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António Muchanga em entrevista exclusiva ao Canal de Moçambique na sua residência

  Matias Guente

António Muchanga já está em 
liberdade desde a tarde de ontem, 
terça-feira. Esteve encarcerado 
por 44 dias na B.O., a cadeia de 
máxima segurança. Aceitou dar 
uma longa entrevista em exclu-
sivo ao “Canal de Moçambique”, 
em que falou de todo o processo, 
tendo, antes de tudo, esclarecido 
uma coisa que, no seu mais alto 
e soberano critério, julga impor-
tante: “O Presidente da Repúbli-
ca, Armando Guebuza, e o o seu 
Governo não são sérios”. Quan-
do chegámos à sua residência 
na Matola, encontrá-mo-lo num 
clima de celebração. Segurava 
na mão uma taça de um vinho 
importado das terras lusas, com 
o qual brindava por longa vida 
e pelo fim próximo do regime, 
com os seus familiares mais pró-
ximos. No seu jeito peculiar, foi 
contando todas as peripécias do 
seu processo, tendo igualmen-
te esclarecido que foi mesmo 
preso dentro das instalações da 
Presidência da República e que 
o porta-voz do Governo mentiu, 
quando disse que tudo se pas-
sou fora do recinto presidencial. 
Acompanhe a seguir, no clássico 
pergunta e resposta, a longa en-
trevista que António Muchanga 
concedeu ao Editor Executivo 
do “Canal de Moçambique”, e 
saiba o que Joaquim Chissano 
disse no dia da sua detenção.

Canal de Moçambique (Ca-
nal) – Boa noite senhor, Antó-
nio Muchanga. O que aconte-
ceu efectivamente naquele dia, 
para que fosse detido?

António Muchanga (Mu-
changa) – Bom, até aqui ainda 
não consegui perceber porquê 
fui detido. Porque tenho em 
mente que a acusação que me 
fazem, de ter incitado à violên-
cia, não é verdadeira. No país e 
no mundo, sabe-se que os milita-
res não recebem ordens a partir 
de conferência de imprensa. O 
comando militar é um comando 
em vertical. O soldado recebe 
ordens do seu comandante da 
companhia, do pelotão, e esses 
dos seus comandantes superiores. 

Portanto, não é uma conferência 
de impresa que vai criar condi-
ções para que um militar possa 
tomar uma atitude. Contiuo a 
dizer que fui injustamente preso.

Canal – Mas o que aconteceu 
efectivamente naquela sala de 
reuniões do Conselho de Estado?

Muchanga – O que aconteceu 
efectivamente foi que, quando 
chegámos à sala para analisar-
mos a situação política e militar 
do país, onde a proposta que a 
Renamo tinha era pedir o envol-
vimento do Conselho de Estado 
para que fizesse algo. Era ideia 
nossa, por exemplo, que os mem-
bros do Conselho de Estado fos-
sem incorporados, para dar uma 
nova dinâmica às negociações, 
tendo em conta que o conflito 
era entre a Renamo e o Governo 
da Frelimo, sendo que o partido 
Frelimo tem pessoas por si elei-
tas dentro do Conselho de Esta-
do, e a Renamo tem pessoas por 
si eleitas, devia-se criar alguma 
coisa, do tipo comissão, para 

dinamizar e estar próximo das 
negociações e estar próximo de 
tentar influenciar, e que as nego-
ciações trouxessem resultados. 
Porque já estava a ficar tarde, 
também porque o sofrimento 
do povo estava a ser exagerado.

Canal – Mas então o que 
aconteceu, para que o senhor 
fosse detido lá?

 
Muchanga – O que aconteceu 

na sala foi que, logo à chegada, 
recebemos documentos da co-
municação do primeiro-ministro 
e, quando eu estava a ler, e es-
tava na página cinco, aparece o 
documento que pedia a quebra 
da imunidade do Conselheiro 
de Estado António Muchanga, 
alegadamente por ter dado con-
ferências de imprensa no dia 
2 de Maio e no dia 2 de Junho. 

Canal – Mas cá fora falou-
-se de retirada de imunidade e 
não de quebra de imunidade. 
Haverá alguma diferença entre 
estes dois conceitos, ou é uma 

mera questão de sinonímia?

Muchanga – O Procurador-
-Geral da República pediu a que-
dra da minha imunidade, para eu 
ser ouvido em processo. Não me 
retiraram o passaporte diplomá-
tico. Foi quebra de imunidade, 
porque era para eu ser ouvido. 
Claramente, o que o Procurador 
queria era autorização. A lingua-
gem que ele usou foi de quebra 
de imunidade. Mas ele queria 
pedir autorização para me ou-
vir. Porque eu não posso nem 
testemunhar em processo sem a 
autorização do Conselho de Es-
tado. Mesmo que seja uma situ-
ação aqui com a minha mulher. 
Eu não posso testemunhar em 
Tribunal sem o consentimento 
do Conselho de Estado. Tendo 
em conta que o Conselho de Es-
tado se reune poucas vezes, ele 
pediu que o Conselho de Estado 
tinha que quebrar a minha imu-
nidade, tendo em vista a minha 
audição e a minha possibilidade 
de prisão. E eu subentendi que 
isso só aconteceria caso hou-

vesse matéria para eu ser preso. 

Canal – E depois da proposta 
em documento, houve debate?

Muchanga – Lamentavel-
mente, o debate que decorreu 
dentro da sala não foi conclusi-
vo. Não se seguiram os trâmi-
tes, nomeadamente a votação 
que devia ter acontecido de 
forma secreta. Não aconteceu. 

Canal – E o que os membros 
do Conselho de Estado disse-
ram perante a situação?  

Muchanga – Apareceram 
membros do Conselho de Es-
tado que estavam a favor da 
quebra da minha imunidade, 
apareceram membros do Con-
selho de Estado que não dis-
seram sim, nem disseram não. 
Uns tentaram chamar a atenção.

Canal – Sem querermos 
colocá-lo numa situação com-

(Continua na página seguinte)
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Momento em que Muchanga deixava a B.O, já em liberdade

plicada, diga-nos quem esteve 
a favor e quem esteve contra 
a quebra da sua imunidade?  

 
Muchanga – Recordo que o 

presidente Chissano chamou a 
atenção, o conselheiro Bernado 
Ferraz chamou a atenção, o con-
selheiro Lole foi peremptório, 
e foi contra, e disse claramente 
que o Conselho de Estado es-
tava a tomar uma decisão que 
havia de decepcionar o povo 
moçambicano, porque o povo 
moçambicano estava à espe-
ra de ver a solução da guerra e 
não a prisão de um cidadão do 
tipo António Muchanga, porque 
Muchanga não era nada em rela-
ção ao sofrimento a que o povo 
moçambicano estava sujeito.

Canal – E perante estas inter-
venções discordantes a que faz 
referência, qual foi a postura 
do chefe do Estado?

Muchanga – O presidente 
Guebuza não fez mais nada. Deu 
a palavra a mim, para eu me pro-
nunciar.

Canal – E o que o senhor dis-
se ao colégio ou ao presidente, 
em particular? 

Muchanga – Eu só disse que 
lamentava o que estava a acon-
tecer na sala, porque o desejo 
deles era de me prender. Ou 
seja, convidaram-me para me 
prender. Mas, porque não havia 
solução, que fosse feita a von-
tade daqueles que governam. 

Canal – E ao chefe do Estado 
não disse nada em especial?

Muchanga – Apenas recor-

dei a eles que foi assim que 
aconteceu com Mandela e com 
Xanana Gusmão. Pedi a eles 
que, se nos cruzássemos na 
rua, devíamos cumprimentar-
-nos. Isso porque eu tinha a 
certeza que voltaria ao mesmo 
Conselho de Estado e voltaria 
a encontrar-me com eles na rua. 

Canal – Pelos vistos, esse en-
contro com os “padrinhos do 
cárcere” está para breve. 

 
Muchanga – Vai acontecer 

amanhã. Vou levar este meu man-
dado de soltura para o secretário 
do Conselho de Estado, para en-
tregar a ele, que deverá entregar 
ao presidente. 

Canal – Mas não disse o 
que o presidente terá dito, de-
pois da sua declaração, que, 
na verdade, foi uma apelação 
para decisão contrária? O 
que foi que o presidente disse?

Muchanga – Bom, o presiden-
te não disse mais nada, senão que 
a decisão estava tomada. Não dis-
se nada. Bateu o martelo e disse 
que a reunião estava terminada. 

Canal – Mas OK. Estava ter-
minada, mas a decisão não ha-
via sido tomada. Até onde sei, 
as decisões dos órgãos colegiais 
são por voto. Nestes termos, 
pergunto-lhe quem tomou a de-
cisão para a quebra da sua imu-
nidade e consequente detenção?

Muchanga – Sim. As deci-
sões em fóruns colegiais são to-
madas por via de voto. Ali não 
houve votação. Então, as conse-
quências, as sequelas, os efeitos 

colaterais desta minha deten-
ção ilegal passam directamente 
para o Presidente da República.

Canal – Está a dizer que o 
chefe do Estado é que é o res-
ponsável por todo este festival 
de ilegalidades?

Muchanga – Os seus con-
selheiros que o apoiaram e ele, 
que em última instância aceitou 
tudo isto, são os responsáveis.      

Canal – Senhor Muchanga, 
como é que olha para a nossa 
Justiça, tendo como base o seu 
próprio processo? 

Muchanga – Primeiro, lamen-
to pela forma como fui detido. 
Fui algemado, sem necessidade. 
Eu tinha a minha viatura, na rua. 

Canal – Acha que havia in-
tenção de o fazer passar por 
uma sessão de humilhação pú-
blica e televisionada?

Muchanga – Chego a pensar 
nisso. A própria forma como a 
Polícia me transportava da esqua-
dra onde eu estava detido para o 
tribunal e do tribunal para a B.O., 
e da B.O. para a Procuradoria, 
dava para fundamentar que eu 
era um elemento muitíssimo pe-
rigoso. As pessoas que me pren-
deram eram quatro. Não ofereci 
resistência, porque eu sou cristão. 
Eu sabia que não devia dar razão 
a eles. Era o que eles queriam.

Canal – E na cadeia?

Muchanga – Foram meter-

(Continua na página seguinte)
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-me numa cadeia onde dizem 
que devem estar os cadastra-
dos perigosos, porque estavam 
convencidos de que os pre-
sos da B.O. iam torturar-me. 

Canal – E não aconteceu?

Muchanga – Lamentavel-
mente para o Governo, os pre-
sos foram muito solidários co-
migo. Isso porque, melhor do 
que eu, eles perceberam que 
eu estava ali a mais. Estava ali 
detido por abuso e prepotên-
cia daqueles que governam. 

Canal – O senhor Muchanga 
entrou para a cadeia e saiu. O 
que as pessoas eventualmente 
estão a pensar é se Muchanga 
vai abrandar nas suas declara-
ções. Ora, que Muchanga tere-
mos, depois da B.O.? Voltará 
a dar o corpo ao manifesto, tal 
como sempre defendeu e difun-
diu?

Muchanga – Se amanhã hou-
ver “Café da Manhã” [programa 
da Rádio Moçambique] que me 
interessar, e puder ligar, vou li-
gar. Se amanhã o meu presidente 
confirmar o que ouvi no noticiá-
rio, que continuo porta-voz dele, 
e o secretário-geral da Renamo 
voltar a confirmar, continuarei 
a dar a cara pelo partido e pelo 
presidente Afonso Dhlakama. 

Canal – Portanto, a cadeia 
não o intimidou?

Muchanga – Continuarei a 
falar. Continuarei a defender o 
povo moçambicano. Há muitas 
coisas que denuncio, e não me 
trazem qualquer benefício pesso-
al. Mas é um sentimento do povo. 

Canal – Senhor Muchanga, 
sem querer colocá-lo a odiar 
pessoas ou coisa parecida, 
permita-me informar-lhe que 
há pessoas, principalmente os 
analistas afectos ao regime, 
que celebraram a sua deten-
ção, chegando mesmo a di-
zer que a detenção aconteceu 
tarde. Agora, que saiu, o que 
tem a dizer a essas pessoas? 

Muchanga – Bom o que eu 
posso dizer, tendo em conta a Lei 
da Amnistia, é pedir a Deus para 
que perdoa a eles, porque não 
sabem o que estão a fazer. Estas 
pessoas são iguais àqueles discí-
pulos do Diabo que celebraram 
a crucificação de Jesus Cristo. 

Canal – Mas porquê fala da 
Jesus, entrando para o fórum 
eclesiástico?

Muchanga – Porque eu e o 
presidente Dhlakama continua-
mos a lutar para salvar estas mes-
mas pessoas. 

Canal – A propósito, já falou 
com o presidente da Renamo? 
E, se sim, o que foi que ele lhe 
transmitiu?

Muchanga – Falei com ele. 
Saudou-me, agradeceu e pediu 
à minha mulher para que cui-
dasse bem de mim e aconselhou 
a repousar hoje, e que amanhã 
(hoje) poderá falar comigo. 

Canal – Voltemos a falar do 
ambiente prisional. O que sen-
tiu dentro da cadeia? Sentiu so-
lidariedade? Os outros reclusos 
indentificaram-se com a luta da 
Renamo?

Muchanga – O sentimento 
que eu tive da cadeia foi de não 
partidarizamos uma instituição 
daquelas. Há sentimento de justi-
ça e de injustiça. Há pessoas que 
estão na cadeia e que nem deviam 
estar na cadeia. Por exemplo, há 
pessoas que estão presas na B.O. 
condenadas a penas pesadas, 
alegadamente porque alugaram 
casas que serviram como cár-
cere. Mas agora há pessoas que 
foram usar um hotel em Inham-
bane. O desafio que anda é saber 
se aquele dono do hotel da praia 
do Tofo também vai ser preso. Se 
o Governo não o fizer, vai entrar 
em problemas, porque há muita 
gente na B.O. que está presa pura 
e simplesmente porque alugou 
casa. Alguns, pura e simplesmen-
te porque alugaram uma viatura. 

Canal – Então teve muita so-

lidariedade dentro da cadeia?

Muchanga – Eu tive solida-
riedade de quase toda a gente. 
Incluindo dos polícias que estão 
lá dentro. 

Canal – O que os carcereiros 
diziam ao senhor?

Muchanga – Diziam: “Bem-
-vindo, porque sempre que disse-
mos que este Governo está a tor-
turar-nos, se calhar o senhor não 
acreditava. Agora é testemunha 
do que falávamos”. Agora que 
estava a sair, disseram-me para 
fazer algo por eles. Porque, para 
alguns polícias, a impressão que 
ficou é que fui detido porque res-
pondi duramente ao comandante-
-geral da Polícia devido às suas 
declarações do dia 25 de Junho. 

 
Canal – Agora o senhor Mu-

changa está em liberdade, creio 
que acompanhou o desenror-
lar da situação política cá fora. 
Como é que olha para o estágio 
em que a situação se encontra?

Muchanga – Os passos são 
bons e seguros, mas são muito 
lentos. Sinto que o povo precisa 
de uma velocidade. O sentimen-
to que eu tinha era de que, até 
Junho, o presidente Dhlakama 
deveria estar também a circu-
lar, a fazer a sua perigranação 
em campanha, ou, o mais tardar, 
até 30 de Junho ou 15 de Julho. 

Lamentavelmente, o mês 
de Agosto está a terminar. 
Lamento as manobras dila-
tórias que estão a ser feitas. 

Canal – A que manobras se 
refere?

Muchanga – Por exemplo, 
duvidar que o doutor Macuiana, 
com mandato do partido Renamo 
e mandato do presidente Dhlaka-
ma, possa fazer uma declaração 
de cessar-fogo que não vai ser 
cumprida. Eu próprio tive o pri-
velégio de fazer declaração de 
cessar-fogo no dia 7 de Maio, 
que foi cumprido. O cessar-fogo 
foi posto de lado quando eles [o 
Governo] começaram a avançar. 
Foi exactamente isso que criou os 
problemas que me levaram à pri-
são, e dizem que eu, no dia 2 de 
Junho, teria feito declarações que 
incitaram à rebelião armada. Ora, 
os militares não cumprem ordens 
da conferência de imprensa, mas, 
lamentavelmente, o Conselho de 
Estado onde estavam três gene-
rais, nomeadamente o tenente-ge-
neral Armando Guebuza, o tenen-
te-general Joaquim Chissano, o 
general Alberto Chipande, estava 
o oficial Dinis Sengulane, que foi 
oficial das tropas coloniais, todos 
estes sabem perfeitamente que os 
militares não cumprem ordens da 
conferência de imprensa. Lamen-
tavelmente, fingiram que não sa-
biam. Mesmo que seja feito pelo 
seu comandante-em-chefe. Eles 
recebem ordens dos seus coman-
dantes hierarquicamente a seguir. 

Canal – Julga que tudo isto 
foi feito com o intuito de o pre-
judicar a si ou à Renamo?

Muchanga – Bom, foi fei-
to com o intuito de prejudicar a 
Renamo, porque eu sou o porta-
-voz da Renamo. A ideia foi inti-
midar-me, e, consequentemente, 
através da minha intimidação, 
atingir os demais membros da 
Renamo, para ficarem calados, 

como alguns ficaram calados. 

Canal – Há membros da Re-
namo que ficaram calados, com 
medo, depois da sua detenção?

Muchanga – Logicamente. 
Há muita gente que ficou com 
medo. E não podiam dizer nada. 
E o presidente Dhlakama seria 
visto como uma pessoa isolada. 
É preciso recordar que houve 
insinuação de que o doutor Tho-
mashausen se  teria distanciado 
do líder da Renamo, e isso era 
prova inequívoca de que ele es-
tava isolado. Houve declarações 
segundo as quais os italianos 
também abandonaram Dhlaka-
ma. Queriam passar a informação 
de que Dhlakama está isolado. A 
única pessoa que conseguia fa-
zer ruptura, de que o presidente 
Dhlakama não estava isolado, era 
eu e o secretário-geral da Rena-
mo, o Manuel Bissopo. Por isso 
se dizia que depois de Muchanga 
vinha Bissopo. Aliás, até eu sei 
que não conseguiram introduzir 
espiões no comício que ele fez 
em Morrumbala, para terem a 
mesma matéria que fizeram, em 
que infiltraram pessoas na nossa 
sede como jornalistas e participa-
ram da conferência de imprensa e 
adulteraram todo o meu discurso 
do dia 2 de Maio e do dia 2 de 
Junho, a dar a entender que eu te-
ria dito que apesar de o presidente 
da Renamo não aceitar que haja 
ataques, eu, António Muchan-
ga, não tenho outra solução se 
não ordenar aos comandantes da 
Renamo para estenderem a rebe-
lião a todo o país. Mas quando a 
Renamo chegou a Homoíne em 
Janeiro, eu não tinha dado confe-
rência de imprensa, mas a Rena-
mo estava lá. Quando a Renamo 
foi a Quelimane, eu não tinha 
dado conferência de imprensa, 
mas estavam lá. Em Tete, idem. 
Houve aproveitamento, para ten-
tar intimidar a Renamo, porque 
eu dei a conferência de impren-
sa como porta-voz da Renamo. 

Canal – De onde mais veio a 
solidariedade? 

Muchanga – Graças a Deus 
senti solidariedade de várias igre-
jas, sobretudo da igreja Nazare-
no, da igreja Metodista Unida, 
da Igreja dos Velhos Apóstolos 
e várias igrejas, incluindo a pró-
pria comunidade muçulmana e o 
Conselho Islâmico, muita gente 
mandava mensagens. Lá onde eu 
estava preso havia mais de 500 
pessoas. E a cada dia útil da se-
mana há quem ia receber a visita, 

(Continua na página seguinte)
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Muchanga chegou a ser visto de um buraco
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e voltavam todos, e diziam-me 
que “está de parabéns”, e que 
“a sua família manda cumpri-
mentos e encoraja a continuar”. 

Canal – O porta-voz do Go-
verno, o doutor Alberto Nku-
tumula, disse que o senhor foi 
detido fora do recinto da Presi-
dência. Nunca havia sido divul-
gada a sua versão, como a pes-
soa que foi detida. Afinal, onde 
o é que o senhor foi detido?

Muchanga – O porta-voz do 
Governo é um mentiroso. Está 
a mentir. Eu fui preso dentro da 
Presidência. 

Canal – Calma aí, senhor 
Muchanga. O senhor Muchan-
ga está a chamar mentiroso ao 
porta-voz do Governo de Mo-
çambique?

Muchanga – Sim. Mentiu. Eu 
fui preso dentro da Presidência da 
República. Diz que fui preso no 
Xenon. Eu não passei no Xenon. 
Quando fui preso, não entrámos 
pelo Xenon. Depois da Presidên-
cia, onde termina o muro, onde 
é o Gabinete da ministra dos 
Assuntos Parlamentares, há uma 
descida que vai dar à Marginal. 
Eu fui por aquela rua até à esqua-
dra, onde estive detido durante 
dois dias.   

Canal – Qual foi o tratamen-
to que teve na cadeia, por parte 
das autoridades?

Muchanga – Bom, o trata-
mento foi razoável. Segundo a 
conversa que tive com os ou-
tros, o tratamento que anda-
va naquela cadeia era aquele. 

Canal – O senhor teve aces-
so a informação, alimentação?

Muchanga – Bom, o director 
da cadeia disponibilizava todos 
os dias apenas o jornal “Notí-
cias”. Não tinha condições para 
me dar outros jornais, porque 
nem ele os tinha. No segundo 
dia, mandou montar um televi-
sor no meu quarto. Havia um 
rádio pequeno que o meu cole-
ga Jerónimo Malagueta havia 
comprado e deixado lá, porque 
estive na cela onde ele esteve. 

Canal – Que impacto teve a 
sua detenção na sua família?

Muchanga – Bom, se calhar 
a minha mulher, a minha irmã, a 
minha tia podem falar melhor, ou 
a minha filha.

Canal – Mas o que lhe dis-
seram, assim que entrou por 
aquela porta hoje?

Muchanga – É preciso dizer 
que senti muita tristeza quando 
tudo aconteceu. Quando tiveram 
o primeiro contacto comigo cho-
raram muito, sobretudo a minha 
mulher, a minha irmã e a minha 
tia. Também chorei. Chorei por 
emoção, porque senti “que bom”, 
a minha família estava a sofrer 
pelo caminho que escolhemos, 
mas ficou claro que o caminho 
que escolhemos é este. Nós somos 
da família Renamo, e teremos de 
caminhar assim, porque este re-
gime está quase no fim. E todos 

os regimes que estão no fim com-
portam-se de forma arrogante. 

Canal – Agora que está em 
liberdade, como é que olha 
para a seriedade do Chefe de 
Estado, que o convida para o 
prender?

Muchanga – Até aqui tenho 
muitas dificuldades de dizer 
que ele ou o Governo é sério. 
Na minha opinião este Gover-
no não é sério. É por isso que 
o presidente Dhlakama diz que 
só sai de onde está depois da 
declaração do cessar-fogo. Ele 
tem razão. Não há seriedade 
num Presidente da República 

que convoca um Conselho de 
Estado, simula que vão tratar 
um ponto, e chega lá trata outro 
ponto. O ponto era outro, mas 
chega lá, manda prender pesso-
as. Sabes que no encontro esta-
vam dois ministros e um senhor 
da Polícia, que não sei qual é o 
papel que ele tem. Acredito que 
seja este senhor que chamou as 
pessoas para me virem prender. 
De seriedade, falta muito. Mas, 
pronto, é preciso trabalhar, por-
que a confiança não se força. A 
confiança conquista-se. Então o 
Governo precisa de fazer muito 
para conquistar a confiança da 
Renamo e do presidente da Re-
namo. (Canal de Moçambique)

(Continuação da página anterior)
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“Se eu estivesse em Maputo ou em qualquer outra parte, ou se a segurança fosse boa no país, 
eu podia assinar, mas é um documento simples, e eu acredito que o Macuiana e o ministro Pacheco 
podem assinar a declaração de cessar-fogo em nome dos presidentes. Não é problema nenhum.”

