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Dhlakama fala depois de ameaça militar 
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O 
envolvimento da comu-
nidade internacional é 
considerado por Afonso 
Dhlakama como “muito 

importante” para se ultrapassar o 
actual clima de tensão que se vive 
em Moçambique. A declaração do 
líder da Renamo, respondendo a 
uma questão colocada pelo SAVA-
NA a partir da sua base em Satun-
jira, vem de encontro aos esforços 
que estão a ser empreendidos ao 
nível dos embaixadores baseados 
em Maputo para encontrar uma so-
lução para o conflito que opõe neste 
momento a Renamo e o governo de 
Moçambique.
Dhlakama admitiu ter falado terça-
-feira telefonicamente “com o em-
baixador de um país muito impor-
tante” sobre a presente situação. A 
escalada de confrontação levou ao 
anúncio do corte de um troço de 
estrada de 100 quilómetros entre o 
Rio Save e a vila de Muxúnguè, no 
extremo sul da província de Sofala 
e, subsequentemente, à morte de 
três civis, atacados nessa zona.
Um encontro entre o Presidente 
da República, Armando Guebuza 
e o Presidente da Renamo é visto 
como crucial para se ultrapassar o 
diferendo entre os signatários do 
Acordo de Paz de 1992, mas em 
Satunjira ficou claro que o “onde” e 
“o quê” são as grandes questões que 
terão que ser respondidas e organi-
zadas previamente para que uma tal 
cimeira tenha lugar o mais rapida-
mente possível. 

Pereptoriamente, Dhlakama disse 

a uma delegação do Observatório 

Eleitoral(OE) na quarta-feira, no 

seu refúgio da Gorongosa, que não 

iria a Maputo para se avistar com o 

Chefe de Estado enquanto não fos-

se relaxado cerco das forças milita-

res e policiais em torno de Satunjira 

e, complementarmente, que lhe fos-

sem dadas garantias que a base não 

seria tomada na sua ausência. Como 

alternativa, sugeriu que Guebuza se 

deslocasse à Gorongosa: à sua base, 

à localidade de Vunduzi, a cerca de 

quatro quilómetros, ou mesmo na 

vila sede do distrito, a antiga Vila 

Paiva de Andrade, 30 quilómetros 

a sul, junto à EN1 (a estrada na-

cional que liga Maputo a Pemba). 

Gracejando com os jornalistas que 

acompanharam o OE, Dhlakama 

disse que não era a primeira vez 

que um Chefe de Estado tinha 

estado na Gorongosa numa base 

da Renamo. “O Samora, durante a 

guerra veio à Casa Banana”, a base 

central da sua organização tomada 

por forças conjuntas moçambicano-

-zimbabweanas durante o conflito 

armado. Dhlakama também quer 

que o encontro seja produtivo. “Não 

vamos encontrar, por encontrar. 

Alguém deve trabalhar antes nos 

pontos, para nós só chegarmos e 

assinarmos”.

Dhlakama quer comunidade 
internacional envolvida

O SAVANA apurou de fontes di-

plomáticas que se trabalha em 

Maputo, para que nos próximos 

dias, uma delegação de diplomatas 

envolvendo os Estados Unidos e a 

União Europeia possa ir a Satunji-

ra para trabalhar nas garantias para 

que seja possível realizar a cimeira 

Guebuza-Dhlakama. A mesma 

iniciativa tem em vista, a médio 

prazo, assegurar que o líder a Re-

namo regresse em definitivo e “com 

dignidade” a Maputo, onde por lei, 

se encontram as sedes dos partidos 

políticos moçambicanos.

As embaixadas em Maputo, quan-

do contactadas pela Renamo, têm 

deixado claro que compreendem as 

reivindicações de cariz político des-

ta organização, mas que, de modo 

algum, estão de acordo com inicia-

tivas de perdas de vidas e o impedi-

mento da livre circulação de pessoas 

e bens. Sobretudo das chancelarias 

europeias, a mensagem é a de que a 

Renamo “está perigosamente a pi-

sar o risco”.  

O SAVANA sabe que o académi-

co Lourenço do Rosário e o bispo 

anglicano Dinis Sengulane estarão 

nos próximos dias em Satunjira 

para se trabalhar na agenda da ci-

meira. Nos preparativos da cimei-

ra, ainda esta semana, Dhlakama 

fez chegar à Ponta Vermelha uma 

mensagem reafirmando que não 

haverá mais ataques no “perímetro 

de segurança” Save-Muxúnguè até 

à realização da cimeira, ressalvando 

a possibilidade de haver incidentes 

de elementos fora do seu controlo. 

Esta situação de ambiguidade foi 

referenciada aos jornalistas com um 

ataque frontal a Guebuza, dizendo 

que “não é sério”. Para ilustrar disse 

que, durante o escalar da tensão e de 

que resultaram 11 pessoas (civis e 

militares), quando há ataque “rece-

bo logo mensagem dele … mas de-

pois parece que esquece”. Indirecta-

mente, Dhlakama reconhece assim 

que é a pressão militar que está a 

forçar a agenda política que quer 

ver resolvida: as questões eleitorais, 

a marginalização nas forças milita-

res e policiais, a partidarização do 

Aparelho de Estado e a equidade 

nas questões económicas. Também 

reconheceu que o seu “auto-exílio” 

em Nampula há três anos “não deu 

resultado” mas que a presença em 

Satunjira desde 15 de Outubro de 

2012 “está a correr muito bem”.

Em termos de estratégia e priorida-

des, Dhlakama reconheceu que as 

questões eleitorais são actualmente 

o assunto “mais importante” e que 

deveria haver um entendimento 

para as outras questões serem resol-

vidas depois. “Se resolvermos isso 

… participaremos (nas eleições lo-

cais de Novembro de 2013).

O encontro com a delegação (maio-

ritariamente) de clérigos enviada 

pelo OE e editores (e jornalistas) de 

quarta-feira, parece ter baixado sen-

sivelmente dias de grande tensão 

vividos pela Renamo em Satunjira.

Segundo relataram ao SAVANA, 

a concentração de centenas de mi-

litares na cidade da Beira no final 

da semana passada fez crescer esta 

convicção nas hostes do maior par-

tido da oposição. Os militares vi-

nham maioritariamente de Mapu-

to, transportados em autocarros da 

empresa Etrago, alvo de pelo menos 

um ataque na zona de Muxúnguè. 

Testemunhas oculares disseram que 

os militares, todos muito jovens, in-

cluindo um contingente feminino, 

receberam na Beira AKM (me-

tralhadoras) novas com baionetas 

e também pistolas. Uma parte dos 

militares fardados e armados con-

centrou-se na zona da Praia Nova, 

um local com muita prostituição e 

consumo de álcool. Edwin Houn-

nou, colaborador de várias publica-

ções locais, foi detido na sexta-feira 

quando, aparentemente, procurava 

documentar jornalisticamente o 

nexo de causalidade entre a Etrago 

e os serviços prestados aos milita-

res. Dezenas de sms especulativos 

circularam no fim-de-semana suge-

rindo a iminência do “ataque final” 

a Satunjira. De fonte segura, o SA-

VANA apurou à posteriori que esta 

situação de tensão e possibilidade 

de uma ofensiva militar governa-

mental determinou o convite, en-

dereçado durante o fim-de-semana, 

aos editores moçambicanos e a “luz 

verde” para a visita do OE. 

Após alguma insistência, 

Afonso Dhlakama re-

conheceu em Satunjira 

que os últimos ataques 

na área de Muxúnguè (sul de 

Sofala) contra viaturas em mo-

vimento foram protagonizados 

pela Renamo tendo negado o 

ataque ao paiol de Savane, a 55 

quilómetros da cidade da Beira.

Dhlakama disse que tinha sido 

feito um aviso (a conferência 

de imprensa do brigadeiro Ma-

lagueta) a 19 de Julho sobre a 

instituição unilateral de um 

“perímetro de seguranca” de 

100 quilómetros a partir do rio 

Save “para cortar a logística” das 

forças governamentais. “Disse-

mos aos militares lá que nestas 

situações façam o que quiserem 

… autorizei o ataque”, admitiu 

Dhlakama que justificou a acção  

como “forma de pressão”. Nesse 

ataque falecerem três pessoas. Ao 

SAVANA, foi dito que, nas pri-

meiras mortes de civis, logo depois 

do ataque à esquadra de polícia de 

Muxúnguè, Dhlakama terá admi-

tido em privado que homens seus 

teriam protagonizado o ataque na 

estrada junto ao rio Ripembe, mas 

sem a sua permissão.

O líder da Renamo disse que dois 

dias depois dos ataques de 21 de 

Junho, ordenou um cessar-fogo, 

pois não gostou das imagens de 

televisão mostrando uma senho-

ra ferida e chorosa numa carrinha 

de caixa aberta. Ele defendeu que 

o alvo são militares e não civis. “Se 

quiséssemos atacar civis … aqui em 

Satunjira está cheio de civis … cir-

culam sem qualquer problema”.

Em relação ao paiol de Savane 

a 17 de Junho, Dhlakama foi 

directo: “Não foi a Renamo que 

fez o ataque ao paiol. O paiol 

é alvo militar … se fosse a Re-

namo a atacar, diríamos, porque 

seria para buscarmos armas … 

se calhar, no futuro...não fomos 

nós”.

O líder da Renamo terminou a 

sua conversa com os jornalistas 

aceitando gravar uma declara-

ção especial sobre a importân-

cia de se preservar a paz em 

Moçambique. 

 “Não queremos a guerra, que se 

diga isso. Eu não quero a guer-

ra. Mandámos parar (os ata-

ques), mas não me perguntem 

‘vão parar até quando”.

(F.L).

O Sim e o Não da Renamo

Afonso Dhlakama reunido com membros do Observatório Eleitoral na sua base em Satunjira
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Não houvesse jornais e tele-

visões que falam em guer-

ra e dir-se-ia que Afonso 

Dhlakama vive no meio de 

um pequeno paraíso nas faldas das 

montanhas imponentes da Goron-

gosa, todo coberto e abrigado pela 

sombra de mangueiras, já em flor 

nesta época do ano.

Satunjira, que na língua local se 

pode traduzir como qualquer coisa 

como “trilhos”, “caminhos”, é uma 

antiga base da Renamo recuperada, 

a pouco mais de 34 quilómetros do 

troço de estrada que liga o Inchope 

a Caia, na margem do rio Zambeze.

A partida para o “novo santuário 

de Dhlakama faz-se a partir da vila 

da Gorongosa (antiga vila Paiva de 

Andrade), o local onde morreu em 

combate o primeiro líder da Rena-

mo, André Matsangaíssa, aparen-

temente “enganado” pelo adivinho 

e curandeiro mais poderoso da re-

gião, o velho Samatange.

Cinco quilómetros depois, para 

norte, um desvio à direita indica 

Cavalo (outra base emblemática 

da Renamo) e Inhaminga. É nes-

ta estrada de areia, razoavelmente 

mantida para os “standards” mo-

çambicanos, que se faz o percurso, 

primeiro para o posto de Vunduzi 

e depois para Satunjira. Há um 

primeiro controlo da FIR (Força 

de Intervenção Rápida) e depois 

vários controlos da Renamo, ho-

mens armados com uniforme verde 

e kalashnikov de aspecto envelhe-

cido. Não há grande aparato mili-

A 
delegação do governo à mesa 

negocial com a Renamo de-

fende que não fazem senti-

do as pré-condições que o 

maior partido da oposição apresenta 

para a efectivação do encontro entre 

o presidente da República, Armando 

Guebuza e o líder da perdiz, Afonso 

Dhlakama.

Depois do infrutífero encontro re-

alizado esta segunda, as delegações 

do governo e da Renamo voltaram a 

reunir-se nesta quinta-feira, em sessão 

extraordinária, para juntas prepararem 

a tão aguardada cimeira Guebuza-

-Dhlakama.

A sessão extraordinária visava também 

debater o desarmamento dos homens 

da Renamo, a conclusão do debate em 

torno da legislação eleitoral e a assina-

tura das actas pendentes dos anteriores 

encontros.

Saimone Macuiane, chefe da delega-

ção da Renamo,  aponta que estava 

convecido que o encontro colocaria 

ponto final aos sucessivos impassses 

em torno da adopção do documento 

da legislação eleitoral, facto que não se 

verificou.

Quanto ao principal ponto de agen-

da, que era a preparação do encontro 

entre o chefe do Estado, Armando 

Guebuza e o líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama, Macuiane apresentou as 

duas pré-condições colocadas pelo seu 

líder esta quarta-feira, em Satunjira, 

nomeadamente, a retirada das Forças 

de Defesa e Segurança (FDS) estacio-

nadas em Gorongosa ou que o mesmo 

tenha lugar naquele ponto do país.

Entretanto, José Pacheco, chefe da 

delegação governamental, diz que as 

exigências da Renamo demonstram 

um sinal claro de falta de vontade de 

diálogo para a resolução dos proble-

mas do país.

“As pré-condições colocadas pela Re-

namo não fazem sentido e é impensá-

vel aceitá-las”, frisou.

Pacheco, que também responde pela 

pasta da Agricultura, justificou a ne-

cessidade da manutenção das FDS 

naquela região, afirmando que é do 

conhecimento de todos a realidade 

político-militar que se vive no centro 

do país e protagonizada por homens 

armados da Renamo.

José Pacheco disse que a sua equipa 

levou este ponto como prévio à mesa 

negocial, mas a Renamo não quis 

debatê-lo alegadamente por se tratar 

de segundo ponto da agenda das ne-

gociações. A Renamo defende que este 

ponto só poderá ser debatido após ser 

ultrapassada a questão sobre a legisla-

ção eleitoral.

No encontro de segunda-feira, Pache-

co afirmou que o executivo moçam-

bicano tolerou durante 20 anos que 

a Renamo tivesse armas, como forma 

de preservar a paz e unidade nacional. 

Mas com os incidentes que se estão a 

verificar, sobretudo no centro do país, é 

chegada a hora de desarmá-la.

Nas últimas quatro rondas, o impas-

se em torno da proposta da Renamo 

sobre o pacote eleitoral foi a nota do-

minante.

Macuiane diz não entender o posicio-

namento do governo em não adoptar 

o documento visto que o classificou 

como sendo pertinente, urgente e cla-

ro.

A Renamo diz que uma vez ter ma-

nifestado a sua vontade de remeter o 

documento ao parlamento, o governo 

tinha de adoptá-lo, pois só assim pode 

avançar à Assembleia da República 

(AR). Mais ainda, refere que um “acor-

do político” entre as partes não fere a 

Constituição e muito menos a separa-

ção de poderes.

Este dado não é coroborado pelo chefe 

da delegação do executivo, que afirma 

que a adopção do documento do jeito 

que a Renamo quer, seria uma forma 

de obrigar a AR a aprová-lo. 

O boicote da Renamo à lei eleitoral, 

aprovada em Maio último, originou 

a tensão política que se vive no país, 

marcada por ataques a veículos no 

centro do país, atribuídos e reivindi-

cados nesta quarta-feira por Afonso 

Dhlakama.

No entanto, a Comissão Permanente 

da AR convocou uma sessão extra-

ordinária do órgão para Agosto, com 

uma agenda de oito pontos, que inclui 

o debate da proposta da Renamo sobre 

a revisão da lei eleitoral.

Em conferência de imprensa realizada 

nesta segunda-feira, o porta-voz da 

Comissão Permanente da AR, Mateus 

Katupha, afirmou que o órgão aceitou 

agendar a discussão das propostas de 

revisão pontual da lei eleitoral defen-

didas pela Renamo.

O debate vai decorrer numa sessão ex-

traordinária da AR, que se vai realizar 

de 01 a 15 de Agosto próximo, e serão 

igualmente abordados mais sete pon-

tos de agenda.

Na sua proposta, espera-se que a Re-

namo reitere o princípio da paridade 

na composição da Comissão Nacional 

de Eleições (CNE), com o órgão a ser 

constituído por um número igual de 

representantes dos três partidos com 

assento parlamentar.

A actual CNE, constituída ao abrigo 

da lei eleitoral aprovada em Maio, foi 

formada com base na proporcionali-

dade dos partidos com assento par-

lamentar, um figurino que a Renamo 

contesta por permitir à Frelimo, parti-

do no poder, deter a maioria de mem-

bros naquele órgão eleitoral.

No remanso das mangueiras
tar. Dizem-nos que a situação se 

alterou muito nas últimas semanas, 

quando era mais forte a presença 

de militares e polícias de ambos 

os lados. A presença militar mais 

ostensiva é notória na estrada na-

cional, onde cruzámos com vários 

camiões novos com forças governa-

mentais de boina vermelha e jipes 

“Land Rover” tipo furgão e ainda 

sem matrícula.

Pouco depois de Vunduzi, a estra-

da continua para Cheringoma e 

começa um desvio destroncado à 

mão sobre a esquerda. A caravana 

dos jornalistas pára para receber 

permissão para entrar em Satunjira. 

A única operadora móvel que fun-

ciona é a do consórcio vietnamita, 

também conhecido como “a celular 

do distrito”. Aparentemente não há 

comunicações militares.

No campo abrigado pelas man-

gueiras, mais de uma centena de 

homens formam bicha para receber 

o almoço: chima e caril. A guarda 

militar não deixa aproximar para 

ver o conteúdo do “caril”, mas o 

cheiro indicia feijão. Teoricamente 

não há permissão para fotografias.

Há uma gambiarra com luzes ace-

sas. Não há som de gerador. Dizem 

que a energia “é de Cahora Bassa” . 

Dhlakama, como nas antigas bases, 

está numa “boma” central, separada 

do resto do campo por uma paliça-

da de caniço, guardada por homens 

de aspecto zangado.

Os jornalistas assistem à últi-

ma parte do encontro com o OE 

e depois disparam as perguntas. 

O foco é o encontro com Gue-

buza. Dhlakama, como “chefe da 
casa”, faz o papel de MC (mestre 
de cerimónias). Dá ordens sobre a 
cozinha e os beberetes. Há chima, 
arroz fresco, batata da Gorongosa 
frita com a pele, galinha na brasa, 
caril de cabrito, bife de vaca. Há re-
frescos, vinho sul-africano, whisky 
“Chivas”, espumante para um brin-
de de despedida.
Há muitas “fotos recordação”. Cada 
jornalista quer a sua. Dhlakama ri 
muito. Diz que mantém o acampa-
mento com dinheiros pessoais, tra-
ta a maior parte dos jornalistas pe-
los nomes próprios, comenta com 
detalhe acontecimentos nacionais e 
internacionais. Uma antena satélite 
dá-lhe acesso a duas das redes com 
canais fechados estabelecidas em 
Moçambique.
Mesmo neste aparente pedaço de 
paraíso, Dhlakama reconhece que 
é muito duro voltar a viver “nestas 

condições”. Mas, nas suas próprias 

palavras: (Ainda) “não posso ir a 

Maputo”. F.L.

Governo e Renamo extremam posições

O 
secretário para Mobilização 

e Propaganda da Frelimo, 

Damião José, chamou a 

imprensa, na manhã desta 

quinta-feira, para repudiar, aquilo 

que apelidou da falta de vontade 

política da parte do líder da Rena-

mo, Afonso Dhlakama, em resolver 

a actual crise político-militar.

Segundo o porta-voz do partido no 

poder, a Frelimo condena a “atitude 

irresponsável” do líder da Renamo 

de impor condições para se encon-

trar com o presidente da República, 

Armando Guebuza.

