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MARCHA – marcha de

protesto abortada nas ci-

dades de Maputo e Ma-

tola, nem com isso, evi-

tando que centenas de

trabalhadores a conta de

outrém e própria, optas-

sem pela hesitação e os

comerciantes sem abrir

as portas dos seus esta-

belecimentos, com receio

de oportunistas. Os ide-

alizadores da iniciativa,

de rosto oculto, não de-

vem ter empregue o seu

tempo em vão. Se não va-

leu para a marcha de rua,

ao menos deu para agi-

tar o poder…

VALA – rebenta mais um

escândalo. A Lusa cita

camponeses de um pos-

to administrativo do inte-

rior da Gorongosa, sobre

a existência de uma vala

comum com 120 cadá-

veres, próxima de uma

antiga mina de ouro.

Dois dias depois, o

administrador distrital es-

creve à governadora

provincial dizendo que

não passava de uma farsa

e a informação imediata-

mente vem ao de cima,

com o desmentido a pro-

vocar nova reacção. É

que a zona está repleta

de militares sempre

atentos, em posição

combativa...

1 DE MAIO – Enquanto

em Moscovo, Rússia, 100

mil trabalhadores preen-

chiam as ruas da capital

comemorando a efemé-

ride, por cá o tradici-

onal discurso da praxe

de encorajamento e de

apelo a mais sacrifícios

que melhores dias virão.

As empresas já nem

investem tanto em come-

morações deste género,

ao contrário de um pas-

sado recente. A OTM-

-Central Sindical se esfor-

ça no método selectivo

dos que vão à marcha, na

tentativa de evitar gru-

pos radicais daqueles

que envergonham o pó-

dio…

DÍVIDA – Há mais vozes

a contestar dívidas es-

condidas, algumas vin-

das de onde menos se

esperava.

Depois do desfile da

Renamo (em tom ríspido)

e do Movimento Demo-

crático de Moçambique

(MDM), coube a vez ao

Grupo Moçambicano de

Dívida (GMD) manifestar

veemente repúdio não

apenas pelo volume da

dívida, mas sobretudo

pelo modo como as

coisas aconteceram, por

detrás das costas de

quem irá, na verdade, ar-

car com a despesa.

Maleane insiste na

ideia de que está sendo

feita muita confusão,

pois tais dívidas serão

partilhadas pelo Estado

e pelos beneficiários da

mesma…

CTA – É precisamente is-

so que irrita, por exem-

plo, a classe empresarial

nacional, representada

pela Confederação das

Associações Económicas

de Moçambique (CTA).

Depois de fazer con-

tas à vida, a CTA lançou

no ar uma série de reco-

mendações ao governo

em resposta a crise [vide

na edição de hoje do Ex-

presso da Tarde]…

AT – Carlos Agostinho

do Rosário visitou Ressa-

no Garcia, Moamba e

cidade de Maputo, onde

funcionam as Alfândegas

e a Autoridade Tributária

de Moçambique.

Visivelmente preocu-

pado com a necessidade

de encaixe financeiro, o

momento marcante foi

quando insistiu na neces-

sidade de se ir testando

o equipamento de con-

trolo do Sistema de veri-

ficação e reverificação

das encomendas impor-

tadas, de modo a evitar

fugas ao fisco.

Dívida escondida, a

quanto obrigas…

DÍVIDA – O primeiro-

-ministro, secundado pe-

lo ministro da Economia

e Finanças, garante que

as empresas que benefi-

ciaram dos empréstimos

serão elas próprias a

pagar a dívida aos cre-

dores, juntamente com o

Estado, e que isso não

irá forçar o cidadão a

desembolsar um tostão.

Pudera.

Existem várias mane-

iras de levar o cidadão

a ser comido , como

aquele cidadão consu-

midor de energia eléctri-

ca levado a pagar taxa

de lixo residindo numa

aldeia…

MSWAT III – O rei da

Swazilândia esteve por

cá em visita de Estado.

Parece que há negócios

em rítmo acelerado entre

Moçambique e o país vi-

zinho, no capítulo

A existência, ou não, de uma vala comum com centenas de cadáveres, em Gorongosa, é mais uma pe-

dra no sapato do governo, que ainda gere a crise de dívida e o diferendo com a Renamo. Marcelo Rebe-

lo de Sousa pode dar valioso contributo, até porque suficientemente documentado a custa dos italianos.
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energético. Só para recuar

no tempo, já lá vai o perí-

odo em que parte do terri-

tório moçambicano era re-

clamado pelos swázis…

MARCELO – Às 6h45 de ho-

je desembarcou, no aero-

porto internacional de Ma-

puto, o presidente da Repú-

blica Portuguesa, Marcelo

Rebelo de Sousa, depois de

uma passagem pela Itália.

Entre outras coisas, Mar-

celo informou-se, em porme-

nor, junto dos italianos, sobre

a crise política e militar de Mo-

çambique.

É que os italianos assumi-

ram protagonismo desde os

anos 80 do processo negocial

de Moçambique, relegan-

do para plano secundário

os portugueses, eles que

foram os colonizadores do

país, deixando-os com al-

gumas marcas no… coto-

velo. er

ENQUANTO decorria o fim-

-de-semana longo, a triste

notícia da existência de uma

vala comum, num posto ad-

ministrativo do distrito da

Gorongosa, província de

Sofala.