– Presidente da Renamo, Afonso Dhlakama

(Continua na página seguinte)

  Fernando Veloso e 
  Cláudio Saute

O presidente Afonso Dhlakama 
deu ontem mais uma entrevista ex-
clusiva ao “Canal de Moçambique”, 
a partir da sua zona de residência na 
Gorongosa, e disse que está pronto 
para sair e andar pelo país, mas ain-
da não o fez para evitar que algum 
“malandro mandatado por alguém” 
que ele não conhece possa dispa-
rar sobre ele e embaraçar o povo 
moçambicano e os investidores.

Nesta entrevista, Dhlakama acu-
sou directamente Joaquim Chissa-
no de ter sido quem começou por 
violar o Acordo de Paz de Roma. 
“Chissano trouxe os documentos de 
Roma como se fosse ele o deus do 
mundo que trouxe a paz, e por isso 
andou a ganhar medalhas, quando 
era ele que violava a própria paz.”

O presidente da Renamo deixou 
claro que Saimone Macuiana é 
quem deverá assinar o cessar-fogo 
em seu nome, com a Frelimo, e lem-
brou que Guebuza não manda na 
Renamo e não lhe compete indicar 
quem esta quer que a represente no 
acto de assinatura do cessar-fogo.

Mas leia em discurso directo a 
entrevista reproduzida do registo 
magnético:

Canal de Moçambique (Canal) 
– Como está, presidente?

Afonso Dhlakama (Dhlakama) 
– Olá, meu amigo! Como está? Eu 
estou bem, estou bem.

Canal – Então o que tem para 
nos dizer?

Dhlakama – A primeira grande 
notícia é o Muchanga, que saiu.

Canal – Acabámos de saber 
disso, por acaso, mas ouvirmos 
isso de si significa que está bem 
informado e com rapidez.

Dhlakama – (Risos, gargalha-
das) Sim, estou bem informado! 
(Risos, gargalhadas) Exactamente!

Canal – Afinal não está em 

parte incerta, está em parte com 
telefone, onde sabe das coisas de-
pressa...

Dhlakama – (Risos) Sim, sim. 
Tenho sempre feito conferências por 
telefone e falo com todas as provín-
cias. Falo com todos diariamente.

Canal – E então quais são as 
perspectivas agora, presidente?

Dhlakama – A perspectiva ago-
ra é a assinatura da declaração de 
cessar-fogo.

Canal – E quem é que vai assinar?

Dhlakama – Eu estou cá. Se 
eu estivesse em Maputo ou em 
qualquer outra parte, ou se a se-
gurança fosse boa no país, eu 
podia assinar, mas é um docu-
mento simples, e eu acredito que 
o Macuiana e o ministro Pacheco 
podem assinar a declaração de 
cessar-fogo em nome dos presi-
dentes. Não é problema nenhum.

Canal – Mas uma das coisas 

de que se fala é que o presidente 
Guebuza está a querer escolher 
quem é que assina por parte da 
Renamo, retirando-lhe a si o di-
reito de indicar uma pessoa que o 
represente, não é?

Dhlakama – Não. Isso não pode 
acontecer. O Guebuza não manda 
na Renamo. Apesar de Presidente 
da República, ele não manda na 
Renamo, como eu também não 
mando na Frelimo. O que está em 
causa, que eu saiba, até aqui os da 
Frelimo argumentavam que, como 
é um documento muito importan-
te para eles, era bom que fossem 
os chefes a assinar, e que não po-
dem ser o Macuiana e o Pacheco. 
O que está em causa não é o pro-
blema de o Guebuza não querer 
que o Dhlakama indique, não é 
isso. Aliás, quem assinou todos 
os outros documentos foi o Ma-
cuiana. Todos, até aqui. Não há 
contradição nisso. Quero acreditar 
que Guebuza não é assim tão bai-
xo para dizer que Dhlakama não 
mande Macuiana, ou mande tal fu-
lano. Não é isso que está em causa.

O que está em causa é que, 
para a Frelimo, o documento 
de cessar-fogo é um documen-
to muito importante para eles, e 
deviam ser os chefes dos parti-
dos, o Guebuza e o Dhlakama.

Canal – Mas esse documento, 
depois, não terá de ser ratifica-
do pela Assembleia da Repúbli-
ca, para ter peso institucional?

Dhlakama – Sim, pode ser.

Canal – Pode, ou deve?

Dhlakama – Sim, tem que entrar 
na Assembleia da República. Aliás, 
à semelhança do Pacote Eleitoral, 
que entrou na Assembleia da Re-
pública. Mesmo estes outros três 
documentos que já foram assina-
dos pelo Macuiana e o Pacheco, o 
“Memorando de Entendimento”, 
o “Memorando das Garantias” e o 
último, os “Termos de Referência”, 
as suas redacções foram discutidas 
e acordadas, e agora falta entra-
rem na Assembleia da República. 

Todos os documentos que fo-

ram assinados no Centro “Joa-
quim Chissano”, não haverá ne-
nhum documento que vai ficar 
como um papel qualquer. Para te-
rem força e tornarem-se instru-
mentos jurídicos, têm de passar 
pela Assembleia da República.

Canal – Significa que o senhor 
acha que todos os documentos 
devem ser ratificados pela As-
sembleia da República?

Dhlakama – Todos. Todos de-
vem passar pela Assembleia da 
República, senão serão uns papéis 
quaisquer.

Canal – Mas o Acordo de 
Roma também está no Boletim 
da República, e tornou-se num 
“papel qualquer”, presidente!

Dhlakama – É por isso, meu 
amigo, que as coisas não andaram 
bem. Sabe que aquelas coisas que 
foram assinadas em Roma não pre-
cisavam de muita clarificação. As-
sinámos aqueles documentos em 
Roma, vieram aqui, e o Chissano 
trouxe-os como se fosse ele o deus 
do mundo que trouxe a paz, e por 
isso andou a ganhar medalhas, quan-
do era ele que violava a própria paz.

Isto para dizer que estes docu-
mentos que estão a sendo assina-
dos em Moçambique na presença 
daqueles bispos, de todos os obser-
vadores e de vocês jornalistas que 
estão a acompanhar… Em Roma 
ninguém sabia interpretar os pro-
tocolos, era só a Renamo e a Fre-
limo. Agora é totalmente diferente. 
E se me perguntarem onde está 
a diferença, direi que agora está a 
nascer uma República de Moçam-
bique verdadeira, e está escrito 
taxativamente neste “Memorando 
de Entendimento” que as forças 
armadas passam a ser republica-
nas, isto é, técnicas e profissio-
nais, e não podem fazer política.

Canal – Mas o Presidente da 
República, que é também pre-

“Se a segurança fosse boa no 
país, eu podia assinar”

Afonso Dhlakama, presidente da Renamo
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sidente da Frelimo, o senhor 
Armando Guebuza, na semana 
passada, na quarta-feira, no Con-
selho Coordenador do Ministério 
da Defesa Nacional, em Chimoio, 
pediu ao Exército para cuidar 
das próximas eleições. Acha que 
o Exército e a Polícia, nas elei-
ções, têm que sair dos quartéis, 
ou ficar nos quartéis?

Dhlakama – Se ele fez isso, eu 
não ouvi. Você, como jornalista, 
pode ter as suas fontes. Se ele fez 
isso, talvez tenha sido por emoção. 
Nem na América, África do Sul, 
Portugal ou França, o Exército não 
tem nada que cuidar das eleições.

Canal – Mas, segundo o jornal 
“Savana” da passada sexta-feira, 
o presidente Guebuza fez este 
apelo às Forças Armadas, em 
Chimoio, numa reunião do Con-
selho Coordenador do Ministério 
da Defesa Nacional...

Dhlakama – Está bem. Se ele 
fez, só podia estar a brincar, e eu 
não posso levá-lo a sério, porque 
são essas Forças Armadas que le-
varam porrada e perderam a guerra, 
perderam homens e tudo. Eu não 
quero acreditar que o próprio chefe 
do Estado-Maior, o Graça Chongo, 
e os outros comandantes de ramos 
tenham moral ao ouvir esse tipo de 
apelo. Não quero defender, mas não 
estou a ver Forças Armadas, hoje, 
capazes de se emocionarem com 
as eleições, porque isso significa-
ria promoverem outra guerra. E aí 
estaríamos a marcar passo, não é?

Canal – Uma outra questão: nas 
negociações ou conversações fala-
va-se em distribuição da riqueza. 
Como é que ficou essa questão?

Dhlakama – Não, nunca se falou 
de distribuição da riqueza. Se não 
estou em erro, no terceiro ou quarto 
ponto, falava-se que, futuramente, 
no país, era preciso que houvesse 

de facto uma boa política e uma boa 
gestão dos recursos do país, para 
não se fomentar, como tem acon-
tecido até aqui, a política de ex-
clusão social e com a qual só meia 
dúzia dos membros da Frelimo é 
que ficam com as todas as conces-
sões mineiras, madeiras, energia e 
tudo. Mas este ponto até aqui não 
foi abordado. Acho que, com as 
eleições que estão a aproximar-se, 
se houver alternância governativa 
nestas eleições, acredito que, se 
a Renamo for ao Governo, será a 
própria Renano a demonstrar aqui-
lo que queria que fosse negociado 
nas conversações. Mas ficou-se 
a saber, nacional e internacional-
mente, que a Renamo sempre quis 
que, de facto, os recursos de Mo-
çambique fossem bem geridos, em 
benefício dos cidadãos, que não é o 
que a Frelimo tem feito agora, em 
que umas doze pessoas são donas 
de todas as empresas e são sócias 
de todas as empresas estrangeiras.

Canal – Outras questão: os ho-
mens da Renamo irão integrar a 
Polícia?

Dhlakama – Sim, sim, vão.

Canal – Mas vão para a Polícia 
para quê, para serem agentes de 
protecção, ou vão ocupar cargos 
nos postos de chefia?

Dhlakama – Vão para tudo. A 
Polícia tem ramos, tem unidades, 
tem muita coisa, não estou aqui para 
especificar, mas vão para tudo aqui-
lo que é importante na Polícia. Vão 
para a Polícia Guarda-Fronteira, 
composta por aqueles que passam à 
disponibilidade, como esses jovens 
que vão para as Forças Armadas 
e, passados dois anos, quando vão 
para casa, a Frelimo os leva para a 
Polícia. Também qualquer um que 
tenha sido guerrilheiro da Renamo, 
fisicamente bem preparado, que 
não é velho, pode agora também 
ir para a Guarda-Fronteira, mesmo 

própria Frelimo, hoje, está destruí-
da. Guebuza está sozinho, Chissano 
está sozinho, Marcelino dos Santos 
está sozinho, o Chipande está sozi-
nho, os chamados “disco duro da 
Frelimo” estão sozinhos. Porque 
a realidade é outra. Muita gente, 
a juventude, com os seus trinta e 
cinco anos, já tem jovens licencia-
dos que não querem ficar reféns do 
partido Frelimo marxista. Por isso, 
acredito, meu amigo, que a situação 
vai ser outra totalmente diferente.

Canal – É bom ouvi-lo falar 
com esse espírito.

Dhlakama – (Risos, gargalhadas)

Canal – E quando é que vamos 
poder encontrá-lo pessoalmente, 
nas ruas, em Maputo ou em qual-
quer outra parte do país?

Dhlakama – Em qualquer par-
te... Ou na Beira ou aqui mesmo 
em Sadjundjira... Sabe que a minha 
residência é aqui em Sadjundjira 
actualmente. Também sabe que eu 
me recenseei aqui e, portanto, a 
minha mesa, a assembleia de voto 
é aqui em Casa Banana. Por isso 
vou votar aqui em Casa Banana.

Canal – Mas, presidente, não 
tem receio de andar pelas ruas 
do país?

Dhlakama – Não. Eu nunca tive 
receio. Porque, se tivesse receio, 
nem faria o que fiz, esta revolução 
em que tivemos que nos defender 
dos ataques da Frelimo. Ter-me-ia 
rendido no dia 21 de Outubro do 
ano passado [2013]. Teria medo de 
morrer. Mesmo agora, eu sei que 
eles estão nervosos, porque não 
conseguiram, e sabem que foi uma 
derrota terrível para o Guebuza e 
para toda a Frelimo. Planificaram 
atacarem-me para me matar, e não 
conseguiram. Perderem todo o 
Exército, e vêem hoje que todo o 

para a Polícia de protecção de al-
tos quadros e individualidades. Os 
da Renamo agora também podem 
ir. Podem ir para a parte normal 
da Polícia, nas esquadras, e serem 
também comandantes distritais, 
provinciais, e mesmo fazerem parte 
da Polícia de combate ao terroris-
mo. Podem ir para qualquer ramo 
da Polícia, como aconteceu na Áfri-
ca do Sul, quando o ANC se juntou 
à Polícia do “apartheid”, e constitu-
íram uma Polícia que passou a res-
peitar a unidade nacional, a ponto 
de hoje já não se notar quem é do 
ANC e quem é que era do Partido 
Nacional. Portanto, isto é que será, 
de facto, a reconciliação nacional.

Canal – Mas, depois de Roma, 
houve a integração dos guerrilhei-
ros da Renamo nas Forças Arma-
das, e depois vimos o que acon-
teceu. Voltou tudo a repetir-se.

Dhlakama – (Risos, gargalha-
das) Exactamente! (Risos). É por 
isso que há problemas, Veloso. É 
por isso!

Canal – Acha que, agora, com 
estes documentos escritos, não 
ver outra vez as mesmas coisas a 
acontecerem?

Dhlakama – Eu acho que não. 
Os momentos são outros, hoje. Pri-
meiro, naquela altura até jornalis-
tas tinham receio da Frelimo, hoje 
já ninguém tem. A Frelimo hoje 
prender um jornalista, prender um 
Veloso, prender um Fernando Lima 
ou um qualquer, de certeza que vai 
haver manifestações de todos os 
jornalistas da África Austral. Na-
quela altura, democracia, falar de 
democracia em África, falar algu-
ma coisa dessas, era falar contra os 
líderes africanos. Hoje, eu acredito 
que a situação é diferente. Mesmo 
os intelectuais, hoje, já entendem as 
razões da Renamo. Por isso, não es-
tou a ver uma Frelimo, hoje, que vai 
tentar resistir e seguir o passado. A 

Exército foi destruído por comple-
to. Eu não tenho medo de morrer, 
nem com tiro nem com malária. 

Canal – Já preparou a galinha 
para os jornalistas?

Dhlakama – Logo que ces-
sarmos fogo, os jornalistas serão 
convidados para a conferência da 
paz. Será a conferência da paz. 
Como as conferências que te-
mos andado a fazer aqui por bai-
xo das mangueiras. Vamos fazer 
uma conferência para dizer que 
valeu a pena e agradecermos a 
coragem por tudo o que andaram 
a escrever nestes dezoito meses.

Canal – Quando é que exacta-
mente o vamos ver na rua a fazer 
campanha? Os outros já começa-
ram...

Dhlakama – Eu não sei. Tudo 
vai depender. Logo que assinarmos 
o acordo de cessarmos fogo. Se eu 
sair amanhã ou depois, qualquer 
um malandro mandatado por al-
guém que eu não conheço pode dis-
parar e depois dizer que não matou 
Dhlakama, e isso assustar o povo e 
os investidores. Por isso, estou aqui. 
Parece que estou com medo, mas 
não estou. Quero sair quando hou-
ver já garantias de cessar-fogo e pu-
dermos andar. Não sei dizer quando 
e como, mas já estou pronto. Tudo 
está a ficar atrasado porque o Go-
verno às vezes exige coisas que 
não têm pés nem cabeça, só porque 
querem ver o Dhlakama assinar 
em Maputo. Mas eles sabem que 
ainda não assinámos o cessar-fo-
go. Em todos os lados pode haver 
pessoas escondidas para disparar, 
só para embaraçar o país. Por isso 
estamos à espera, estamos a fazer 
pressão para que o meu subordina-
do Macuiana e o ministro Pacheco 
possam assinar o cessar-fogo, tal 
como assinaram os outros docu-
mentos. (Canal de Moçambique)

(Continuação da página anterior)

«Ao eleger um líder que é persona non grata 
nas capitais mundiais, a SADC não apenas faz 
dela objecto de ridículo como também admite 
não ter importância.» – Barney Mthombothi, 
jornalista sul-africano in Sunday Times, 17 
de Agosto de 2014, a propósito da indicação 
do presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe, 
como presidente da SADC

Registos Verbais
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Com o Exército envolvido, 
poderá haver eleições livres?

O actual Presidente da República continua a ser um mau exemplo para o país, 
continua sobretudo a demonstrar que é um ignorante em conceitos democráticos e 
não passa de um incendiário, incapaz de prestigiar o cargo institucional que exerce. 
Muito mau, por isso, para um país que quer tornar-se cada vez mais respeitado no 
contexto das nações.

Quando, na passada quarta-feira (13 de Agosto) segundo o correspondente do 
“Savana” em Chimoio, “pediu uma contribuição enérgica da Forças de Defesa e 
Segurança para a efectivação das eleições gerais (presidenciais, legislativas e pro-
vinciais) que se realizam em 15 de Outubro”, o presidente da Frelimo e actual Pre-
sidente da República, senhor Armando Guebuza, deixou mais uma vez patente que 
as suas capacidades para interpretar, cumprir e fazer cumprir a Constituição da Re-
pública e a lei são muito limitadas, o que é extremamente preocupante e perigoso 
para um país que quer construir um Estado de Direito Democrático.

Um presidente que não sabe que, em eleições, as Forças de Defesa e Segurança 
devem manter-se longe dos actos políticos, só pode merecer comentários desta na-
tureza, que aqui queremos deixar vincados.

Um Presidente da República que não sabe que, em eleições, toda e qualquer força 
armada deve estar nos quartéis e não nas ruas a intimidar os cidadãos eleitores, só 
pode ser mesmo considerado um promotor de acções antidemocráticas.

Todos viram em Inhambane, nas “intercalares”, que a abstenção foi promovida 
pelas figuras institucionais do partido Frelimo na administração pública, incluindo 
o STAE e a CNE, com o objectivo de viciar a vontade do eleitorado, levando os 
cidadãos a afastarem-se das urnas e, pura e simplesmente, não irem votar, com 
medo do aparato bélico instalado, e depois tudo isso teve a bênção de uma Justiça 
tendenciosa e subjugada.

Em Quelimane, vimos nós e viram representantes da “comunidade internacio-
nal”, blindados da FIR a passear com urnas sacadas das mesas de voto, por coinci-
dência (?) as únicas em que o partido Frelimo conseguiu ter mais votos do que os 
outros concorrentes. Vimos também na capital da Zambézia cumprir-se a promessa 
da senhora Verónica Macamo, membro da Comissão Política da Frelimo e presiden-
te da Assembleia da República, de que era preciso conquistar Quelimane, “nem que 
fosse preciso correr sangue”. E o sangue de Max Love correu mesmo. Um militar 
matou-o por ordem do regime.

Em Nampula, vimos a Polícia a proteger uma cidadã que fora fotografada ainda 
durante a campanha vestida a rigor com trajos do partido Frelimo, depois de o povo 
a apanhar com votos falsos que preparara para promover enchimento de urnas e 
consequente fraude.

Em Gurué, vimos a Policia, nomeadamente a FIR  e o SISE, a proteger e fazer 
sumir da Justiça a senhora Fernanda Moçambique, membro suplente do Comité 
Central da Frelimo, que tinha sido apanhada com votos falsos, que também tentava 
introduzir nas urnas, para promover a fraude.

Na Beira, vimos a FIR e outras unidades policiais a metralharem o comício de 
encerramento da campanha do MDM e de Daviz Simango, por ordens do secretário-
-geral da Frelimo, Filipe Paúnde, dois dias depois de um novo comandante provin-
cial da PRM em Sofala ser empossado.

Todos os dias nos chegam notícias de atentados às representações dos partidos 
políticos da oposição em diversas partes do país; agressões aos seus membros e 
constante obstrução à actividade política dos outros que não são do Partido Frelimo, 
de que é líder o senhor Presidente da República e comandante-em-chefe das Forças 
de Defesa e Segurança.

Só temos visto os órgãos de Justiça agir contra cidadãos da oposição. Não se 
conhecem acções que evidenciem a imparcialidade do Estado em nenhuma das 
suas vertentes. A Justiça é simplesmente um pau-mandado das chefias do partido 
Frelimo. 

Todos sabemos que este conflito armado, ao qual, agora, em conversações, se 
tenta pôr termo, foi provocado pela Polícia em Muxúnguè, ao atacar a sede local da 
Renamo e, depois, a casa do senhor Afonso Dhlakama em Sadjundjira, Gorongosa.

Todos sabemos que, de um conflito localizado, o país se viu metido numa nova 
guerra por causa do uso indevido das Forças de Defesa e Segurança por parte de 
um chefe do Estado que parece não saber qual é o papel das Forças Armadas num 
Estado de Direito Democrático, consagrado na Constituição da República que jurou 
cumprir e fazer cumprir, e que tem sido ele o primeiro a desrespeitar.

O senhor Presidente da República ao “pedir a contribuição do Exército para 

garantir eleições”, num momento em que acaba de aceitar o fim das hostilidades 
iniciadas por utilização indevida das Forças Armadas para resolver problemas de 
índole político-partidária, revela-nos que não é uma pessoa séria, em quem se pode 
confiar. Diz uma coisa, e faz outra. Um autêntico troca-tintas que só dá razão aos 
líderes de partidos da oposição!

No mesmo dia em que o senhor Guebuza, na reunião das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique (FADM) em Chimoio (XV Conselho Coordenador do Mi-
nistério da Defesa Nacional), “pediu ao Exército para se envolver nas eleições”, 
estava a ser vendida a nossa última edição em que recomendávamos “cuidado com 
as arma(n)dilhas”. Ficou mais uma vez comprovado que não se pode confiar no 
actual regime, porque falta, a quem o dirige, o mínimo de idoneidade e honestidade 
política. 

“Queremos que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), como 
fizeram no passado, contribuam, para que as eleições sejam livres, justas e transpa-
rentes” – disse Armando Guebuza às Forças Armadas, em Chimoio, no dia 13 de 
Agosto. 

Posto isto, perguntamos: 
- Desde quando as Forças Armadas garantem eleições livres? 
- Desde quando, com armas à vista nas ruas, se assegura liberdade de voto aos 

cidadãos? 
- O que o senhor Guebuza disse em Chimoio não será inclusivamente uma ame-

aça à personalidade jurídica e institucional da CNE e do Conselho Constitucional? 
- Que eleições livres e justas podem acontecer com o Exército envolvido nos 

termos do apelo do senhor Guebuza?
- Será que se pode esperar que Moçambique reforce a paz com declarações terro-

ristas dessa natureza?
- Que ambiente propício a investimentos podemos esperar que haja, com a princi-

pal figura executiva do Estado a confundir as instituições e a proferir ameaças como 
as que o senhor Guebuza fez em Chimoio, de recurso ao Exército em eleições?

É imperativo que, depois destas declarações do senhor Presidente da República, 
que, não nos podemos esquecer, é presidente de um dos partidos que vai concorrer 
às eleições de 15 de Outubro, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) use os seus 
bons ofícios para esclarecer os moçambicanos se vai permitir Forças Armadas e de 
Segurança a interferir com o processo eleitoral, ou vai exigir que seja respeitada? 
Vai fazer-se respeitar como órgão que dirige o processo eleitoral, ou vai-se calar?

No caso de o senhor Presidente da República – se as coisas estiverem a correr 
de modo diferente do que é do seu agrado ou do agrado do seu partido – mandar 
as Forças de Defesa e Segurança interferirem no processo eleitoral, a CNE vai 
permitir que isso suceda? Que poderá fazer numa circunstância dessas? De que 
instrumentos dispõe para impedir abusos do presidente do partido Frelimo, que 
estará a concorrer? 

Já dissemos aqui nestes espaço, várias vezes, que o senhor Guebuza não quer 
mesmo que haja eleições. Muitas das suas intervenções mostram que ele pode estar 
a querer enganar o país e a golpear o Estado. Estas suas últimas declarações provam 
mais uma vez que este senhor tem uma agenda que não é seguramente a agenda 
da República de Moçambique. Por isso insistimos: Quem pára com estas ameaças 
deste senhor?