Para Damião José, o comportamen-

to de Afonso Dhlakama não passa 

de uma manobra inequívoca para 

se esquivar do diálogo com o Presi-

dente da República.

“Ao impor condicionalismos para 

se encontrar com o Presidente da 

República, o dirigente da Renamo 

vem provar aquilo que o presidente 

disse no passado dia 25 de Junho de 

que Afonso Dhlakama é que se está 

a escapar”.

O pronunciamento do porta-voz da 

Frelimo verifica-se numa altura em 

que o Governo e a Renamo estão 

reunidos em mais uma ronda de di-

álogo com vista a preparar o encon-

tro entre o chefe do Estado moçam-

bicano e o presidente da Renamo.

O porta-voz da Frelimo diz que o 

líder da Renamo fala de paz, mas na 

realidade “está contra a paz”.

Entende Damião José que o líder 

da Renamo não tem legitimidade 

para impor condicionalismos ao 

presidente da República, porque no 

seu entender, Armando Guebuza 

é o mais alto magistrado da nação 

e merece respeito como órgão  do 

Estado.

“Armando Emílio Guebuza é o pre-

sidente de todos os moçambicanos 

incluindo o próprio líder da Rena-

mo, pelo que este não pode impor 

condicionalismos para dialogar com 

o chefe de Estado. A Frelimo rea-

firma a sua abertura ao diálogo. O 

presidente da Renamo deve vir a 

Maputo para dialogar com o chefe 

de Estado porque esta é a capital da 

República”, disse.

Damião José reiterou que o desar-

mamento da Renamo é urgente 

porque com os acontecimentos de 

Muxúnguè e Savane ficou claro 

que a continuação dos homens ar-

mados da Renamo é um atentado à 

segurança e à estabilidade nacional. 

(R.S)                 

Frelimo condena Dhlakama  

Afonso Dhlakama no seu santuário em Satunjira
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Obama não teme a China 
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O 
pavilhão gimnodesportivo 

do campus da Universidade 

de Joanesburgo no Soweto 

não tinha espaço para mais 

ninguém, no último Sábado. A sua 

capacidade de 600 pessoas sentadas 

estava totalmente esgotada.

Por razões que se prendem com a 

segurança do Chefe de Estado mais 

protegido do mundo, as operações 

para a entrada dos convidados e dos 

homens e mulheres da imprensa co-

meçaram sensivelmente às 12:00 ho-

ras e terminariam duas horas depois. 

A partir daí, tudo estava encerrado.

A entrada da figura de cartaz, o Pre-

sidente Barack Obama, seria anun-

ciada, como estava previsto às 15.30 

horas, pela apresentadora da estação 

privada de televisão E-Tv, Nkepile 

Mabuse, a moderadora do programa.

Era assim que no seu estilo NBA, 

Obama subia ao estrado montado 

no meio do campo e a partir de onde 

transmitiria a sua mensagem para 

audiências seleccionadas e ligadas 

por um circuito fechado de televisão 

em Kampala, Lagos e Nairobi.

Obama relatou como os aconte-

cimentos de 16 de Junho de 1976, 

nessa altura na idade dos 15 anos, 

influenciaram o seu pensamento 

político no futuro como membro do 

Senado dos Estados Unidos.

A referência ao Soweto era inevitá-

vel. A menos de três quilómetros do 

local onde se encontrava, há 27 anos, 

jovens estudantes reivindicando o 

direito de não serem ensindados 

numa língua que limitaria as suas 

opções no futuro — o Afrikaans — 

orquestraram uma revolta que daí 

em diante transformaria de forma 

radical o curso da luta pela liberdade 

na África do Sul.  

Obama salientou que o Soweto, de 

onde surgiram também eminentes 

personalidades como Nelson Man-

dela e Desmond Tutu, “é onde as 

pessoas aprenderam a lição de que o 

futuro estava nas suas mãos”.

“A história do Soweto inspira as 

vossas vidas”, disse Obama. “Mas 

tenham atenção, inspira a mim tam-

bém. A revolta aqui ajudou a abrir a 

minha mente para um mundo mais 

amplo, e para a nossa responsabili-

dade de escolher entre a justiça e a 

injustiça, entre o mal e o bem”.

Obama esteve pela primeira vez na 

África do Sul como Senador em 

2006, tendo nessa altura tido a opor-

tunidade de visitar o monumento de 

Hector Pieterson, dedicado ao pri-

meiro jovem a ser morto pela polí-

cia do apartheid durante o massacre 

do Soweto, e cuja fotografia correu 

todo o mundo, tornando-se num dos 

principais símbolos da luta de liber-

tação da África do Sul.

Agora, disse Obama, “sinto-me 

honrado em voltar ao Soweto como 

Presidente dos Estados Unidos”. 

Obama encontrava-se na África do 

Sul como parte da  sua segunda visi-

ta ao continente africano desde que 

foi eleito pela primeira vez como 

Presidente dos Estados Unidos em 

2008. A digressão, que começou no 

Senegal no dia 26 de Junho, termi-

nou na última terça-feira na Tanzâ-

nia.

A audiência de Obama no Soweto 

era constituída maioritariamente 

por jovens estudantes, o grupo etário 

que o Presidente dos Estados Uni-

dos acredita ser necessário influen-

ciar para provocar uma transforma-

ção positiva no continente africano. 

Os jovens, de idades compreendidas 

entre os 18 e 35 anos, são líderes 

destacados em organizações públi-

cas, privadas e cívicas. 

Mas entre estes jovens estavam 

também presentes eminentes figu-

ras africanas que se destacaram no 

mundo de negócios, nomeadamente 

o homem mais rico de toda a África, 

o nigeriano Aliko Dangote, o mais 

rico da África do Sul e o segundo de 

África, Patrice Motsepe, com uma 

fortuna estimada em 22 biliões de 

Randes, para além do multimilioná-

rio Richard Maponya, que ganhou 

a sua fortuna no negócio de retalho 

nos principais bairros anteriormen-
te destinados à população negra da 

África do Sul. Em 2007, na presença 

de Nelson Mandela, ele inaugurou 

o Maponya Mall, o maior centro 

comercial do Soweto, e que se loca-

liza não tão distante do local onde 

Obama realizou o encontro com os 

jovens. 

A aposta de Obama na juventude 

como o principal factor de mudan-

ça em África levou-o a lançar, em 

2010, a Iniciativa Africana de Jovens 

Líderes. No Soweto, o Presidente 

americano anunciou um plano para 

reforçar a iniciativa, lançando um 

programa de estudos para a forma-

ção de líderes cívicos e empresariais 

africanos nos Estados Unidos. 

O programa, com a designação ofi-

cial de Washington Fellowship for 

Young African Leaders, consistirá 

na oferta de bolsas de estudo para 

jovens africanos desenvolverem os 

seus conhecimentos em universida-

des e colégios públicos e privados 

dos Estados Unidos.  

“Este não será o programa mais caro 

que temos, mas acredito que acabará 

sendo um dos mais importantes. É 

importante para mim, pessoalmente, 

porque é a melhor forma de mostrar 

a confiança que deposito em todos 

vós”, disse Obama.

Obama disse que o programa terá 

como foco o desenvolvimento de 

qualidades de liderança em matérias 

cívicas, de administração pública e 

de negócios, conhecimentos que 

considera que os jovens africanos 

irão necessitar “para servirem as vos-

sas comunidades e iniciarem e de-

senvolverem negócios”.

“E vocês irão interagir com america-

nos de todos os estratos sociais, por-

que os nossos cidadãos — especial-

mente os jovens — podem também 

aprender de vocês. Irão encontrar-se 

com líderes empresariais, oraniza-

ções não lucrativas e do governo, in-

cluindo eu próprio. E espero encon-

trar-me convosco numa cimeira que 

irei organizar em Washington, por-

que quero ouvir directamente de vo-

cês — as vossas aspirações, sonhos, o 

que podemos alcançar juntos”, disse. 

Em resposta à pergunta de uma 

jovem jurista sul-africana, sobre se 

o seu governo renovaria a AGOA, 

uma lei americana que isenta produ-

tos africanos de direitos de impor-

tação nos Estados Unidos, quando 

esta expirar em 2015, Obama disse 

que iria trabalhar com o Congresso 

para garantir que tal aconteça, subli-

nhando que África não pode conti-

nuar a ser só exportadora de matéria 

prima. 

“Não gostaria que África continuas-

se a ser apenas uma fonte de maté-

rias primas das quais outros, noutros 

lugares, continuam a fazer lucros… 

queremos que pequenos e médios 

empresários aqui em África vejam 

o seu potencial não só nos mercados 

locais, mas que possam vender os 

seus produtos e serviços em todo o 

mundo, e tragam os seus lucros de 

volta para a África, reinvestirem em 

África e darem emprego a mais afri-

canos”, disse Obama.

Para o Presidente americano, os Es-

tados Unidos querem ser um parcei-

ro comercial de referência em África. 

“E notem que não fazemos isso por 

uma questão de caridade. Fazêmo-lo 

porque se África prosperar, então te-

remos um mercado de gente que vai 

precisar de comprar iPADS e aviões 

Boeing, e todos os bons produtos 

que produzimos; e África é o con-

tinente mais jovem, o que significa 

que demograficamente esta será a 

maior porção do mercado mundial”.

África não deve só preocupar-se em 

exportar para mercados do além-

-mar, notou Obama. África precisa 

também de desenvolver infra-estru-

turas regionais que permitam um 

maior fluxo comercial entre os países 

do continente.

“Uma das coisas em que estaremos 

muito interessados é trabalharmos 

com a União Africana, bem como 

as várias organizações regionais para 

encontrar formas de começar a ligar 

mercados dentro de África”, subli-

nhou.

A partir de Nairobi, uma jovem que-

niana quis saber que impacto tinha 

na política externa dos Estados Uni-

dos em relação ao Quénia, o facto de 

este país estar a virar as suas  relações 

comerciais para o Extremo Oriente, 

em particular a China.

É uma pergunta que tem sido re-

corrente durante esta visita, e em 

resposta à qual Obama diz acreditar 

que todos devem estar envolvidos 

em África. “Quero a China, quero a 

Índia, quero o Brazil, e quero a Sin-

gapura — todos, venham para Áfri-

ca, porque seis das dez economias 

em rápido crescimento no mundo 

estão precisamente aqui em África”.

Obama acrescentou que os países 

africanos podem fazer negócios com 

qualquer outro país do mundo, mas 

que sejam quais forem os parceiros, 

é importante garantir que há ganhos 

que trazem benefícios para o povo 

e contribuem para um desenvolvi-

mento mais equilibrado.

“Se alguém está a construir uma 

estrada aqui em África, é preciso 

garantir que os trabalhadores são 

africanos. Se tiver que haver uma in-

dústria de transformação de matéria 

prima, então que algumas dessas in-

dústrias estejam localizadas aqui em 

África”, disse Obama. 

O Presidente americano teve que se 

explicar também das razões que o 

levaram a evitar incluir o Quénia no 

seu roteiro. Obama é descendente de 

um queniano e a expectativa natural 

era de que por uma questão de afi-

nidade, ele faria uma escala naquele 

país.

Mas como disse Obama, este não é 

o momento. “Com uma nova admi-

nistração que também tem que gerir 

algumas questões internacionais em 

torno do Tribunal Penal Interna-

cional (TPI), não achei que fosse o 

momento oportuno para eu visitar”, 

disse, referindo-se ao facto do Presi-

dente e Vice-Presidente do Quénia, 

respectivamente Uhuru Kenyatta e 

William Ruto, serem arguidos num 

processo-crime que corre junto do 

TPI devido ao seu alegado envol-

vimento na violência política que se 

seguiu às eleições de 2007.
A conversa de Obama com os jovens 
foi, de um modo geral, caracterizada 
por questões que têm a ver com o 
desenvolvimento, o comércio, capital 
humano, transparência e boa gover-
nação. 
Só a participação a partir de Lagos 
desviaria o tom da conversa para 
aquilo que constitui uma das princi-
pais vertentes de toda a política ex-
terna dos Estados Unidos na última 
década: a luta contra o terrorismo. 
Considerando que a guerra contra o 
terrorismo já lá vai há alguns anos, 
será que o Presidente considera que 
esta guerra está a ser ganha, visto 
que novos grupos terroristas estão a 
surgir em África? Questionou Aisha 
Myna.
Talvez pensando nas características 
do país de onde a pergunta veio, e 
que nos últimos  tempos tem estado 
envolvido numa guerra sem tréguas 
com o grupo fundamentalista Boko 
Haram, Obama tentou ligar a pro-
pensidade de existência de células 
terroristas à incapacidade de gover-
nos de criar um ambiente favorável 
para o desenvolvimento.
“Acredito fortemente que o terroris-
mo tem maiores probabilidades de 
surgir e enraizar-se onde países se 
mostram incapazes de corresponder 
às aspirações dos seus povos, e onde 
há focos de conflito e frustrações la-
tentes que não tenham sido devida-
mente resolvidas”, sublinhou.
Mas tentou desfazer qualquer equí-
voco quanto à ideia de que os Estdos 
Unidos querem intervir militarmen-
te para combater focos de terrorismo 
em África.
“Esta ideia de que queremos es-
tar mais envolvidos militarmnente 
em todo o mundo é simplesmente 
falsa”, disse Obama. “Em primei-
ro lugar, custa muito dinheiro, e os 
Estados Unidos, como qualquer 
país no mundo, tem que pensar no 
seu orçamento. E onde intervimos 
muitas vezes não o fazemos com a 
devida eficácia porque a menos que 
a população local se imponha contra 
o terrorismo, acabamos sendo vistos 
como intrusos”.
Para Obama, a política dos Estados 
Unidos na luta contra o terrorismo 
em África deve baseiar-se na coope-
ração com a União Africana, refor-
çando a capacidade desta organiza-
ção de enviar forças de manutenção 
da paz onde for necessário.
“Queremos que os Estados Unidos 
se mantenham distantes e concen-
trarmo-nos na produção e venda de 
iPADs e aviões”, disse.

INTERNACIONAL

Barak Obama na Universidade de Johanesburgo
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A 
Comunidade de Desen-

volvimento da África 

Austral (SADC) projecta 

investir cerca de USD 500 

biliões, nos próximos 15 anos para a 

viabilização de infra-estruturas ba-

silares para o alcance da integração 

regional dos países da região. 

O plano director de infra-estrutu-

ras da SADC tem um horizonte 

temporal de 15 anos, 2012-2027, 

cuja implementação será repartida 

em três quinquénios.

A primeira fase estende-se de 2012 

a 2017 e necessita de cerca de USD 

65 bilões, sendo que as duas sub-

sequentes vão compreender os anos 

2017/22 e 2022/27, o que necessita 

de um investimento global estima-

do em USD 500 biliões.

Com as atenções viradas ao primei-

ro projecto, a SADC realizou na 

passada semana, na capital do país, 

uma conferência sob o lema: “Ace-

lerar o Investimento em Infra-es-

truturas através de Financiamento 

Sustentável e Inovador”. 

A conferência tinha como principal 

objectivo estimular os investidores 

para um potencial financiamento 

de projectos em infra-estruturas 

contidos no plano de acção de cur-

to prazo.

Segundo Tomaz Salomão, se-

cretário executivo da SADC, no 

presente momento as áreas mais 

prioritárias são as de Energia, 

Transporte, Água, Metereologia, 

Turismo e Tecnologias de Informa-

ção e Comunicação (Tic´s). 

Salomão aponta que o investi-

mento nestes sectores vai acelerar 

a integração regional e a criação 

de uma zona de comércio livre até 

2014, que vai englobar a SADC, 

África oriental e a COMESA. 

Destacou também que estes por-

jectos vão desempenhar um papel 

importante como catalizadores de 

investimento para a zona, visto que 

haverá mais facilidades de circula-

ção e a redução drastíca do tempo 

de espera nas fronterias será uma 

realidade. 

O secretário executivo da SADC 

garantiu que estes projectos de-

verão seguir modelos standards 

de qualidade, de modo a garantir 

durabilidade e retorno de investi-

mento. Esta acção visa desencorajar 

certas práticas que se verificam na 

zona, nas quais aloca-se avultados 

investimentos em obras sem quali-

dade.

“Não há desenvolvimento sem 

obras de qualidade, pelo que temos 

de aprender com os erros do passa-

do e não admitir sermos receptácu-

los de obras substandards que nos 

vão atrasar”, apelou.

Os parceiros financeiros e de inves-

timentos, como é o caso do Ban-

co Africano de Desenvolvimento 

(BAD), Banco Mundial (BM), 

Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e Departamento para a Aju-

da Internacional (DFID), do Reino 

Unido, demonstraram o seu come-

timento em investir nos projectos 

da SADC, visto que as infra-estru-

turas são crucias para o desenvol-

vimento. Contudo, apelaram à ca-

pacitação de capital humano nestas 

áreas de modo que o investimento 

seja duradoiro. 

O presidente da República e em 

exercício da SADC, Armando 

Guebuza, que dirigiu a cerimónia 

de abertura do evento, disse na 

ocasião que as infra-estruturas de-

sempenham um papel crucial na 

promoção do conhecimento mútuo 

entre os cidadãos e das suas diver-

sas riquezas na complementarida-

de entre as economias, bem como 

no aprofundamento da integração 

regional. Deste modo, o bloco re-

gional também está empenhado na 

criação de um ambiente favorável 

para a atracção de investimento 

público e privado. 

Guebuza referiu ainda que a 

SADC está igualmente empenha-

da na criação de instituições de 

promoção de investimentos nos 

Estados-Membros, que assegurem 

a harmonização de procedimentos 

em conformidade com o Protocolo 

de Finanças e Investimento.

Para o presidente em exercício da 

SADC, o objectivo é levar as infra-

-estruturas a desempenharem um 

papel mais preponderante “na re-

alização do sonho dos sonhadores 

da SADC, o sonho de uma região 

livre da pobreza, próspera, integra-

da e em paz”.

Enquanto isso, o ministro moçam-

bicano dos Negócios Estrangeiros 

e Cooperação, Oldemiro Baloi, que 

falava no decurso do encerremanto 

da conferência de dois dias, disse 

acreditar no sucesso do evento vis-

to que os debates convergiram na 

necessidade do estabelecimento de 

um padrão minimamente aceitável 

de infra-estruturas nos seis sectores 

prioritários, com vista a permitir 

um funcionamento efectivo das 

economias da região e promover 

o acesso dos cidadãos da SADC 

às infra-estruturas como forma de 

reduzir as assimetrias.

Baloi apontou também que a cres-

cente demanda de energia eléctrica 

na região, que regista um incre-

mento de 5% todos os anos, princi-

palmente motivada pela descoberta 

de importantes reservas de recursos 

naturais e consequente necessida-

de da sua prospecção e exploração, 

constitui a maior preocupação da 

SADC, daí que o sector de energia 

tenha estado no topo das priorida-

des nesta Conferência. 

A segunda maior prioridade é o 

sector dos transportes, especial-

mente no que diz respeito aos Cor-

redores de Desenvolvimento, dada 

a sua relevância no incremento da 

mobilidade de pessoas e de bens 

na Região da SADC, como factor 

chave para a partilha dos recursos 

humanos e naturais, bem como o 

seu uso para benefício comum dos 

países e Povos da África Austral.

