

Robert Temple pesquisou a fundo a origem dos do-
gon, e descobriu que eles aparentemente receberam todas 
essas informações antes de 3.200 a.C., dos egípcios, seus 
parentes distantes. Eles são originários dos garamantes, um 
povo que viveu no centro da atual Líbia, e que teve contato 
com os povos mais desenvolvidos do Mediterrâneo: a Gré-
cia, Creta, Cirenaica, Líbia, o próprio Egito, etc. Os gara-
mantes desceram para o sul até a altura do atual Níger, e 
depois dobraram para oeste, instalando-se ao sul de Timbu-
ctu, no Mali. Coincidência ou não, esta rota passa a algu-
mas centenas de quilômetros das cavernas do Tassili.» Fim 
de transcrição de Marquezi, Dagomir (1983). Dogon, os E-
leitos da Sirius B. S. Paulo. Brasil: Revista Planeta. Editora 
Três.■ 
 

(Nota do Professor Mapilene: Na região 
de Tassili, a sul da Argélia no deserto de Saha-
ra (temperaturas até 53º), existem pinturas ru-
pestres, em cavernas, semelhantes a astronau-
tas, datadas de 10 a 15 mil anos).■ 
 

Data Venia ao texto de Dagomir MARQUEZI 
(Brasil): «A república do Mali fica na parte ocidental da Á-
frica, ao sul da Argélia e da Mauritânia. O país é seco e está 
na passagem do Saara para as savanas do sul.  

Ao sul da cidade de Timbuctu, vive a tribo dos do-
gon. Uma tribo primitiva, como os bambara, os peul, os se-
nuco, os sarcole, os malinquê e as outras tribos que se vi-
ram reunidas num mesmo país. Mas os antropólogos desco-
briram que os dogon sabiam de coisas muito estranhas, 
quer dizer, coisas que hoje são consideradas verdades cien-
tíficas. O curioso é que aquele povo, vestindo panos rústi-
cos e vivendo em pedras escavadas, soubessem daquilo tu-
do. 

Os dogon atribuem o princípio da criação à estrela 
Sirius B. Suas lendas e tradições transmitem esta informa-
ção de geração para geração há muitos milhares de anos, e, 
durante todo esse tempo, eles realizam rituais para a estrela 
que os criou, a Sirius B. Acontece que essa estrela só foi 
descoberta pela ciência no século passado (século XIX), e 
uma foto só foi possível em 1970! A Sirius B é uma estrela 
anã branca e está quase acoplada à sua irmã, Sirius A, uma 
das estrelas mais visíveis a olho nu. A imagem da Sirius B 
se confunde com ela, e só recentemente foi possível distin-
guir que havia duas estrelas no lugar de uma só. 

O pesquisador Robert K. G. Temple descobriu 
mais coisas sobre os dogon: "Os dogon consideram que a 
estrela mais importante do céu é a Sirius B, que não pode 
ser vista (…). Eles também sabem o período orbital da es-
trela invisível, que é de 50 anos (...). Os dogon também di-
zem que a Sirius B roda em torno do seu eixo, demonstran-
do que eles sabem que uma estrela pode fazer isso. Na rea-
lidade, todas as estrelas rodam ao redor de seus eixos. Eles 
descrevem a Sirius B como 'infinitamente pequena'. Como 
sabemos, a Sirius B é uma estrela anã branca, a menor for-
ma de estrela visível." Sem nunca ter usado um telescópio,  
os dogon também sabiam  da  existência  de  quatro luas em 
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