A Comissão Política do Partido Frelimo aceita ser cúmplice destas ameaças? 
Há umas semanas atrás, também já aqui viemos, manifestar a nossa preocupação 

sobre a incapacidade ou incompetência dos restantes membros da Comissão Políti-
ca da Frelimo para porem travões ao senhor Guebuza. Vão continuar a deixar o país 
ser desestabilizado por este tipo de discursos?

Estamos preocupados com mais esta tentativa de instrumentalização e politiza-
ção do Exército. Com este cenário pela frente, quem se atreve a falar de eleições 
livres, justas e transparentes? Com o Exército envolvido, alguém poderá acreditar 
em eleições livres?

Quem está a enveredar por este caminho sinuoso das ameaças, ainda que com 
recurso a instituições do Estado, saberá que a soberania em Moçambique reside no 
Povo Moçambicano, e que a obstrução à vontade popular em eleições poderá confi-
gurar um crime não coberto pela Lei da Amnistia?

Tudo isto são assuntos para reflexão, que convém que sejam devidamente escla-
recidos antes de o país se envolver em distúrbios que nunca mais se resolvam por 
falta de confiança. (Canal de Moçambique) 
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Por Noé Nhantumbo

Tolerância, confiança e inclusão, 
chaves do sucesso político

“Gato escaldado até de água 
fria tem medo”. Apressar a as-
sinatura do Memorando Final 
sobre as negociações de Mapu-
to, que podemos chamar com 
propriedade de AGP-2, não tem 
sentido prático, senão mediático. 
Pode ser que seja algo que alguns 
querem acelerar, movidos por 
uma lógica de protagonismo, uma 
operação de “marketing” político 
com objectivos desconhecidos.

Uma saída airosa com 
fins eleitoralistas? Uma for-
ma de ganhar pontos na are-
na diplomática e internacio-
nal? Simbolismo estratégico?

O que deve ser acelerado é o 
processo de organização da vinda 
dos mediadores e observadores 
internacionais para trabalharem 
nos aspectos relativos à paridade 
nas Forças de Defesa e Segurança.

Todas as cautelas são poucas 
depois de décadas de posiciona-
mentos belicistas e de intolerância. 

Com calma e consequência, 
trabalhe-se para um encontro que 
deve ser marcado por dignidade e 
reconhecimento da nossa moçam-
bicanidade. AEG e AMMD en-
contrar-se-ão, e isso é importante.

Em Roma, houve o encontro 
JAC e AMMD, mas, como não 
havia clareza, ou não se cria-
ram as bases para a construção 
daquela confiança estratégica, 
as consequências não tardaram.

Agora, que mais uma lição foi 
aprendida, trabalhe-se com se-
riedade e visão de Estado, com 
delicadeza e respeito pelo outro. 

Não se pode ir para um encon-

tro de alto nível sem que aspectos 
logísticos e de segurança estejam 
plenamente organizados e acau-
telados. Cada uma das partes 
faz a sua apreciação, e em tem-
po útil teremos tal encontro. Os 
avanços obtidos até aqui foram 
essenciais e são encorajadores.

“Fechar com chave de ouro” 
é bonito, mas é preciso garantir 
que, de facto, haja aquele capi-
tal de confiança que garante que 
não se repetirão os abusos e atro-
pelos que até agora persistem.

Como confiar, quando em Tete 
uma brigada central da Rena-
mo é violentada? Como garantir 
que os ataques contra a oposi-
ção em Gaza não se repetirão?

Tenhamos a sensatez de afir-
mar que a PRM e a FIR ainda 
não obedecem aos comandos 
constitucionais. Tenhamos o sen-
so comum de dizer que muitos 
administradores distritais ainda 
não receberam contra-instruções 
para promoverem a coabitação 
política desejada. Extremistas 
como existem em Sussundega 
ou em Chifunde podem contri-
buir para fazer descarrilar todo 
um processo de entendimen-
to dolorosamente conseguido.

Já não cola aquela justifica-
ção de que “não temos infor-
mação, ainda vamos confirmar; 
são acções isoladas de pessoas 
sem ligação com o partido”.

As contas que se fazem a nível 
local e os procedimentos ou prá-
ticas desestabilizadoras de alguns 
devem ser vistas como parte de 
uma estratégia adoptada ao mais 

alto nível para vencer as eleições.
Julgo que não se trata de re-

ceio em dar protagonismo ao 
PR ou ao seu partido no quadro 
dos esforços para se alcançar a 
paz. O que deve estar na mente 
dos interlocutores é assumir que 
os entendimentos se traduzem 
na concretização da vontade 
da maioria dos moçambicanos. 
Eles foram unicamente os veí-
culos, enquanto negociadores. 
São, afinal, políticos que se pro-
põem representar os cidadãos, e 
nessa qualidade é sua obrigação 
tudo fazer para que a vontade 
dos governados seja realizada.

Não é estratégico que 
se volte aos enredos ver-
bais e propagandísticos. 

Mais importante é criar um 
comité conjunto para organizar 
a vinda de AMMD para Maputo 
ou outra cidade moçambicana, 
onde as partes criem confiança 
mínima de que a segurança es-
tará assegurada e a honra e dig-
nidade reconhecidos para estes 
dois compatriotas desavindos.

“Correr com sal atrás da 
galinha” é uma experiên-
cia que não se deve repetir…

O que é primeiro na ca-
deia de procedimentos deve 
ser primeiro. Os ingleses 
dizem “first things first”.

Sem alaridos nem historie-
tas, que o trabalho continue no 
sentido de estabelecer a con-
fiança entre os moçambicanos.

Que a barbárie política mani-
festada por alguns em Chifunde, 
referindo que Chifunde e Tete são 

da Frelimo, seja urgentemente 
desencorajada pelos mais altos 
escalões da Frelimo. Tolerar não 
é favor, mas obrigação. Inclusão 
não é favor, mas uma constata-
ção de importância estratégica.

Em abono da verdade, persis-
tem sinais de que alguns ainda 
não estão preparados para aceitar 
com honestidade os últimos de-
senvolvimentos políticos no país.

Também outra coisa não 
se poderia esperar, depois 
de tanta intoxicação política.

Mas com boa vontade, cla-
rividência e sentido patrió-
tico os moçambicanos con-
tinuarão a construir o seu 
presente e futuro de mãos dadas.

Aprendemos e vivemos juntos 
há muitos anos sem antagonis-
mos de maior Essa é uma verda-
de de que por vezes nos esque-
cemos, especialmente quando 
somos vítimas de uma propagan-
da xenófoba. São os apologistas 
da superioridade sua e da infe-
rioridade dos outros que atiçam 
o fogo e recorrem ao fanatismo 
político, para desencorajem um 
rumo pacífico em Moçambique.

A PAZ promove-se com 
contenção e honestidade…

Quem vencer as eleições, que 
seja por mérito próprio, organiza-
ção e vontade dos eleitores, num 
processo transparente, longe de 
suspeitas e de vícios. Não sejam 
as tecnologias de informação e o 
abuso de meios do Estado que ve-
nham estragar o que se pretende 
uma festa, como dizem alguns po-
líticos. (Canal de Moçambique)

Com AEG e AMMD ou outros protagonistas, que a PAZ seja irreversível

   

“Fechar com 
chave de ouro”
 é bonito, mas 
é preciso 
garantir que, 
de facto, haja 
aquele capital 
de confiança 
que garante 
que não se 
repetirão 
os abusos 
e atropelos 
que até agora 
persistem.

publicidade
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Opinião

“Noveleta” é como Luís Car-
los Patraquim chamou a este “A 
Canção de Zefanias Sforza” 
(Porto Editora, 2010), um belo 
livro que me parece continuar 
a passar algo despercebido por 
cá. E que, agora que o escri-
tor nos é de novo vizinho, re-
gressado que está de Portugal, 
poderia (ou mesmo deveria, 
num sentido ético) ser reapre-
sentado, (re)distribuído pelas 
livrarias, falado. Ou seja, lido.

Nele decorre a transição do 
mundo de Lourenço Marques 
ao de Maputo, um percurso que 
nos é apresentado através da 
vida desse Zefanias (Pluribis) 
Sforza – personagem de plu-
ralidade afi xada nesse próprio 
Pluribus que levou de nome, 
assim como se feixe desagua-
do diante desta baía. E onde 
habita também a aparência de 
alter ego do seu criador, o ha-
bitual poeta aqui fi ccionista. 

A história da cidade é-nos 
contada, sobre alguma da sua 
etnografi a por via de vislumbres 
dos hindus, dos muçulmanos, 
e depois das transformações 
e continuidades toponímicas, 
ecoando as iniciais presenças 
coloniais e seu abrupto fi nal. 
Toda ela se condensa na bio-
grafi a de Zefanias e na dos 
seus próximos. Um estreito 
mundo, social e espacialmen-
te, balizado entre as barreiras 
do Alto Maé e o Chamanculo 
– este sentido tão longínquo 
que seria onde o bíblico “Noé” 
habitaria, segundo o “saber” 
da personagem Agostinho De-
mos. Este Demos, contrapon-
to de Zefanias, pois pólo local 
da narrativa, feito a verdadeira 
matéria-prima da cidade, como 
lhe anuncia o apelido (“tribo” 
será a melhor tradução possível 
de “demos” apesar de nos insis-
tirem em o dizer “povo”). Ex-
plícita nota de um auto-centra-
mento feito encerramento, cujo 
afrontar será o caroço do livro.

Mas é também do futuro 
que se trata, esse que Zefa-
nias vê desenrolar-se, para 
ele melancolicamente inapto, 
“vivendo em grupo pela me-
lancolia” “frágil como por-
celana” (25). Pois a trama 
desvenda, assim, um discurso 

sobre o país possível, o ho-
mem possível no país possível. 

Personagem dos interstícios 
sociais, o mundo crioulo, fi lho 
de um Sforza mulato local mas 
descendente desses poderosos 
milaneses “que foram mecenas 
de Leonardo da Vinci”. Se nes-
ta ascendência se pode encon-
trar símbolo das famílias criou-
las que desde XIX aqui foram 
de renome (Fornasini, Carrier, 
Albasini), não deixo de lhe as-
sociar – sem com isso minorar a 
sua originalidade – a estratégia 
edifi cadora de Borges Coelho 
em “O Olho de Herzog”. Quan-
do convocou/imaginou para a 
alvorada de Lourenço Marques 
a presença de celebridades des-

sa época, assim afi rmando na 
génese da cidade um cosmopo-
litismo bem contrário ao pre-
tenso localismo tão reafi rmado 
na literatura nacional. Esta, 
quase sempre, olhando Xilun-
guine, a cidade dos brancos, 
afi rmando-lhe uma excentrici-
dade visceral, visões literárias 
assentes num telúrico espiritual. 

Aqui Sforza é o símbolo do 
individualismo, sem futuro 
nem tampouco presente. Ho-
mem península, ligado apenas 
aos seus antepassados paternos 
(assim poluído por “ter bran-
cos”) pois fi lho de pai solteiro e 
desde cedo órfão da clandesti-
na mãe. Por isso desprovido da 
língua (e cosmologia) local - a 
própria gestação de Sforza, fru-
to da relação nunca assumida 
entre a negra criada e o mulato 
patrão é tratado sociológico, e 
ecoa verídicas narrativas si-
milares, habituais no período 
colonial, inclusivamente en-
tre as celebridades nacionais. 

Assim vive Sforza desgarrado 
dos seus mais queridos, da vi-
zinhança, desses “Demos” que 
apenas imaginam Chamanculo 
enquanto ele convoca o Milão 
renascentista. Homem afi nal 
ínsula até pois esse seu único 
vínculo, crioulo (mulato), aca-
ba por ser causa de mudez, pois 
na realidade até “pouco utili-
zou o seu poderoso apelido, os 
tempos não ajudavam” (11).

Nesse desligamento face 
ao presente Zefanias apenas 
assiste, olhando o mundo do 
seu refúgio, a varanda da sua 
velha casa familiar, [“Mora-
va no que fora um chalet, na 
Avenida 24 de Julho, quando 
os tramways subiam a D. Car-
los, depois Manuel de Arriaga, 
agora Karl Marx, dobrando a 
Central Eléctrica” (14)], de-
caindo ele tal como o edifício 
– e não será por acaso que este 
se situa na avenida-eixo que 
manteve o nome, por mero aca-

so de calendário, toponímia de 
uma só aparente continuidade, 
assinalando a impossibilidade 
desta. Casa refúgio mas mes-
mo tempo maldição, pois se 
também é signo de estatuto e 
de comodidade, causará a co-
biça dos que lhe são próximos, 
deste modo o deslaçar dos par-
cos laços do seu proprietário, 
por ela tornado mais isolado, 
mostrando o quão irredutível 
é o fi nal do velho estatuto so-
cial, mesmo que já arruinado.

Desligamento que é encerra-
mento, conclusão de um ciclo 
histórico longo. Sforza tem 
vários fi lhos de várias mulhe-
res. Mas a todos recusa “dar 
o nome”, perfi lhar, pois eles 
“são das mães” e não do pai. 
Assim com ele morrerá a li-
nhagem, terminará esse sfor-
zismo, esse mundo que veio 
de longe, que aqui frutifi cou 
e que agora entende impossí-
vel de continuar, uma mescla 
impossível. Como também 
não continuará o racionalismo 
progressista aqui aportado, o 
ateísmo positivista, maçóni-
co (e nisso regressa a história 
da cidade), que o pai Sforza 
lhe legara. Um dos seus fi lhos 
converter-se-á, ao “camarada 
Deus”. Afi rmando a nada linea-
ridade do progresso, o total ex-
tirpar da sua ideia do presente. 

É assim o livro um mani-
festo? Um visceral desencan-
tamento. E da rendição, da 
impossibilidade do diálogo 
com os localismos. Ou seja, 
com os essencialismos …

Talvez por isso, por desen-
cantamento visceral, a narrativa 
surge sem os tiques linguísticos 
habituais, as piscadelas de olho 
linguísticas. Não há oralidade 
no que escreve (25)  mas vai 
sendo polvilhado das desneces-
sárias cedências “deslembrar” 
(65), “incoincidências” (15), 
“acontecências” (62), “vinga-
ção” (91), “sozinhidão” (95), 
“confusionado” (69), “feiticio-
sas” (40), “maka” (42). Não, não 
são os usos locais que chocam, 
mas o paradoxal que surgem 
face ao verdadeiro âmago a ler. 

Mas isso é tão secundário, 
mero pormenor. Um livro an-
gustiadamente delicioso. A ler.

Por José Pimentel Teixeira

“A Canção de Zefanias Sforza” 
de Luís Carlos Patraquim

Estante Austral (3)

  

Aqui Sforza 
é o símbolo do 
individualismo, 
sem futuro 
nem tampouco 
presente. 
Homem 
península,
 ligado apenas 
aos seus 
antepassados 
paternos (assim 
poluído por 
“ter brancos”) 
pois filho de pai 
solteiro e desde 
cedo órfão 
da clandestina 
mãe.
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Lançamento da obra 

“POLÍTICA E INFORMAÇÃO”
da autoria de Matias Guente 

Apresentação: José Belmiro
Comentário: Fernando Veloso
Prefácio: Adelino Timóteo
Posfácio: Salomão Moyana

Horas: 16 horas
Local: Sala dos Grandes Actos do Parlamento Juvenil
Avenida Marien Ngouabi, n0 49

Matias Guente é 
jornalista moçambicano, 

natural da cidade da 

Beira. É licenciado em 

Jornalismo pela Escola 

de Comunicação e Artes 

da Universidade Eduardo 

Mondlane. Actualmente 

desempenha as funções 

de Editor Executivo do 

semanário Canal de 

Moçambique e do diário 

digital Canalmoz, ambos 

editados em Maputo.

Uma matéria forte na gíria jornalística foi sempre uma “matéria 

quente”. Com Matias Guente e as suas contribuições na imprensa, 

uma matéria forte pode agora também chamar-se uma “matéria 

Guente”. As duas terminologias colam perfeitamente pela forma sé-

ria e responsável como ele encara o Jornalismo, arte em que tão bem 

consegue roçar o humor, sem que quem o lê perca de vista o sério. 

Os crentes recomendam que se vá com Deus. Matias Guente inventou 

GUEUS, e com o seu jeito irónico conseguiu que muitos percebessem 

que com GUEUS não se vai longe. 

O seu compromisso com os mais nobres valores da profissão já foi 

testado em momentos muito críticos e só pode orgulhar quem tenha 

tido o privilégio de ser seu colega e mais ainda quem o tenha a dirigir 

um grupo de trabalho. Não é por acaso que ele é hoje, ainda que com 

a sua juventude e tenra idade na profissão, o Editor Executivo do Ca-

nalmoz e do Canal de Moçambique, onde fez todo o tirocínio, de que 

as crónicas deste seu primeiro livro são apenas uma pequena parte, 

ainda que uma das partes mais deliciosas do seu exercício até aqui.

Matias Guente é já hoje um dos expoentes de referência entre os 

profissionais moçambicanos. A opinião pública tem-no num patamar 

elevado de confiança. 

Nesta obra, está espelhado o seu comprometimento com o jorna-

lismo sério. Em mais de vinte reflexões, sem rodeios, trata os assun-

tos de uma forma que lhe é singular, capaz de levar qualquer cidadão 

comum a indignar-se perante o status quo. Política e Informação não 

é apenas uma colectânea de reflexões, mas acima de tudo um manual 

do inconformismo fundado no conhecimento de causa. 

Em minha modesta opinião, Moçambique só se pode orgulhar de 

ter um jornalista tão novo com tanta qualidade. E a Beira, sua terra 

natal, só se pode orgulhar dos seus pergaminhos, que espero vê-lo a 

respeitar e desenvolver com toda a modéstia que até aqui tem culti-

vado. A sua juventude e tenra idade profissional fazem dele uma es-

perança de que a “escola” de corruptos no Jornalismo moçambicano 

terá em oposição o seu exemplo.

Fernando Veloso

Maputo, 10 de Agosto de 2014 

(Dia em que o saudoso jornalista Carlos Cardoso faria 63 anos, 

se não tivesse sido assassinado.)
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Dia 29 de Agosto de 2014

Com o apoio de:

de Moçambiquede Moçambique

POLÍTICA E 
INFORMAÇÃO

Matias Guente é 

jornalista moçambicano, 

natural da cidade da 

Beira. É licenciado em 

Jornalismo pela Escola 

de Comunicação e Artes 

da Universidade Eduardo 

Mondlane. Actualmente 

desempenha as funções 

de Editor Executivo do 

semanário Canal de 

Moçambique e do diário 

digital Canalmoz, ambos 

editados em Maputo.

Uma matéria forte na gíria jornalística foi sempre uma “matéria 

quente”. Com Matias Guente e as suas contribuições na imprensa, 

uma matéria forte pode agora também chamar-se uma “matéria 

Guente”. As duas terminologias colam perfeitamente pela forma sé-

ria e responsável como ele encara o Jornalismo, arte em que tão bem 

consegue roçar o humor, sem que quem o lê perca de vista o sério. 

Os crentes recomendam que se vá com Deus. Matias Guente inventou 

GUEUS, e com o seu jeito irónico conseguiu que muitos percebessem 

que com GUEUS não se vai longe. 

O seu compromisso com os mais nobres valores da profissão já foi 

testado em momentos muito críticos e só pode orgulhar quem tenha 

tido o privilégio de ser seu colega e mais ainda quem o tenha a dirigir 

um grupo de trabalho. Não é por acaso que ele é hoje, ainda que com 

a sua juventude e tenra idade na profissão, o Editor Executivo do Ca-

nalmoz e do Canal de Moçambique, onde fez todo o tiro
cínio, de que 

as crónicas deste seu primeiro livro são apenas uma pequena parte, 

ainda que uma das partes mais deliciosas do seu exercício até aqui.

Matias Guente é já hoje um dos expoentes de referência entre os 

profissionais moçambicanos. A opinião pública tem-no num patamar 

elevado de confiança. 

Nesta obra, está espelhado o seu comprometimento com o jorna-

lismo sério. Em mais de vinte reflexões, sem rodeios, trata os assun-

tos de uma forma que lhe é singular, capaz de levar qualquer cidadão 

comum a indignar-se perante o status quo. Política e Informação não 

é apenas uma colectânea de reflexões, mas acima de tudo um manual 

do inconformismo fundado no conhecimento de causa. 

Em minha modesta opinião, Moçambique só se pode orgulhar de 

ter um jornalista tão novo com tanta qualidade. E a Beira, sua terra 

natal, só se pode orgulhar dos seus pergaminhos, que espero vê-lo a 

respeitar e desenvolver com toda a modéstia que até aqui tem culti-

vado. A sua juventude e tenra idade profissional fazem dele uma es-

perança de que a “escola” de corruptos no Jornalismo moçambicano 

terá em oposição o seu exemplo.
Fernando Veloso

Maputo, 10 de Agosto de 2014 

(Dia em que o saudoso jornalista Carlos Cardoso faria 63 anos, 

se não tivesse sido assassinado.)
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No passado, antes das tec-
nologias de informação agora 
disponíveis, era através de “O 
mundo em notícias”, documen-
tário cinematográfico brasileiro, 
mais tarde (pós-Independência) 
substituído pelo nacional “Kuxa-
-Kanema”, que os mais privi-
legiados adquiriam informação 
com imagens. O tempo e a idade 
da notícia não sofriam o desgaste 
dos nossos dias – agora, uma hora 
pode envelhecer e descontextua-
lizar a (des)informação. Informar 
ou ser informado já não é um 
privilégio de alguns – qualquer 
cidadão com o telemóvel mais 
básico destrói uma manipulação 
de uma grande cadeia de notícias 
com “biliões” de dólares de orça-
mento como CNN, BBC, etc....

Faz alguns anos que os “donos 
do mundo” nos surpreenderam 
(resto do mundo) com a sua inter-
venção na Somália, e com eles vie-
ram os seus ajudantes, a quem ape-
lidam de aliados. Na altura, nós os 
outros questionámos a importân-
cia da Somália para tanto alarido.

Verdade porém é que, depois 
dessa intervenção, a Somália dei-
xada por Siad Barre foi apagada 
do mapa. No seu lugar, apare-
cem duas Somálias, uma inven-
tada a Norte, com um Governo 
que tem legitimidade duvidosa, 
apoiada e subsidiada pelos inva-
sores. Outra no sul, sem Gover-
no legítimo, com vários chefes 
de guerra financiada e apoiada 
pelos mesmos, cuja acção gerou 
milhões de refugiados, empobre-
ceu o seu povo (que já foi mode-
lo) até a níveis da Idade Média.

Hoje podemos afirmar sem 
dúvida que a Somália serviu 
de cobaia de “como desgover-
nar ou anarquizar um país”.

De seguida, esse “modelo” 

estendeu-se ao Iraque, Afega-
nistão, Sudão, Líbia e Síria.

Em comum, as vítimas têm um 
denominador comum, demogra-
ficamente islâmicos, localização 
geoestratégica e possuidores de re-
cursos minerais e hidrocarbonetos.

A estratégia visa tornar um país 
tradicionalmente governado em 
TERRITÓRIO SEM ESTADO, 
SEM LEI E SEM GOVERNO.

A táctica é, em nome da “demo-
cracia e liberdades”, fazer cair o 
Governo, a sua elite política, des-
truir a classe intelectual e banir a 
classe média, pondo-os a guerre-
arem-se. Para o efeito, preparam 
uma centena de mercenários indí-
genas, a quem apelidam de “RE-
BELDES”, que podem tudo, desde 
atacar as forças de defesa e segu-
rança, destruir infra-estruturas, as-
sassinar cidadãos e dirigentes, etc. 
Todavia, se as forças do Estado de 
defesa e segurança responderem 
a estes ataques, são denominadas 
opressoras da sociedade civil e 
criminosos contra a humanidade.

Esta designação ou condena-
ção à revelia, sem direito a de-
fesa, de um país soberano, em 
que o acusador é o criminoso 
e juiz, é, no mínimo, ridícula e 
bárbara, cujo paralelo é ante-
rior à era de Jesus Cristo (B.C.) 
– que a sua alma esteja na paz 
eterna –, demonstra bem a pré-
-historiedade destes incivilizados.

Depois do caos instalado, 
vem a segunda fase da tácti-
ca: os fantoches islâmicos, se-
jam eles al quaeda, isis, sunis, 
shias, estado islâmico, etc., to-
dos servem para justificar a per-
petuação da desgovernação.