A Polícia não sabia de

nada e o governo acabaria

sendo informado de que

não passava de uma farsa.

A Polícia prometeu investi-

gar, o governo não mais vol-

tou a falar no assunto.

A notícia da existência da

referida vala comum foi

avançada pela Lusa, que há

muito deu indicações de ter

por aqueles lados um cola-

borador. O mesmo que teria

recebido a informação dos

camponeses residentes na

área. Trata-se de 120 cadá-

veres metidos na referida

vala, não muito distante de

um garimpo ilegal onde se

extraía ouro.

Cento e 20 cadáveres

nas condições relatadas dá

sempre azo a polémica.

Quem terá morto tanta gen-

te e corpos lançados numa

vala e sob ordens de quem?

Motivações políticas ou indi-

víduos que andavam meti-

dos na extracção ilegal de

ouro?

Estas e outras perguntas

são de imediato levantadas

por quem quer que seja,

mas que só uma investiga-

ção é capaz de dar resposta.

Ontem à noite, esta casa

recebeu imagens de corpos

sem vida espalhados pela

mata. Na legenda, o nosso

Vala comum, mais pedras no sapato
colaborador na África do

Sul diz tratar-se apenas de

uma parte de 200 cadáveres

lançados para uma vala co-

mum no interior do distrito

da Gorongosa. É a dança

dos números.

Como é que as fontes da

Lusa tiveram a informação

de que os cadáveres são

em número de 120 e o nos-

so colaborador acha serem

200?

Não é muito credível que

os camponeses tenham

estado a contar, cadáver por

cadáver, removendo a cada

ossada ‘debaixo’ de um

cheiro nauseabundo, até

concluírem tratar-se de 120

os corpos lá existentes. Se

se tratou de um cálculo a

vista desarmada, os núme-

ros podem não estar cor-

rectos. Ou estámos diante

de um efectivo maior de ca-

dáveres, ou em quantidade

abaixo daquela que tem

sido relatada. Mas que se

tratou de carneficina, lá isso

é verdade, caso se confirme

a existência da vala.

Ainda sobre a dança dos

números.

Enquanto jornalista des-

portivo, havia uma forma de

calcular o número aproxi-

mado de espectadores no

Estádio da Machava em jo-

gos da selecção nacional de

futebol – na era Mário

Guerreiro e Viktor Bonda-

renko, de grandes enchen-

tes – que consistia na reco-

lha de opinião entre cole-

gas. Uns diziam estarem no

Estádio, 80 mil, outros mais de

100 mil e um terceiro grupo

podia eleger 70 mil pessoas,

que é a lotação do Estádio da

Machava. Mas havia gente

sentada, outra de pé por falta

de espaço nas bancadas e ou-

tra ainda na pista de ciclismo.

Por isso, nunca podiam ser

apenas 70 mil os espectadores.

Com base nos vários núme-

ros, achava-se a média que era

lançada para a edição da se-

gunda-feira, a mesma revelada

pelos demais órgãos de co-

municação social participantes

neste exercício.

Relativamente aos ca-

dáveres da vala comum da

Gorongosa, resta saber se

os camponeses fizeram o

mesmo exercício que se

fazia em jogos de futebol.

Mais uma pedra no sa-

pato no governo, que se

soma a outras tantas, des-

de a crise cambial, de co-

fres vazios, política e mili-

tar, seca e enxurradas, até

à mais recente de dívida

pública escondida debaixo

de uma mesa. er

MARCELO Rebelo de Sousa,

presidente de Portugal que

desde esta manhã se encontra

em Moçambique, passou pela

Itália antes de desembarcar

em Maputo. Em Roma, docu-

mentou-se sobre o dossier mo-

çambicano relativo ao diferen-

do político e militar entre a Fre-

limo e a Renamo.

Parece que o homem está

em condições de abordar o

assunto crise política e militar

com as partes envolvidas. Res-

ta saber se será aceite ou pura

e simplesmente ignorado.

É que Portugal já vai tarde

neste processo, onde os itali-

anos passaram a assumir pro-

tagonismo desde o arranque

das negociações, bem sucedi-

das, até em Roma, Outubro de

92.

Atrasaram-se os portugue-

ses, forçando a que fossem,

ainda por cima, os italianos a

eleger Aldo Ajello para secre-

Nós, italianos e tugas
tariar a ONUMOZ até às

primeiras eleições multipar-

tidárias de 94, que deram

em vitória para a Frelimo e

Joaquim Chisssano.

Sabe-se lá o que acon-

teceu para Portugal estar

de fora a favor dos itali-

anos, pois os portugueses

tiveram sempre vantagem

por terem sido os coloniza-

dores de Moçambique.

Talvez o facto de Portu-

gal ter albergado dirigen-

tes rebeldes da Resistência

tenha pesado para o seu

distanciamento, mas que,

hoje, correr atrás de itali-

anos dá muita pena…lá isso

dá. er