SADC debate infra-estruturas
Por Argunaldo Nhampossa

Os restos mortais do 

Monsenhor Joaquim 

Mabuiangue, falecido 

no passado dia 28 de 

Junho na África do Sul, foram 

a enterrar nesta quarta-feira, 

no Cemitério de Malehice, 

distrito de Chibuto, em Gaza.

De 75 anos de idade, dos quais 

48 dedicados ao sacerdócio, 

Mabuiangue faleceu na África 

do Sul, onde se encontrava in-

ternado para cuidados médicos 

desde o dia 22 Maio.

O estado de saúde de Ma-

buiangue começou a agravar-se 

a 3 de Maio, depois da perigri-

nação ao Santuário da Nossa 

Senhora de Fátima da Namaa-

cha e foi internado no Hospital 

Central de Maputo (HCM). 

A 22 de Maio foi transferido 

para a Life Benthurst Clinic, 

na África do Sul, onde veio a 

falecer na sexta-feira dia 28 de 

Junho pelas 5.00 horas.

O último adeus a Mabuiangue 

teve lugar nesta terça-feira na 

Sé Catedral em Maputo, onde, 

para além de importantes figu-

ras da Igreja, prestaram home-

nagem ao monsenhor o antigo 

chefe de Estado moçambicano, 

Joaquim Chissano e a Presiden-

te da Assembléia da República, 

Verónica Macamo.          (I.Z)

Adeus, 
Monsenhor 
Mabuiangue



7Savana 05-07-2013 PUBLICIDADE



8 Savana 05-07-2013SOCIADADE

O 
partido Frelimo, a nível do 

município da Maxixe, já 

tem os seus pré-candidatos 

para a eleição da figura que 

irá concorrer a presidente daquela 

autarquia nas eleições programadas 

para 20 de Novembro deste ano.

Trata-se de José Saloque (antigo 

secretário da OJM na Maxixe), 

Mamudo Abdul (ex-vereador no 

primeiro mandato do Narciso Pe-
dro), Cândida Rafael Matsinhe 
(antiga professora primária), Simão 
Rafael, até então primeiro secretá-
rio do partido na Maxixe e Ernesto 
Tafula, delegado do Instituto Na-
cional das Actividades Económicas 
em Inhambane. 
Ao que o SAVANA apurou, o pro-
cesso de selecção promete fazer 
correr muita tinta, devido às dis-
putas internas que já começaram a 
emergir naquela autarquia. 
O actual edil da Maxixe, Narciso 
Pedro, que já vai no seu terceiro 
mandato, não figura na lista dos 
pré-candidatos, situação atribuída 
aos vários escândalos em que se viu 
envolvido. 

“O clima para ele tentar outro 

mandato não é favorável”, afiaçou-

-nos uma fonte ligada ao Secre-

tariado provincial da Frelimo em 

Inhambane.

Narciso Pedro fora da corrida
-Disputa tictánica nas internas da Frelimo em Inhambane 

Por Eugénio Arão, em 
Inhambane

As makas do edil
Narciso Pedro chegou a presidente 

do município de Maxixe, em 1998, 

nas primeiras eleições aurtáquicas 

na história do país, onde a Frelimo 

concorreu sozinha na sequência do 

boicote da oposição liderada pela 

Renamo.

Contudo, os três mandatos de Nar-

ciso Pedro na autarquia de Maxixe 

têm sido marcados por sucessivos 

escândalos. 

Lembre-se que em 2003, Narciso 

Pedro, de 68 anos de idade, indig-

nou meio mundo, na chamada ter-

ra de boa gente, ao eternizar o seu 

nome numa das poucas ruas asfal-

tadas da cidade da Maxixe.

Numa justificação classificada 

como patética pela opinião pública 

naquele ponto do país, o edil disse: 

“o Conselho Municipal de Maxixe 

decidiu atribuir o meu nome a uma 

das avenidas da cidade e fê-lo com 

a autorização da respectiva Assem-

bleia Municipal”.

A tal deliberação, que levou o nú-

mero 13/AM/2003, foi na altura 

assinada pelo presidente da Assem-

bleia Municipal de Maxixe, Carlos 

Jaime Mourana, a 31 de Outubro 

de 2003. 

Este ano Narciso Pedro foi acusado 

pelo Gabinete Provincial de Com-

bate à Corrupção de envolvimento 

no crime de abuso do cargo ou fun-

ção e co-autoria no crime de desvio 

de fundos do Estado. 

Em causa está um rombo financei-

ro nos cofres municipais avaliado 

em pouco mais de 1.3 milhão de 

meticais. A acusação já deu entrada 

no Tribunal Provincial de Inham-

bane a quem cabe decidir se leva o 

edil ao julgamento.

“Internas” históricas? 
Pela primeira vez, em 15 anos de 

autarcização, os camaradas irão, 

pela primeira vez, naquela autar-

quia experimentar uma democracia 

interna. 

Porém, dos nomes anteriormente 

mencionados, apenas dois possuem 

credenciais políticos suficientes 

para dirigir aquela autarquia, con-

siderada como o pulmão econó-

mico da província de Inhambane. 

Trata-se de Ernesto Tafula e Simão 

Rafael. Na verdade, são estes que já 

estão a agitar o ambiente político 

na Maxixe. 

São figuras consideradas politica-

mente activas no seio do partido 

Frelimo em Maxixe, nomeadamen-

te, Simão Rafael, actual primeiro 

secretário do partido Frelimo. 

Todavia, os outros três candidatos 

pontificam apenas como candida-

tos cosméticos. Aliás, vão alimen-

tar a chamada “democracia interna 

dissimulada” que é bastante recor-

rente nas formações políticas em 

Moçambique. 

Votos divididos 
Efectivamente, os próximos dias 

prometem apaixonantes episódios. 

É que, ao que o SAVANA soube 

de fontes seguras do partido, Simão 

Rafael reúne considerável apoio da 

juventude, organização dos profes-

sores e empresariado local. 

Por sua vez, Ernesto Tafula, antigo 

inspector da educação é apontado 

como delfim de Narciso Pedro e da 

ala conservadora do partido. 

Simão Rafael, licenciado em Geo-

grafia e História, pela Universida-

de Pedagógica (UP), é natural de 

Massinga. Ernesto Tafula é técnico 

superior em matéria de contabili-

dade, feito conseguido pela porta 

da Universidade Mussa Bin Bique. 

É natural da Maxixe. 

O deputado Gildo Muaga é o ho-

mem que a Frelimo despachou de 

Maputo para Maxixe para chefiar a 

brigada provincial. O candidato de-

finitivo da Frelimo só será conheci-

do a 03 de Agosto do ano corrente. 

Quatro funcionários do go-

verno distrital de Inhasso-

ro estão sob investigação 

do Gabinete Provincial de 

Combate à Corrupção em Inham-

bane, indiciados de terem sacado 

fraudulentamente dos cofres do 

Estado mais de nove milhões de 

meticais. 

O mesmo cenário repete-se em Za-

vala, distrito mais a sul de Inham-

bane recentemente elevado à cate-

goria de município, onde servidores 

públicos desviaram fundos públicos 

avaliados em quatro milhões de 

meticais, no exercício económico 

de 2011/2012.

O Gabinete Provincial de Combate 

à Corrupção em Inhambane já está 

a investigar cerca de uma dezena de 

funcionários envolvidos no saque 

aos cofres do governo distrital de 

Zavala, o segundo mais populoso 

da província, depois da Massinga.

Ao que o SAVANA apurou, o nú-

mero de pessoas envolvidas pode-

rá subir nos próximos dias com o 

desenrolar das investigações, pois 

acredita-se tratar de uma rede bas-

Altos funcionários indiciados 
de corrupção  em Inhambane
- O saque é avaliado em pouco mais de 13 milhões de meticais   

Por Eugénio Arão, 
em Inhambane

tante ramificada. 

O processo 7/2013, referente ao 

caso de Zavala, e o 14/2013, do dis-

trito de Inhassoro, deram entrada 

no Gabinete de Combate à Cor-

rupção respectivamente em Março 

e Maio do corrente ano.

Por sua vez, o Gabinete entende 

que há matérias indiciárias relevan-

tes nos dois processos para levar os 

ora suspeitos ao julgamento.

“Eles usaram fundos públicos de 

forma abusiva. Estas atitudes de-

vem ser combatidas energicamente. 

O dinheiro do Estado não deve ser 

assumido como património indi-

vidual”, desabafou uma fonte do 

Gabinete.  

 
Detalhes 
O recurso a falsos concursos públi-

cos para obras públicas tornou-se 

a principal fórmula utilizada por 

funcionários para delapidar fundos 

do Estado em alguns sectores de 

administração pública em Inham-

bane.

Em Inhassoso, de acordo com 

testemunhas ouvidas pela nossa 

reportagem, o esquema é urdi-

do pelos funcionários locais que 

cobram avultadas comissões, no-

meadamente no apuramento dos 

mutuários no âmbito do fundo de 

desenvolvimento local (vulgo sete 

milhões de meticais) e nos concur-

sos públicos para fornecimento de 

bens e serviços.  

Aparentemente, alguns funcioná-

rios seniores da administração local 

caíram na armadilha do Gabinete 

de Combate à Corrupção ao nível 

da província de Inhambane.

Alguns cidadãos lamentam que a 

intervenção do órgão de combate à 

corrupção peca por ser tardia. “Foi 

tarde. Estes senhores já enrique-

ceram com dinheiro roubado do 

Estado”, assinala uma senhora, sem 

deixar identidade.

Em Inhassoro, os funcionários 

seniores indiciados no processo 

transferiam dinheiro para contas 

de singulares e pouco tempo depois 

iam levantar avultadas somas, em 

conluio com os titulares das contas. 

O 
jornalista e escritor 

Guilherme de Melo 

morreu sábado aos 82 

anos no hospital de 

São José, em Lisboa, onde es-

tava internado há três semanas 

devido a um cancro, segundo 

anunciou a família. 

Nascido em Lourenço Mar-

ques a 20 de Janeiro de 1931, 

Guilherme de Melo iniciou a 

sua carreira de jornalista em 

Moçambique onde trabalhou 

largos anos no “Notícias” e 

terminou-a no ‘Diário de No-

tícias’, para onde foi trabalhar 

depois de se ter mudado para 

Lisboa, em Outubro de 1974.

Guilherme de Melo foi um 

dos mais conhecidos jornalis-

tas do tempo colonial, tendo 

tido uma trajectória profissio-

nal controversa. Com o fotó-

grafo Carlos Alberto, também 

do “Notícias”, percorreu to-

das as frentes de guerra onde 

operava o exército português 

na luta contra o movimento 

de libertação. Mas, por outro 

lado, mantinha uma coluna de 

crítica social no jornal, “folhas 

Morreu Guilherme 
de Melo

dispersas”, onde expunha com 

grande virulência muitos abu-

sos e contradições do regime 

colonial. Ficou célebre a sua 

apaixonada defesa do jorna-
lista Abel Faife, um dos pou-
cos negros a trabalhar numa 
redacção colonial. Guilherme 
de Melo denunciou como ra-
cismo o facto de Faife ter sido 
impedido de entrar num res-
taurante da baixa da capital 
“por ser preto”. 
Já depois da independência 
esteve várias vezes em Mo-
çambique, incluindo a convite 
do presidente Samora Machel, 
um admirador da sua escrita. 
O livro “Os leões não dormem 
esta noite” foi visto como uma 
homenagem a Moçambique 
independente e a Samora Ma-
chel.  
De Melo iniciou-se na litera-
tura com ‘A Estranha Aventu-
ra: contos’ (1961), primeiro de 
uma da dezena e meia de livros 
que escreveu, entre os quais se 
encontram igualmente ‘Meni-
no Candulo, Senhor Coman-
dante’ (1974), ‘Os Leões Não 
Dormem Esta Noite’ (1989), 
‘Gaivota: um olhar (por den-
tro) da homossexualidade’ 
(2002) e ‘Crónicas de Bons 
Costumes’ (2004).
Guilherme de Melo era um 
homossexual assumido e deu 
a cara pelos movimentos “gay” 
em Portugal, o país de acolhi-
mento depois de abandonar 
Moçambique em 1974. 

(Redacção)
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Um golpe militar derru-

bou nesta quarta-feira 

o presidente do Egipto, 

Mohammed Mursi, eleito 

democraticamente. Em resposta à 

insatisfação de boa parte da popu-

lação, o exército tomou o poder, 

suspendeu a constituição e anun-

ciou que vai convocar eleições.

Mohammed Mursi era o primeiro 

presidente eleito pelas urnas na 

história do Egipto e foi derrubado 

praticamente como um ditador. 

Em vez dos quase 30 anos de Hos-

ni Mubarak, Mursi durou só um 

ano e três dias no cargo.

O Egipto, que não chegou a saber o 

que é uma democracia, volta agora 

às mesmas dúvidas do fim da dita-

dura Mubarak: para onde vamos? 

Quem nos governa?

Quem começou a responder a es-

sas perguntas foi um militar que 

chegou a chefe das Forças Armadas 

depois de nomeado pelo próprio 

Mohammed Mursi.

Pela TV estatal, o chefe das Forças 

Armadas anunciou que a consti-

tuição estava suspensa, que con-

vocaria eleições antecipadas e que 

o chefe do Supremo Tribunal vai 

assumir o país durante a transição.

A queda de Mursi foi recebida com 

uma gigantesca festa na mesma 

Militares derrubam Mohammed Mursi
-Reinado do substituto de Hosni Mubarak durou um ano e três dias no cargo
-Mursi está detido sob guarda dos militares

praça Tahrir que foi o cenário do 

derrube da ditadura Mubarak. 

Mais uma revolução popular bem-

sucedida? Golpe militar?

A multidão e os militares não 

chamam de golpe. Dizem que foi 

um mal necessário para devolver a 

estabilidade ao Egipto e colocar um 

novo presidente no lugar daquele 

que parte da população considera 

autoritário e ineficiente.

Antes de anunciar a queda do pres-

idente, o exército tomou conta das 

ruas do Cairo e fechou as saídas da 

cidade. Eles tinham ordens para 

impedir que Mohammed Mursi 

deixasse o país.

Mursi foi mantido sob custódia dos 

militares. Os militares chegaram 

a fechar as emissoras de TV que 

apoiam a Irmandade Muçulmana e 

prender funcionários.

Na sede da TV Al-Jazeera no Cai-

ro, os militares interromperam a 

transmissão ao vivo das comemo-

rações na praça Tahrir. Mais cedo, o 

agora ex-presidente do Egipto di-

vulgou uma mensagem na internet, 

que acabou sendo apagada.

Mursi dizia que as medidas anunci-

adas pelos militares são um golpe, e 

que continuava presidente. O mes-

mo conteúdo apareceu em mensa-

gens de um assessor de Mursi no 

Twitter.

Em uma delas, havia um pedido 

para que o povo não aceitasse o 

golpe militar.

Um derrube anunciado
Já era madrugada no Egipto e os 

manifestantes comemoravam a 

queda de Mohammed Mursi como 

se fosse uma festa de passagem de 

ano, o começo de uma nova era. 

Mas os protestos de apoio ao presi-

dente e a história recente do país 

lembram que é preciso ter  cautela.

Mursi chegou ao poder em Junho 

do ano passado depois de ganhar 

uma eleição apertada, na esteira da 

Primavera Árabe, do clamor por 

mudança. Em 2011, milhares de 

manifestantes foram às ruas prote-

star contra o governo do antecessor 

Hosni Mubarak.

O militar que governou o Egipto 

por quase 30 anos renunciou e foi 

condenado à prisão perpétua. O 

vento da democracia não soprou 

como o mundo esperava.

O descontentamento com Mursi 

começou em Novembro do ano 

passado, quando ele produziu um 

decreto que lhe dava super poderes 

e limitava a acção do judiciário. Foi 

a insatisfação do povo com a in-

fluência de grupos religiosos e com 

a combalida economia, porém, que 

apressou a derrocada do presidente.

O professor Moustafa Bayoumi, de 
origem egípcia, diz que a pressão 
dos manifestantes foi decisiva, e 
que um dos erros do governo foi 
defender apenas os interesses da 
Irmandade Muçulmana, o grupo 
político formado por fundamental-
istas islâmicos. 
“Eles prenderam quem era crítico 
ao governo, violaram direitos hu-
manos e as pessoas perceberam 
que não estavam representadas ali”, 
afirma.
A instabilidade política e a vi-
olência afugentaram investidores 
e também os turistas, importante 
fonte de renda do Egipto. A eco-
nomia começou a deteriorar-se. O 
crescimento caiu e o desemprego 
subiu para 13%, numa sociedade 
ainda muito desigual.
Com a tomada do poder pelos 
militares, Bayoumi não vê motivo 
para optimismo. “Eu tenho medo 
quando vêem os militares como 
salvadores da pátria. Hoje, depois 
do golpe, eles fecharam emissoras 
de TV. O Egipto precisa de insti-
tuições a funcionar: o Parlamento, 
o Judiciário e o Executivo. E os 
militares não podem garantir esse 

trabalho”, diz.

Na imprensa sul-africana nos 

últimos meses muito, tem sido 

escrito e falado sobre supos-

tas guerras internas dentro 

da vasta família Mandela, naquilo 

que tem sido descrito como sendo 

uma luta pelo controlo de um fundo 

fiduciário criado com o propósito de 

canalizar todas as receitas provenientes 

da venda de obras de arte relacionadas 

com Nelson Mandela e outras doações 

a si atribuídas por diversas entidades, 

incluindo o sector empresarial.

Mas a última batalha no seio da famí-

lia do primeiro Presidente da África 

do Sul tem contornos mais complexos, 

sendo a mesma personificada pela fi-

lha mais velha de Mandela, Makaziwe 

(também conhecida por Maki), de 59 

anos, e o seu neto primogénito Man-

dla, de 38 anos, que é também membro 

do parlamento pela bancada do Con-

gresso Nacional Africano (ANC).

Maki, que surge agora a assumir o 

papel de matriarca da família, depois 

de anos de relativa marginalização, é 

a única filha ainda viva do primerio 

casamento de Mandela, com Evelyn 

Mase.

Desde 2007, Mandla assume também 

o cargo de chefe do Conselho Tradi-

cional de Mvezo, a aldeia natal de Nel-

son Mandela, na província do Cabo 

Oriental. 

A batalha atingiu na semana passada o 

fórum judicial, quando 16 membros da 

família Mandela, entre filhos e netos, 

decidiram intentar uma acção exigindo 

que Mandla devolva os restos mortais 

de três filhos de Mandela transladados 

em 2011 da aldeia vizinha de Qunu, 

onde Mandela passou a sua infância, 

O feudo entre os Mandelas

para Mvezo. Diz-se que Mandla teria 

feito a transladação unilateralmente, 

sem consultar os outros membros da 

família, principalmente a sua única tia 

paterna, Makaziwe.  

Trata-se dos restos mortais de Them-

bekile, que morreu num acidente de 

viação em 1969; de Makgatho, pai de 

Mandla, falecido em 2005; e de Maka-

ziwe, a primeira filha de Mandela, que 

morreu quando ainda era bebé em 

1948. A actual Makaziwe foi baptiza-

da com o nome da sua falecida irmã. 

O Juíz Lusindiso Pakade decidiu a 

favor da família, obrigando Mandla a 

devolver os restos mortais para Qunu. 