As evidências demonstram que, 
desde a al quaeda aos restantes 
pseudoterroristas islâmicos, são 
todos criação dos “donos do mun-

do”, para justificar estas invasões 
contra-terrorismo. Barack Oba-
ma e alguns dirigentes africanos 
e árabes não passam de instru-
mentos docemente manipuláveis 
ao sabor da INCIVILIZAÇÃO.

Na Ucrânia, a situação inverteu-
-se. Após o golpe de Estado patro-
cinado pelos “donos do mundo”, 
a Rússia interveio, apoiando 
“rebeldes” anti-kiev, e a “comu-
nidade internacional” acusa-os 
de terrorismo. A ser verdade esta 
acusação, podemos dizer que o 
“mundo” é dirigido por terroristas.

Na Síria, os “donos do mun-
do” apoiaram e financiaram os 
rebeldes, que, na incapacidade 
de destituírem o Governo, des-
troem o país. Quando os Rus-
sos apoiam o Governo da Síria 

a defender-se, são acusados de 
violar a leis da ordem mundial.

No Iraque, os USA destruíram 
um Governo legítimo, embora di-
tatorial, que desenvolveu o país. O 
povo vivia 500 vezes melhor do 
que vive nos últimos 15 anos, sob  
patrocínio e controle dos USA. 
Quando o seu primeiro-ministro 
Malik deixou de ser  Moleque, os 
“donos do mundo”  inventaram 
um grupo terrorista designado “Es-
tado Islâmico”, para lançar o caos, 
cujo  objectivo é a desgovernação 
do Iraque e vizinhos. Usando o re-
ferido estratagema, franceses, bri-
tânicos, checos, etc., já enviaram 
armas também aos curdos yazides 
no Iraque, a fim de acelerarem 
mais uma frente de destruição.

Na Líbia, este projecto vai ace-
leradíssimo, apesar da qualidade 
de vida que os Líbios tinham na 
era do Gadaffi, superior a muitos 
países da EU. Hoje essa Líbia pós-
-Gadaffi é um bom exemplo de 
como se destrói um país, para ficar 
muito próximo da Idade Média.

Na Palestina, após bombar-
deamentos israelitas a escolas, 
hospitais, mesquitas, campos de 
refugiados, sistemas de água e 
electricidade, assassinando cen-
tenas de crianças e mulheres in-
defesas – com o apoio israelita, 
o Governo dos USA reforçaram 
o arsenal bélico e doaram 220 
milhões USD para os ISRAE-
LITAS CONTINUAREM A 
MASSACRAR OS DONOS 
DA TERRA INDEFESOS.

O leitor naturalmente deve 
estar a pensar: “Mas porquê?”.

Simplesmente óbvio – 66% 
dos hidrocarbonetos do mun-
do são consumidos pelos USA/
UE. Destes 66%, a maior parte 
do consumo pertence aos USA. 

Estima-se que os USA DISPEN-
DAM 2 BILHŌES de USD / 
DIA de hidrocarbonetos. O dé-
fice orçamental USA está aci-
ma centenas de TRILHÕES DE 
USD, próximo da insolvência.

A UE (União Europeia), que 
empobrece aceleradamente, tem 
uma dependência absoluta de 
hidrocarbonetos, como energéti-
co (combustíveis), mas também 
como provedor fiscal; milhares 
de milhões de Euros provêm 
dos impostos sobre o consumo 
de combustíveis. Os Governos 
europeus com défices orçamen-
tais não encontram substituto de 
contributo fiscal para os combus-
tíveis. Sendo assim, a sua impor-
tação é duplamente estratégica.

A Somália e a Palestina têm a 
ver basicamente com as suas po-
sições geoestratégicas. A Somá-
lia destabiliza África e o Oceano 
Índico para justificar a presença 
militar dos USA no continente, 
e a Palestina destabiliza o Mé-
dio Oriente, maior fornecedor de 
petróleo do mundo e os maiores 
compradores de armas, resultan-
te da ameaça de Israel na região.

A posição geoestratégica e a 
existência de hidrocarbonetos 
torna-os vítimas dos PIRATAS 
desesperados. Roubar no imedia-
to é mais barato do que comprar.

Até quando este “Kuxa-
-Kanema” dos USA e aliados?

Moçambique tem um “co-
cktail” atractivo, hidrocarbone-
tos e 11 milhões de islâmicos, 
e deve aprender com outros e 
precaver-se. As multinacionais 
representam poderes dos Es-
tados que a qualquer preço lu-
tam e lutarão pela sua sobrevi-
vência, interesses e benefícios.

A luta continua,
(Canal de Moçambique)

Por Amade Camal

O mundo em notícias
Direitos Fundamentais

publicidade
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O Ajudante de Pedreiro 
das Tropas do G40
Por Armando Nenane*

Não fosse o meu amigo Mar-
celo Mosse um ilustre quadro 
da República, que nos tivesse 
revelado o verdadeiro filme 
da arquitectura chinesa ora 
em voga nos nossos tempos, 
eu talvez tivesse permaneci-
do por mais tempo no escuro, 
ou mesmo morrido no escuro, 
sem ver que este Filipe Nyusi 
vem a correr para ser o arqui-
tecto do duplex e não propria-
mente o arquitecto do quarto 
andar, como ele mesmo tem 
andado a propalar aos quatro 
ventos, quando anda a caçar 
os votos, dado que o arquitec-
to do terceiro andar, Armando 
Guebuza, como explica Mosse, 
deixou-nos um terceiro andar 
praticamente em chamas. Para 
apoiar nessa arquitectura chine-
sa, também servem os agentes 
da propaganda à paisana das 
tropas infames do G40, que, 
para além de se encapuzarem 
de analistas políticos das nos-
sas rádios e televisões públicas, 
também foram assumindo po-
sições de comando de alguns 
órgãos de informação, a fim de 
transformarem definitivamente 
o jornalismo em propaganda, 
tal o caso do Brigadeiro Jaime 
Langa, Ajudante de Pedreiro 
das Tropas do G40, ou melhor, 
G40 no 38, um economista que 
assumiu a posição de director 
do jornal “Notícias”, em substi-
tuição do jornalista Rogério Si-
tói, que, entretanto, fora depos-
to, depois de ter ido a Satungira 
e ter vindo publicar uma re-
portagem de primeiro plano 
demonstrando praticamente 
que Afonso Dhlakama não era 
um bandido armado tal como a 
contra-propaganda do regime 
anda a propalar, tratando-se de 
um homem lúcido, que defende 
aquilo que considera justo para 
todos os moçambicanos. Essa 
matéria foi a gota de água que 
fez transbordar o copo, deter-
minando o seu afastamento das 
funções que vinha exercendo 
há muitos anos, uma vez que 
um director que relata a ver-
dade sobre Satungira naquele 

jornal só poderá ser alguém 
não muito útil para a grande 
arquitectura do duplex, ora em 
curso. O arquitecto do duplex, 
Filipe Nyusi, que anda na sa-
cola do arquitecto do terceiro 
andar malfadado, Armando 
Guebuza, precisará mesmo da 
transição das tropas infames do 
G40 para ajudarem na eleva-
ção dos pilares, mas enfrenta-
rá um problema muito grande, 
dado que aqueles 40 agentes 
da propaganda à paisana, que 
antes vinham desenvolvendo 
as suas acções encapuzados 
de analistas políticos, agora já 
foram devidamente identifica-
dos, graças à lista interceptada 
e publicada pelo infalível “Sa-
vana”. Para dizer que desenga-
nem-se os que acham que ali há 
algo de proveitoso, tudo o que 
aqueles ali falam cheira a pro-
paganda, contra-propaganda e 
contra-informação, tudo com 
o intuíto de enaltecer os feitos 
malfadados do arquitecto do 
terceiro andar furado, que nos 
atirou para a guerra, depois de 
21 anos de paz, assim como 
para vilipendiar a oposição e 
todos os discursos alternativos 
ao discurso do poder político. 

A grande vergonha, entretan-
to, não está somente quando 
eles se instalam nos debates, 
está também quando controlam 
as chefias dos órgãos de infor-
mação, sendo eles cientistas de 
outras áreas que nada têm a ver 
com o jornalismo e sem sequer 
terem alguma experiência na 
área. Não é por acaso que, nas 
redacções, vemos jornalistas 
deprimidos, espécies de mor-
tos-vivos, jornalistas que de-
viam ter-se rebelado em tempo 
útil contra a acção desses ho-
mens perigosos. Mas entendo o 
medo, o horror e o pânico insta-
lado no seio dos jornalistas, que 
deverão estar a pensar que, se 
um Rogério Sitói, que era meu 
director, foi removido como 
um qualquer, depois de anos de 
serviço, sem sequer ser aconse-
lhado a pedir a sua exoneração, 

como se faz com os outros, 
imagine agora o que aconte-
cerá comigo, simples mortal, 
caso abra a boca para fazer 
um pio. O medo nas redacções 
transformou jornalistas sau-
dáveis em farrapos humanos. 

Quando o assunto é G40, 
eles ficam a tremer como uns 
patinhos assustados em dias 
de sol escaldante. A fórmula 
da “gquarentização” da comu-
nicação social, embora consti-
tua um verdadeiro atentado à 
liberdade de imprensa em Mo-
çambique, não é propriamente 
original, entretanto. Grande foi 
a onda de incredulidade, em Ju-
lho de 2009, quando um antigo 
oficial da Polícia, sem nenhu-
ma experiência de trabalho na 
comunicação social, foi nome-
ado Director Geral da Botswa-
na Television, uma nomeação 
feita numa altura caracterizada 
por preocupação pública sobre 
a “militarização” do serviço 
público. Quando o General 
Khama assumiu a presidência, 
vários cargos importantes no 
serviço público foram confia-
dos a antigos militares, igno-
rando funcionários públicos de 
carreira com bons resultados de 
gestão. Não fosse o “Savana” 
a interceptar a lista infame do 
G40, talvez teríamos todos per-
manecido no escuro, sem nos 
darmos conta dessa “gquaren-
tização” dos órgãos de comu-
nicação social, tendo em vista 
a imposição de uma ideologia 
política monolítica, o que equi-
valerá à “militarização” do ser-
viço público, se tivermos em 
atenção que falar do arquitecto 
do duplex é o mesmo que falar 
de alguém mais virado para 
o uso da força, alguém sem o 
qual o país não haveria de ter 
sido empurrado para esta guer-
ra idiota e imbecil, depois de 
21 anos de paz. Ensina alguma 
ciência política que, em siste-
mas de governo presidencialis-
ta como o nosso, em que existe 
uma elevada concentração de 
poderes na figura do Presidente 

da República e a sua sobreva-
lorização em todos os aspec-
tos da vida nacional, o Chefe 
do Estado deve cultivar uma 
imagem positiva no seio da 
opinião pública, o que implica 
ter acesso aos meios de comu-
nicação social e divulgar sem-
pre aspectos úteis e proveitosos 
da sua acção política. Mas, per-
guntam alguns estudiosos, será 
isso necessário? Será que esta 
“hiperpresença” não tem con-
sequências negativas sobre o 
funcionamento regular das ou-
tras instituições da República e, 
em particular, do Parlamento? 
E se um regime de liberdade 
depende do facto de que cada 
um dos três poderes pudesse 
depender permanentemente 
das suas prerrogativas, o que 
significa, concretamente, como 
bem ensinou Montesquieu, que 
“o poder trava o poder”, quem 
trava o poder do Chefe do Esta-
do? De tal sorte, meu caro Bri-
gadeiro Jaime Langa, Ajudante 
de Pedreiro das Tropas do G40, 
ou melhor, G40 no 38, que os 
jornalistas sabem muito bem 
que a sua designação para as 
funções que exerce não passa 
de uma grande bolada patusca, 
não sendo em si um processo 
para a libertação dos jornalis-
tas, mas sim para os aprisionar 
ainda mais, tornando-os caixas-
-de-ressonância do discurso do 
Chefe, incluindo do arquitecto 
do duplex. No lugar de Quarto 
Poder, a imprensa vai viran-
do, de facto, quarto do poder, 
aonde o poder entra para fazer 
das suas, sempre que assim en-
tende, porque a imprensa está 
cada vez mais a perder o poder. 
Escreveria assim o meu amigo 
Rafael Bié, um ilustre quadro 
da República: “Não deixou de 
causar espanto para alguns cír-
culos de opinião, quando do 
acidente estradal ocorrido – às 
5:00 horas – no semáforo lo-
calizado no bairro 25 de Junho 
(Choupal), há duas semanas, o 
diário do Banco de Moçambi-

(Continua na página seguinte)
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que brindou seus leitores com 
‘Sua Excelência’, de mão esti-
cada para o ar e feliz pela ca-
lorosa recepção no Niassa e, 
por debaixo de seus pés, uma 
notícia dava conta da morte 
de sete pessoas e catorze feri-
dos”. Com o título “Um sorriso 
presidencial aos mortos… um 
brinde à moda Jaime Langa”, o 
artigo de Bié é ainda mais reve-
lador: “Difícil é perceber que, 
tendo morrido sete pessoas 
(não se sabe se das pessoas feri-
das tantas outras não pereceram 
no leito hospitalar), por razões 
que até devem ser imputadas 
aos órgãos de Estado que têm a 
responsabilidade de garantir se-
gurança dos seus ‘súbditos’, a 
morte de pessoas seja colocada 
em último plano. Os manuais 
mais elementares de jornalis-
mo ensinam, claramente, o que 
é que abriria a edição do jornal 
‘Notícias’ naquelas circunstân-
cias. Como de qualquer órgão 
de informação, seja público ou 

privado. O certo é que não se-
ria o Presidente da República a 
abrir a edição, mas sim aqueles 
‘coitados’ que sucumbiram na-
quela manhã. Mas razões que 
só Jaime Langa nunca vai ex-
plicar ditaram que, acreditan-
do ele estar a prestar um bom 
serviço ao Presidente Guebu-
za, acabou contribuindo para 
o desgaste da sua imagem. Foi 
e é um péssimo serviço pres-
tado pelo jornal da ‘Joaquim 
Lapa’ ao Presidente. Ele que 
até certo ponto é considerado 
impopular”. Talvez Bié tenha 
sido dos mais lúcidos comba-
tentes contra as tropas infames 
do G40 mesmo sem o saber, a 
avaliar pela lucidez com que ali 
abordou Jaime Langa: “Não se 
pede a Jaime Langa para não 
abrir o (seu) jornal com ‘Sua 
Excelência’. Longe disso. Mas 
que não junte mortos ao Pre-
sidente sorridente onde, mais 
uma vez, este ainda aparece 
por cima deles, acenando. Pode 

ser que o Jaime Langa tivesse 
razão. Já que o Presidente não 
podia, nunca mais, voltar a ace-
nar a mão e nem despedir-se 
daqueles ‘coitados’. O Jaime 
fez-se ladrão. Afinal a ocasião 
faz o ladrão. – Vamos colocar o 
Presidente a despedir-se destes 
mortos –, pode ter cogitado o 
novel director Jaime Langa. E 
tinha razão de daquela forma 
proceder, afinal aqueles mortos 
também são moçambicanos e 
pode ser que daqueles alguns 
tenham votado em ‘Sua Ex-
celência’ em 2004 e em 2009 
quando o Presidente Guebuza 
obteve uma vitória retumbante 
e esmagadora. Mas os mortos 
não sabiam que numa manhã 
fresca de Março, numa situação 
de insegurança e irresponsabili-
dade permanente do Estado, vi-
riam seu futuro e de seus filhos 
esmagado retumbantemente”. 
A forma como Bié termina o ar-
tigo é que é mesmo sarcástica: 
“Se um órgão de comunicação 

social, com mais de 80 anos 
de existência, dá-se ao luxo de 
ter entusiastas como director, 
então que ninguém se alarme 
quando aparecem mecanico-gi-
necologistas no Hospital Cen-
tral de Maputo”. Para fechar, 
encontrámos em Brecht, poeta 
com a veia provocatória, com 
marcas de inconformismo vis-
ceral, de denúncia impenitente 
dos mecanismos de dominação 
e assentes numa ironia aguda e 
corrosiva, alguns sinais que vos 
quero passar: “De quem depen-
de que a opressão prossiga? 
/ De nós. / De quem depende 
que ela acabe? / Também de 
nós. / O que é esmagado que se 
levante. / O que está perdido, 
que lute!” (“Elogio da Dialéti-
ca”). “Do rio que tudo arrasta 
se diz que é violento / mas nin-
guém diz violentas / As mar-
gens que o comprimem” (“Da 
violência”). Mais não disse.

Para reforçar as Forças de 
Defesa da Liberdade de Im-

prensa e de Expressão (FDLIE) 
face às movimentações das 
tropas do G40 na parte cos-
teira do território patusco, 
chegam-me algumas referên-
cias de artilharia literária pe-
sada das mãos da Brigadeira 
Natalie Nash, Comandante da 
Frente Feminina das FDLIE. 

BATAILLE, Georges 
(2003). “A parte maldi-
ta”. Rio de Janeiro: Imago. 

BLOCH, Ernst (1966). “O ho-
mem como possibilidade”. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro. 

BLOOM, Harold (2002). 
“A Angústia da Influência”. 
2ª Ed. Rio de Janeiro: Imago. 

BORGES, Jorge Luís 
(1981). “Outras inquisicioni-
ces”. 4ª Ed. Madri: Alianza. 

ECO, Umberto (1984). “Via-
gem na irrealidade quotidiana”. 
8ª Ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira.  * In Facebook. 
(Título da responsabilidade 
do Canal de Moçambique)

(Continuação da página anterior)
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Joãozinho era um menino de 
12 anos. Filho de uma elite li-
gada a um partido que governa 
o país desde que ele nasceu. 
O papá era tímido, pouco sor-
ridente e por detrás da capa 
sisuda, estava um persona-
gem que sabia o que queria. 
Teimoso, autoritário, de uma 
infância difícil mas sempre 
muito melhor que a maioria 
do povo, embora inferioriza-
do por representantes de um 
regime colonial que promoveu 
seu pai, avô de Joãozinho, ao 
estatuto de assimilado. Como 
assimilado, o papá foi à escola 
mas uma a que designavam de 
escola rudimentar. O papá de 
Joãozinho ficou com marcas 
do racismo que não mais es-
queceu e tem dificuldades de 
não as manifestar publicamen-
te, não obstante, em privado, 
não esconda as suas mágoas 
que por vezes escorregam em 
atitudes racistas ao contrário.

Em casa de Joãozinho não 
falta nada. Empregados, carros 
para as compras, motoristas 
para levar os meninos à escola, 
viagens constantes ao estran-
geiro, boa roupa de marca, es-
tuda numa boa escola privada 
e quando alguém está doente, 
o sistema de saúde da Africa 
do Sul é escolhido para algu-
ma constipação ou gripe. Se 
alguma doença mais grave sur-
ge o caminho é a Europa. Tem 
um irmão, Thiago, que estuda 
numa universidade na Europa.

A mãe também anda sempre 
muito atarefada. Representa-
ções ao lado do esposo, veste 
do melhor, mas sem esquecer 
a identidade da capulana in-
diana que outrora era trocada, 
juntamente com missangas e 
espelhos, por ouro, marfim e 
escravos, que os ancestrais de 
Joãozinho traziam do interior 
para vender a senhores de cara 
pálida que chegavam em bar-
cos. Capulana foi incorporada 
como elemento da identidade 
da mulher moçambicana e afri-
cana. Capulanas de cores vivas 
que envolvia penteados bonitos 
com cabelos industriais, que 

contradiziam com o identitário 
transmitido orgulhosamente na 
capulana. Quando foi o dia da 
mulher africana, a mamã de 
Joãozinho tirou a indústria da 
cabeça e penteou-se com o seu 
cabelo natural, em penteados 
que a punham mais bela que 
os cabelos quase plastificados.

Joãozinho ao contrário 
do pai, mas parecido com 
a mãe, é extrovertido, con-
versador e perguntador. Fala 
com a mãe e esta, tenta res-
ponder a questões difíceis.

No dia 25 de Dezembro, 
dia de Natal que o papá anos 
atrás dizia que não havia e por 
isso chamava dia da família, 
Joãozinho disse à mãe. Mami 
quero falar contigo. Esta, pen-
sava que seriam assuntos da 
escola, brincadeiras de crian-
ças. E a conversa começou.

Mami, há uma coisa que eu 
não compreendo. Me explica. 
Quando eu crescer e for para 
a universidade, não quero sair 
de casa como o mano Thiago. 
Não sei porque mano foi tão 
longe e eu gosto muito dele, 
tenho saudades. A mãe disse: 
Joãozinho, tu irás estudar onde 
está o mano, lá há boas esco-
las, aprendes línguas, conhe-
ces outras culturas. Xii, mas 
papá discursou dizendo que te-
mos não sei quantas universi-
dades, que há qualidade e que 
o nosso país avançou muito 
na educação. Papá não mente 
mamã, estás enganada, eu que-
ro ficar com esta qualidade e 
como estamos a avançar, quan-
do eu chegar à universidade 
estaremos bem avançados, os 
melhores de África e uma re-
ferência no mundo, como pai-
zinho fala. Eu quero ser refe-
rencia. Línguas posso aprender 
aqui e culturas há muitas em 
Moçambique. Mamã não fala 
do orgulho de ser moçambi-
cano como papá fala de auto-
-estima? Eu sou orgulhoso diz 
Joãozinho. Mami, tu me estás 
enganando. Não entendo por-
que mano Thiago está longe. 
A mãe desviou a conversa, 
chamou um empregado para 

que este dissesse ao motoris-
ta que ia sair para encostar o 
Mercedes novo à porta de casa.

Um dia, na escola, soube 
que um colega faltou e tinha 
ido para Pretória para ser vis-
to pelo médico. Joãozinho 
conversou com outro amigo. 
Mas Rui, o Francisco porque 
foi para fora por causa de uma 
gripe? Ahhh Joãozinho, aqui 
a medicina está atrasada. Não 
há medicamentos, análises fa-
lham, pessoas com mola não 
têm confiança nos hospitais. 
Joãozinho, que já não havia 
gostado da conversa com a 
mãe, calou-se mas pensou. 
Hummm, papá faz discursos 
sobre a saúde iguais àqueles 
da educação e a gora eu estou 
a ouvir isto? Papi não mente! 
Chefe grande como mente? 
Ainda por cima sai na televi-
são, jornais, toda a gente a ou-
vir mentiras? Não pode! João-
zinho ficou sem compreender.

Joãozinho, como a maioria 
dos seus colegas, vai com o 
motorista para a escola. Escola 
estrangeira. Um dia começou a 
falar com o motorista. Tivane, 
tu não vês esses meninos aí na 
rua quando vão para a escola! 
Vão a pé ou pegam essas car-
rinhas my love. Porque não 
são como eu? Eu não quero 
ser como eles, mas seria bom 
que eles fossem como eu. Eu 
não sei menino Joãozinho, eu 
só sei te levar para a escola, 
respondeu o motorista. Mas 
tu não vês, retorquiu Joãozi-
nho. Sim estou a ver menino, 
mas não entendo. Humm, Ti-
vane, aquele teu filho que um 
dia trouxeste lá em casa, como 
vai para a escola? O motorista, 
embaraçado mas procurando 
desviar a conversa, respon-
deu. Vai a pé, a escola é perto 
lá de casa, não tem problema 
de ir a pé. Mas a minha casa 
também é perto da minha es-
cola e tu me levas de carro, 
qual o problema de eu vir an-
dando? Isso não sei menino, é 
melhor perguntar à senhora lá 
em casa. Senhora só me falou 
para trazer menino à escola. 

Só isso é que eu sei, remata o 
motorista que querendo acabar 
a conversa, aumenta a confu-
são na cabeça de Joãozinho.

Um dia, o Joãozinho discutiu 
na escola. Os meninos diziam 
que houve um ataque na estra-
da e morreram muitas pessoas. 
Um, mais velho dizia, Renamo 
atacou, morreram soldados da 
Frelimo. Esses andam a lu-
tar, fazem guerra, dizem que 
querem governar. De seguida, 
Joãozinho reproduziu o que 
ouvia em casa. Não, esses são 
bandidos armados, não sabem 
o que querem, matam o povo. 
O mais velho, num tom agres-
sivo disse, tu, Joãozinho que 
sabes disto. Vens aqui falar as 
mentiras do teu pai. Estudas 
aqui onde a maioria são es-
trangeiros, vais à Africa do Sul 
quando tosses duas vezes, de-
pois vais estudar numa univer-
sidade no estrangeiro, andas 
de Mercedes só para te trazer 
à escola, falas o quê tu, miú-
do mimado, rico de mbavar 
(roubar). Sabes de onde vem a 
mola que andas a comer? Vai 
lá perguntar ao teu pai de onde 
vem o dinheiro, se ele é polí-
tico há 50 anos. Político fica 
rico? Não sai da política por-
que não sabe fazer mais nada, 
vê lá se estudas para não seres 
como o teu pai, agora já esta-
mos cufungula masso (abrir 
os olhos). Sabes o que é isso 
mfana? Pois nem sabes falar a 
nossa língua e vem a tua mãe 
com a identidade moçambica-
na com aquelas capulanas e ca-
belo de arame, a imitar cabelo 
de branco. Puto de merda, fus-
seka. Estás a ouvir? Fusseka 
quer dizer suca, suca significa 
desparece daqui. Go (vai) tsu 
tsuma (corre), tamanga (corre)

Joãozinho nesse dia, chegou 
a casa e não falava. A mãe per-
guntava sobre o que se passava, 
mas ele não respondia. A mãe 
contou ai pai, Amor, o nosso 
Joãozinho anda estranho! Não 
fala, anda triste, parece estar 
aéreo. Deixa lá, respondeu 
o pai, algo sem importância, 
isso passa-lhe. Não é preciso 

Deixando andar no faz de 
conta que tudo está a andar

Por João Mosca

   

Hummm, 
papá faz 
discursos 
sobre a saúde 
iguais àqueles 
da educação
 e a gora eu 
estou a ouvir 
isto? Papi não 
mente! Chefe 
grande como 
mente? Ainda 
por cima sai 
na televisão, 
jornais, toda 
a gente a 
ouvir mentiras? 
Não pode! 
Joãozinho 
ficou sem 
compreender.
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estares preocupada. São coi-
sas de miúdos lá na escola.

Mas o Joãozinho continuou 
com o mesmo comportamento 
durante dias e o pai chamou-
-o. O que se passa João? O 
miúdo não respondeu. O pai 
insiste e diz: se não falas vou-
-te castigar. Vê lá se queres ir 
a pé para a escola! Posso ir, 
responde Joãozinho muito as-
sertivo. Há muitos que vão, eu 
também posso ir. O pai, en-
furecido, quase que lhe bate. 
Joãozinho começa a falar. Há 
coisas que tu falas pai, e que 
eu estou a ficar confuso. O que 
é que foi, retorquiu o pai. Fala!

Tu dizes na televisão que a 
escolas são boas mas o Thia-
go está longe e eu não quero ir 
para fora de casa. E eu estou 
numa escola onde a maioria 
são estrangeiros. Quando fi-
caste com tosse, foste à Áfri-
ca do Sul comprar medica-
mentos e dizes que a saúde 
está bem e a avançar. Eu vou 
com o motorista para a esco-
la, mas vejo meninos a anda-
rem a pé e apanharem aquelas 
carrinhas para irem para as 
escolas deles. Outro dia, um 
menino da escola disse que tu 
eras um mbava (ladrão), nem 
sabia o que era isso. Quando 
eles começam a falar a nos-
sa língua, não percebo nada.

Papá eu gosto muito de ti, 
mas vejo que o que tu dizes 
nos discursos não é aquilo que 
falas aqui em casa, nem o que 
fazes. Me explica. Eu sei que 
tu não és mentiroso, explica-
-me, quero ir discutir com 
aquele macaco que me queria 
bater lá na escola. Ainda por 
cima te chamou de mbava, 
que não sabias fazer nada, só 
política! Quem foi esse ga-
roto, perguntou o pai? Não te 
vou dizer papi. Então vou fa-
lar com o director. Há muita 
indisciplina lá na escola. Cla-
ro que o papi não foi à escola! 
E o pai, a rematar a conver-
sa disse, “faz o que eu digo, 
mas não faças o que eu faço”.

Estas breves histórias, em-
bora imaginadas, expressam 
o quotidiano do submundo de 
uma certa elite moçambica-
na. Fala-se que há qualidade 
no ensino, mas os seus filhos 
estudam em escolas estrangei-
ras ou no exterior. Os filhos 
estudam fora, mas dificulta-se 
a mobilidade de estudantes e 
pesquisadores estrangeiros. 

Elogia-se os avanços na saú-
de, mas tratam da saúde fora 
do país. Falam de identidades 
nacionais, mas gostam do me-
lhor, sendo ou não moçambi-
cano, africano ou de outros 
continentes, mesmo que para 
isso se esqueçam das identi-
dades. A maioria não fala das 
verdades, porque receia deixar 
de trabalhar ou que lhes sejam 
retiradas mordomias. E isto na 
esperança que eternamente se 
faça o que eles dizem. Mas os 
cidadãos estão fugulmassando.

Os beneficiados do sistema, 
necessitam de porta-vozes que 
sabem que não dizem a verda-
de, nem expressam a realidade, 
mas as suas mordomias, chefias 
de cartão em punho e dinhei-
ros obtidos muitas vezes de 
forma pouco transparente, são 
mais importantes que o povo 
e pensam que o voto, com ou 
sem fraude, não importa, lhes 
outorga um cheque em bran-
co de legitimidade. E assim 
as coisas vão andando no faz 
de conta que tudo está a andar.

Assim são os feitos das obras 
em infraestruturas, palácios pú-
blicos, pontes e circulares que 
impressionam os que olham e 
não vêm. Assim se diz que a 
pobreza está a diminuir, por-
que a maioria das pessoas an-
dam vestidas e calçadas, mes-
mo que maioritariamente com 
roupa de branco morto (assim 
se conhece popularmente) ou 
também conhecida por “rou-
pa das calamidades” ou agora 
a roupa usada. Ou porque há 
uma grande massificação na 
utilização de telemóveis mes-
mo que pedindo-se crédito a 
alguém. Ou porque temos um 
aeroporto sumptuoso que en-
tope com a chegada de apenas 
um avião. E assim se pen-
sa das grandes conquistas de 
Moçambique. E assim os que 
olham e vêm, transformados 
em os que olham, vêm e não 
dizem, procuram manipular os 
que olham e não vêm. Alguns 
regimes controlam o ensino 
para se criar uma elite acríti-
ca mas tecnicamente eficien-
te, melhor que criar uma elite 
acrítica e ineficiente mas que 
o cartão vai promovendo in-
competências como condição 
para a reprodução do sistema.

E assim se justifica, com estes 
aspectos que parecem mesmo 
estar tudo a andar, criando-se o 
paradoxo do deixa andar no faz 
de conta que tudo está a andar.

Programa de bolsas para 
estágios profissionais na Alemanha 

KOMMT!AFRIKA

AFRIKA KOMMT! (AFRICA IS COMING!) é uma iniciativa conjunta de capacitação pro-
movida por empresas-líder Alemãs. O programa destina-se a profissionais jovens al-
tamente qualificados provenientes de países da Africa Sub-Saariana, com vários anos 
de experiência profissional.

A estadia de 12 meses na Alemanha, com estágio de 9 meses em uma das empresas 
participantes constitui o cerne do programa. O treinamento prático proporciona aos 
participantes a oportunidade de adquirir experiência de primeira mão sobre práticas de 
gestão e de participar em mudanças económicas, sociais e organizacionais. Também 
lhes permite estabelecer uma rede entre os parceiros de cooperação dos seus países 
de origem e companhias Alemãs.

QUALIFICAÇÃO/EXPERIÊNCIA
Diploma universitário em área relevante, como seja Ciências Agrárias, Engenha-• 
ria Florestal, Protecção de Plantas, Ciências Sociais, Economia, Administração de 
Empresas, Negócios, Marketing, Direito, Finanças, Química, Farmácia, Física, Me-
dicina, Saúde, Engenharia Civil e de Estruturas, Ciências de Computação
Pós-graduação (por exemplo MBA) constitui uma vantagem• 
Dois a cinco anos de experiência profissional• 
Domínio de língua Inglesa ou Alemã • 
Competências interculturais, disponibilidade para experiências novas no es-• 
trangeiro e vontade de aprender a língua Alemã.

DETALHES DA BOLSA
Passagem área para Alemanha e regresso, viagens e acomodação na Alemanha• 
Propinas para cursos da língua Alemã• 
Ajudas de custo e seguros de saúde, contra acidentes e de responsabilidade civil• 
Cursos de Treinamento em Gestão Internacional• 

As candidaturas para o programa AFRIKA KOMMT! 2014 – 2016 devem ser submeti-
das electronicamente até o dia 7 de Setembro de 2014 através de: www.afrika-kommt.
de 

Os candidatos pré-seleccionados serão convidados para uma entrevista num cen-
tro de avaliação em África, em Novembro de 2014.

em cooperação com
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  André Mulungo

A Comissão Nacional de 
Eleições vai dar a cada candi-
dato à Presidência da Repú-
blica 7.766.666,67 meticais, 
como fundo de fi nanciamen-
to para a campanha eleitoral. 
Como é sabido, são apenas 
três candidatos, designadamen-
te Afonso Dhlakama, Filipe 
Nyusi e Daviz Simango. Ao 
todo, o Estado vai gastar, só 
com os candidatos presiden-
ciais, 23 milhões de meticais. 

Os três contemplados são os 
únicos aprovados pelo Con-
selho Constitucional, de um 
total de onze. Os restantes 
oito foram excluídos, por te-
rem sido detectadas irregu-
laridades nas candidaturas. 

Para as legislativas, a distri-
buição foi feita em função dos 
mandatos para os quais cada 
partido concorre. Os partidos 
políticos, as coligações e os 
grupos de cidadãos proponentes 
que concorrem em todos os cír-
culos eleitorais, como é o caso 
do Movimento Democrático de 
Moçambique, da Renamo e da 
Frelimo, o montante é igual para 
todos: 1,2 milhão de meticais. 

Extra-parlamentares c
andidatos à AR

A distribuição da verba pelos 
vários partidos, coligações e 
grupos de cidadãos concorren-
tes é a seguinte: EU e PEC-MT 
concorrem com 250 candidatos 
cada, e cada uma destas orga-
nizações recebe 1.200.492,51 
meticais; MJRD, MONARU-
MO, MPD, PANAOC, PA-
RENA, PDD/AD, PLD, PUR 
e PVM, concorrem com 248 
candidatos cada, e cada uma 
destas organizações recebe 
1.190.888,57 meticais; PARE-
SO – 201 candidatos, recebe 
965.195,98 meticais; PAHU-
MO – 161 candidatos, recebe 
773.117,18 meticais; PT – 151 
candidatos, recebe 725.097,48 
meticais; PPPM – 135 candida-
tos, recebe 648.265.96 meticais; 
PASOMO – 115 candidatos, re-
cebe 552.226,55 meticais; ALI-
MO – 108 candidatos, recebe 
518.612,76 meticais; PUMILD 

– 98 candidatos, 470.593,06 
meticais; PASD – 97 candida-
tos, recebe 465.791,09 meti-
cais; PIMO – 75 candidatos, 
recebe 360.147,75 meticais; 
PAZS – 61 candidatos, rece-
be 292.920,17 meticais; SOL 
e UASP – 33 candidatos cada, 
recebem 158.465,01 meticais 
cada um; PPD – 16 candida-
tos, recebe 76.831,52 meti-
cais; PRDS – 14 candidatos, 
recebe 67.227,58 meticais. 

Assembleias Provinciais 

Para as Assembleias Provin-
ciais, a distribuição fi cou desta 
forma: o MDM, a Frelimo e a 
Renamo, que disputam todos 
os 841 mandatos, vão benefi -
ciar de 5.453.477,63 meticais. 
Para além dos três primeiros, 
mais oito partidos, coligações 
e grupos de cidadãos recebem 
uma verba, nomeadamente: 

PDD/AD – 415 candidatos, 
recebe 2.790.620,49 meticais; 
PARENA – 145 candidatos, 
975.036,08; MONARUMO 
– 135 candidatos, 907.792,21 
meticais; PAHUMO – 115 
candidatos, recebe 773.304,47 
meticais; UE – 87 candidatos, 
recebe 585.021,65 meticais; 
JPC – 80 candidatos, recebe 
537.950,94 meticais; PVM – 47 
candidatos, recebe 316.046,18 
meticais; PASD – 8 candida-
tos, recebe 53.795,09 meti-
cais. O total da verba entregue 
é de 23,3 milhões de meticais. 

Regras para o uso dos fundos 
públicos

A Comissão Nacional de 
Eleições reuniu na passada sex-
ta-feira com mandatários, re-
presentes de partidos políticos, 
coligações e grupo de cidadãos 
concorrentes às eleições de 15 

de Outubro, presidenciais, le-
gislativas e para as assembleias 
provinciais, tendo apresentado 
o regulamento sobre o fi nan-
ciamento da campanha eleito-
ral. Segundo o regulamento da 
CNE, a que tivemos acesso, os 
fundos fornecidos não devem 
ser usados para despesas à mar-
gem da campanha. Segundo o 
regulamento, os benefi ciários 
têm 60 dias após a divulgação 
dos resultados eleitorais para a 
justifi cação fi nal dos fundos re-
cebidos, junto da CNE. Feita a 
verifi cação, os benefi ciários têm 
15 dias para sanarem eventuais 
irregularidades, fi ndos os quais 
o benefi ciário deverá explicar 
ao Ministério Publico, para 
além do pagamento de multas.

A CNE fornece setenta mi-
lhões de meticais. Os candida-
tos à Presidência da República 
terão o mesmo valor. Para as 
legislativas, o valor é reparti-

do tendo em conta a proporção 
das candidaturas apresentadas, 
conforme os lugares a serem 
preenchidos. Para as assem-
bleias provinciais será obser-
vado o número de mandatos 
a que cada partido e coligação 
estiver a concorrer. O processo 
de inscrição para o desembolso 
de fundos começa hoje na CNE.

Durante a campanha, os be-
nefi ciários têm a obrigação de 
prestar contas à CNE. O va-
lor não será desembolsado de 
uma só vez. A CNE determi-
nou que serão desembolsados 
primeiro 50%, e, mais tarde, 
duas prestações de 25% cada, 
mediante justifi cação da apli-
cação dos fundos anteriores. 

Algumas despesas não 
elegíveis

“Salários prémios e subsí-
dios com pessoal; alimenta-
ção a candidatos aos titulares 
dos órgãos, agentes ou outros 
membros e simpatizantes de 
partido político, coligação de 
partidos políticos ou grupos de 
cidadãos eleitores proponen-
tes; compra ou reabilitação de 
meios de transporte; compra, 
construção ou reabilitação de 
instalações, equipamento mo-
biliário, informático ou apa-
relhagem sonora ou qualquer 
outro material de escritório.”

Despesas elegíveis 

“Camisetas, capulanas, bo-
nés, lenços, palas, bandeirolas, 
panfl etos, cartazes, dísticos, 
sacolas, chaveiros, pastas, cane-
tas, isqueiros, fósforos, pastas 
dentífricas, copos, chávenas, 
cadernos, blocos de apontamen-
tos; textos escritos ou gravados 
de propaganda política, publi-
citados nos órgãos de comuni-
cação social do sector público 
ou privado; despesas de deslo-
cações em missão da campanha 
política (transporte e ajudas de 
custo), conforme a tabela vi-
gente no aparelho de Estado; 
custo bancário e de expedien-
tes relacionados com gestão da 
conta destinada à campanha e 
propaganda política eleitoral de 
valores fi nanciados pelo Esta-
do.” (Canal de Moçambique)

Financiamento para a campanha eleitoral  

Dhlakama, Daviz e Nyusi terão 
7,8 milhões de meticais cada um  

Afonso
Dhlakama

Filipe
Nyusi

Daviz
Simango

7,766,666.67

7,766,666.677,766,666.67

23 milhões para os três

O BOLO PARA  A CAMPANHA ELEITORAL
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IV CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO IESE: “ESTADO, RECURSOS NATURAIS E CONFLITOS: ACTORES E DINÂMICAS” 
IV IESE INTERNATIONAL CONFERENCE: “STATE, NATURAL RESOURCES AND CONFLICT: ACTORS AND DYNAMICS” 

 
Datas / Dates: 27 e 28 de Agosto27 e 28 de Agosto  de  de 20142014  
Local / Venue: Indy Vil lageIndy Vil lage  (Girassol Indy Congress Hotel  & Spa, Rua Makombe Nongué (Girassol Indy Congress Hotel  & Spa, Rua Makombe Nongué -- Nongué, R.1.373),  MaputoNongué, R.1.373),  Maputo  
Entrada Livre 

Draft 
Programa/Program 

1º Dia / 1st Day: 27 de Agosto de 2014 
Horas / 
Time 

Actividades / Activities 

Sessão de Abertura da Conferência / Conference Opening Session 
08:00-08:45 Chegada e registo dos participantes / registration of participants  
08:45-09.00 Abertura da conferência (Director do IESE / IESE Director Speech – Prof. Doutor Luís de Brito) 
09.00-09:45 Comunicação académica de abertura / Keynote Speech (Prof. Doutor Elísio Macamo) 
09:45-10.00 Intervalo / Break 

Sessões nos módulos e painéis de discussão / Sessions and Parallel Panels 
 Módulo A: Estado, recursos e desenvolvimento 

 
Módulo C: Economia política do crescimento, acumulação 
e industrialização 

Módulo E: Serviços públicos e construção do Estado 
 

Painel A1: Estado, recursos e desigualdades Painel C1: Sistema social de acumulação   Painel E1: Estado, poder local e serviços públicos I 

State, natural resources and energy security: "Resource curse" 
model and the way out (Anu Muhammad) 

Esboço para uma crítica da economia política do desenvolvimento 
em Moçambique (Carlos Nuno Castel-Branco) 

Redes de gestão de água em Nacala: expandir a distribuição ou a 
dominação? (Domingos Manuel do Rosário)  

10:00-12:30 

Resources, ownership and dynamics of inequality: Reflections 
through economic class and social order in a village of Punjab, 
India (Baldev Singh Shergill) 

Planning for Economic Growth and Structural Transformation in 
Tanzania: Part I Conceptual Issues (Marc Wuyts & Blandina Kilama) 

The art of allocating water through licenses and taxes. State power 
and water resource management in Mozambique (Rosella Alba, Alex 
Bolding e Raphaëlle Ducrot)  
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 Balancing the needs of citizens and corporate interests: 
Tanzania's mineral sector regulation and its relevance to 
Mozambique (Japhace Poncian) 

Planning for Economic Growth and Structural Transformation in 
Tanzania: Part II Empirical Explorations (Marc Wuyts & Blandina 
Kilama)  

Inharrime pelas estradas: notas sobre descentralização e serviços 
públicos num distrito da província de Inhambane (Euclides 
Gonçalves)  

 "Erros da repetição da história": Os impactos da extracção do 
carvão sobre o emprego e a produção económica local (1978 - 
2012), um olhar aos principais factores e desafios da "indústria 
extractiva" em Moatize (Nelson Tivane) 

  

12:30-13:30 Intervalo / Break 
 Módulo A: Estado, recursos e desenvolvimento Módulo C: Economia política de crescimento, acumulação 

e industrialização 
Módulo E: Serviços públicos e construção do Estado 

Painel A2: Estado, recursos e desigualdades  Painel C2: Política industrial  Painel E2: Estado, poder local e serviços públicos II  

Land resource in Tanzania: Whose State, whose resource? 
(Evaristo Haulle) 

Promoção de conteúdo local nos mega-projectos em Moçambique: 
dinâmicas dos fornecedores locais (Epifânia Langa e Oksana 
Mandlate) 

Como as relações entre serviços técnicos, sector privado e 
comunidades impactam a equidade social e territorial das 
intervenções públicas: Exemplo do programa PRONASAR no distrito 
semi-árido de Mabalane (Raphaëlle Ducrot)  

Indústria extractiva, êxodo rural e economia camponesa – um 
estudo de comunidades nas províncias de Nampula, Tete, 
Gaza e Maputo (João Feijó e Aleia Agy)  

Looking at industrial policy through reciprocal control mechanisms: 
The case of the South African monitor industry development 
programme (Sibulele Nkunzi e Nicolas Pons-Vignon)    

Reformas de descentralização e serviços públicos em Moçambique: 
Um olhar ao sector agrário a partir de experiências locais (Salvador 
Forquilha) 

13:30-15:30 

A responsabilidade social corporativa das empresas 
transnacionais e o papel do Estado: Dinâmicas e perspectivas 
no quadro da prospecção e extracção de recursos naturais em 
Moçambique (Carla Guapo Costa e Carlos Paradona)  

African industrialization: Is global value chain development the 
answer? (Susan Newman e Lotta Takala-Greenish)  

 

15:30-16:00 Intervalo / Break 
 Módulo A: Estado, recursos e desenvolvimento Módulo C: Economia política de crescimento, acumulação 

e industrialização 
Módulo F: Produção de alimentos, protecção social e 
cidadania 

Painel A3: Estado, elites, acumulação  Painel C3: Economias petrolíferas Painel F1: Estado, produção de alimentos e cidadania 

Land, water and agri-business in Gaza, Mozambique: The 
(re)making of sovereignty? (Ana Sofia Ganho) 

The challenges of inclusive growth in sub-saharan Africa: A 
comparative analysis of Angola and Nigeria (I. G. Batayo) 

When do relative prices matter for measuring income inequality? The 
case of food prices in Mozambique (Channing Arndt, Sam Jones and 
Vincenzo Salvucci) 
 

In the surface nothing has yet changed, but the structures are 
already reshaped (Daniela Andrade)  

Petroleum resource management in Norway: A role model for 
upcoming African petro-states? (Jan Isaksen)  

Das revoltas às marchas: Emergência de um repertório de acção 
colectiva (Egídio Chaimite) 

16:00-18:00 

Agriculture is a Mozambican resource. The case for small 
commercial farmers (Teresa Smart e Joseph Hanlon) 

A miséria do ensino superior: Relação com o saber, exclusão por 
dentro, financiamento e recursos naturais (Patrício V. Langa)   

Revoltas do pão: Um exercício de cidadania? Da percepção 
económica e sociopolítica dos manifestantes à realidade oficial 
(Michael Sambo e Kajsa Johansson) 
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   Opportunities and challenges for local food procurement by mining 
companies in Southern Africa: Case studies from Malawi and 
Mozambique (Ola Bello e Kathryn Sturman) 

  Gender in contexts of development of society and globalization 

2º Dia / 2nd Day: 28 de Agosto de 2014 
08:00-08:30 Chegada e registo dos participantes/ registration of participants  
 Módulo A: Estado, recursos e desenvolvimento Módulo D: Estado, conflitos e sindicatos Módulo F: Produção de alimentos, protecção social e 

cidadania 
08:30-10:30 Painel A4: Modelos de desenvolvimento Painel D1: Conflito e construção do Estado I  Painel F2: Estado e protecção social  

The new dynamic of water resource development and 
management in Southern Africa (Mike Muller) 

Memória e política no pós-guerra (Eric Morier-Genoud) Impacto acerca da implementação de uma pensão universal para 
idosos em Moçambique (António Francisco e Gustavo Sugahara) 

Energy infrastructure malgovernance in South Africa. Mega-
project financing from Eskom’s Medupi to transnet’s South 
Africa (Patrick Bond) 

Resources of violence and war for political negotiations and 
legitimacy in Mozambique (Victor Igreja) 

A desigualdade socioeconómica e a transição demográfica em 
Moçambique (Boaventura Cau) 

Conservation politics and State formation in Mozambique: The 
case of Gorongosa and Limpopo parks (Rozenn Nakanabo 
Diallo) 

Os desafios da consolidação democrática e da construção do Estado: 
Um olhar sobre as eleições locais de 2013 (Manuel de Araújo e 
Nobre Canhanga) 

Dividendo demográfico em Moçambique: Oportunidades e desafios 
(Carlos Arnanldo e Rogers Hansine) 

 

 From the two-party to the dominant-party system in Mozambique, 
1994 – 2012. Framing Frelimo party dominance in context (Adriano 
Nuvunga)  