Numa sociedade profundamente tra-

dicionalista, a família acredita que o 

sofrimento por que Mandela está a 

passar agora tem a ver com a reacção 

dos espíritos, em resposta ao alegado 

mau comportamento do seu neto. Ci-

ta-se, como um dos exemplos, a avaria 

da ambulância que transportou Man-

dela para o seu actual internamento no 

hospital 

A insistência da família em reenter-

rar os restos mortais dos três filhos 

de Mandela em Qunu prende-se com 

uma suposta vontade expressa pelo 

próprio Mandela, de ser enterrado em 

Qunu, junto dos filhos. 

De acordo com Verne Harris, director 

executivo do Centro Memorial Nelson 

Mandela, este lhe teria manifestado 

verbalmente várias vezes o seu desejo 

nesse sentido. 

“Madiba (Mandela) falou aos funcio-

nários do centro sobre este assunto en-

tre 2005 e 2009”, disse Harris. 

Na noite de 25 de Junho, elementos 

mais velhos da família visitaram o 

cemitério familiar em Qunu, para a 

realização de cerimónias destinadas 

a apaziguar os espíritos. O acto teve 

lugar depois de uma reunião “emo-

tiva e tensa” de toda a família, onde 

claramente Mandla ficou isolado. A 

acompanhar Maki estava a sua gran-

de amiga Lindiwe Sisulu, Ministra da 

Administração e Função Pública.

Mandla recorreu da decisão do Juíz 

Pakade, mas na quarta-feira desta se-

mana o tribunal confirmou a decisão 

anterior, e os restos mortais foram 

exumados na noite do mesmo dia, 

antes de serem submetidos a exames 

forenses e transportados de volta para 

Qunu, na quinta-feira. 

Falando numa conferência de impren-

sa na sua residência em Mvezo, na 

quinta-feira, Mandla lamentou que a 

decisão da família lhe retirava o poder 

natural de decidir sobre o destino dos 
restos mortais do seu próprio pai.
“Hoje cheguei à conclusão de que 
como herdeiro do meu pai, não tenho 
nenhuma palavra a dizer sobre onde 
ele deve permanecer, e de que não me 
foi dado um momento para expressar a 
minha própria opinião sobre o seu úl-
timo local de descanso”, disse Mandla. 
Questionou também a legitimidade da 
sua própria tia Makaziwe e de outros 
membros da família que a apoiaram 
na tomada da decisão, afirmando que 
de acordo com as suas tradições e cos-
tumes, ela, como uma mulher casada, 
deve se preocupar mais dos assuntos 
do seu lar, e não imiscuir-se sobre ma-
térias relacionadas com os Mandelas.
“Penso que nos próximos anos iremos 
perguntar uns aos outros sobre quem 
são os Mandelas, porque essa se tor-
nará a essência de para onde vamos a 
partir daqui; precisamos de nos definir, 

precisamos de estarmos claros sobre 

quem são os membros desta família, 

quando convocamos reuniões fami-

liares quem participa nessas reuniões”, 

acrescentou.

    

Mohammed Mursi

Mandla Mandela
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limo e a Renamo. “Isso mostra que 

Moçambique estagnou em termos 

de desenvolvimento da cidadania 

e, como consequência, é que até 

hoje continuamos a viver reféns 

dos dois protagonistas do Acordo 

da Paz”, disse.

Analisando a actual situação políti-

co-militar, Egídio Vaz referiu que 

o Governo e a Renamo passaram 

os últimos 20 anos, debaixo de um 

contrato secreto e hoje verifica-se 

uma rotura desse tratado que os 

dois não querem que o povo saiba.

“Na tentativa de gestão desse con-

trato secreto foram se abrindo 

várias fissuras e que hoje atingiram 

proporções alarmantes cuja rectifi-

cação vai levar muito tempo. Infe-

lizmente o povo é que está a sofrer 

com isso”, lamentou.

Quanto à desmilitarização da 

Renamo, o historiador diz que 

será um processo longo pelo que 

o Governo não pode impor que 

isso se verifique num curto espaço 

de tempo. “O Governo deve criar 

condições para que as partes as-

sumam compromissos para a paz 

prevalecer”.

“Estamos perante um fra-
casso da política”, Jaime 
Macuane 
Para o analista e docente universi-

tário, José Jaime Macuane, a ten-

são político-militar que se vive no 
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N
a manhã desta terça-feira 

o Cine Teatro Gilberto 

Mendes abriu as portas 

não para as tradicionais 

sessões de teatro, mas para aco-

lher uma sessão de debate sobre o 

estado da Nação, numa altura em 

que continua por ultrapassar o di-

ferendo político-militar que opõe 

o Governo e a Renamo, principal 

partido na oposição.

Com cerca de 800 assentos, o Cine 

Teatro Gilberto Mendes viu a sua 

capacidade lotada e houve pessoas 

que permaneceram de pé durante 

o encontro que durou pouco mais 

de cinco horas. Jovens e adultos, 

estudantes, trabalhadores, políti-

cos, académicos, membros de 

organizações da sociedade civil, 

desmobilizados de guerra e anti-

gos trabalhadores da extinta RDA 

(República Democrática Alemã) 

juntaram-se ao evento organizado 

pelo Parlamento Juvenil. No seu 

discurso de abertura, o presidente 

do movimento que congrega várias 

organizações de jovens, Salomão 

Muchanga, disse: “os recentes si-

nais de fractura da paz caracteri-

zados por ataques a quartéis mili-

tares e viaturas civis na zona centro 

do país, que causaram vítimas 

humanas e prejuízos à economia, 

levantam questionamentos sobre 

o estado da Nação, num país que 

era conhecido como exemplo de 

estabilidade, gestão de conflito e 

manutenção da paz”. 

O presidente do Parlamento Ju-

venil apontou ainda como sinais 

preocupantes, “o aprofundamento 

da fraqueza das instituições do 

Estado, a intolerância entre os par-

tidos políticos e a diminuição da 

confiança do cidadão em relação 

ao sistema político, o que tem cul-

minado com níveis maiores de ab-

stenção nos processos eleitorais”.

Discutir Moçambique enquanto 

comunidade de destino não deve 

ser uma prerrogativa apenas dos 

partidos políticos, mas um de-

ver de todo o cidadão. “É preciso 

que nós todos, de forma inclusiva, 

articulada e tolerante, possamos 

pensar Moçambique, reflectindo 

seriamente sobre o estado Nação”, 

disse Muchanga.

Em meio a reflexões dignas de 

registo, houve muito extremismo 

e um radicalizar de posições, ainda 

assim ovacionados pela plateia que 

apelava, em coro entusiasta, para 

mudanças políticas nos próximos 

ciclos eleitorais.

O SAVANA resume algumas in-

tervenções mais significativas fei-

tas no encontro que resultou numa 

declaração a ser encaminhada às 

lideranças políticas do país.

que dirige o Governo tendo sem-

pre presente a preocupação com a 

paz, pois está ciente de que só com 

a paz há desenvolvimento, só com 

a paz se combate a pobreza. 

“Quando partimos para um de-

safio, temos que ser optimistas. 

Temos que querer uma vitória. Se 

vamos a um desafio já derrotados, 

será muito fácil perder, pelo que 

temos de ser optimistas no sentido 

de que o bom senso vai predomi-

nar entre as partes que estão neste 

momento em diálogo. A Frelimo 

sempre pautou pelo diálogo e tol-

erância para resolver qualquer que 

seja o diferendo”.              

“Guebuza não está inte-
ressado na estabilidade”, 
Domingos Mabote, da 
Renamo  
Analisando as questões que ac-

tualmente dividem o Governo e 

a Renamo, Domingos Mabote, 

representante do maior partido na 

oposição em Moçambique, disse 

que 21 anos após os Acordos de 

Roma há pontos que ainda pre-

cisam de ser revisitados na medida 

em que o Governo não está a enca-

rar o acordo com muita seriedade.   

O representante da Renamo vol-

tou a acusar o Chefe do Estado e o 

Governo de não estar interessado 

com a estabilidade política do país.

“Um dos pontos que a Renamo 

apresentou ao Governo para ser 

debatido está relacionado com 

a questão das Forças de Defesa 

e Segurança. Como é que hoje o 

Governo apresenta a proposta da 

desmilitarização dos homens da 

Renamo como ponto prévio? Esse 

ponto não cabe na matéria de Def-

esa e Segurança?”, questionou Ma-

bote, acusando o Governo de pro-

vocar impasses para depois acusar 

a Renamo. 

           

“Arrogância de Guebuza 
está a afundar o país”, 
Ismael Nhacuave, do MDM   
Ismael Nhacuave, representante do 

MDM (Movimento Democrático 

de Moçambique), tomou da pa-
Em Moçambique as intervenções 

da Polícia, do Ministério Público e 

dos Tribunais só se verificam quan-

do é para prender, julgar e conde-

nar membros e simpatizantes dos 

partidos da oposição. Quando são 

partidários da Frelimo a cometer 

distúrbios, as autoridades não se 

fazem sentir”.

 “Há tendências de exclu-
são”, Egídio Vaz 
Para o historiador e analista políti-

co, Egídio Vaz, 21 anos depois da 

assinatura do Acordo Geral de 

Paz não se explica que até hoje o 

percurso político de Moçambique 

continue a ser definido pela Fre-

país mostra que estamos perante 

um fracasso da política.

No entender do académico, é 

penoso que 21 anos depois da assi-

natura do Acordo Geral da Paz e 

38 anos depois da Independência 

Estado da Nação em diferentes perspectivas
– debate foi organizado pelo Parlamento Juvenil

Por Raul Senda e Emídio Beúla
Fotos de Urgel Matula

lavra para dizer que o seu par-

tido não está indiferente à tensão 

político-militar que se vive no país.

O representante do MDM en-

tende que as urnas são as melhores 

armas para se ultrapassar a tensão 

político-militar que se vive no país.

 “Como todos sabem, os nossos 

membros são detidos e condenados 

sem razões convincentes, as nossas 

sedes são incendiadas ou vandali-

zadas e as pessoas que se identifi-

cam com o MDM são agredidas. 

Estes factos verificam-se nas bar-

bas das autoridades que velam pela 

segurança e ordem públicas, mas 

em nenhum momento reagem. 

ainda não há sociedade civil, o que 

na verdade existe são organizações 

que procuram defender seus inter-

esses. 

“Nós como cidadãos temos que agir 

independentemente das represáli-

as que daí possam advir, sabemos 

que há intimidações, perseguições, 

limitações, mas temos que ir à luta. 

A intolerância política, a exclusão 

social, a prepotência e as injustiças 

só podem acabar com a união do 

povo. Por isso vamos à luta”, ape-

lou.    

“Moçambique está a mu-
dar e ninguém vai parar”, 
Custódio Duma  
Custódio Duma, activista e presi-

dente da Comissão Nacional dos 

Direitos Humanos, interveio para 

dizer que o caminho da mudança 

Nacional, o país ainda não tenha 

um exército único. “Isto mostra 

que ao logo desse todo tempo, os 

políticos não tiveram capacidade 

necessária para limar os problemas 

que hoje nos colocam nesta crise. 

Veja que durante 20 anos, em nen-

hum momento na nossa agenda 

política discutimos o que queremos 

das Forças de Defesa e Segurança 

num sistema democrático. O for-

mato actual das Forças de Defesa e 

Segurança foi concebido de forma 

teriza pela arrogância, prepotência, 

ambição desmedida pelo poder 

político e económico. O nosso 

Presidente não quer deixar o poder 

independentemente da vontade 

do seu partido e do povo e como 

consequência disso o país está a 

caminhar para a guerra”.

 “Preservar o legado de 
Joaquim Chissano”, Irae 
Lundin 
Para Irae Lundin, analista e do-

cente universitária, a paz não é 

monopólio nem da Frelimo nem 

da Renamo, mas de todos os 

moçambicanos. 

a obedecer certos comandos e não 

à Constituição da República”.

A excessiva militarização da polí-

cia faz com que a estrutura política 

do país se personalize em torno da 

Frelimo e da Renamo, quando na 

essência devia se circunscrever no 

seio de toda a sociedade moçam-

bicana, concluiu. 

“A sociedade deve ser acti-
va”, Graça Sambo   
No entender da activista e femini-

sta Graça Sambo, a sociedade deve 

ser mais activa e unida para ultra-

passar as suas preocupações. 

Porém, lamenta, em Moçambique 

já começou e ninguém vai travar.

“O estado da Nação é debatido em 

todo o lado, desde barracas, bares, 

restaurantes, mercados, chapas, es-

colas, nos serviços e a conclusão 

é de que as coisas não estão bem. 

Infelizmente em Moçambique 

é anormal alguém criticar pub-

licamente, porque se ousar fazer 

isso é imediatamente isolado. 

Isso cria algum medo nas pes-

soas, mas a mudança está à vista”. 

  

“Moçambique padece de 
guebuzite”, Manuel de 
Araújo 
 Manuel de Araújo, presidente do 

Conselho Municipal da Cidade 

de Quelimane, capital provincial 

da Zambézia, fez coro ao discurso 

político que coloca o actual Presi-

dente da República como a causa 

de todos os males por que passa o 

país. 

“O país está doente e a doença já 

foi identificada faltando a sua cura. 

Moçambique sofre de guebuzite, 

uma enfermidade que se carac-

mais riqueza e não com os proble-

mas do povo.

 “Hoje estamos em guerra por 

causa da arrogância e prepotência 

das pessoas que estão no poder. É 

o futuro do país que está em risco. 

Há necessidade dos jovens acab-

arem com isso”, disse, indicando 

que a mudança passa pelo voto da 

juventude. 

“Moçambique está no estado em 

que está porque o partido no poder 

tem uma maioria qualificada. O 

equilíbrio do poder é fundamental 

para a edificação de um Governo 

humilde”.

“Foi pelo bem de todos os moçam-

bicanos que Joaquim Chissano 

aceitou engolir sapos para trazer 

a paz. Temos que preservar esse 

legado que Joaquim Chissano 

deixou para o povo moçambica-

no, mesmo que seja para alterar a 

Constituição ou outras leis. O país 

e o seu povo não podem pagar pela 

arrogância de algumas figuras”.

“O futuro está com a juven-
tude”, Alice Mabota 
Para Alice Mabota, presidente da 

Liga dos Direitos Humanos, acu-

sou os dirigentes do país de es-

tarem preocupados em acumular 

Armando Simbine

“Tensão político-militar é 
um entrave ao desenvolvi-
mento”, Armando Simbine, 
da Frelimo
Para o representante da Frelimo 

no debate “Pensar Moçambique”, 

Armando Simbine, o clima de ten-

são que o país atravessa representa 

um entrave ao desenvolvimento, 

pelo que todo o moçambicano 

deve levantar a sua voz para dizer 

não à guerra.

Define a Frelimo como um partido 

Ismael Nhacuave

Domingos Mabote

Egídio Vaz

Jaime Macuane

Graça Samo

Custódio Duma

“Governo não foi votado 
para lamentar”, Jorge Arroz
Jorge Arroz, presidente da AMM 

(Associação Médica de Moçam-

bique), disse que a classe médica 

está preocupada com a situação 

política que se vive no país, pois 

entende que a mesma poderá ter 

consequências drásticas para o 

resto da sociedade moçambicana.

Arroz é da opinião de que o país 

precisa de mudança e os jovens 

têm um papel importante nessa 

mudança.

“O Governo não foi votado para 

lamentar. Foi colado no poder para 

resolver problemas do povo e para 

tal deve ser receptivo às preocu-

pações do povo”.         Iraê Lundin

Manuel de Araújo

Alice Mabota

Jorge Arroz

Salomão Muchanga, presidente do PJ, junto à plateia que se fez presente em massa no Cine Teatro Gilberto Mandes   
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Edward Snowden, o antigo 

funcionário de uma agência 

de espionagem americana, 

pediu asilo político a 20 pa-

íses e retirou o pedido que fizera à 

Rússia. Já recebeu uma negativa, da 

Índia, e explicações: a lei de muitos 

dos países que escolheu exigem que 

o pedido de asilo seja feito dentro 

do território; ora Snowden está 

numa espécie de terra de ninguém, 

dentro de um aeroporto de Mosco-

vo.

Áustria, Bolívia, Brasil, China, 

Cuba, Finlândia, França, Alema-

nha, Índia, Itália, Irlanda, Holanda, 

Nicarágua, Noruega, Polónia, Es-

panha, Suíça, Venezuela, Equador 

e Islândia foram os países selec-

cionados pelo antigo funcionário 

da Agência Nacional de Seguran-

ça, segundo a lista divulgada pela 

Wikileaks. Os governos da Índia, 

Brasil, Noruega e Polónia já res-

ponderam a Snowden e recusaram 

o pedido. 

O Governo espanhol, e de acordo 

com o jornal El País, anunciou que 

não dará seguimento ao pedido e 

argumentou que este tem que ser 

entregue numa fronteira espanho-

la para ser considerado. O Gover-

no italiano fez também saber estar 

vinculado a essa mesma regra.

Snowden, acusado de traição pe-

los EUA, está a tentar evitar a ex-

tradição para o seu país onde será 

julgado. Decidiu retirar o pedido à 

Rússia devido à contrapartida que 

lhe era exigida.

O Presidente russo, Vladimir Pu-

tin, dissera na segunda-feira que 

estava disposto a conceder asilo ao 

americano com a condição de este 

parar de revelar segredos sobre a es-

pionagem americana. “Se ele quiser 

permanecer aqui, há uma condição 

– deve deixar de infligir danos aos 

nossos parceiros norte-americanos, 

por mais estranho que esta decla-

ração possa parecer vinda de mim”, 

disse Putin.

Nem Snowden nem a sua conse-

lheira legal, a britânica Sarah Har-

rison, foram vistos desde que che-

garam ao aeroporto russo, no dia 23 

de Junho. Questionado sobre o pa-

radeiro de ambos, o funcionário do 

consulado russo no aeroporto, Kim 

Chevchenko, disse: “Ela não disse e 

eu não perguntei.” Harrison é uma 

das conselheiras mais próximas do 

fundador da WikiLeaks, Julian As-

sange, e está retida com Snowden 

no aeroporto de Cheremtievo, em 

Moscovo.

Os pedidos de asilo   foram entre-

gues na segunda-feira a um fun-

cionário do consulado russo no 

aeroporto de Moscovo. Dali foram 

enviados para as embaixadas dos 

vinte países.

Numa conferência de imprensa na 

segunda-feira na Tanzânia, o Presi-

dente dos Estados Unidos, Barack 

Obama, confirmou que o país está 

em contacto com “os canais comuns 

para fazer cumprir a extradição de 

Edward Snowden” em todos os 

países por onde o americano de 30 

anos passou, “incluindo a Rússia”.

Já antes, escolhendo também a Wi-

kileaks, Snowden tinha quebrado o 

silêncio de algumas semanas para 

acusar Obama de estar a violar os 

seus direitos como cidadão e de o 

ter deixado “sem pátria”, ao cance-

lar-lhe o passaporte e  tentar casti-

gá-lo apenas por ter dito a verdade.

“Obama ordenou ao seu vice-pre-

sidente que pressionasse os líderes 

nacionais a quem pedi protecção 

para que neguem os meus pedi-

dos de asilo”, lê-se na declaração 

do antigo funcionário da Agência 

Nacional de Segurança. E acres-

centou que deixou Hong Kong por 

considerar que a sua “liberdade e 

segurança estavam ameaçadas por 

ter revelado a verdade”.

“Instrumentos antigos de 
agressão política”
“Esta atitude por parte de um líder 

mundial não é justiça, assim como 

também não é a pena do exílio. 