Issues of gender in contexts of development and State: The case of 
Mozambique (Signe Arnfred) 
 

10:30-11:00 Intervalo / Break 
 Módulo B: Fiscalidade e mobilização de recursos 

 
Módulo D: Estado, conflitos e sindicatos  
 

Módulo G: Economias emergentes e desenvolvimento em 
África 

11:00-13:00 Painel B1: Estado, finanças e acumulação I Painel D2: Conflito e construção do Estado II Painel G1: China, Brasil e África I 

Natural resources rents and fiscal policy (Johanna Cornet) Indústria extractiva e reconfiguração do político em Moçambique 
(Elísio Macamo e Nora Julien) 

Limits and possibilities of “non-interference”: implications for Chinese 
softpower in Angola and Mozambique (Sérgio Chichava e Aslak Orre) 

Achieving tax revenue mobilization in an oil and gas economy 
(Nara Monkam) 

Reassentando em Moatize: Um processo que se repete? (Fernanda 
Gallo) 

Instituto Confucius: Análise qualitativa do soft power chinês em 
Moçambique (Mário Cuna)  

Financing post-war (re) construction: The changing role of 
natural resources wealth in Angola (Fernandes Dovale G. 
Wanda) 

Understanding Mozambique’s political settlement: Implications for 
natural resource extraction (José Macuane e Lars Buur) 

Relações politico-empresariais entre Brasil e África: Exportação de 
um modelo de desenvolvimento? (Ana Garcia e Karina Kato) 

 

A model to forecast natural gas government revenues in 
Mozambique (2020 – 2035) (Lindsey Allwright & Vanda 
Castelo) 

 Movimentos sociais e a contestação transnacional do “modelo 
brasileiro” de desenvolvimento agrário: o ProSavana como  discurso 
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 performativo (Euclides Gonçalves, Arilson Favareto e Alex Shankland) 

 
13:00-14:00 Intervalo / Break 
 Módulo B: Fiscalidade e mobilização de recursos Módulo D: Estado, conflitos e sindicatos Módulo G: Economias emergentes e desenvolvimento em 

África 
14:00-16:00 Painel B2: Estado, finanças e acumulação II  Painel D3: Lutas sindicais Painel G2: China, Brasil e África II 

Gestão de receitas públicas versus transparência fiscal (Zita 
Joaquim e Egídio Cueteia) 

Reestruturação produtiva e mundialização de capital, os movimentos 
sociais e estratégias contemporâneas (Cllaudia Durans) 

Tete: Historical meeting place for Brazilian and Mozambican 
development  elites (Ana Ribeiro)  

Altas taxas de juros reduzem a taxa de inflação’ Revisitando 
Wicksell com uma perspectiva da economia clássica e 
estruturalista (Luiz M. de Niemeyer) 

National Union of Metalworkers' of South Africa's Role in Building a 
United Front Against Neoliberalism (Dinga Sikwebu) 

China and the IMF-two ways of economic cooperation (Boleslaw K. 
Jaszczuk) 

Porquê os bancos comerciais não respondem à redução das 
taxas de referência do Banco de Moçambique? Reflexões 
(Fernanda Massarongo) 

Workers in the neo-liberal world order: Relations with capital, 
governments and their unions (Judith Marshal) 

Financiamento da construção da ponte Maputo-Catembe: a história 
de um processo (Jorge Njal) 

 

The South African Macroeconomic regime during the post-
apartheid period (Seeraj Mohamed)  

 As relações público-privadas do Brasil com Malaui e Moçambique: 
qual o papel das instituições nacionais? (Carolina Milhorance de 
Castro) 

16:30 Encerramento da Conferência/ Conference closing session  
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Nacional

  Cláudio Saúte

A população de Pazima-
ne, no distrito de Marracuene, 
província de Maputo, queixa-
-se da falta de uma escola se-
cundária naquela região, o 
que faz com que os estudantes 
percorram quilómetros, pro-
curando uma instituição do 
género, ou mesmo deixem de 
prosseguir com os estudos. 

Segundo o presidente da lo-
calidade, Tomás Mandlate, 
o povoado de Pazimane tem 
cerca de 4 mil habitantes. As 
escolas secundárias mais pró-
ximas estão localizadas em 

Nhongonhane, que lecciona 
o primeiro ciclo, e em Gua-
za Muthine, e o segundo ciclo 
na vila sede de Marracuene.

Entretanto, a Actionaid, que 
na passada quinta-feira com-
pletou mais um aniversário 
após a sua fixação em Mo-
çambique, escolheu aquela 
localidade para a celebração 
da data. Em 1998, financiou 
a construção da escola local, 
que começou com 45 alunos. 

 “Vamos conversar com os 
nossos parceiros da União Na-
cional dos Camponeses para 
usar a oportunidade da campa-
nha eleitoral que vai começar, 

de modo a que as comunidades 
tenham isto por escrito, para 
informar aos candidatos e par-
tidos políticos durante a cam-
panha eleitoral, no sentido de 
constar a construção de uma 
escola secundária. São estas 
acções de advocacia que se-
rão feitas para melhor resolver 
os problemas da Educação em 
Pazimane”, disse Amad Sucá, 
director executivo da Actionaid.    

Sucá disse que a população 
de Pazimane precisa de uma 
escola secundária. “Na sua in-
tervenção, a população foi clara 
na mensagem. Vamos levar esta 
mensagem até Maputo. Nas nos-

sas reniões técnicas com o Mi-
nistério da Educação falaremos 
desta questão da necessidade de 
uma escola secundária nas re-
dondezas de Pazimane”, disse.

Acrescentou que a União 
Nacional dos Camponeses, 
nas reuniões de planificação 
e aprovação do orçamento 
com o Governo de Marracue-
ne deverá influenciar para que 
o assunto da necessidade de 
uma escola secundária cons-
te como uma das prioridades.

Campanha de registo 
de crianças

O director executivo da Ac-
tionaid disse que a Educação é 
uma das áreas de grande aten-
ção no distrito de Marracuene. 
Também dá importância à quali-
dade da educação, que se apoia 

na formação de professores e 
no acesso das crianças à escola.

Em paralelo, decorreu uma 
campanha de registo de crian-
ças, para que todas tenham 
acesso à escola e à participação 
dos alunos na tomada de deci-
são. A Actionaid incentiva a po-
pulação a participar no Conse-
lho de Escola, que é o órgão que 
gere os problemas da escola.

“Coordenámos com a direc-
ção do Registo Civil de Mar-
racuene para registar crianças. 
Sabemos que há alguns pais 
que ficam com os filhos não 
registados. Está a decorrer um 
processo de registo de crianças 
com menos de 14 anos de idade 
e palestras sobre a saúde, onde 
se falou do cancro do colo do 
útero, do HIV/sida, da malária e 
cidadania ao nível do distrito”, 
disse. (Canal de Moçambique)

Amad Sucá, director executivo da Actionaid

Houve campanha de registo de criancas em Pazimane

Distrito de Marracune

População de Pazimane exige 
escola secundária

  José Jeco

Nas escolas da província de 
Manica, este ano foram vacina-
das 2.895 raparigas, contra dife-
rentes enfermidades. A campa-
nha visava a sensibilização das 
raparigas sobre as doenças de 
transmissão sexual e o aconse-
lhamento sobre o  sexo seguro.

Segundo a directora pro-
vincial adjunta da Educação e 
Cultura em Manica, Maria de 
Rosário Brige, a campanha teve 
como alvo as meninas que já 
se encontram no seu estado de 
adolescência e também jovens 
estudantes de diferentes níveis 

de ensino, com vista a terem 
uma saúde sexual saudável e 
segura. Das 2.895 raparigas va-
cinadas este ano nas escolas da 
província, 40% delas já atingi-
ram ou passaram dos 20 anos de 
idade, o que se considera estar 
já no seu estado sexual activo.

No distrito de Gondola, no 
posto administrativo de Cafum-
pe, o Ministério da Educação 
juntou um total de 70 dirigentes 
da educação de diferentes regi-
ões do país, com vista a deba-
ter e buscar soluções que visam 
proporcionar aos alunos conhe-
cimentos básicos sobre meca-
nismos de prevenção de  doen-

ças endémicas e outras doenças 
contagiosas ao nível das escolas.

 
A fraca qualidade 

do ensino
 
Na referida reunião também 

foi abordada a questão da qua-
lidade da educação. A este pro-
pósito, o director nacional de 
Programas Especiais do Minis-
tério da Educação, Eurico Ban-
ze, disse que a fraca qualidade 
do ensino que se verifica no país 
tem a ver com diferentes facto-
res. Falou de salas melhoradas 
e de professores qualificados 
em diferentes níveis de ensino. 

Neste ano, foram distribuídas 
124 mil carteiras por diferen-
tes estabelecimentos de ensino 
do país, mas os dados do pró-

prio Ministério da Educação 
indicam que faltam 800 mil 
carteiras nas escolas de todo o 
país. (Canal de Moçambique)

Saúde escolar

Cerca de 3 mil alunas vacinadas em Manica
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Nacional

  André Mulungo

A Assembleia da República 
aprovou ontem na generalidade 
a proposta de Lei de Autoriza-
ção Legislativa para o Governo 
aprovar o Regime Especial refe-
rente aos projectos de liquefac-
ção de gás das áreas 1 e 4 da Ba-
cia do Rovuma. O objectivo do 
Governo é conceder privilégios 
de natureza fiscal e cambial à 
Anadarko e à ENI nas áreas 1 e 
4, através de um decreto-lei que 
estabelece um regime jurídico 
e contractual especial. A medi-
da, segundo o Governo, deri-
va do facto de as despesas de 
investimento serem elevadas. 
A proposta passou com votos 
das bancadas parlamentares da 
Frelimo e da Renamo. O Movi-
mento Democrático de Moçam-
bique votou contra, alegando 
que o Governo deve cumprir a 
Lei dos Petróleos e que a cele-
bração dos contratos deve ser 
feita através de decretos a se-
rem sancionadas pela AR para 
a verificação do seu cumpri-
mento da Lei dos Petróleos.

“Não há razão para dar auto-
rização legislativa ao Governo, 
uma vez que acabamos de apro-
var as leis dos Petróleos e das 
Minas, que dão ao Governo ins-
trumentos necessários para tra-
balhar em contratos de petróleo 
e gás”, disse o porta-voz da ban-
cada do MDM, José de Sousa.

Sousa entende que, ao proce-
der assim, a AR passa um “che-
que em branco ao Governo para 
permitir manobras obscuras”.

Fontes entendidas disseram 
ao “Canal de Moçambique” 
que o Governo não está a ser 
claro no que pretende. As nos-
sas fontes são de opinião que o 
Governo devia apresentar um 
proposta ao parlamento, a dizer 
o que pretende. As fontes defen-
dem que, uma vez autorizado o 
Governo a fazer um decreto-lei, 
ninguém mais ficará a saber 
dos termos dos contratos, senão 
depois da sua publicação. O re-
ceio das nossas fontes é de, por 
exemplo, o Governo permitir 
que as empresas não apresen-
tem os seus ganhos ao país. E 
uma vez desconhecidos os ga-

nhos, elas poderem dar ao Esta-
do o que lhes apetece. As nossas 
fontes consideram a provação 
da lei “uma vitória para os be-
neficiários e uma perda para o 
país”. Dizem também que a 
transparência fica prejudicada.

Frelimo e Renamo contra a 
Primeira Comissão

A Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, Direitos Hu-
manos e de Legalidade (Primei-
ra Comissão), no seu parecer 
sobre a proposta do Governo, 
faz notar algumas questões 
que configuram ilegalidade e 

inconstitucionalidade. Afirma, 
por exemplo, que há um receio 
de que “se possa estar em face 
de um atropelo aos princípios 
de igualdade e de legalidade, 
pois pode pretender regular 
excepções concretas, incluindo 
aos comandos nos domínios 
constitucional, legal, fiscal, 
cambial, financeiro, laboral e 
outros”. Outra observação da 
Primeira Comissão é a de que 
são “concedidos privilégios a 
empresas que operam nas áre-
as 1 e 4 que não abrangem ou-
tras empresas em actividade no 
território nacional ou a outras 
que virão”. A Primeira Comis-

são evoca a questão da gene-
ralidade da norma jurídica, no 
sentido da sua aplicabilidade 
a todos. A comissão referiu-se 
ao facto de a proposta do Go-
verno não vir acompanhada do 
respectivo impacto orçamental. 
Ainda assim, as bancadas da 
Frelimo e da Renamo enten-
deram que a lei devia avançar. 

Na ocasião, a ministra dos 
Recursos Minerais, Espe-
rança Bias, disse que acolhia 
as observações e propostas 
apresentadas. Não se sabe se 
serão, ou não, acomodadas 
durante o debate na especiali-
dade. (Canal de Moçambique)

Assembleia da República legisla 
a favor das multinacionais

Frelimo e Renamo ignoram parecer da Primeira Comissão e autorizam 
Governo a conceder isenções à Anadarko e ENI 

publicidade
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Nacional

  Cláudio Saúte

O director do Mecanismo 
de Apoio à Sociedade Civil 
(MASC), João Pereira, e a mi-
nistra da Função Pública, Vi-
tória Diogo, assinaram, na se-
mana passada, um memorando 

  José Jeco

O comandante provincial da 
Polícia da República de Mo-
çambique em Sofala, António 
Pelembe, disse ontem na cidade 
da Beira que a província regis-
tou, só no primeiro semestre 
do ano em curso, um total de 
53 acções de disparos levados 
a cabo por homens armados 
da Renamo no troço Muxún-
guè-Save e em algumas regi-
ões do distrito da Gorongosa.

Esta informação foi divul-
gada durante a abertura do 
X Conselho Coordenador da 
PRM naquela região do país. 

de entendimento para coope-
ração entre as organizações da 
sociedade civil e o Governo.  

Falando momentos depois 
da assinatura, o director do 
MASC disse que foi dado 
um bom passo para o início 
da materialização de uma 

Segundo a fonte, a corporação 
em Sofala registou também 
498 casos criminais no primei-
ro semestre, em comparação 
com 504 de igual período do 
ano passado. Furtos e homicí-
dios são, segundo a fonte, os 
crimes mais comuns. Quanto 
a acidentes de viação, foram 
registados 120 casos só no pri-
meiro semestre, em compara-
ção com 121 do ano passado.

O nível de sinistralidade, 
segundo António Pelembe, 
continua a preocupar a cor-
poração, visto que houve re-
dução de apenas um caso.
(Canal de Moçambique)

forma mais efectiva e coope-
rativa entre organizações da 
sociedade civil e o Governo. 

João Pereira declarou que 
é necessário felicitar “a co-
ragem” da ministra da Fun-
ção Pública, Vitória Diogo, 
e prosseguiu assim a sua 

declaração de identificação 
com o Governo da Frelimo: 
“Muitas vezes somos vistos 
como organizações que esta-
mos em campos diferentes. 
Parece não estarmos a falar 
a mesma linguagem, mas te-
mos muitas coisas em co-
mum, e trabalhando juntos 
podemos fazer muita coisa 
para desenvolver este país”.

João Pereira também pro-
meteu continuar a prestar 
colaboração ao Governo 
da Frelimo, dizendo que o 
MASC vai ajudar na cria-
ção de oportunidades para 
as organizações da socieda-
de civil que queiram traba-
lhar com alguns ministérios 
ou algumas instituições do 
Estado em diferentes níveis.

“Esperamos que este me-
morando abra portas aos ou-
tros ministérios em que o 
MASC tem interesse como, 
por exemplo, os ministérios 
da Educação, da Saúde, da 
Justiça e das Obras Públi-
cas e Habitação. É também 
uma forma de estabelecer 
a confiança necessária en-
tre o Governo e as organi-
zações da sociedade civil.

João Pereira disse que a 

primeira acção será a divul-
gação de uma parte da le-
gislação ligada à questão de 
serviços aprovada pelo Mi-
nistério da Função Pública.

João Pereira exemplificou 
como pensa pôr em prática o 
papel de caixa-de-ressonância 
dos dirigentes governamen-
tais: “Vamos promover de-
bates a nível das províncias. 
Vamos tentar convidar alguns 
directores nacionais ou pro-
vinciais ligados ao Ministério 
da Função Pública, para que 
nos seminários de formação 
das organizações da socieda-
de civil possam explicar, por 
exemplo, como é que funcio-
na o processo de formulação 
de políticas públicas no país. 
Quais são os espaços que 
existem dentro do Ministé-
rio da Função Pública que 
possam ser usados por orga-
nizações da sociedade civil”.

Por seu turno, a ministra da 
Função Pública, Vitória Dio-
go, disse que o memorando 
assinado com o MASC vem 
reforçar a acção do Governo 
de participação em parcerias 
com organizações da socie-
dade civil e outros parceiros. 
(Canal de Moçambique)

MASC assina acordo com MFP

Criadas condições para cooperação entre 
organizações da sociedade civil e o Governo  

Balanço semestral da Polícia em Sofala

PRM registou 53 casos de disparos 
durante o conflito militar  

 João Pereira, director do MASC
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Nacional

  Bernardo Álvaro

O Tribunal Judicial da Provín-
cia de Inhambane condenou na 
quarta-feira, 13 de Agosto, a pe-
nas de prisão maior, pagamento 
de multas e a devolução do di-
nheiro roubado ao Estado nume-
rosos funcionários da Direcção 
Provincial da Saúde (DPS) de 
Inhambane, da Direcção da Saú-
de da Cidade (DSC) de Inham-
bane e do Hospital Provincial de 
Inhambane, por crime de desvio 
de fundos naquelas instituições no 
período que vai de 2008 a 2009.

Com efeito, aquele tribunal 
condenou a uma pena de prisão 
maior de 12 anos, a directora 
provincial da Saúde de Inhamba-
ne nesse período, Edite Thuzine, 
pelo crime de desvio de fundos.

O tribunal condenou Ana 
Paula Gimo, que na altura dos 
factos (2008-2009) exercia as 
funções de médica-chefe na 
DPS de Inhambane, a uma pena 
de prisão maior de seis anos.

Na lista dos condenados está 
igualmente Júlio Alexandre Ma-
thusse, Técnico Superior de Saú-
de N1, com uma pena de prisão 
maior de  dez anos. Mathusse 
exerceu até Janeiro de 2009 as 
funções de chefe da repartição 
de Administração e Finanças na 
DPS de Inhambane, sendo actu-
almente funcionário da Direcção 
Provincial do Plano e Finanças, 

Vizinha Diante Docane, anti-
ga directora da DSC de Inham-
bane foi condenada a uma pena 
de prisão maior de seis anos. 

Lídia Januário, ex-chefe de Ad-
ministração e Finanças na DSC de 
Inhambane, foi condenada a uma 
pena de prisão maior de quatro anos. 

Luís Alberto Mahumane, Car-
los Alberto Moisés, Isabel Oriel 
Tembe, Gil Sérgio A. Chamusso, 
Adelino Vicente Contronhar Ra-
mos, Raimundo Rafael Mabote, 
Enosse Jossias, Bernabé Peula e 
Mário Adriano Chirrute,  foram 
condenados a uma pena de prisão 
de seis meses e a um ano de mul-
ta à taxa diária de trinta meticais.

O Tribunal Judicial de Inhamba-
ne condenou Seabra Loforte Mon-
teiro, Armando Fernando, Maria 
Manuela Guilhermina Xavier, Be-
atriz Pitorro, Emidio José Romão 
Matimbe, Rosa Manuel, Belinha 
Mucombo e Arlindo Ernesto José 
a uma pena de prisão de quatro 
meses e a seis meses de multa 

à taxa diária de  trinta meticais.
Quanto ao réu Romão João 

Franco, que exerce as funções 
de chefe da repartição provin-
cial de Enfermagem, na DPS de 
Inhambane, uma vez que estava 
ausente, foi decidido que deve-
rá responder em separação de 
culpas, nos termos do artigo 357 
do Código do Processo Penal. 

Em relação ao réu José Al-
fredo Matsimbe, o tribunal 
declarou extinto o procedi-
mento criminal, nos termos do 
artigo 125, no 1, do Código Penal.

Do que cada um dos réus 
era acusado

A ré Edite Estrela Lote Thuzine 
exercia as funções de directora pro-
vincial da Saúde de Inhambane, e, 
consequentemente, era a responsá-
vel máxima por todos os actos ad-
ministrativos e pelos recursos ma-
teriais e financeiros da instituição.

Segundo o Ministério Público, 
e provado em tribunal, à ré cabia-
-lhe autorizar todas as despesas 
decorrentes do uso dos fundos do 
Orçamento Geral do Estado, assim 
como dos parceiros internacionais 
atribuídos à DPS de Inhambane.

A ré Ana Paula Gabriel Gimo 
exercia as funções de médica-
-chefe da DPS de Inhambane, 
cabendo-lhe coordenar as activi-
dades de todo o pessoal médico 
e de outros profissionais da Saú-
de nas actividades hospitalares.

Por outro lado era Ana Pau-
la Gimo quem exercia as 
funções de direcção em re-
gime de substituição, nas au-
sências da directora provincial.

O réu Júlio Alexandre Mathus-
se, Técnico Superior de Saúde 
N1, exerceu até Janeiro de 2009 
as funções de chefe da repartição 
de Administração e Finanças, na 
DPS de Inhambane, sendo actu-
almente funcionário da Direcção 
Provincial do Plano e Finanças.

Vizinha Diante Docane exer-
cia as funções de directora da 
Saúde da cidade de Inham-
bane e, como tal, coordenava 
todas as actividades adminis-
trativas, a gestão dos actos admi-
nistrativos, recursos materiais e 
financeiros da DSC de Inhambane.

Lídia Januário exercia, à data 
dos factos, funções de che-
fe de Administração e Finan-
ças na DSC de Inhambane. 

Os outros arguidos exer-
ciam funções subordinadas, 
sendo algumas de chefia, e ou-
tras não, mas com influência 
na gestão do erário público.

Segundo o que constou na 
acusação, no período compre-
endido entre Outubro de 2008 
e Abril de 2009, ocorreram na 
DPS de Inhambane e na DSC 
de Inhambane retiradas de valo-
res monetários pertencentes ao 
Estado, valores estes que foram 
integrados na esfera patrimonial 
de todos os réus aqui menciona-
dos, usando meios fraudulentos.

Tais métodos de subtracção 
dos valores monetários referidos, 
segundo o tribunal, traduziam-
-se na simulação de viagens ine-
xistentes aos distritos e a várias 
unidades sanitárias, causando 
um prejuízo avultado aos co-
fres do Estado moçambicano.

Assim, 1. Edite Estrela Rosa-
lina Lote Thuzine foi acusada e 
condenada pelo crime de desvio 
de fundos do Estado, p.p. nos 
termos do artigo 1, nº 1, alínea 
e), da lei nº 1/79, de 11 de Janei-
ro, tendo em atenção a lei 5 /99, 
de 2 de Fevereiro, qualidade de 
responsável da instituição, sen-
do esta quem autorizou os paga-
mentos ilícitos e também quem 
devia verificar a legalidade de 
todos os pagamentos efectuados.

2. Romão João Franco, foi 
acusado e condenado pelo cri-
me de desvio de fundos Estado, 
p.p. pelo artigo 1, nº1, alínea f), 

da lei no 1/79, de 11 de Janeiro.
3. Vizinha  Diante Docane e 

Lídia Januário, pelo crime de 
desvio de fundos do Estado, p.p., 
pelo artigo 1, nº 1, alínea e), da 
lei no 1/79, de 11 de Janeiro.

4. José Alfredo Matsimbe, Luís 
Alberto Mahumane, Carlos Alber-
to Moisés, Isabel Oriel Tembe, Gil 
Sérgio A. Chamusso, Adelino Vi-
cente C. Ramos, Raimundo Rafael 
Mabote, Enosse Jossias, Bernabé 
Peula, Mário Adriano Chirru-
te, na qualidade de encobridores 
do crime de desvio de fundos do 
Estado, p.p. pelo artigo 1, no 1, 
alínea c) da lei no 1/79, de 11 de 
Janeiro, tendo em atenção a lei 
no 5/99, de 2 de Fevereiro, con-
jugado com os artigos 23 no 4 e 
106 no 2, ambos do Código Penal.