Estes são instrumentos políticos 

antigos de agressão política. O ob-

jectivo é assustar, não a mim, mas 

a todos os que venham na minha 

direcção”, diz na mesma declaração.

“Durante décadas, os Estados Uni-

dos da América foram uns dos 

defensores mais fortes do direito 

humano a não ser condenado ao 

exílio”, acrescentou, lamentando 

que agora o seu país pareça estar a 

abandonar uma ideia que votou na 

Declaração Universal dos Direi-

tos Humanos.   “A Administração 

Obama agora adoptou a estratégia 

de utilizar a cidadania como uma 

arma”, insistiu, defendendo que os 

governantes não temem espiões 

como Snowden mas sim que a po-

pulação esteja informada sobre a 

realidade.

Assim que divulgou as informações 

sobre espionagem aos jornais The 

Guardian  e The Washington Post, 

Snowden refugiou-se, a partir de 20 

de Maio, em Hong Kong e chegou 

a pedir para ser julgado naquela 

região administrativa autónoma da 

China. Contudo, e aproveitando 

que os serviços americanos se es-

queceram de lhe cancelar o passa-

porte, seguiu depois de avião para 

Moscovo, quando os Estados Uni-

dos pediram à China para o deter. 

Acusações
Os tribunais dos Estados Unidos 

acusam o antigo funcionário de es-

pionagem, roubo e uso inapropria-

do de informações do Governo.

Edward Snowden assumiu a res-

ponsabilidade pela divulgação das 

informações sobre os programas 

de vigilância interna da Agência 

Nacional de Segurança, justifican-

do que não quer viver num mundo 

em que se exploram este tipo de 

informações. A fuga de informa-

ção expôs a existência do programa 

PRISM, através do qual a agência 

americana recolhe dados de empre-

sas de telecomunicações, como a 

Verizon, e de gigantes tecnológicos, 

como a Microsoft, Apple, Google e 

Skype e ainda de redes sociais, in-

cluindo o Facebook.

Segundo Snowden, a população 

está indefesa perante a sofisticação 

do programa. “As pessoas não têm 

noção do que é possível fazer: a ex-

tensão das capacidades [da agência] 

é horripilante. Nós podemos colo-

car escutas dentro das máquinas. 

Quando uma pessoa aceder à rede, 

eu identifico a máquina, e ela nunca 

mais estará a salvo, independente-

mente das protecções que usar”, 

disse ao Guardian. 

(Público.Pt)

Snowden pediu asilo a 20 países 
-Alguns países responderam “Não”. Espanha, Itália e outros só podem responder se o pedido for feito dentro dos seus territórios

Snowden está a ser visto por alguns como um herói e por outros como um traidor 
Mario Tama/AFP 

 Facilidade de pagamento
N.B: Agora você manda e nós entramos em qualquer lugar da sua prefer-
ência em regime presencial, semi-presencial e à distância levando o saber 
e conhecimento que precisa para fazer a diferença no país e no mundo da 
globalização
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CENTRO AUDITIVO
Correcção Auditiva e Acústica Médica

. 

Av. Mao Tsé Tung n.º 533, Maputo. Cell: 82 6309812
Opticlínica, entre o Consulado Português e Stan.Bank

Caros estudantes, docentes, investigadores, técnicos 
agrários, extensionistas e demais interessados por 
temas da agricultura e do meio rural, consulte a nos-
sa Biblioteca Digital, com mais de 3.500 obras.

O www.omrmz.org alcançou, em 200 dias, mais de 
100.000 vistantes a uma média acima de 500 acessos 
diários. Obrigado a todos e procuraremos corres-
ponder com mais títulos on line

A Direcção Nacional do Comércio avisa aos operadores do comércio 
externo (importadores e exportadores), agentes económicos, associações, 
comerciantes e o público em geral que o processo de registo de 
importadores e exportadores foi descentralizado para às Direcções 
Provinciais da Indústria e Comércio. 
Assim, todos os interessados deverão dirigir-se às Direcções Provinciais 
da Indústria e Comércio ou Balcões de Atendimento Únicos (BAÚ’s) para 
registo, renovação e alteração de operador do comércio externo. 

AVISO

Maputo, 28 de Junho de 2013
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Maputo-República de Moçambique

*

*

A 
greve que em Junho último paralisou virtualmente todo o Ser-

viço Nacional de Saúde (SNS) está agora a produzir as suas ví-

timas, não no sentido dos cidadãos que ficaram privados de cui-

dados de saúde, mas sim na forma das medidas de retaliação que 

estão a ser tomadas pelo Ministério de tutela contra os médicos e outros 

profissionais grevistas.

As primeiras cartas, notificando médicos em várias partes do país das suas 

transferências começaram a chegar aos seus destinatários, numa medida 

que a não ser pelo seu sabor sádico, poderia, de outro modo, ser interpre-

tada como fazendo parte do funcionamento normal de qualquer sistema 

de administração pública.

Mas a razão destas transferências arbitrárias, notificando as pessoas vi-

sadas do seu efeito imediato, tem menos a ver com a conveniência de 

prestação de um melhor serviço de saúde à população, do que um acto de 

retaliação pelo facto dos visados terem aderido à greve.

Ou seja, no lugar de procurar encontrar soluções ajustadas face às reivin-

dicações apresentadas pelo pessoal médico e outros profissionais da saúde, 

o melhor que as autoridades responsáveis pelo sector conseguiram en-

contrar é tornar uma situação já de si complicada ainda mais complicada.

A razão da greve foi de chamar atenção a quem de direito para que se ou-

cupe de melhorar as condições de trabalho e de remuneração do pessoal 

médico e de outros profissionais da saúde. Em resposta, o governo disse 

que não tinha dinheiro. 

Não há dinheiro para melhorar as condições de prestação dos serviços  

de saúde ao povo, mas há certamente dinheiro para satisfazer os apetites 

revanchistas de uma clique de burocratas incomptentes, que sentem a sua 

vaidade ferida pela ousadia que os profissionais deste sector tiveram de 

lhes exigir melhores condições de trabalho.

O que precisamos de lembrar a esses burocratas é que eles servem um 

Estado que tem um governo eleito pelo povo. Este mesmo povo tem o 

poder de tirar esses governantes se chegar à conclusão de que eles não 

estão a servir os seus interesses. 

Estes “reaccionários” desterrados, à moda dos antigos campos de reeduca-

ção, fazem parte deste mesmo povo, e com os seus míseros salários con-

tribuem para o bem estar destes mesmos caciques (e seus familiares) que 

os perseguem sem piedade. 

A transferência de alguém de um local para outro envolve, logicamente, 

toda uma logística que transporta dentro de si custos que não se resumem 

apenas na colocação dessa pessoa numa viatura como carga despachada 

para o seu destino. Envolve muito mais; como por exemplo, a completa 

alteração de planos para crianças que estejam em idade escolar, questões 

relacionadas com a situação profissional da(o) cônjugue e muitas outras 

considerações que não parecem caber nas mentes cretinas dos mentores 

desta macabra operação de desterro.

Parece não fazer sentido absolutamente nenhum que o governo diga que 

não tem dinheiro para melhorar as condições de trabalho e de remunera-

ção do pessoal da saúde, mas ao mesmo tempo embarcar numa operação 

que o obrigará a incorrer em gastos não só de deslocação das pessoas visa-

das e seus familiares, mas também a ter que pagar os respectivos subsídios 

de adaptação e de deslocação que são impostos por lei para casos em que 

alguém tem que ser transferido para um distrito. 

Também não faz sentido que o governo apregoe a mantra de que o dis-

trito é base de desenvolvimento do país, mas ao mesmo tempo enviar 

funcionários aos distritos como medida de punição. Há aqui claramente 

uma falta de coerência entre o discurso e a prática oficial.  

Ninguém se opõe a que funcionários públicos, incluindo os do sector da 

saúde, sejam transferidos por conveniência do serviço. Tanto mais que isso 

é uma prática comum. Mas quando isso é feito apenas para satisfazer os 

caprichos vingativos de algum dirigente do Estado, então podemos dizer 

que é dinheiro do erário público atirado para a sarjeta. Um acto de extra-

vagância, para um país que é o terceiro mais pobre do mundo. Na verdade, 

como se costuma dizer, quanto mais pobre, quanto mais extravagante. 

Se com estas atitudes tempestivas e sem qualquer sentido de racionali-

dade acreditamos que estamos a construir uma nação, obviamente que 

deverá haver uma outra definicão do conceito de nação que ultrapasse 

a importância da coesão, da unidade e de interesses partilhados numa 

comunidade de seres humanos.

Como sempre dissemos, há uma clara ausência de liderança na gestão 

dos complexos problemas que afligem o sector da saúde. E o que está  a 

acontecer torna essa ausência muito mais clara ainda. Longe de resolver 

os problemas, esta atitude só vai aumentar o descontentamento de pessoas 

que já estavam descontentes. O que é lamentável, porque o povo merece 

melhores cuidados de saúde.  

Transferências arbitrárias só irão 
agravar os problemas na saúde

A 
história ensina e a actua-

lidade confirma que não é 

nos períodos de mais agu-

da crise ou privação que 

os cidadãos se revoltam contra um 

estado de coisas injusto, obrigando 

as instituições e o poder político a 

inflexões significativas na governa-

ção. Seria de esperar que os jovens 

gregos, portugueses e espanhóis, 

governados por conservadores que 

lhes estão a sequestrar o futuro, tan-

to no emprego como na saúde e na 

educação, se revoltassem nas ruas 

mais intensamente do que os jovens 

brasileiros, governados por um go-

verno progressista que tem prosse-

guido políticas de inclusão social, 

ainda que por vezes equivocado a 

respeito da prioridade relativa do 

poder económico e dos direitos de 

cidadania.

Sendo esta a realidade, seria igual-

mente de esperar que as forças de 

esquerda do Brasil não se tivessem 

deixado surpreender pela explosão 

de um mal-estar que se vinha acu-

mulando e que as suas congéneres 

do sul da Europa se estivessem a 

preparar para os tempos de contes-

tação que podem surgir a qualquer 

momento. Assim não sucedeu nem 

sucede. De um lado, uma esquerda 

no governo fascinada pela ostenta-

ção internacional e pelo boom dos 

recursos naturais; do outro, uma 

esquerda em oposição acéfala, para-

lisada entre o centrismo bafiento de 

um PS ávido de poder a qualquer 

preço e o imobilismo embalsamado 

do PCP.

Mas a semelhança entre as esquer-

das dos dois lados do Atlântico 

termina aqui. As do Brasil estão 

em condições de transformar o seu 

fracasso numa oportunidade. Se as 

aproveitarão ou não, é uma questão 

em aberto, mas os sinais são enco-

rajadores. A Presidente Dilma reco-

nheceu a energia democrática que 

vinha das ruas e praças, prometeu 

dar a máxima atenção às reivindica-

ções dos manifestantes, e dispôs-se 

finalmente a encontrar-se com re-

presentantes dos movimentos e or-

ganizações sociais, o que se recusara 

fazer desde o início do seu mandato. 

Sinal da justeza das reivindicações 

do Movimento Passe Livre (MPL) 

sobre o preço e as condições de 

transportes, em muitas cidades fo-

ram anulados os aumentos de pre-

ço e, nalguns casos, prometeram-se 

passes gratuitos para estudantes.

Para enfrentar os problemas estru-

turais neste sector, a Presidente pro-

meteu um plano nacional de mobi-

lidade urbana. Sendo certo que as 

concessionárias de transportes são 

financiadoras das campanhas elei-

torais, tais problemas nunca serão 

resolvidos sem uma reforma po-

lítica. A Presidente, ciente disso e 

do polvo da corrupção, dispôs-se a 

promover tal reforma, garantindo 

maior participação e controlo ci-

dadão, e mais transparência às ins-

tituições.

Creio, no entanto, que só muito 

pressionada a Presidente se envol-

verá em tal reforma. Está em vés-

peras de eleições, e ao longo do seu 

mandato tem convivido melhor 

com a bancada parlamentar rura-

lista e com suas agendas do latifún-

dio e da agroindústria do que com 

os sectores em luta pela defesa da 

economia familiar, reforma agrária, 

territórios indígenas e quilombolas. 

A reforma do sistema político terá 

de incluir um processo constituinte, 

e nisso se deverão envolver os secto-

res políticos das esquerdas institu-

cionais e movimentos sociais mais 

lúcidos.

O último sinal reside na veemên-

cia com que os movimentos sociais 

que têm vindo a lutar pela inclusão 

social se distanciaram dos grupos 

fascistoides e violentos infiltrados 

nos protestos e das forças políticas 

conservadoras apostadas em tirar 

dividendos do questionamento 

popular. Virar as classes populares 

contra o partido e os governos que 

mais têm feito pela promoção social 

delas era a grande manobra da di-

reita, e parece ter fracassado. A isso 

ajudou também a promessa da Pre-

sidente de cativar 100% dos direitos 

da exploração do petróleo para a 

educação (Angola e Moçambique, 

despertem enquanto é tempo).

Nestes sinais reside a oportunidade 

de as forças progressistas aprovei-

tarem o momento extra institucio-

nal que o país vive e fazerem dele 

o motor do aprofundamento da 

democracia no novo ciclo político 

que se aproxima. Se o não fizerem, 

a direita estará atenta. E não esque-

çamos que terá a seu lado o big bro-

ther do Norte, a quem não convém 

um governo de esquerda estável em 

nenhuma parte do mundo, e muito 

menos no quintal que ainda julga 

ser seu. 

*Texto publicado na VISÃO edição 28 
de Junho 2013

A grande oportunidade
Por Boaventura de Sousa Santos*
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João Mosca

Patriotas e não patriotas 

Há dias, habitantes de An-

chilo, na província de 

Nampula, não dormiram 

ou refugiaram-se nas 

montanhas vizinhas depois que 

alguém passou a mensagem de 

que iam ser atacados por um gru-

po armado.

Os ataques na zona centro do país 

levam ao rumor e ao efeito retro-

activo, agindo sobre vivências do 

passado e criando nas pessoas um 

quadro de contaminação senso-

rial imediata, ligada à guerra de 

1976/1992. A matriz dedutiva 

tem a seguinte estrutura: se no 

Rumores
passado houve guerra, agora tam-

bém haverá.

O rumor é, ao mesmo tempo, 

expressão de medo do passado e 

aspiração ao seu fim. 

Pode resultar da falta de infor-

mação credível. Quanto mais esta 

escassear, mais rapidamente o ru-

mor ganhará mentes e comporta-

mentos.

Mas não podemos esquecer que, 

além dos rumores populares, exis-

tem os rumores intencionalmen-

te provocados por certos grupos, 

com o objectivo de criar desorien-

tação social. 

Muito mais do que o 

jantar que os meus 

filhos me deram, 

muito mais do que 

o almoço que os meus colegas 

e amigos muito raros me ofere-

ceram, muito mais que o cabe-

lo branco e os gestos tremidos, 

muito mais que a tentativa de 

balbuciar palavras que a linha já 

não consegue balbuciar, muito 

mais que as minhas poucas pres-

tações no leito conjugal, muito 

mais que tudo isso, na verdade 

o que faz ver e acreditar que já 

estou acima da faixa dos 60 anos 

de idade são as notícias que me 

chegam diariamente sobre os 

meus amigos .

Ainda ontem, cruzei-me com 

um que me fez parar e disse: 

você não é Fernando Manuel?

Estávamos no passeio da Amíl-

car Cabral.

Eram quase duas da tarde e eu 

disse: sou sim.         

 Ele perguntou-me.

A periferia é que está dar
Não te lembras de mim.

E eu disse: falando francamente não. 

E ele disse: eu sou Zebedeu, cresce-

mos juntos na Mafalala. 

Olhei para ele e quase lhe saltei ao 

pescoço.

Tem, como eu, cabelo branco, olhos 

vermelhos e faltam-lhe dois dentes 

incisivos.

Perguntei-lhe: o que é que tem feito.

Ele disse-me: Continuo professor.

Aonde. 

Na Josina Machel. 

E não te dão reforma? 

Deviam-me dar, mas sabes como é 

que é o Estado: Documento para 

cá, requerimento para lá, atestado de 

saúde para aqui e atestado para lá, 

mas hão-de me dar. Entretanto con-

tinuo a dar aulas.

Na verdade peço que da minha ge-

ração, poucos são aqueles que ainda 

continuam no activo.

Todos estão reformados.

Todos sub-arrendaram as casas e 

estão a viver na periferia e a receber 

taco de género trinta. Quarenta ou 

cinquenta mil.

Todos me dizem: Fernando es-

tou farto de viver teso, tenho que 

curtir um pouco daquilo que não 

consegui curtir quando era mais 

jovem. Já tenho filhos criados, te-

nho netos e antes que eu apanhe 

uma trombose mereço um pouco 

de repouso psicológico e depois 

digo-te mais: lá na periferia a vida 

é muito mais barata.

Uma cerveja, que aqui na cidade 

custa 60 meticais, lá são 40.

Se a tua senhora vai ao mercado 

com 60 meticais é capaz de trazer  

peixe, legumes e farinha para dois 

dias.

E eu digo: tudo bem, o meu pro-

blema é o stress do chapa.

Eles olham para mim e riem-se. 

Para lá tens o stress de chapa, aqui 

tens o stress dos serventes de mesa 

que estão prontos a roubar-te.

Mas estou nessa: hei-de acabar 

por ir a periferia.

É o que está dar.

“Patriotismo é o espírito de so-

lidariedade entre pessoas que 

tenham interesses comuns, cons-

tituindo um Estado, e que, ao 

viver sob mesmas leis, as respeitem 

com o ânimo maior que o ânimo que 

empregam na defesa de interesses, am-

bições e avarezas particulares. Estas 

pessoas consideram que suas riquezas 

particulares e seu bem-estar também 

constituem um tesouro público, e, por 

outro lado, policiam para que o te-

souro realmente público não se torne 

património de particulares. É um sen-

timento que, ao lado das leis, sustenta 

uma democracia. Toda a vez que tais 

pessoas deixam de cumprir as leis, elas 

enfraquecem o Estado e, consequente 

e contraditoriamente, a sua própria li-

berdade”, http://pt.wikipedia.org.

“É chamado de patriotismo a prática 

de lealdade, amor devotado, identifica-

ção, apoio ou defesa de um determina-

do país …

… Em alguns casos, o indivíduo pode 

acreditar nos princípios sobre os quais 

um país foi fundado, mas pode ao 

mesmo tempo acreditar que seu actual 

governo se desviou desses ideais. Este 

tipo de pessoa pode acreditar que seria 

patriótico, portanto, de se opor ao ac-

tual governo e forçá-lo a retornar aos 

seus princípios fundadores”, http://

www.infoescola.com/filosofia.

Em vários momentos recentes, as pa-

lavras patriota e não-patriota têm sido 

utilizadas de forma abusiva e revelado-

ra de que o patriota é aquele que está 

de acordo com o actual regime político 

(isto é, com a Frelimo), com as suas 

políticas, práticas e formas/métodos de 

actuação. O contrário será um não pa-

triota ou mesmo um anti patriota. Por 

exemplo: foi divulgada a correspon-

dência entre um responsável da Rádio 

Moçambique a senhora Ministra das 

Minas, acerca da contra informação 

sobre a equidade na distribuição dos 

recursos e benefícios da indústria ex-

tractiva. Dizia então o senhor da Rá-

dio Moçambique, que teria consultado 

economistas patriotas, supondo que 

para que fornecessem informação ou 

argumentos em defesa do objectivo da 

contra informação. Ultimamente, veio 

a público o senhor comandante da po-

lícia apelar aos órgãos de comunicação 

para que sejam patriotas, adiantando 

que existem órgãos de comunicação 

não patriotas. Sintomático ter sido o 

comandante da polícia em momento 

de conflito violento (armado), na zona 

centro do país. Nos dois casos, entre 

muitos, está evidente que patriota é 

aquele que está ao lado da Frelimo. 