5. Seabra Loforte Monteiro, 
Armando Fernando, Maria Ma-
nuel Xavier, Beatriz Maria Pitor-
ro, Emidio Jose Romao Matimbe, 
Rosa Manuel, Belinha Mucombo 
e Arlindo Ernesto José, encobrido-
res do crime de desvio de fundos 
do Estado, p.p. pelo artigo1, no 
1, alínea b) da lei 1/79, de 11 de 
Janeiro, tendo em atenção a lei no 
5/99, de 2 de Fevereiro, conjuga-
do com os artigos 23 no 4 e 106 
no 3, ambos do Código Penal.

No período compreendido entre 
Outubro de 2008 e Abril de 2009, 
ocorreram na DPS de Inhambane 
na DSC de Inhambane retiradas de 
valores monetários pertencentes 
ao Estado, valores estes que foram 
integrados na esfera patrimonial 
de todos os réus aqui menciona-
dos, usando meios fraudulentos.

No dia 9 de Outubro de 2008, o 
réu Romão João Franco, na qua-
lidade de chefe da repartição de 
Enfermagem, elaborou propostas 
e enviou à directora provincial 
da Saúde, a co-ré Edite Thuzine, 
nas quais propunha que grupos 
de funcionários se deslocassem a 
todos os distritos da província de 
Inhambane, com o objectivo de fa-

zer uma supervisão integrada por 
um período de quinze dias. A data 
de início de tais actividades seria 
o dia 3 de Novembro de 2008.

Nas propostas feitas pelo réu 
Romão Franco, constituíram-se 
duas equipas de trabalho, tendo 
sido tais propostas visadas pela 
directora provincial de Saúde de 
Inhambane no dia 13 de Outubro 
de 2008, autorizando a deslocação 
e o pagamento de ajudas de custo, 
concordando com as viagens fictí-
cias de supervisão integrada, tendo 
plena consciência de que tais des-
locações não seriam efectuadas.

Tais grupos estavam divididos 
da seguinte forma, um grupo de-
via visitar e inspeccionar os dis-
tritos da zona sul (Zavala, Inhar-
rime, Panda, Homoíne, Maxixe, 
Jangamo, Morrumbene e Cidade 
de Inhambane). Esta equipa era 
chefiada por Edite Estrela Lote 
Thuzine, e composta pelos se-
guintes funcionários: Romão 
Franco, Júlio Alexandre Mathus-
se, José Alfredo Matsimbe, Isabel 
Oriel, Carlos Moisés, Luis Alber-
to Mahumane, Bernabé Peula e 
dois motoristas cuja identificação 
não foi mencionada nos autos.

Outro grupo deveria inspec-
cionar os distritos da  zona norte 
da província (Govuro, Inhassoro, 
Funhalouro, Vilankulo, Mabote 
e Massinga). Este grupo era che-
fiado pela ré Ana Paula Gimo, 
e era composto pelos seguintes 
funcionários: Gil Sérgio Alfredo 
Chamusso, Carlos Jaime Huo, 
Adelino Ramos, Raimundo Rafael 
Mabote, Camilo Antonio, Enos-
se Jossias e três motoristas, tam-
bém não identificados nos autos. 

As propostas de viagem para 
supervisão integrada elaboradas 
pelo réu Romão João Franco eram 
apenas uma simulação, que servia 
para os réus sacarem e justificarem 
dinheiro que haviam integrado nas 
suas esferas patrimoniais, sem no 
entanto realizarem as referidas 
viagens de supervisão integrada.

Os réus serviram-se destes do-
cumentos para enviar ao sector 
de Contabilidade e Finanças da 
DPS de Inhambane e da DSC de 
Inhambane, como justificativos 
para os processos de contas re-
ferentes às rubricas de ajudas de 
custo. Mais pormenores sobre 
a operação de desvio de fundos 
na Direcção Provincial de Saú-
de de Inhambane na próxima 
edição do “Canal de Moçambi-
que”. (Canal de Moçambique)

Por desvio de fundos do Estado

Tribunal de Inhambane condena ex-directora 
Provincial da Saúde e dezena de funcionários 
a penas de prisão maior
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Desporto

 “Estamos perante uma crise de crescimento, misturada com abuso de confiança e fuga à 
responsabilidade” – Acácio Jaime, da Direcção da Juventude e Desporto da cidade de Maputo

(Continua na página seguinte)

  Cláudio Saúte 

O presidente da Federação Mo-
çambicana de Natação, Gilberto 
Mendes, diz que as pessoas que 
ontem levaram a modalidade ao 
abismo, hoje lutam para voltar. 
Diz ele que o exemplo disso é o 
presidente do Conselho Fiscal, 
Edgar Chitsondzo, do elenco 
cessante, que aparece associado 
à lista vencedora do escrutínio, 
que agora foi impugnado por 
estas alegadas irregularidades.

Quanto à ausência de toda a sua 
direção na reunião do passado dia 
8 de Agosto, que tinha como objec-
tivo a apresentação de contas, en-
trega de pastas e tomada de posse 
dos novos corpos sociais da colec-
tividade, Gilberto Mendes diz que 
não fazia sentido marcar presença 
numa cerimónia onde não esti-
vesse presente a Associação Pro-

vincial de Sofala, que é membro 
da federação, com 50 por cento. 

O Ministério da Juventude e 
Desporto, a Direcção Nacional 
do Desporto, o Fundo de Pro-
moção Desportiva, o Conselho 
Nacional do Desporto também 
não estiveram presentes no acto.

“A natação não merece este 
barulho que estamos a passar. 
As mesmas pessoas que levaram 
a natação à crise, hoje querem 
voltar. Nós temos a consciência 
tranquila. Como o presidente do 
Conselho Fiscal nunca trabalhou 
cá, não sabe o que está a aconte-
cer. Se estavam a trabalhar, porque 
é que durante os quatro anos não 
se convocou uma assembleia-
-geral?”, comentou e perguntou.

Gilberto Mendes esclarece 
que têm vindo a aparecer nos ór-
gãos de comunicação algumas 
mentiras. Desde que se realizou 

a última assembleia-geral da na-
tação, algumas vezes têm vindo 
a público algumas informações 
contraditórias sobre o que é o real 
estágio da situação de natação. 

“Achamos que se está a quei-
mar uma imagem construí-
da durante quatro anos, e em 
um dia e numa reunião deita-
-se abaixo este trabalho”, disse.

As razões da ausência

“Queremos esclarecer que na 
reunião do dia 8 de Agosto deveria 
ter ocorrido a nossa assembleia-
-geral, mas nesse encontro só es-
tava a Associação de Natação da 
cidade de Maputo. A Associação 
Provincial de Sofala é outro mem-
bro da federação, com 50 porcen-
to, que não estava, acontecendo 
o mesmo com o Ministério da 
Juventude e Desporto, a Direcção 

Nacional do Desporto, o Fundo de 
Promoção Desportiva, o Conselho 
Nacional do Desporto e a direcção 
da federação. Tudo isto porque 
houve impugnação. Queremos 
levar o barco a bom porto”, disse.

Segundo Gilberto Mendes, na 
reunião, mais do que discutir-
-se o relatório de contas, o ponto 

Na edição da semana passada publicá-
mos, na página 22, uma foto de Odete Si-
mão, chefe da missão dos Jogos da Com-
monwealth, mas a legenda estava errada, 
dizendo que era Amélia Cabral, directora 
nacional do Desporto. Pedimos desculpa 
pelos transtornos causados.

fulcral da assembleia-geral teria 
sido a eleição dos órgãos sociais.

“Se não havia uma possibili-
dade de tomada de posse, não 
encontramos a necessidade para 
envolver a federação em gastos 
de deslocação da associação de 

Crise na Federação Moçambicana de Natação  

Gilberto Mendes diz que as pessoas 
que levaram natação ao 
abismo querem voltar

Errata
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Desporto

Gilberto Mendes Diolinda Mabote

(Continuação da página anterior)

Sofala para vir discutir o relatório 
de contas e depois voltar de novo 
para a tomada de posse, uma vez 
que a Justiça Desportiva ainda não 
decidiu se valida, ou não, aquele 
processo eleitoral, ou volta-se de 
novo para uma assembleia-geral, 
se a Justiça achar que devem ser 
convocadas novas eleições”, disse.

Auditoria do TA e do FPD

Embora não tenha mostrado à 
imprensa os resultados das audi-
torias solicitados pelo Tribunal 
Administrativo e pelo Fundo de 
Promoção Desportiva, Gilberto 
Mendes diz que estas duas ins-
tituições auditaram as contas 
e nada de grave encontraram.

“O relatório de contas foi au-
ditado pelo Tribunal Administra-
tivo e pelo Fundo de Promoção 
Desportiva. As pessoas que nada 
entendem de natação querem 
denegrir a imagem da federa-
ção. Nós devolvemos uma certa 
credibilidade à natação, e que-
rem voltar a atirar a modalidade 
para o estado moribundo”, disse.

Questionado pelo “Canal de 
Moçambique” se podia fornecer 
os nomes e datas em que foram 
feitas as auditorias, Gilberto Men-
des respondeu: “Não trabalhámos 
com nomes destas instituições. O 
Tribunal Administrativo mandou 
uma missiva a solicitar a presta-
ção de contas de 2010 a 2013, mas 
nós acabámos apresentando em 
2014. Apesar disto, ainda temos 
contas que devem ser saldadas. 
Outro aspecto a realçar é que esta 

direção tirou muito dinheiro para 
custear despesas. Neste momento, 
alguns elementos da natação são 
credores da natação, porque têm 
reembolsos. Isto é do conheci-
mento do FPD, que nos pediu para 
adiantarmos. São mais de 300 mil 
meticais. O ano financeiro do fun-
do não coincide com as provas”.

Segundo Gilberto Mendes, ou-
tro aspecto que faz parecer que 
reina uma certa desorganização na 
federação de natação é que ago-
ra aparecem pessoas que faziam 
parte do seu elenco a falar mal 
do mesmo de que faziam parte.

“Ao longo destes quatro anos, 
não falavam da desorganização. 
Desapareceram da federação, mas 

hoje aparecem na nova, como 
fuga para frente, não querendo 
esperar pela decisão da Justiça 
Desportiva para que a verdade 
seja reposta e se tome posse com 
tranquilidade. Falo do presidente 
do Conselho Fiscal, que, numa 
das entrevistas, diz que não ter 
tido acesso ao relatório de contas, 
o que não é verdade, porque o re-
latório fica na sede da instituição”.       

Mendes anuncia nova 
ausência

O presidente da mesa da as-
sembleia-geral da Federação Mo-
çambicana de Natação, Carlos 
Comé, marcou para a próxima 

sexta-feira, 22 de Agosto, uma 
reunião de apresentação do relató-
rio de contas e a tomada de posse.

Sobre este assunto, Gil-
berto Mendes, disse que ou-
viu dizer que uma foi marca-
da nova assembleia para o dia 
22, mas não se sabe por quem.

“Nós tomamos conhecimento 
através da imprensa, e isto não é 
normal. Concertou com quem? 
Vamos discutir o quê. Talvez a 
associação da cidade de Maputo é 
que está a marcar unilateralmente. 
Vai voltar a acontecer o mesmo 
espectáculo do dia 8, de chegar lá 
e não encontrar ninguém, e dizer 
que a federação gazetou”, disse.

Afirmou que a direção cessan-

te só estará lá se o Ministério da 
Juventude os notificar. “Temos 
uma impugnação, e queremos 
juntar a data da tomada de posse 
e a data da discussão do relató-
rio da tomada de posse”, disse.

Inspecção da cidade diz que há 
abuso de confiança

O representante da inspeção 
na Direcção da Juventude e Des-
portos na cidade de Maputo, 
Acácio Jaime, classificou o que 
está acontecer com a família da 
natação como crise crescimen-
to, misturada com abuso de con-
fiança e fuga à responsabilidade.

“Estiveram cinco anos a gerir 
a modalidade e a realizar activi-
dades algumas, delas financiadas 
pelo erário público. Como é que 
fica essa história, é a pergunta que 
se faz. No mínimo, deviam apare-
cer a dizer o que fizeram. Isto fica 
bem para o desporto”, declarou.

“Isto não era para tolerar. Estas 
pessoas estariam numa lista muito 
à parte, com outro tratamento. Isto 
é uma questão de desobediência 
ao próprio estatuto”, prosseguiu. 

Indicou que, se até dia 22 de 
Agosto a direção cessante não apa-
recer, existe uma lei e regulamento 
do desporto. “Vamos ter que ob-
servar os estatutos, os vários níveis 
de apelo, até chegarmos à Plenária 
Desportiva. Se isto também não 
resultar em nada, temos institui-
ções que cuidam do erário público, 
que são os procuradores”, disse.

Acrescentou que, de uma 
forma amigável, humilde e 
respeitosa ou de expediente 
formal, deviam procurar o presi-
dente da assembleia-geral e ex-
plicar as razões das suas ausên-
cias.(Canal de Moçambique)

Registos Verbais
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Economia e Empresas

  André Mulungo

Vince e cinco por cento do pe-
tróleo e gás que vai ser produzido 
em Moçambique será destinado 
ao mercado nacional, segundo 
a nova Lei dos Petróleos, apro-
vada em definitivo, na passada 
quinta-feira, pela Assembleia 
da República. A quota fixada 
foi da iniciativa dos parlamen-
tares. Moçambique produz gás 
desde 2004, nos blocos de Pan-
de e de Temane em Inhambane, 
mas o país ainda tem um grande 
défice para o consumo interno.  

“O Governo deve garantir 
que a quota de não menos de 
25% do petróleo e gás produ-
zido no território seja dedicada 
ao mercado”, lê-se no no 1 do 
artigo 35 da Lei dos Petróleos. 

A aquisição, definição de pre-
ço e outras matérias inerentes à 
utilização da quota de petróleo e 
gás serão fixados pelo Governo.

A bancada parlamentar do 
Movimento Democrático de 
Moçambique, proponente da 
quota, defende que a mesma 
vai impulsionar o desenvolvi-
mento da indústria nacional. 
Vai igualmente permitir que o 
país passe, por exemplo, a pro-
duzir energia de qualidade, bem 
como garantir a canalização 
do gás para o consumo domés-
tico a preços mais acessíveis. 

É de resto um ganho para o 
país, visto que internamente se 
vai consumir gás sem depen-
der de terceiros, como acontece 
em relação à sul-africana SA-
SOL.  (Canal de Moçambique)

  Raimundo Moiane

A Philips acaba de doar equi-
pamento médico, destinado 
a criar um plano de saúde de 
emergência para gerir casos de 
gravidez de risco e de complica-
ções no parto, nas zonas rurais. 

O objectivo do projecto, que 
numa primeira fase vai abranger 
os distritos do Chókwé, na pro-
víncia de Gaza, Búzi, em Sofala, 
e Namapa, em Nampula, é redu-
zir a taxa de mortalidade infan-
til e materna em instalações de 
saúde públicas nas zonas rurais. 

O lançamento do projecto, que 

teve lugar na passada quinta-fei-
ra no hospital rural do Chókwé, 
ficou marcado pela inauguração 
oficial da maternidade daquela 
unidade sanitária, que foi remo-
delada e equipada pela Philips.

Deste modo, o pessoal mé-
dico do hospital rural do 
Chókwé, no sector de mater-
nidade, passou a possuir um 
ecógrafo e os seus respectivos 
monitores, que é um aparelho 
médico para fazer o acompa-
nhamento de mulheres grávi-
das durante o período de gesta-
ção. (Canal de Moçambique)

Lei determina que 25 % do gás produzido 
será para consumo interno

Philips doa equipamento hospitalar em Chókwè

de Moçambique Assinaturas

(*)  Distribuição ao domicílio, em Maputo
(**) Inclui porte. Pode ser pago em meticais ao cambio do dia

Destino      Período de Contrato         Período de Contrato                     Período de Contrato

      3 Meses     6 Meses         12 Meses

Todo País (*)                520,00 Mt              1.040,00 Mt        2.080,00 Mt

Países da SADC (**)       400 R        800 R            1600 R

Resto do Mundo(**)         171 USD / 143 €           343 USD / 286 €            400 €

Publicidade
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  Raimundo Moiane

Foi lançada na terça-feira a 
“Primeira Pedra” para a constru-
ção da Base Logística de Pemba, 
uma das principais que irão ser-
vir as necessidades da indústria 
de gás na Bacia do Rovuma.

 O projecto é da empresa Por-
tos de Cabo Delgado (PCD), so-
ciedade constituída pela Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos e 
pela companhia Portos e Cami-
nhos de Ferro de Moçambique, 
a quem o Governo concessio-
nou os terminais portuários e 
logísticos de Pemba e Palma 
por um período de 30 anos.

Pretende-se que a Base Logísti-
ca de Pemba seja um ponto onde 
haverá serviços logísticos e portu-
ários integrados no mesmo local, 
para satisfazer todas as necessida-
des dos fornecedores e dos clien-
tes da área de hidrocarbonetos.

“No âmbito do projecto da 
Base Logística do Porto de Pem-
ba, teremos, num mesmo local, 
um porto comercial,  armazéns, 

ofi cinas de reparação de equipa-
mentos, áreas de empilhamento, 
ofi cinas especializadas para fazer 
revestimentos de tubos usados 
na indústria, ofi cinas de produ-
ção e montagem de equipamento 
submarino, escritórios,  hospital, 
área residencial, infra-estruturas 
de acomodação, lazer e despor-
tivas,  entre outras instalações”, 
disse o director executivo da 
empresa PCD, André da Silva.

 Para a implementação deste 

projecto, a PCD procurou um 
parceiro com capacidade téc-
nica e fi nanceira, tendo identi-

fi cado a ENHILS, SA – ENH 
Integrated  Logistics Servi-
ces, SA, com quem celebrou 
um contrato de subconcessão.

 A primeira fase de implemen-
tação do projecto (2014-2016) 
inclui a construção de um cais 
com cerca de 300 metros; vias de 
acesso; rede de esgotos; área para 
armazenamento de equipamento 
e ofi cinas mecânicas, bem como 
instalações para produção e mon-
tagem de equipamento submarino.

 Esta fase está orçada em cerca 
de 150 milhões de dólares, e a sua 
implementação deverá iniciar-
-se no princípio de 2015, com 
o término previsto para 2016.

 As infra-estruturas que vão 

O Standard Bank distinguiu 
recentemente um total de 32 
funcionários, em reconheci-
mento pelos anos de servi-
ço e pelo contributo para a 
consolidação da instituição. 

Denominada “Prémio An-
tiguidade”, a iniciativa está 
inserida no âmbito da celebra-
ção dos 120 anos de implan-
tação do Standard Bank em 
Moçambique, Este ano foram 
contemplados 32 trabalhado-
res do banco, com 15, 25 e 
30 anos de serviço. Um dos 
laureados foi António Couti-
nho, administrador-delegado 
do banco, por ter comple-
tado 15 anos ao serviço do 

ser construídas serão amplia-
das à medida do crescimento da 
procura resultante do estágio de 
desenvolvimento da indústria 
de hidrocarbonetos na região.

 “Nós temos capacidades técni-
cas e fi nanceiras necessárias para 
a implementação desse projecto 
dentro do calendário estipulado, 
e acreditamos que, com a parti-
cipação de todos os moçambica-
nos e do empresariado nacional, 
em particular, iremos cumprir 
essa meta”, disse o presidente 
do Conselho de Administração 
da ENHILS, Eduardo Naiene.

A cerimónia teve a pre-
sença do Presidente da Re-
pública, Armando Guebuza. 
(Canal de Moçambique)

Standard Bank Moçambique.
Para o presidente do Conse-

lho de Administração do Stan-
dard Bank, Tomás Salomão, a 
homenagem aos 32 trabalha-
dores reveste-se de grande im-
portância, na medida em que, 
por um lado, a mesma simbo-
liza o reconhecimento não só 
da sua antiguidade, mas tam-
bém do profi ssionalismo e da 
ética. Por outro lado, segundo 
Tomás Salomão, o facto de os 
homenageados terem atingi-
do estes anos de serviço deve 
constituir, para os funcionários 
mais novos, um exemplo de 
perseverança e lição de lealda-
de e sincronia entre o banco e 
os seus trabalhadores. (FDS)

Projecto avaliado em 150 milhões de dólares

“Primeira Pedra” da Base Logística 
de Pemba foi lançada ontem

Standard Bank 
distingue 

funcionários

	  

	  

	  

	  

	  

Proposta	  de	  Reforma	  do	  Estado	  para	  Boa	  Governação	  	  

Inception	  Workshop	  

(CONVITE	  –	  A	  REMINDER)	  
	  

Local:	  Hotel	  VIP	  Maputo.	  Data:	  26	  de	  Agosto	  de	  2014	  

Horas	   Actividade	   	   Orador	  

15h30	   Chegada	  e	  Inscrição	  dos	  Participantes	   Organização	  
16h00	  
	  

Boas	  Vindas	  e	  key	  notes	  sobre	  a	  proposta	  de	  reforma	  do	  Estado	  
	  

Representante	  do	  
GDI	  
	  

16h10	   Reforma	   do	   Estado:	   para	   uma	   estrutura	   governamental	   mais	  
racional	  em	  Moçambique:	  

• Construir	  a	  macroestrutura	  do	  Governo	  pensando	  no	  “local”;	  
• Integrar	  a	  dimensão	  Humana	  na	  estruturação	  do	  “local”.	  

Professor	  Doutor	  
Gilles	  Cistac	  

	  
16h40	  

Reforma	  do	  Estado:	  para	  uma	  maior	  eficiência	  de	  governação	  mais	  
económica	  em	  Moçambique:	  

• Funções	  do	  Estado	  em	  contextos	  como	  Moçambique;	  
• Eficiência,	  eficácia	  e	  modernização	  do	  Estado;	  
• Aspectos	  do	  orçamento	  do	  Estado	  moçambicano	  e	  sugestões.	  

Professor	  Doutor	  
João	  Mosca	  

	  
17h10	  

	  
Perguntas	  e	  respostas	  

	  
Participantes	  

	  
18h00	  

	  
Encerramento	  seguido	  de	  Cocktail	  

	  
Organização	  

	  

Parceiros	  estratégicos:	  

	   	   	   	  

	      

	   

publicidade
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  Rafael Marques de Morais*

Há dias li, no “Diário Econó-
mico”, a firme reacção do arguido 
Ricardo Salgado, empenhado em 
defender a sua honra e dignidade, 
bem como a da sua família, por 
ter passado, aos olhos da opinião 
pública, de banqueiro a bandido. 
É o caso do colapso do Banco Es-
pírito Santo, de que foi presidente.

Lembrei-me, inevitavelmen-
te, da honra e da dignidade das 
famílias angolanas cujo sofri-
mento também tem sido agra-
vado pelo conluio da família 
Espírito Santo com a cleptocra-
cia de um outro Santo(s) que go-
verna Angola, no saque do país.

Decidi reler uma secção da mi-
nha dissertação de mestrado em 
Estudos Africanos (Universidade 
de Oxford, 2009), sobre “A trans-
parência do saque em Angola”. 
Esta secção, que analisava o inves-
timento estrangeiro e o mercado 
do conluio, visava, como maior 
exemplo, o Banco Espírito Santo 
e a Escom, em Angola. Estruturei 
a transparência do saque como o 
modelo segundo o qual os dirigen-
tes, de forma aberta e arrogante, 
transferem bens e fundos do Esta-
do para si mesmos e para os seus 
familiares, praticando assim, às es-
câncaras, o enriquecimento ilícito. 
Esta transparência invertida refere-
-se também ao modelo de negó-
cios em que contratos multimilio-
nários do Estado são atribuídos a 
empresas detidas ou participadas 
por dirigentes e seus familiares, 
sem quaisquer receios legais ou 
políticos. “Os cães ladram, a ca-
ravana passa”: assim pensam 
e agem os dirigentes políticos 
angolanos e seus beneficiários.

Na minha dissertação, identifi-
quei nove áreas críticas que con-
formam a transparência do saque: 
privatização do Estado; transfor-
mação do MPLA em sociedade 
comercial; petróleos; diamantes; 
banca; segurança privada e priva-
tização das lideranças militares; 
família presidencial e seu círcu-
lo restrito; legislação em vigor; 
e, finalmente, investimento es-
trangeiro e mercado do conluio.