Os que criticam estão em desacordo 

ou por qualquer outras formas revelam 

ideias e posicionamentos diferentes da 

Frelimo são não patriotas. São os após-

tolos da desgraça, os que estão contra o 

desenvolvimento, os distraídos. Os que 

têm uma “mão externa”, etc. São os que 

defendiam e defendem a revisão dos 

contratos com as multinacionais mine-

radoras no sentido de redução dos be-

nefícios fiscais, aqueles que alertavam 

para a capacidade de escoamento do 

carvão e os que criticaram os proces-

sos de reassentamento. Infelizmente, 

é isso que está acontecendo. O tem-

po veio dar razão aos que afirmaram, 

desde o primeiro dia, que a cesta bá-

sica seria de aplicação inviável. Com 

o tempo, esqueceu-se da morte antes 

da nascença da campanha da jatropha. 

Igualmente da revolução verde que no 

dizer de um economista moçambicano 

não chegou a ser nem revolução nem 

verde. Alguém escreveu, duas ou três 

semanas antes dos acontecimentos de 

1 e 2 de Setembro de 2011, que a si-

tuação económica era séria e que eram 

necessárias medidas urgentes. E entre 

outras muitas coisas, temos os resul-

tados desoladores no desporto onde, 

por exemplo, os mambas deixaram de 

morder com veneno (marcar golos) 

para além dos resultados nos jogos 

africanos e em outras competições. A 

situação das infra-estruturas do CAN 

só não envergonha a quem não tem 

vergonha.

Diz-se, de forma equivocada, que há 

estabilidade económica com taxas 

de juro superiores a 20%, flutuações 

da inflação de mais de 10% em dois 

anos consecutivos, com as balanças 

comercial e alimentar crescentemente 

negativas, com o aumento rápido do 

peso dos gastos públicos na economia 

(medido pelo indicador Gastos do Es-

tado/PIB), quando o investimento na-

cional não ultrapassa os 5% do total do 

investimento realizado na economia 

ou quando a poupança interna é infe-

rior a 5% do PIB. Não restam dúvidas 

que há cada vez mais pobres e que as 

desigualdades sociais estão a aumentar. 

Esgrimam-se argumentos de pouca 

validade para contrariar os resulta-

dos das avaliações internacionais, que 

colocam Moçambique na cauda dos 

rankings e com perdas de posição nas 

últimas avaliações do Índice de De-

senvolvimento Humano, do Índice da 

Competitividade Global, do Ambien-

te de Negócios ou quando a corrupção 

parece aumentar. Os que referem estes 

aspectos como forma de alertar para a 

evolução da economia e da sociedade 

moçambicana, são atribuídos várias 

designações depreciativas, entre as 

quais a de não patriotas.

Contra estes e outros indicadores da 

economia revelados por um grande 

número de estudos de organizações e 

pesquisadores moçambicanos e estran-

geiros, os discursos oficiais e algumas 

organizações internacionais repisam o 

crescimento económico (em desacele-

ração nos últimos anos e sem desen-

volvimento), a entrada de capitais do 

Investimento Directo Estrangeiro (em 

busca de recursos naturais) e o aumen-

to das exportações (basicamente dos 

grandes projectos). Ressalta-se mais 

energia em casa dos cidadãos (porven-

tura a preços subsidiados), mais tele-

móveis, maior acesso à escola (sem se 

mencionar a qualidade do ensino), à 

saúde (embora os níveis de prevalência 

das principais doenças persistem em 

níveis elevados) e à água, o aumento 

da posse de pequenos patrimónios fa-

miliares (electrodomésticos, bicicletas, 

casas melhoradas, etc.). Os cidadãos 

que ressaltam estes avanços são desig-

nados de “patriotas”. Nunca ouvi ou 

alguém negar ou secundarizar estes 

aspectos, o que revela seriedade inte-

lectual pelos designados não patriotas.

Entre os apelidados de “patriotas” e 

“não patriotas” há ainda os que jogam 

em dois ou mais tabuleiros à procura e/

ou da manutenção de rendas, em mui-

tos casos resultantes de compromissos 

passados ou em busca da solução de 

necessidades actuais. A maioria destes 

cidadãos usa discursos diferenciados 

conforme as circunstâncias. E alguns, 

pela formação que possuem, deveriam 

ser mais sérios intelectualmente.

E a pergunta deste texto é a seguinte: 

quem são os patriotas: os que dizem e 

escrevem as realidades de forma con-

sistente, aqueles que ressaltam partes 

da realidade e encontram justificações 

e desafios para o que não está tão bem 

ou está mal, ou serão os que jogam em 

vários tabuleiros? Ou são os bajulado-

res carreiristas? Ou os que propagam 

discursos patéticos afirmando que a 

economia vai bem, o país está a andar 

e manipulam a informação para pro-

pagandear imagens falsas da realidade? 

A resposta fica para cada leitor. 

Muito mais importante que as respos-

tas e as designações mais ou menos 

apropriadas, há a necessidade de um 

clima de diálogo, debate, tolerância e 

participação de todos na construção 

da nação. Existiram várias propostas 

de diálogo e debate sobre a economia 

e a sociedade moçambicana, como 

por exemplo a manifestada no texto 

Proposta de debate sobre o estado da 

economia moçambicana: sugestão aos 

ministérios económicos, publicado no 

SAVANA, Nº 983 de 09 de Novembro 

de 2012. Esta proposta previa vários 

destinos e cada um com os respecti-

vos significados. Cita-se “O primeiro 

é não se obter qualquer reacção, o que 

demonstraria falta de humildade de-

mocrática, insegurança, arrogância e 

desrespeito por posicionamentos não 

convergentes. Seria uma má imagem 

para a sociedade. A segunda possibi-

lidade seria a governação económica 

aceitar a proposta e impor condições 

de tempos, não respeito pelas regras 

de debate público que assegure equilí-

brio entre as partes em discussão ou a 

procura de influenciar os oradores e/ou 

moderadores. Esta seria a forma cínica 

e manipuladora de aceitação. A ter-

ceira seria a de aceitar os debates com 

humildade democrática, um sinal de 

tolerância e de vontade de compreen-

der as diversas abordagens para delas 

se poder corrigir ou melhorar determi-

nados aspectos da governação”. 

Não houve qualquer reacção concre-

ta. Revelou-se o primeiro destino da 

proposta. Quem são, neste caso os não 

patriotas? Este posicionamento faz 

lembrar aquela situação em que um 

motorista que conduz em contramão 

numa auto-estrada e liga para a polícia 

dizendo que está tudo louco, todos os 

condutores estão conduzindo em con-

tramão. Este é o momento oportuno 

para os dirigentes deste país mostra-

rem patriotismo.
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL  | Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

No momento em que escrevo 

esta crónica tenho a sensação 

que há uma porção de gente 

sem vergonha na cara, que 

está a brincar com coisas sérias.

Fala-se de um encontro entre o (infe-

lizmente) Chefe do Estado e o líder 

da Renamo para, em resumo, parar a 

nova guerra que começou no país.

Só que os impedimentos a esse en-

contro não têm nada a ver com os 

temas em debate. Discute-se onde se 

deverá realizar o encontro! Isto en-

quanto continua a morrer gente na 

estrada ou a circulação continuar, du-

rante horas e horas, a decorrer a passo 

de camaleão. 

Pata que os pôs!

Quando o leitor estiver a ler esta 

crónica, espero que muito deste pro-

blema já esteja resolvido.  Já se tenha 

decidido em que província, em que 

cidade e, até, em que edifício, o en-

contro vai ocorrer.

Nessa altura restará decidir se o en-

contro será numa sala à direita do 

corredor ou à esquerda. Assunto difí-

cil, como o leitor pode imaginar. Tal-

vez até tenha sido por questões como 

essa que Armando Guebuza teve que 

ficar cerca de dois anos em Roma, há 

22 anos. É claro que com ajudas de 

custo compatíveis... E enquanto os 

mortos e as destruições se amontoa-

vam no país.

Mas acredito que, mais semana, me-

nos semana, se chegue a um consenso. 

Talvez uma sessão na sala da esquer-

da e a seguinte na sala da direita. Ou 

vice-versa. Ou uma mudança para 

outro edifício, sem corredor e só com 

uma sala, embora isso possa ser consi-

derado um recuo em relação ao que já 

se tinha avançado nas negociações...

Mas se, por fim, houver acordo sobre 

uma sala, já só ficarão por decidir as 

questões de quem fica virado para a 

janela e quem fica de costas para ela, 

por um lado, e da côr das cadeiras, por 

outro. Depois já poderão entrar em 

questões concretas se, entretanto, não 

surgirem outros problemas formais de 

que me não estou a lembrar neste mo-

mento. Quem sabe, talvez, se os dois 

deverão usar gravata e, nesse caso, 

quais as cores das gravatas. Isto para 

os distinguir um do outro porque, no 

mais, eles são parecidíssimos...

E, está claro, enquanto essas impor-

tantes questões não forem definidas, 

lá irão morrendo pessoas na estrada e 

lá se vão queimando carros, autocar-

ros e camiões. O que parece não in-

comodar nenhum deles. Desde que as 

suas respectivas vaidades estejam sa-

tisfeitas, o resto tudo pouco importa.

Quando, por fim, se conseguirem 

sentar um à frente do outro, Guebuza 

irá levantar a questão prévia de que 

não negoceia sem o desarmamento 

imediato da Renamo. E Dlakama, 

que tem nos seus homens armados o 

principal argumento negocial, prova-

velmente faz-lhe um gesto feio.

E voltará tudo ao princípio.

Só que, entretanto, irão ser mortos 

mais não sei quantos moçambicanos 

inocentes.

Não há paciência que ature esta fan-

tochada!

O encontro

O 
cidadão moçambicano em ida-

de eleitoral sabe que o seu voto 

na urna é muito importante para 

qualquer tipo de eleição de inte-

resse nacional. Sabe que para votar terá 

que, em primeiro lugar, recensear-se. O 

cartão do processo anterior já não serve, 

por isso é obrigado a dirigir-se aos postos 

de recenseamento para poder, no dia mar-

cado, exercer o seu direito de voto. Ainda 

que tudo tenha começado mal, o cidadão 

deve estar consciente do seu direito. Nem 

o “caso Leopoldo”, que parecia não termi-

nar, e nem mesmo o arranque do recen-

seamento eleitoral, marca “tchova”, que 

claramente desiludiu todo o eleitorado, 

devem perturbar o desejo de se ir ao posto 

de recenseamento eleitoral.

Sim, houve muita interpretação desabo-

Obrigação de estar recenseado
natória relativamente a esse arranque marca 

“tchova” que se desconfiava que não iria pegar. 

Revelou que a experiênca dos recenseamentos 

eleitorais anteriores não serviu para flexibili-

zar o processo actual. Publicamente nada foi 

esclarecido pelos respectivos órgãos de tutela. 

Falharam as máquinas, os tinteiros, o “olho de 

fotógrafo” por parte dos brigadistas (esta falha 

ainda é notória), enfim, a organização em si, e 

cresceu rápida e seguramente o nível de des-

confiança. Pode ser, provavelmente, o velho 

mau hábito de se cometerem falhas grosseiras, 

erros, desvios inconfessáveis, e, simplesmente, 

não haver qualquer preocupação em dar algu-

ma satisfação ao cidadão. Aliás, este ainda não 

é dado formalmente a essa exigência. Confia 

na dita “Sociedade Civil”.

O potencial eleitor, que ainda não foi ao posto 

de recenseamento, não pode e nem deve pen-

sar que não se recenseando estará a resolver o 

seu problema de descontentamento para com 

estado actual de governação ou do ambiente 

político “ping-pong” de cortar a respiração. 

Recensear-se é investir-se formalmente de 

poder. O cartão que se recebe após o recense-

amento confere ao eleitor o direito de decidir 

sobre o destino do País. Na urna depositará as 

suas escolhas. Ninguém lhe pode obrigar ou 

amedrontar ou coagir a votar neste ou naquele 

porque alguém está a ver. Não. O voto é secre-

to! A escolha é pessoal e sagrada. Nem Deus 

ou Alá, nem os candidatos, nem a polícia, nem 

os políticos, nem o chefe de quarteirão e muito 

menos o secretário de bairro, saberão em quem 

o cidadão X ou Y votou. Mas, para votar, tem 

que se recensear! Não criemos como subter-

fúgio o “fantasma da fraude” que tem como 

chapéu a problemática questão da paridade na 

Comissão Nacional de Eleições, produzindo 
uma negra sombra de desconfiança do tipo 
“vota no B ou no C o A sempre ganha”, não. 
Os tempos mudam.  
Cá entre nós: sempre a reclamar que as 
coisas estão mal, que eles comem sozinhos 
e não deixam comer, que o País da marra-
benta agora é o País do pandza, que sempre 
houve fraude eleitoral, que os governantes 
não têm representatividade, não são legíti-
mos representantes do povo, que os mad-
german, antigos combatentes, pessoal da 
saúde, educação, interior, etc., estão furiosos 
no seu íntimo e, afinal, ainda nem se recen-
seou? Caramba! Que cada um vá ao posto 
de recenseamento para ter o seu cartão e, no 
dia marcado, poder exercer conscientemente 
o seu direito de voto. Conscientemente no 
sentido de que mais tarde não apareça a re-

clamar pelas escolhas feitas.

Não sei se ainda é assim, mas há 

uns anos os fiscais de malas nos 

voos da companhia aérea israe-

lita El Al não só vasculhavam 

tudo como no fim eram obrigados a 

embarcar com os restantes passageiros. 

Uma situação extrema, o terrorismo, 

recebia assim uma resposta extrema: os 

funcionários punham a própria pele em 

jogo quando abriam uma mala, quando 

estavam ensonados, quando se deixa-

vam vencer pela complacência.

Não tenho bem a certeza se é possí-

vel compreender a enormidade do que 

aconteceu nas últimas 48 horas. Os nos-

sos bagageiros não só deixaram passar 

tudo até aqui, tudo o que a troika quis e 

Passos Coelho um dia sonhou, como se 

encarregaram eles próprios de dinami-

tar todo o processo político e a estabili-

dade mínima do país. O primeiro custo 

fez-se sentir na Bolsa de Valores, que 

perdeu ontem 2,2 mil milhões de eu-

ros - a banca nacional, já em adiantada 

fase de raquitismo, liderou as perdas -, 

mas fez pior. Os juros da dívida pública 

subiram para lá do suportável.

A aritmética é simples: estamos a falar 

de uma perda potencial superior a 3% 

do PIB. Este dinheiro pode até nem ser 

pago imediatamente, a factura será di-

luída no tempo, mas é uma factura que 

já vem a caminho e que será repartida 

pelos contribuintes, em forma de im-

postos, e pelas empresas, em forma de 

lucros e negócios que não se farão ago-

ra ou talvez deixem mesmo de se fazer. 

Pense lá: emprestava dinheiro a uns ti-

pos assim? Emprestava dinheiro a um 

primeiro-ministro incapaz de garantir 

a estabilidade mínima da coligação que 

sustenta o Governo? Tinha confiança 

num Presidente da República que só 

usa a Constituição para se desrespon-

sabilizar? Nos negócios chama-se pré-

mio ao preço que se atribui ao contex-

to. Portugal tem literalmente a cabeça 

a prémio e tudo o que possa ser feito 

daqui para a frente - privatizações, ne-

gociações do memorando, alongamento 

dos pagamentos da dívida - irá contabi-

lizar este dano irreversível. 

Na rua, o Governo está perdido. Não 

tem salvação possível. Só lhe falta uma 

sequência de banhos de multidão e pro-

testos para ir definitivamente ao tapete 

sem qualquer réstia de decoro. Os in-

vestidores privados de dívida pública (os 

poucos que ainda sobravam) venderam 

ontem baldes de obrigações portugue-

sas ao preço do tremoço e vão demorar 

muito tempo a refazer-se do trauma: 

perderam milhões e não vão esquecer-

-se disso. Se o País estabilizasse, talvez 

pudessem começar a comprar títulos a 

dois anos (com o tal prémio - juro - in-

corporado), mas esse caminho está lon-

ge de recomeçar. Para já, tremoços.

Sobra a troika, este triunvirato deliran-

te, corresponsável pela falência acelera-

da do País. Há pelo menos duas partes 

dela que ainda estão dispostas a fazer de 

conta de que isto ainda vai lá. Comis-

são e BCE são os únicos que seguram 

o País e que até ver lhe emprestam di-

nheiro. Estamos literalmente nas mãos 

de terceiros como nunca estivemos. Da-

qui para a frente, a soberania é só um 

faz-de-conta, com este ou outro Gover-

no. Isso devemos a Passos e a Portas.

*Artigo originalmente publicado no 

DN editado em Lisboa

O país do tremoço
Por André Macedo*
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A 
despeito de o antigo mi-

nistro da Juventude e 

Desportos do nosso País, 

Pedrito Fulede Caetano, 

ter afirmado, em Agosto do ano 

passado, que o Governo iria assu-

mir e fechar, num curto espaço do 

tempo, todas as dívidas do Comité 

Organizador dos Jogos Africanos 

(COJA), avaliadas em 300 milhões 

de meticais, até ao momento a situ-

ação mantém-se. Mais ainda: con-

trariamente à assumpção daquele 

antigo governante, este órgão ain-

da não encerrou as portas. Porém, 

Manuel Pene, funcionário sénior 

do COJA,  diz que o seu organis-

mo chegou a entendimento com as 

empresas devidas. “O COJA está 

a pagar as dívidas”, afirmou, nesta 

terça-feira aquele quadro em con-

tacto telefónico com o SAVANA”.

Contextualização
O antigo ministro da Juventude e 

Desportos, Pedrito Caetano (foi 

substituído por Fernando Sumba-

na Júnior), garantiu, no ano pas-

sado à imprensa, que o COJA iria, 

ainda no decorrer daquele período, 

fechar as contas relativas às dívidas 

contraídas com algumas empresas e 

instituições, na altura avaliadas em 

300 milhões de meticais decorren-

tes da realização, de 3 a 18 de Se-

tembro de 2011, na cidade de Ma-

puto e Gaza dos Jogos Africanos. 

Porém, enganou-se quem pensou 

que tal afirmação correspondesse 

à verdade, pois, muitos organismos 

e empresas continuam a receber o 

que lhes é devido a conta-gotas.

Inicialmente, os jogos tinham sido 

marcados para Zâmbia, mas aque-

le país desistiu de os organizar por 

alegada falta de recursos financei-

ros.

O custo total dos jogos foi sofren-

do várias alterações, mas para se ter 

uma ideia do dinheiro gasto, basta 

assinalar que a reabilitação do pa-

vilhão do Maxaquene, a catedral do 

nosso basquetebol, custou cerca de 

três milhões de dólares.

As obras da arena do Costa do Sol, 

recinto que acolheu a modalidade 

de voleibol, custaram aos cofres do 

Estado mais de 27 milhões de me-

ticais.

As obras (reabilitação) do pavilhão 

do Estrela Vermelha custaram cer-

ca de 19 milhões de meticais.

Lamentavelmente, alguns desses 

recintos, casos dos pavilhões do 

Maxaquene, Estrela Vermelha, 

Académica, para citar alguns, não 

tardaram a degradar-se face ao pés-

simo trabalho de reabilitação a que 

beneficiaram.

Entretanto…
O Governo moçambicano dis-

se que iria assumir as dívidas do 

Comité Organizador dos Jogos 

Africanos (COJA) de cerca de 300 

milhões de meticais e encerrar este 

órgão em breve, isto em 2012.

A garantia foi dada pelo antigo 

ministro da Juventude e Despor-

tos, Pedrito Caetano, que falava à 

margem da 4ª Conferência Anual 

da Juventude, encontro que visava 

debater e propor soluções para os 

problemas que afligem esta camada 

social.

Trata-se de aproximadamente 300 

milhões de meticais, uma dívida 

que o COJA contraiu nos contratos 

de prestação de serviços com diver-

sas empresas.

Cerca de um ano e dez meses de-

pois, “o COJA continua no activo 

e com encargos financeiros ao Es-

tado, uma vez que não pode ser 

extinto sem que as contas estejam 

fechadas e a bater certo”, segundo 

publicou, na altura o jornal o País.

O que diz o COJA
Num passado não muito distante, 

o SAVANA ouviu Manuel Pene 

do COJA que desdramatizou total-

mente a situação. Entre outras coi-

sas, ele disse, na altura que não es-

tava em condições de quantificar ou 

revelar os valores que o COJA deve 

a algumas instituições, mas deixou 

claro que o processo era pacífico e 

que num horizonte temporal rela-

tivamente curto esta situação seria 

ultrapassada.

Pene explicou que não podia avan-

çar com datas ou prazos para a so-

lução definitiva do problema, mas 

que o importante é que esforços 

estavam a ser envidados para que 

tal aconteça.

“Nós não nos furtamos de dar in-

formação, as dívidas foram identi-

ficadas e estamos dependentes do 

SISTAF. Que fiquem sossegados, 

está-se a trabalhar no assunto”.

Três meses depois, voltamos a con-

frontar Manuel Pene e a história é 

a mesma: “O COJA está a pagar as 

dívidas”, e mais não disse. 

Referira-se que durante a reali-

zação dos Jogos Africanos muitas 

instituições e pessoas deploraram 

a forma como o evento foi sendo 

gerido.

Por exemplo, algumas federações 

nacionais afirmaram, vezes sem 

conta, que alguns itens que consta-

vam da lista do material desportivo 

recebido pelo Comité Organizador 

dos Jogos Africanos eram falsos. A 

federação de Karaté é uma das que 

se queixou de falta de honestidade 

por parte do COJA.

Para além de Karaté, a federação 

de voleibol também reclamou a 

devolução do dinheiro por parte do 

COJA.

COJA continua a pagar dívidas a conta-gotas
Por Paulo Mubalo

Quatro atletas portadores 

-

-
-

Trata-se de Maria Muchavo, de 20 

anos, que vai disputar as provas de 

100 e 400 metros; Guildo Zacarias, 

de 22 anos, que realizará as provas 

de 200 e 400 metros; Edmiza Go-

verno, de 15 anos, nos 200 e 400 

metros, e Pita Rondão, nos 400 e 

800 metros. 

Em entrevista, na manhã desta 

quarta-feira, o Presidente da Fede-

ração Moçambicana do Desporto 

para Deficientes, FMDD, Jorge 

Baibai disse que o organismo que 

dirige precisa de 653 mil meticais 

para custear as despesas de pelo 

menos cinco atletas. Assim, faltam 

as despesas referentes a mais quatro 

membros da delegação, sendo um 

treinador, um massagista, um guia 

e o chefe da missão. 

Questionado sobre o nível de 

preparação dos atletas que vão 

participar no evento, o presidente 

afirmou que o mesmo tem sido só 

para manter os índices competiti-

vos. Aliás, os treinos são feitos duas 

vezes por dia,  de manhã e à tarde.

Entretanto, apesar dos preparati-

vos serem a conta-gotas, Baibai é 

optimista. 

“Esperamos atingir a final, mas 

para tal precisamos de todo o 

apoio material e moral por parte 

do nosso país”.

Por seu turno, Francisco Faquir, 

técnico, sublinhou que apesar das 

condições impostas, a preparação 

dos atletas tem decorrido da me-

lhor maneira.

“Eu como treinador fico preocu-

pado, porque temos falta de água, 

lanche, transporte, entre outras 

condições para os atletas, por isso, 

constitui uma preocupação para 

mim. Mas não vou dar culpa a 

ninguém, porque as empresas do 

nosso país não apoiam o atletismo. 

De qualquer das formas tenho 

certeza de que um dia poderemos 

receber apoio”.

E prosseguiu: “Em condições nor-

mais eu devia estar em Lisboa para 

um estágio, mas não fui convocado. 

Ademais, neste momento os atle-

tas deviam estar na Vila Olímpica 

para um repouso, mas por falta de 

alimentação está ser muito difícil 

levá-los àquele local”. 

O técnico diz que apesar das gran-

des barreiras vai lutar até chegar à 

final. “Eu vou lutar neste campe-

onato mundial até alcançar a final 

com esses quatro atletas”, referiu.

Não obstante alguns problemas da 

pista, água, transporte, alimentação, 

entre outros, alguns atletas alinham 

no mesmo diapasão, ao afirmarem 

que vão dar o seu máximo por for-

ma a chegarem o mais longe pos-

sível .

“Vou dar o meu máximo para che-

gar à final da prova, apesar de al-

guns problemas que temos vindo a 

enfrentar ao longo da nossa prepa-

ração”, explica Maria Muchavo. 

Enquanto isso, Guildo Zacarias e 

Edmiza Governo  esperam melho-

rar as suas marcas. “Tudo faremos 

para melhorar os nossos tempos e, 

quiçá, chegarmos à final”, aponta-

ram.

     

O -

-

-

A julgar pelo posicionamento da 

direcção da FMV, o país está pre-

parado para acolher da melhor 

maneira possível o sub-regional  

de vólei, competição que arrancou 

esta quarta-feira. Com efeito, o seu 

presidente, Khalid Cassam, garante 

que já estão criadas todas as condi-

ções para a realização do retromen-

cionado evento, tanto em masculi-

nos como em femininos, sendo que 

o mesmo vai qualificar as melhores 

selecções para o campeonato do 

mundo a realizar, proximo ano, na 

Polónia.

E no mesmo diapasão, o seleccio-

nador nacional, Ângelo Lourenço, 

afirmou que tendo em conta o facto 

de essas condições, entre materiais 

e de outros recursos, estarem dis-

poníveis, Moçambique fará tudo o 

que estiver ao seu alcance com vista 

a ganhar o certame.  

“Já temos todo o apoio garantido 

para este campeonato e a nossa 

maior aposta é sermos vencedores 

do evento de modo a carimbarmos 

o passaporte para o mundial do 

proximo ano ”, frisou.     

E ascrescentou: “estamos confiantes 

e certamente que daremos o nosso 

máximo de modo a conseguirmos 

bons resultados, ou seja, ocuparmos 

os lugares cimeiros ainda que reco-

nheçamos o valor e potencial dos 

nossos adversários”, disse.

Sabe-se que tomarão parte deste 

certame, para além de Moçambi-

que, a África de Sul, Suazilândia, 

Botswana, entre outros países.

Por: Zaqueu Massala

Paralímpicos buscam glória no 
meio de adversidades
Por: Zaqueu Massala

Criadas condições para 
sub- regional de vólei 
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Completar 10 anos de casa-

mento nos dias de hoje é um 

feito. Um clube completar 

esse tempo com o mesmo 

dono bilionário é também algo no-

tável. O Chelsea chegou a essa mar-

ca com o russo Roman Abramovich. 

Há exactos dez anos, no dia 2 de Ju-

lho de 2003, o clube era comprado 

pelo magnata do petróleo e dá para 

dizer que mudou completamente de 

patamar desde então. De um clube 

médio na Inglaterra, tornou-se um 

dos grandes da Europa, dentro e fora 

de campo.

Revolução russa
O primeiro contacto de Abramovi-

ch com a Premier League não foi 

com o Chelsea. O homem que deu 
boleia ao bilionário em sua primei-
ra ida à Inglaterra o levou para o 
estádio Old Trafford, um dos mais 
tradicionais do país, que pertence ao 
Manchester United. Ele foi assistir 
ao emocionante jogo com o Real 
Madrid, na volta dos quartos de final 
da Liga dos Campeões de 2002/03. 
A partida acabou 4 a 3 para o Man-
chester United, com Ronaldo Fenó-
meno marcando três vezes e David 
Beckham dois. Os espanhóis avan-
çaram. O russo ficou encantado com 
o que viu. Queria comprar um clube 
da Premier League.
Não demorou muito para que ele 
chegasse ao comando do Chelsea. É 
bom lembrar, o clube azul de Lon-
dres já tinha feito uma boa tempo-
rada em 2002/03, conseguindo o 
quarto lugar – e um lugar na Liga 
dos Campeões. Gianfranco Zola 
era o ídolo do clube e Jimmy Floyd 
Hasselbaink ainda era o melhor go-
leador – muito embora, naquele ano, 
Zola tenha feito mais golos. 
A equipa tinha ainda Celestine Ba-
bayaro (quem jogou Winning Ele-
ven de raiz lembra dele, lateral muito 
rápido), Marcel Desailly, campeão 
do mundo pela França, Winston 
Bogarde, lateral limitado, mas com 
passagem pelo Barcelona, William 
Gallas, aquele mesmo que depois 
iria para o Arsenal e Tottenham, 
Emmauel Petit, outro campeão 
mundial pela França em 1998, Eiour 
Gudjohnsen e dois dos senadores 
que estão por lá até hoje, John Terry 
e Frank Lampard. Tudo isso para di-
zer: a equipa estava longe de ser má. 
Era uma equipa para lutar por vaga 
na Liga dos Campeões. Abramovich 
sabia que era uma equipa com po-
tencial. A partir de então, veio uma 
revolução.

Os gastos temporada a temporada
O russo pagou cerca de € 201 mi-
lhões para comprar o clube do antigo 
proprietário, Ken Bates. Uma quan-
tia pequena pensando em quanto ele 
gastaria no clube nos anos seguin-

tes – e talvez poucos imaginassem o 

impacto gigantesco que ele teria no 

futebol inglês. Abaixo, uma lista le-

vantada pelo jornal inglês The Inde-

pendent, com os gastos temporada a 

temporada:

2003-04
Transferências: € 170 milhões

Principais contratações: Damien 

Duff € 24 milhões, Hernan Crespo 

€ 24 milhões, Claude Makélélé € 24 

milhões, Juan Sebastian

Veron € 21 milhões

Salários: € 162 milhões anuais

Prejuízo: € 125 milhões

Equipa: 2º na Premier League. 

Claudio Ranieri foi substituído por 

Jose Mourinho.

2004-05
Transferências: € 135 milhões

Principais contratações: Didier Dro-

gba € 35 milhões, Ricardo Carvalho 

€ 30 milhões, Paulo Ferreira € 20 

milhões, Arjen Robben €

18 milhões

Salários: € 162 milhões anuais

Prejuízo: € 210 milhões

Equipa: Campeão da Premier Lea-

gue, campeão da taça da Liga

2005-06
Transferências: € 82 milhões

Principais contratações: Micha-

el Essien € 36 milhões, Shaun 

Wright-Phillips € 31 milhões 

Salários: € 165 milhões

Prejuízo: € 116 milhões

Equipa: Campeão da Premier Lea-

gue

2006-07
Transferências: € 95 milhões

Principais contratações: Andriy 

Shevchenko € 42 milhões, John Obi 

Mikel € 23 milhões

Salários: € 194 milhões

Prejuízo: € 108 milhões

Equipa: Segundo lugar na Premier 

League, campeão da taça da Liga e 

da Taça da Inglaterra.

2007-08
Transferências: € 64 milhões

Principais contratações: Florent 

Malouda € 22 milhões, Nicolas 

Anelka € 22 milhões, Branislav Iva-

novic € 13 milhões

Salários: € 255 milhões

Prejuízo: € 98 milhões

Equipa: Segundo na Premier Le-

ague, vice-campeão da Liga dos 

Campeões e Avram Grant entra no 

lugar de José Mourinho

2008-09
Transferências: € 35 milhões

Principais contratações: Jose Bosin-

gwa € 20 milhões, Deco € 10 mi-

lhões

Salários: € 210 milhões

Prejuízo: € 55 milhões

Equipa: Terceiro lugar na Premier 

League, campeão da taça da Ingla-

terra e Guus Hiddink substitui Luiz 

Felipe Scolari

2009-10
Transferências: € 25 milhões

Principal contratação:

Yuri Zhirkov € 21 milhões

Salários: € 202 milhões

Prejuízo: € 81 milhões

Equipa: Campeão da Premier Lea-

gue, campeão da Copa da Inglater-

ra   sob o comando de Carlo Ance-

lotti

2010-11
Transferências: € 112 milhões

Principais contratações: Fernando 

Torres € 60 milhões, David Luiz € 

25 milhões, Ramires € 24 milhões

Salários: € 225 milhões

Prejuízo: € 80 milhões

Equipa: Segundo lugar na Premier 

League, Ancelotti demitido e subs-

tituído por André Villas-Boas

2011-12
Transferências: € 80 milhões

Principais contratações: Juan Mata 

€ 26 milhões, Romelu Lukaku € 

20 milhões, Raul Meireles 13,5 mi-

lhões.

Salários: € 195 milhões

Lucro: € 1,6 milhão

Equipa: Campeão da Liga dos 

Campeões, sexto lugar na Premier 

League, campeão da taça da Ingla-

terra, Villas-Boas substituído por

Roberto Di Matteo

2012-13
Transferências: € 105 milhões

Principais contratações: Eden Ha-

zard € 40 milhões, Oscar € 31 mi-

lhões, Victor Moses € 11 milhões, 

Demba Ba € 9 milhões

Salários: € 180 milhões anuais

Prejuízo: balanço só será apresenta-

do em Fevereiro de 2014

Equipa: Terceiro colocado na Pre-

mier League, campeão da Liga Eu-

ropa. Rafa Benítez substitui Roberto 

Di Matteo

Números totais da era 
Abramovich
Salários: € 1.73 bilhão

Transferências: € 748,7 milhões

Construção do centro de treinamen-

to: € 23,31 milhões

Prejuízo: € 733,4 milhões

Arrecadação sobe aos céus
O Chelsea é um dos clubes que mais 

arrecada no mundo. E isso é parte do 

trabalho de Abramovich também. O 

relatório Football Money League, 

da Deloitte, elabora rankings de ar-

recadação dos clubes europeus desde 

a temporada 2000/01 e é um bom 

parâmetro para mostrar o quanto o 

clube subiu de patamar – e que tam-

bém estava longe de ser um clube 

pequeno, algo fundamental para que 

o clube conseguisse subir tão rapida-

mente. Na temporada imediatamen-

te anterior a Abramovich, 2002/03, 

o Chelsea tinha uma arrecadação 

de € 134,1 milhões. Com isso, era o 

décimo colocado na lista de maiores 

arrecadadores entre os clube euro-

peus.

Na sua primeira temporada de 

Abramovich no clube, 2003/04, o 

clube subiu para o quarto lugar no 

ranking, com € 217,5 milhões, um 

aumento de 62%, o que é por si só 

impressionante, já que o Chelsea 

não era uma potência do tamanho 

dos primeiros colocados do ranking, 

Manchester United, Real Madrid e 

Milan, todos com marcas consoli-

dadas e com alcance mundial. Basta 

lembrar que naquela temporada, até 

Barcelona estava atrás (7º colocado). 

Na temporada 2011/12, a última 

com dados disponíveis (já que o ba-

lanço da temporada 2012/13 ainda 

não foi apresentado), o Chelsea apa-

receu em quinto lugar no ranking, 

com € 322,6 milhões, atrás de Real 

Madrid (€ 512,6 milhões), Barce-

lona (€ 483 milhões), Manchester 

United (€ 395,9 milhões) e Bayern 

Munique (€368,4 milhões). Consi-

derando que três das equipas à fren-

te são marcas fenomenais e o Bayern 

foi o finalista da Liga dos Campeões 

(o que lhe dá uma grande arrecada-

ção), ainda é um resultado para lá de 

interessante.

Gestão de um homem só
É impossível dizer que o Chelsea 

faz um mau trabalho em termos ad-

ministrativos. Abramovich elevou 

o padrão dentro do clube e criou 

um caminho a ser seguido por ou-

tros donos de clubes. Gastou muito 

dinheiro, no total ainda teve pre-

juízo, mas é evidente que o adepto 

do Chelsea está feliz. A equipa se 

tornou um dos melhores da Europa, 

chegando sempre nas fases decisivas.

Talvez o principal ganho seja da 

marca. Se antes o Chelsea não era 

um clube mundialmente conhecido 

e nem sequer fazia cócegas ao Li-

verpool e Manchester United nessa 

questão, actualmente dá para dizer 

que o Chelsea tem uma projecção 

que atinge todos os continentes. José 

Mourinho conta que no seu primei-

ro ano como técnico da equipa, a 

pré-temporada nos Estados Unidos 

tinha alguns poucos adeptos acom-

panhando os treinos. No segundo 

ano, quando voltaram ao país da 

América do Norte, milhares acom-

panharam os treinos e jogos e os jo-

gadores do clube se tornaram ídolos 

globais. O Chelsea é, hoje, um clube 

conhecido mundialmente.

Graeme Souness, ex-jogador do Li-

verpool que foi buscar Abramovich 

no aeroporto para levá-lo ao está-

dio, retratou o russo de um modo 

interessante no Mirror: “Você pode 

dizer tudo que quiser sobre Roman, 

mas ninguém realmente o conhece. 

O que eu gosto disso é que ele nunca 

diz nada em público. Nós todos te-

mos que dar um palpite”, disse. “O 

que é indiscutível é que ele põe di-

nheiro no clube. Nunca se pode es-

quecer disso. Se você é um adepto do 

Chelsea, está muito feliz com ele”, 

disse ainda o ex-jogador. “Ele tem 

o seu próprio estilo – e se ele não 

está feliz, ele irá mudar as coisas”. 

 

Esse talvez seja o principal problema. 

Abramovich pode ser uma pessoa 

tranquila, quieta, que faz o que acha 

melhor. Mas em última instância, 

ele toma as decisões independente 

disso. Não há um conselho gestor, 

é ele com ele mesmo. Se Mourinho 

tem um problema com ele, o dono 

o demite e acabou. O estilo Juvenal 

Juvêncio nos tempos actuais de São 

Paulo torna as coisas muito pessoais. 

Ninguém pode se desentender com 

ele. Os projectos a longo prazo são 

cortados por problemas de curto 

prazo. Esse estilo é perigoso e cria 

um clima hostil para os treinadores 

que vão trabalhar no clube. Ganhar 

é uma obrigação sempre, o que é 

normal em clubes grandes, mas o 

alto grau de instabilidade e o grande 

número de trocas de técnico mostra 

isso.