Em tempos áureos, o Grupo 
Espírito Santo, através da Escom 
e do Banco Espírito Santo Ango-
la (BESA), destacou-se neste país 
pela posição que ocupava e por 
exercer uma influência transversal 
em todas essas áreas críticas aci-
ma identificadas. Por esse motivo, 
detive-me um pouco mais a ana-
lisar de que forma, dentre os seus 
inúmeros negócios em Angola, o 

grupo se tinha apressado a criar 
três empresas no Zaire, em parce-
ria com o então governador pro-
vincial, general Pedro Sebastião. A 
Escom tinha, sem dúvida, a habi-
lidade e o poder de comandar ge-
nerais nos negócios da corrupção 
e do branqueamento de capitais. 
Ministros e outras figuras de proa 
aguardavam na fila pela sua vez. 
A família presidencial Dos San-
tos e os seus colaboradores mais 
próximos tinham ali um aliado 
reputado no mundo das finanças 
internacionais, por um lado, e uma 
excelente lavandaria, por outro.

Resumo da Dissertação

A competição, em Angola, não 
ocorre ao nível do mercado, mas 
no seio das instituições do Estado, 
responsáveis pela alocação e trans-
ferência de recursos e contratos, e 
detentoras do papel de reguladores. 

Outrossim, a sobreposição de 
funções dos membros do Gover-
no, parlamentares e magistrados, 
enquanto decisores, reguladores e 
principais empresários do país in-
troduz apenas uma mudança con-
ceptual, mas significativa, da época 
professa da economia centralizada 
do marxismo-leninismo: a econo-
mia permanece centralizada, ainda 
que já não sob controlo do Estado, 
mas antes nas mãos dos dirigentes.

O académico Ronen Shamir 
defende que o mercado não deve 
ser desprovido de valores éticos, 

como a honestidade e as virtudes 
morais. Shamir reitera a noção, 
arremetendo para Foucault, de 
que os negócios empresariais po-
dem reclamar uma certa isenção 
moral, uma vez que há outros 
mecanismos sociais, particular-
mente o Governo. Este assume 
a responsabilidade de gestão das 
populações e dos recursos na pro-
visão do bem-estar e da segurança. 
Desse modo, um Governo nacio-
nal deve assumir e representar os 
interesses colectivos da sociedade, 
actuando como “o agente socio-
moral na regulação do Mercado e 
na provisão directa de serviços”.

Todavia, a competição interna-
cional pelas riquezas de Angola 
eclipsou essa dimensão moral. 
Há uma corrida desenfreada na 
busca directa de parcerias com os 
mais poderosos da classe dirigente. 

As empresas estrangeiras, em 
particular as portuguesas, procu-
ram de modo febril estabelecer 
a sua posição nos processos de 
tomada de decisão que afectam a 
distribuição de recursos e contra-
tos, e respectiva gestão. Fazem-
-no de modo a não apenas ma-
ximizarem os seus lucros, mas 
também para agirem livres de 
quaisquer responsabilidades mo-
rais, restrições políticas ou legais.

Um caso paradigmático de pro-
funda infiltração nas estruturas do 
poder em Angola é o Grupo Espí-
rito Santo. Através da sua subsidi-
ária em Angola, a Escom, tem par-

cerias com o governador do Zaire, 
general Pedro Sebastião, para be-
neficiar do projecto bilionário de 
gás liquefeito natural (LNG-An-
gola). O general detém 52,5 por 
cento da quota em cada uma das 
empresas criadas em parceria com 
a Escom, nomeadamente a Soyo 
Investimentos, a Imozaire e a Tu-
risoyo. Estas empresas foram cria-
das para intervir nos sectores da 
construção, do urbanismo, da as-
sistência técnica e do imobiliário. 
No Zaire, a Escom mantém, há já 
muitos anos, um contrato de exclu-
sividade com o Governo provincial 
para a gestão, a manutenção e o 
abastecimento do sector de saúde. 
A Escom tem ainda uma participa-
ção na empresa pesqueira Starfish, 
juntamente com o governador de 
Benguela, general Armando da 
Cruz Neto, entre outros influen-
tes generais. A teia de interesses 
comerciais com a elite, por parte 
desse grupo, estende-se à aviação, 
à comunicação social e à banca. O 
grupo tem ainda uma parceria com 
o Grupo Gema para uma fábrica 
de cimento, a Palanca Cimen-
tos, na província do Kwanza-Sul.

Durante a época marxista-
-leninista (1975-1989), o saque 
dos bens do Estado não podia ser 
legalizado. No entanto, hoje, sob 
a bandeira da liberalização da 
economia, as famílias reinantes 
dedicam-se a legitimar aquilo que 
pilham do Estado através de parce-
rias com investidores estrangeiros, 

que gozam da protecção política 
e diplomática dos seus países.

Em Abril de 2009, o Governo 
angolano aprovou um acordo com 
Portugal para a promoção e pro-
tecção mútua de investimentos, 
anunciado como a chave para a 
criação de um clima de confian-
ça e para a melhoria das relações 
económicas entre os dois países.

As consequências dessa “libe-
ralização” foram pressagiadas, 
em 1999, pelo próprio presidente 
José Eduardo dos Santos como 
um risco ora materializado: a con-
centração das riquezas do país nas 
mãos de algumas famílias, sobre-
tudo a sua, em conluio com inte-
resses económicos estrangeiros. 

Desse modo, as formas de so-
berania, assim como as regulações 
políticas e económicas, foram alte-
radas muito para além da elimina-
ção de “fronteiras entre o público 
e o privado, entre o económico e 
o político e entre o lícito e o ilíci-
to”, conforme argumento da es-
tudiosa francesa Beatrice Hibou. 

O entusiasmo pelas oportunida-
des de negócio em Angola, através 
de parcerias com os detentores de 
poder, sem reservas sobre os con-
flitos de interesses e as ilegalidades 
resultantes desses actos, tem conso-
lidado o que Achille Mbembe cha-
ma de “privatização da soberania”. 

Em conclusão apropriada, diria 
apenas: honra e dignidade para 
todos.

*In Maka Angola

A Honra do Espírito Santo e o Saque em Angola

As quatro torres da Escom, em Luanda. Uma lembrança de betão, de um poder que se esfarelou
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O candidato do Partido So-
cial Brasileiro (PSB) às elei-
ções presidenciais no Brasil, 
Eduardo Campos, perdeu 
a vida na manhã de quarta-
-feira, após o jacto privado 
em que viajava ter caído em 
Santos, litoral de São Pau-
lo. Segundo a “Folha de São 
Paulo”, editada no Brasil, 
Campos cumpriria agenda em 
Santos com a sua candidata a 
vice-presidente, Marina Silva 
(PSB), que não estava no voo.

Eduardo Campos, de 49 
anos de idade, era apontado 
como o terceiro colocado nas 
pesquisas de intenção de voto. 
A aeronave tinha partido do 
aeroporto Santos Dumont, no 

Rio de Janeiro, com destino a 
Santos, São Paulo. O aciden-
te aconteceu na Rua Vahia de 
Abreu, no bairro do Boquei-
rão, região central de Santos.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, há pelo menos 10 ví-
timas. O Comando da Aero-
náutica, citado pela “Folha de 
São Paulo”, informou que o 
acidente aconteceu por volta 
das 10 horas. A aeronave Ces-
sna 560XL, prefi xo PR-AFA, 
descolou do aeroporto Santos 
Dumont, no Rio de Janeiro, 
e tinha como destino o aero-
porto de Guarujá, no litoral.

O jacto pertencia a uma em-
presa de Ribeirão Preto, no inte-
rior de São Paulo. (Redacção)

Dezenas de pessoas, in-
cluindo mulheres e crianças, 
que fugiam em autocarros 
da cidade de Lugansk, no 
Leste da Ucrânia, morreram 
na passada segunda-feira 
(dia 18) quando os veícu-
los em que seguiam foram 
bombardeados com mísseis. 
O Governo de Kiev diz que 
foram os separatistas pró-
-russos, os quais negam o 
seu envolvimento alegando 

que não têm capacidade para 
levar a cabo um tal ataque.

“Um poderoso ataque de 
artilharia atingiu uma co-
luna de refugiados entre as 
cidades de Khriashchuvatie 
e Novosvitlivka. A força 
das explosões foi tão grande 
que as pessoas ficaram quei-
madas nos autocarros, nem 
conseguiram sair”, afirmou 
o porta-voz militar Anatoli 
Proshin, citado pela Reuters.

Outro porta-voz da ope-
ração militar que está a ser 
levada a cabo no Leste do 
país desde Abril acusou os 
separatistas de serem os au-
tores deste ataque. “Os ter-
roristas disparam mísseis 
contra os refugiados. Esta-
mos ainda a apurar quan-
tas pessoas terão morrido.”

Mas Andrei Purgin, vice-
-primeiro-ministro da auto-
proclamada República Po-
pular de Donetsk – outra das 
cidades controladas pelos 
independentistas que ainda 
resiste aos avanços do Exér-
cito ucraniano – garante que 
as forças separatistas não es-
tavam capacitadas para um 
ataque como o que destruiu 
os autocarros. “Os ucrania-
nos é que têm bombardeado 
aquela estrada constante-
mente com aviões e “Gra-
ds”. Agora mataram mais 
civis, como têm feito nos 
últimos meses. Nós não te-
mos capacidade para enviar 
“Grads” para essa zona”, ga-
rantiu, citado pela Reuters.

O presidente ucraniano, 
Petro Poroshenko, anun-
ciou entretanto que Kiev 

vai rever a sua estratégia 
militar no Leste. Até agora, 
cercavam-se os principais 
bastiões dos separatistas 
pró-russos, com combates 
cada vez mais mortíferos, 
tanto para soldados como 
para civis. O Exército re-
velava grande dificuldade 
em penetrar nas cidades. 
A partir de agora, “as for-
ças serão reagrupadas para 
fragmentar a zona controla-
da pelos separatistas”, para 
“impedir que sejam reabas-
tecidos com armas e equipa-
mentos através da fronteira 
com a Rússia”, afirmou.

Os combates têm sido in-
tensos em torno de Lugansk, 
de onde fogem diariamente 
cerca de 500 pessoas, diz a 
Reuters. A cidade é ainda 
controlada pelos separatis-
tas, mas há duas semanas 
que não tem água nem elec-
tricidade, e na segunda-fei-
ra, pela primeira vez, surgi-
ram notícias de que tropas 
ucranianas entraram no pe-
rímetro urbano, içando uma 
bandeira numa esquadra de 
Polícia. Mas não assumiram 
ainda o controlo da cidade.

Em Donetsk, a outra ci-
dade-bastião dos separatis-
tas, a situação não é melhor. 
Desde domingo, foi comple-
tamente cortada a água na 
cidade, porque a principal 
unidade de tratamento de 
água ficou sem electricidade 
por causa dos combates. Na 
segunda-feira, havia longas 
filas nas ruas para comprar 
água mineral, vendia-se 
avulso, mais barato, se as 
pessoas levassem os seus 
próprios garrafões e garra-
fas, constaram os repórte-
res da AFP. Nesta cidade de 
estilo soviético, de um mi-
lhão de habitantes, não há 
fontes, e os poços são raros.

A ajuda humanitária rus-
sa continua bloqueada jun-
to à fronteira, apesar do 
acordo a que a Ucrânia e a 
Rússia chegaram no fim-
-de-semana sobre as formas 
como a Cruz Vermelha In-
ternacional fará a inspec-
ção dos 280 camiões que a 
transportam. Falta garantir 
as condições de segurança, 
uma vez que será preciso 
atravessar zonas onde há in-
tensos combates. (Público)

Campo de refugiados ucranianos nos arredores de Donetsk 

Ataque com mísseis contra autocarros 
de refugiados mata dezenas 
de civis na Ucrânia
Exército e separatistas acusam-se 
mutuamente da autoria do bom-
bardeamento

Avião com candidato 
presidencial despenha-se 

no Brasil 
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A Alemanha está a braços com 
alegações de que espiou, ainda 
que não intencionalmente, dois 
secretários de Estado dos EUA (a 
ex-titular do cargo, Hillary Clin-
ton, e o actual, John Kerry), e, 
intencionalmente, a Turquia. An-
cara mostrou indignação e cha-
mou o embaixador alemão para 
pedir explicações. No caso dos 
responsáveis norte-americanos, 
tratar-se-á de um erro que ocor-
reu quando, na grelha usada para 
espiar conversas em telefones 
satélite, uma chamada apareceu 
na mesma frequência de comu-
nicações associadas a um sus-
peito de terrorismo. Neste caso, 
as ordens dos serviços secretos 
são de destruir imediatamente os 
registos, dizem os responsáveis.

Numa coincidência irónica, 

a gravação do  telefonema de 
Hillary Clinton foi encaminha-
da para um funcionário para 
que a destruísse. O funcionário 
era, afi nal, alguém que estava a 
vender informação aos serviços 
secretos americanos (foi desco-
berto em Junho e detido). Este 
funcionário guardou a transcri-
ção e juntou-a num disco com 
uma série de documentos, que 
terá vendido aos EUA. Foi quan-
do descobriram o disco que as 
autoridades alemãs fi caram a 
saber que a transcrição da con-
versa (entre Clinton e o antigo 
secretário-geral da ONU Kofi  
Annan sobre negociações sobre 
a Síria) não tinha sido destruí-
da, diz a revista “Der Spiegel”.

Os americanos não reagiram 
em público, mas, segundo a 

“Der Spiegel”, em privado acu-
sam os alemães de hipocrisia. 
A Alemanha tomou várias me-
didas a seguir a revelações da 
espionagem dos EUA, incluin-
do expulsar o responsável dos 
serviços secretos em Berlim.

No caso da Turquia, ao con-

trário do que se passou com 
os EUA, havia uma intenção 
de espiar, diz a imprensa ale-
mã. A Alemanha tem interes-
ses óbvios sobre o que se passa 
na Turquia, nem que seja pelo 
facto de que a Alemanha é o 
país onde mora o maior núme-

ro de turcos fora da Turquia.
O país que garantia que não 

deveria haver espionagem entre 
aliados tinha, afi nal, na sua lista 
de alvos um aliado na NATO. 
Aliás, segundo um documen-
to de 2009, era mesmo um dos 
alvos prioritários. (Público)

O fundador da WikiLeaks, 
Julian Assange, anunciou numa 
conferência de imprensa realiza-
da na passada segunda-feira (dia 
18) que irá deixar em breve a 
embaixada do Equador em Lon-

dres. Assanje encontra-se exila-
do naquele local já há dois anos, 
fugindo de uma provável prisão 
e extradição para a Suécia, onde 
procuradores do Ministério Pú-
blico pretendem interrogá-lo por 

suspeitas de crimes de agressão 
sexual e violação. Uma jornalista 
do “The Guardian”, Esther, conta: 
“Foi uma conferência de impren-
sa estranha, que levantou mais 
perguntas do que deu respostas”.

“Vou deixar a embaixada em 
breve”, disse Assange. “Mas 
talvez não pelas razões que a 
imprensa de Murdoch e a ‘Sky 
News’ estão a dizer”, continuou, 
referindo-se a notícias que afi r-
mam que o australiano, de 43 
anos de idade, desenvolveu um 
problema cardíaco e uma doen-
ça pulmonar crónica. No entan-
to, quando questionado sobre 
eventuais problemas de saúde, 
o fundador da WikiLeaks disse 
que qualquer pessoa teria pro-
blemas depois de passar dois 
anos num edifício sem zonas 
exteriores ou luz solar directa.

O ministro dos Negócios Es-
trangeiros do Equador, Ricardo 
Patiño, disse que Assange con-
tinuaria a ter “protecção” do seu 
país. Assange nega as acusações 

feitas contra si na Suécia e diz te-
mer acabar por ser entregue aos 
Estados Unidos por causa das 
divulgação pela WikiLeaks de 
material militar secreto sobre as 
guerras do Iraque e Afeganistão.

Se sair da embaixada, Assange 
enfrenta extradição certa, diz o 
jornalista especializado em ques-
tões legais da BBC Clive Cole-
man. Caso Assange precisasse 
de tratamento médico, poderia 
ser preso, levado a um hospital 
para receber tratamento, e depois 
voltaria para a prisão, enquanto 
aguardava a extradição, que de-
corre num prazo de dez dias a par-
tir da detenção. Motivos de saúde 
não seriam sufi cientes para im-
pedir a extradição, diz Coleman.

A questão fi cou ainda mais 
confusa quando um porta-voz da 
WikiLeaks, Kristin Hrafnsson, 
disse que Assange poderia sair 
se o Reino Unido lhe permitis-
se um “corredor seguro”, e que 
não planeava entregar-se. “A 
sua mala está feita”, disse, falan-
do depois em “esperança” mais 
do que “um plano”. (Público)

Governo alemão enfrenta acusações 
por espiar aliados

Julian Assange pode abandonar 
embaixada do Equador

Turquia chamou embaixador ale-
mão em Ancara. EUA não reagi-
ram a notícias de que conversas de 
Kerry e Clinton foram apanhadas 
“sem intenção”

Fundador da Wi-
kiLeaks anuncia 
que vai deixar 
o edifício onde 
se refugiou em 
Londres há dois 
anos, mas não 
diz quando nem 
como

Erdogan e Merkel: a Turquia está furiosa com a revelação de espionagem da Alemanha  
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Na guerra pela conquista de 
território no Iraque, não é só a 
disputa pelos poços de petróleo 
que é fundamental. Um recurso 
natural igualmente precioso é 
a água, e por isso os fundamen-
talistas do “Estado Islâmico” 
têm tido como alvos importan-
tes grandes barragens, como a 
de Mosul, a maior do Iraque.

“Estes extremistas não são 
apenas loucos. São metódicos 
na sua loucura. Têm consegui-
do obter dinheiro e recursos 
naturais, tanto petróleo como 
água, as duas coisas mais im-
portantes”, disse à BBC Sal-
man Shaikh, director do Centro 
Doha da Brookings Institution.

Um receio era que utilizassem 
a posse da barragem no rio Tigre, 
cujos geradores podem produzir 
1010 megawatts de electricidade, 

para chantagear o novo primeiro-
-ministro iraquiano, Haider Al-
-Abadi. Cortar o fornecimento de 
electricidade ou abrir as compor-
tas para inundar Mossul, a cerca 
de 50km de distância, seriam 

ameaças consideráveis. A onda 
que chegaria a Mossul teria 20 
km de altura, diz a BBC. A bar-
ragem tem uma capacidade de 12 
mil milhões de metros cúbicos 
de água e ali é gerada electrici-

dade para uma grande porção 
do território do Norte do país.

Mas esta não foi a primeira bar-
ragem tomada pelo “Estado Islâ-
mico”: a de Fallujah, na província 
ocidental de Anbar, caiu nas suas 

Para além de lutar contra 
uma depressão, Robin Willia-
ms convivia, no momento da 
sua morte, com a fase inicial 
da doença de Parkinson. A 
revelação foi feita na passada 
quinta-feira (dia14) num co-
municado emitido por Susan 
Schneider, viúva do actor.

Nele é referido que Williams, 
que no passado vivera a depen-
dência de álcool e outras dro-
gas, se mantinha sóbrio e que 
fora “corajoso” na sua luta com 
a “depressão, ansiedade, bem 
como com os primeiros sinto-
mas da doença de Parkinson, 
que ainda não estava preparado 
para partilhar publicamente”.

mãos já em Fevereiro. O grupo 
tem tentado ainda apoderar-se 
da barragem Haditha, a segunda 
maior do Iraque, a Noroeste de 
Bagdad, que fornece 30% de toda 
a electricidade do país. (Público) 

Susan Schneider terminou 
o comunicado afi rmando a es-
perança de que, “na sequên-
cia da morte trágica de Robin, 
outros encontrem forças para 
procurar os cuidados e o apoio 
de que necessitam para tratar 
quaisquer batalhas que estejam 
a enfrentar, para que se pos-
sam sentir menos assustados”.

Robin Williams, actor e co-
mediante reconhecido mun-
dialmente pelos fi lmes “Bom 
Dia, Vietname”, “Clube dos 
Poetas Mortos” e outros, mor-
reu aos 63 anos na sua casa em 
Marin County, Califórnia. Os 
relatórios policiais apontaram 
asfi xia por enforcamento como 
a causa da morte. (Público)

A barragem de Mossul com 12 mil milhões de metros cúbicos de água 

O actor morreu aos 63 anos, na sua casa nos arredores de São Francisco 

A estratégia da água seguida pelos 
extremistas no Iraque

Robin Williams sofria de “Parkinson”, 
revela a sua viúva, Susan Schneider

“Estado Islâmi-
co” tem procu-
rado apoderar-
-se das grandes 
barragens

Cultura
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A empresa Canal i, Lda procura agentes em Maputo-cidade 
e em todas as províncias do país que estejam interessados 

em revender o jornal Canal de Moçambique.  
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Procura de agentes 
de vendas

  Bernardo Álvaro

As delegações do Governo e 
da Renamo, reunidas na segun-
da-feira em Maputo, não se en-
tenderam quanto aos mecanis-
mos que levarão à realização do 
encontro entre o Presidente da 
República, Armando Guebuza, e 
o presidente da Renamo, Afonso 
Dhlakama, para homologação 
dos três documentos adopta-
dos pelas partes e a consequen-
te declaração do cessar-fogo.

Enquanto o Governo insis-
te em que Afonso Dhlakama 
tem que vir a Maputo para se 
encontrar com o presidente Ar-
mando Guebuza, para ambos 
homologarem o “Memorando 
de Entendimento”, os “Meca-
nismos de Garantias” e os “Ter-
mos de Referência da Missão 
dos Observadores Militares In-
ternacionais”, a Renamo voltou 
a condicionar o regresso do seu 
líder à declaração de cessar-fogo.

Por outro lado, a delega-
ção da Renamo afirma que 
tem mandato bastante do par-
tido e de Afonso Dhlakama 
para declarar cessar-fogo.

O chefe da delegação negocial 

do Governo, José Pacheco, disse 
em conferência de imprensa no 
final do encontro que as partes 
debateram de que modo o Presi-
dente da República e o presidente 
da Renamo se poderão encontrar 
para assinarem os documentos.

Segundo José Pacheco, a 
Renamo propôs que, para 
a homologação, devia ha-

ver a troca de documentos.
“Precisamos de aprofundar esta 

linha, para vermos como se encai-
xa, porque temos que ter garan-
tias de que os documentos serão 
assinados pelas autoridades com-
petentes”, afirmou José Pacheco.

Para Pacheco, o Governo pre-
cisa de  “garantias de que, se for 
assim, os documentos serão fiá-

veis e credíveis”. “Senão corre-
mos o risco de os mesmos serem 
assinados por quem não devia, 
e não sabermos a quem exigir 
responsabilidades”, argumentou.

Sobre a exigência da Renamo 
de que os três documentos têm 
que ir à Assembleia da Repúbli-
ca, o chefe da delegação gover-
namental disse que “se assim for, 

será feito depois de homologados 
pelo Presidente da República 
e pelo presidente da Renamo”.

Condições para Afonso 
Dhlakama se deslocar

 a Maputo

Por sua vez, o chefe da dele-
gação da Renamo, o deputado 
Saimone Macuiana, reiterou 
a jornalistas que “a delegação 
da Renamo, a mando do parti-
do e do presidente Dhlakama, 
veio para esta ronda preparada 
para declarar o cessar-fogo”.

“Mas a delegação do Go-
verno veio dizer que é incom-
petente para fazer isso. Por 
isso apelamos para o bom 
senso do Governo”, afirmou.

A Renamo acusa o Gover-
no de ainda não estar aber-
to para declarar o cessar-
-fogo. “O Governo diz não 
estar disponível”, acrescentou.

O chefe da delegação da Rena-
mo deixou claro que, “enquan-
to não houver cessar-fogo, não 
há condições objectivas para o 
presidente Afonso Dhlakama 
se deslocar e estar em Mapu-
to”.  (Canal de Moçambique)

Sobre o encontro entre Dhlakama e Guebuza

Desentendimento adia declaração 
do cessar-fogo

O Governo quer Afonso Dhlakama em Maputo para se encontrar com Guebuza. 
A Renamo diz que, enquanto não houver cessar-fogo, não há condições 

objectivas para Dhlakama se deslocar a Maputo