Mesmo com os problemas, é impos-

sível negar que o Chelsea ganhou ou-

tra projecção. É uma equipa vence-

dora, que disputa com o Manchester 

United de igual para igual – algo que 

nos anos 1990 era impossível para a 

equipa. E em um mundo de donos 

de futebol que compram e vendem 

clubes como se fossem camisetas, é 

de se reconhecer que Abramovich e 

Chelsea é um casamento consolida-

do e muito estável. Não há qualquer 

vestígio que irá terminar tão cedo. 

(Fmanager Brasil)

Abramovich e Chelsea: 10 anos de casamento e uma revolução
Por Felipe Lobo

Roman Abramivich, patrão do Chelsea
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Os partidos de direita: CDS 

e PSD tentam chegar a 

um acordo que viabilize a 

coligação governamental, e 

o Presidente da República, Cavaco 

Silva, irá reunir-se com o primeiro-

-ministro, Passos Coelho, para saber 

se o Executivo tem ou não condições 

para sobreviver.

Nesta quinta-feira Paulo Portas e 

Pedro Passos Coelho mantiveram 

um encontro, desta vez na residência 

oficial de São Bento. Este é o ter-

ceiro encontro entre os dois líderes 

desde que Portas anunciou o pedido 

de demissão, na passada terça-feira.

A  reunião da manhã desta quinta-

-feira, que decorreu na Presidência 

do Conselho de Ministros, durou 

menos de duas horas e  representou 

mais uma tentativa de concluir as 

negociações para manter o governo 

de coligação. De acordo com a Lusa, 

as conversações continuam em am-

biente que foi descrito como “muito 

positivo”, citando fontes governa-

mentais.

Mas as conclusões deste encontro 

são contraditórias. A TVI 24 avan-

ça que Paulo Portas pode ficar como 

vice primeiro-ministro e ministro da 

Economia, enquanto a SIC adianta 

que o líder centrista sai mesmo do 

governo e a pasta de economia será 

assumida por alguém do CDS. Pires 

de Lima, digirente do partido é um 

dos nomes apontados.

No entanto, segundo a “SIC”, fon-

tes do Executivo dizem que Álvaro 

Santos Pereira foi mandatado para 

apresentar publicamente a reforma 

do IRC referente ao novo regime de 

investimento e um novo programa 

de estímulo ao comércio.

Também o “Expresso” garante que a 

passagem da economia para o CDS 

parece segura, mas ao que tudo in-

dica, não é certo que os dois líderes 

cheguem a um acordo a tempo da 

reunião entre Pedro Passos Coelho 

e Cavaco Silva para as 17 horas.

O “Expresso” já tinha avançado esta 

manhã que o acordo entre os dois lí-

deres poderia passar por mexidas na 

pasta da Economia. De acordo com 

o mesmo jornal, partir o Ministério 

de Álvaro Santos Pereira, bem como 

o da Agricultura, foi um dos pontos 

sobre a mesa da reunião que os dois 

parceiros de coligação tiveram on-

tem à noite em S. Bento. Há muito 

que os centristas têm vindo a pedir 

a substituição do ministro da Eco-

nomia.

Já o “Correio da Manhã”  adiantou 

que a remodelação pode também 

passar pelo ministério da Agricul-

tura liderado por Assunção Cristas.

Portas não esteve presente nesta 

quinta-feira no conselho de minis-

tros e Pedro Passos Coelho abando-

nou a reunião por volta das 11 horas, 

altura em que terminou o encontro.

Recorde-se que o primeiro-ministro 

não vê razões para se demitir e acre-

dita que ainda é possível um acordo. 

No CDS não houve uma decisão fi-

nal sobre a continuidade no governo 

a longo prazo, apenas que o partido 

aceita negociar um novo acordo de 

coligação. E essa é a prioridade.

O objectivo é que as conversas sejam 

rápidas até porque nesta quinta-feira 

à tarde o primeiro-ministro vai a 

Belém falar com o Presidente. O 

encontro estava marcado para as 17 

horas desta quinta-feira, mas até ao 

fecho da presente edição nada havia 

transpirado. Porém, pela actuação 

de Cavaco Silva nos últimos dias, o 

fim do governo não deverá chegar de 

Belém. O Presidente não tem mos-

trado vontade de lançar a bomba 

atómica - a dissolução da Assem-

bleia da República - e a consequente 

queda do governo. Irá, ainda assim, 

ouvir os restantes partidos da oposi-

ção (sem data marcada).

O PS defendeu nesta quarta-feira 

eleições antecipadas para o mesmo 

dia das eleições autárquicas, marca-

das para dia 29 de Setembro e os res-

tantes partidos da esquerda seguirão 

o mesmo caminho.

(África21, Ionline e Redacção SAVA-
NA) 

Crise política em Portugal

Pedro Passos Coelho diz que não se 
demite apesar da crise governativa
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O 
Projecto “Trânsito” actua 

nesta sexta-feira, 05 de 

Julho do corrente ano, às 

20h30, no Centro Cultural 

Franco-Moçambicano. O concerto  

é resultado da interacção do público 

nos Workshops que os músicos tive-

ram no bar Modaskavalo no mês de 

Fevereiro e Março. 

O reencontro dos integrantes do 

projecto, Chude Mondlane, Chico 

António, Edmundo Matsielane e 

Nico M’sagarra foi um momento 

de criação e recriação de sons num 

ambiente de interactividade com o 

público. O evento pretende entreter, 

libertar sentimentos e mostrar o que 

cada um colheu nas suas “caminha-

das” musicais pelo mundo. “Por pro-

blemas relacionados com os voos,  

Chude Mondlane não vai poder 

participar nesta sessão. Ela ligou-me 

enquanto ensaiávamos e mostrou-se 

bastante triste com a sua ausência 

neste concerto porque é onde vamos 

fazer o balanço do trabalho que te-

mos vindo a realizar e que vai cul-

minar com a gravação de um disco”, 

explica o músico Chico António.

Para esta sessão, o projecto Trânsito 

convidou o saxofonista moçambica-

Neste concerto é convidado o saxofonista Zé Maria

Projecto Trânsito actua 
sem Chude Mondlane
Por Abdul Sulemane

no Zé Maria que também irá parti-

lhar as suas experiências ao vivo com 

o público e o projecto. “Sinto-me 

honrado por ser convidado especial 

do projecto Trânsito, pois estou ao 

lado de nomes que conheço e com 

os quais convivo, com uns tenho 

trabalhado, porém esta participação 

é também uma forma 

de reconhecimento 

pelo trabalho que faço. 

Então, não há trânsito 

que pare o projecto. 

Queremos proporcio-

nar sons, melodias para 

ouvidos mais apurados 

e vai ser uma coisa úni-

ca que não se repete. 

Com certeza será uma 

obra de arte”, afirma 

Zé Maria que promete 

alegrias aos fãs e trazer 

mais-valia ao projecto.

Zé Maria é uma das 

referências do jazz 

moçambicano cujos  

temas englobam jazz 

e tradicional influen-

ciado pela base de 

percussão do norte de 

Moçambique, do qual 

assume que a sua mente musical 

reside no norte. Saxofone, flauta e 

xigovia, percussão são algumas das 

áreas de execução preferidas pelo 

músico. Os instrumentos tradicio-

nais por si executados são produto 

da sua criatividade.

Filipe Branquinho e Mauro 

Pinto fazem parte da exibi-

ção de 150 imagens captadas 

por 14 fotógrafos africanos, e 

que vai mostrar a partir desta sexta-

-feira, 5 de Julho, em Lisboa, um 

olhar sobre a actualidade social e 

política na África Austral.   

Intitulada “Present Tense”, a ex-

posição, comissariada por António 

Pinto Ribeiro, foi criada especial-

mente para o programa “Próximo 

Futuro”, da Fundação Calouste 

Gulbenkian. Numa visita guiada 

para os jornalistas, António Pinto 

Ribeiro explicou que os fotógrafos 

participantes, na maioria da África 

do Sul, “onde há mais condições de 

produção e difusão do seu traba-

lho”, foram convidados a mostrar 

um olhar sobre os seus países e so-

bre o mundo. “Muitos deles foram 

fotógrafos documentaristas duran-

te o período do apartheid na África 

do Sul e todos têm uma perspectiva 

política” no trabalho que apresen-

tam.   

Dos PALOP participam Kiluanji 

Kia Henda e Délio Jasse, ambos 

angolanos, e os moçambicanos Fi-

lipe Branquinho, finalista do Pré-

mio BES Photo deste ano, e Mau-

ro Pinto, vencedor da edição do ano 

passado do mesmo galardão, o mais 

importante na área da fotografia 

em Portugal. Mauro Pinto apre-

senta uma nova série de fotografias 

Filipe Branquinho e Mauro Pinto 
numa mostra em Lisboa

realizada no maior cemitério de 

Moçambique, em Maputo, que lhe 

despertou interesse pelas mudan-

ças que tem observado no espaço 

nos últimos sete anos. “Como vou 

regularmente ao cemitério ver a 

campa da minha mãe, comecei a 

ver que algo estava a mudar. Para 

mim sempre foi um espaço sagra-

do, e agora vejo pessoas a viver ali, 

a beber, a fazer festas, a namorar”, 

disse aos jornalistas. A nova situa-

ção que tem encontrado no cemi-

tério “transformou-o numa espécie 

de espaço de piquenique, onde se vê 

de tudo”, descreveu o fotógrafo.   

Filipe Branquinho decidiu também 

retratar o quotidiano dos “chapas” 

em Maputo, um meio de transpor-

te popular usado por milhares de 

pessoas. Numa série de fotografias 

a cores, captou os “chapas” cheios 

de passageiros, que se acomodam 

como podem no interior.   

Filipe Branquinho escolheu-os 

porque representam “uma questão 

delicada em Moçambique. Qual-

quer subida de preço no transporte 

tem provocado grandes manifesta-

ções, ao ponto do Governo ter de-

cidido subsidiar o combustível”.   

Durante uma residência artística 

em Veneza, em 2009, Kiluanji Kia 

Henda decidiu fazer uma pesqui-

sa sobre alguns vestígios da anti-

ga presença africana na cidade e 

descobriu que “foi construída por 

escravos africanos a quem chama-

vam mouros. Nestas fotografias, eu 

juntei a arte clássica europeia com 

personagens africanos para retratar 

situações lúdicas, sem a imagem do 

sofrimento do passado”, observou. 

Delio Jasse, que se encontra actual-

mente a trabalhar em Berlim, criou 

uma série fotográfica sobre a cons-

trução imobiliária em Luanda e os 

contrastes entre as barracas impro-

visadas e os grandes edifícios.   

Tsvangirayi Mukwazhi, do Zim-

babué, Sammy Baloji, do Con-

go, Malala Andrialavidrazana, de 

Madagáscar, e Dillon Marsh, Guy 

Tillim, Jo Ractliffe, Mack Maga-

gane, Paul Samuels, Pieter Hugo e 

Sabelo Mlangeni, da África do Sul, 

apresentam também o seu olhar so-

bre o contexto social e político dos 

seus países.

Além de “Present Tense”, o progra-

ma Próximo Futuro vai inaugurar, 

em simultâneo, na sede da Gul-

benkian, a exposição da 9ª edição 

dos Encontros de Fotografia de 

Bamako, realizada no Mali em 

2011. Esta bienal, segundo Antó-

nio Pinto Ribeiro, a mais impor-

tante mostra de fotografia em Áfri-

ca, não se realizou este ano devido 

à situação de guerra civil no Mali. 

A edição de 2011 reúne 350 foto-

grafias captadas por 45 artistas, sob 

o tema do desenvolvimento susten-

tável em África. A.S

Realiza-se nesta sexta-feira, 

5 de Julho de 2013, pelas 

18h00, no Cinema Zon 

Lusomundo no Maputo 

Shopping, a conferência de im-

prensa, onde serão também entre-

gues os prémios aos vencedores da 

edição passada, bem como terá lu-

gar o lançamento oficial do Voda-

com Mozambique Fashion Week 

2013, e contará com a presença de 

alguns patrocinadores, modelos, 

estilistas, Dj’s e muito mais.

Nas palavras de Vasco Rocha, Di-

rector Geral da DDB Moçam-

bique: “O Mozambique Fashion 

Week tem como missão valorizar 

a cultura, os costumes, a arte, a 

criatividade, o profissionalismo de 

Moçambique e por isso estamos 

aqui para, no fundo, internaciona-

lizar Moçambique colocando-o no 

mapa-mundo da moda”.

O Vodacom Mozambique Fashion 

Week é conhecido e reconheci-

do como um dos maiores eventos 

de moda em África e desde o seu 

início valoriza a cultura nacional, 

a arte, a música, a educação e a 

MFW  na luta contra  
cancro da mama

responsabilidade social. O evento 

prima anualmente pela inovação 

e pela divulgação no mundo da 

moda local e internacional. 

Este ano, na sua 9ª edição e sob o 

lema [R] Encontre-se, tem como 

forte objectivo viajar pelo mundo 

promovendo a história e as cultu-

ras moçambicanas e criando o in-

tercâmbio de experiências entre os 

criadores de todos os continentes. 

Por isso, o VMFW nesta edição 

irá mais longe, fazendo-se presen-

te em eventos da mesma categoria 

em outros países. 

Mas à semelhança das edições 

anteriores, o Vodacom Mozambi-

que Fashion Week vai continuar a 

promover medidas de prevenção e 

luta contra o cancro da mama, ten-

do programado para este ano mais 

uma campanha de sensibilização 

que se espera tenha o mesmo su-

cesso da campanha da 7ª edição, 

que valeu à DDB um troféu Safira 

e um troféu Esmeralda no African 

Cristal Festival de publicidade e 

permitiu levar ainda mais longe 

esta tão importante campanha. 

Em causa está a salva-

guarda das especifi-

cidades do português 

moçambicano. A 

moção vai ser enviada à Co-

munidade de Países de Lín-

gua Portuguesa, ao Instituto 

Camões e aos ministérios da 

Educação de Portugal e de 

Moçambique.

Os participantes num encon-

tro de escritores moçambica-

nos na diáspora aprovaram 

uma moção de repúdio do 

acordo ortográfico, por “não 

ter em conta as especificida-

des” dos países que engloba, 

disse o presidente do círculo 

de escritores moçambicanos 

na diáspora.

“Para nós, é uma decisão mais 

política, não tem em con-

ta as especificidades de cada 

um dos países que compõem 

a comunidade de países de 

língua portuguesa e, neste 

caso, de Moçambique. Nós 

temos uma forma própria de 

escrever, de falar o português 

e querem tirar-nos isso. Nós 

não aceitamos que nos im-

ponham uma forma de escri-

ta”, explicou o poeta Delmar 

Maia Gonçalves. 

A moção foi aprovada, sá-

bado, no final do VI encon-

tro do Círculo de Escritores 

Moçambicanos na Diáspora, 

durante três dias, que contou 

com perto de meia centena de 

participantes.

Assinalando que não fala 

pelos escritores que estão 

em Moçambique, Delmar 

Maia Gonçalves declarou-se, 

no entanto, convicto de que 

“grande parte deles não quer 

também este acordo ortográ-

fico, não acredita nele, não se 

revê nele”.

A moção considera o acordo 

ortográfico “muitíssimo pre-

judicial, visto que empobrece 

e desagrega o idioma de um 

modo geral, introduzindo 

ainda inúmeras incorrecções 

e incongruências exaustiva-

mente apontadas já por filólo-

gos portugueses e brasileiros, 

o que, aliás, motivou o recuo 

do Brasil na sua aplicação”. 

A.S

repudiado pelos 
escritores na diáspora

Por Abdul Sulemane
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Fernando Manuel (texto)
Urgel Matula (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)    

Eu nasci na Maxixe.

E as pessoas têm mania de me cha-

mar manhembana.

Eu digo sempre: manhembana é o 

teu pai.

Eu sou bitonga.

Porque, na verdade a província de Inham-

bane tem várias tribos.

Desde que se entra para lá, tens a par-

tir de Zandamela, machopes, bitongas, 

matswas, vamandhla e até tens mandaus 

junto ao rio Save.

E então quando dizes que sou manhem-

bana quer dizer o quê?

Não quer dizer nada.

E as pessoas defendem-se dizendo: Ma-

puto é terra de marongas, Gaza é terra 

de machanganas, Sofala nem tanto assim 

porque tem masenas e ndaus. Tete nem 

tanto assim, porque tem nyandjas e nyun-

gues, Cabo Delgado nem tanto assim 

porque tem macondes, macuas, lomwés e 

mwanis

Agora eu sou manhambana porquê.

Eu sou bitonga.

E não é que tenho orgulho por isso por-

que não escolhi. Podia ser outra coisa 

qualquer.

Tudo isso é a propósito de Mateus Katu-

pha e Francisco Mabjaia.

O Mateus Katupha, que é doutor, já foi 

ministro, tentou defender a sua tese, na 

Universidade tendo como base a língua 

bitonga.

Depois de várias tentativas atirou a toalha 

ao chão e disse: desisto, “a língua bitonga 

não tem lógica”.

Estou concordo com ele.

Tudo o que é belo não tem lógica.

Que o diga o Francisco Mabjaia que foi 

vice-ministro para a Coordenação da Ac-

ção Ambiental.

Regressamos à vaca fria.

Tudo o que é belo não tem lógica.

Há um colega nosso que é o coordenador 

da página desportiva que todos os anos 

parece ser obrigado a publicar uma entre-

vista com o inspector geral do Ministério 

da Juventude e Desportos, José Dimitri.

Não é porque seja má ideia, mas tanta in-

sistência já é demais.

Tal como é insistência demais o apareci-

mento dele nas páginas deste jornal.

Não é verdade Dimitri.

Que Sarifa Magid o diga: “tantos anos de 

atletismo e ainda continuamos a viver de 

Stélio Craverinha e de Lurdes Mutola”.

A história do jornalismo livre em Mo-

çambique tem muito que se conte: há 

embondeiros, há Demos, Expressos Moz, 

há Públicos, há Verdades e porque não 

excluir-nos.

Há SAVANAs, Zambezes, Magazine 

Independentes… enfim há um pouco de 

tudo.

Tem graça que tudo isso: rádios, televi-

sões, jornais, revistas está tudo sediado em 

Maputo, salvo raras e honrosas excepções. 

Moçambique é um país macrocéfalo.

Talvez não tenhamos razões, mas que o 

diga Anselmo Sengo, director editorial 

do Expresso Moz, Eduardo Constantino, 

Secretário-geral do Sindicato Nacional 

de Jornalistas e Paulo Machava, editor do 

Diário de Notícias.

Há uma frase de que eu gosto muito que é 

a seguinte: “seduzido e abandonado”.

Não sei se é o caso de Raul Domingos, 

mas se fosse também não me admiraria 

muito.

A Fárida Gulamo também é outra luta-

dora. Sempre defendeu interesses do seu 

grupo social.

Pronto, está tudo bem.

Como dizia o Rei Luís XIV da França: 

“L’État c’est moi”.

Cada um defende os interesses da sua 

classe.

Sendo que a classe sou eu.

A vida dá-nos chances de conhecer pesso-

as interessantes.

Desde que comecei a trabalhar aos 14 

anos, em 1970 por aí, depois fui a tropa 

portuguesa, depois dei aulas na Escola 

Secundária da Polana, curso nocturno, 

depois trabalhei na Petromoc, depois 

trabalhei na Revista tempo, sem falar da 

minha boémia por todos os bares e luzes 

de Lourenço Marques e Maputo, conheci 

e fui conhecido por centenas de pessoas.

De alguns tenho orgulho e de outros nem 

tanto.

Na Revista tempo conheci Lina Manuel, 

mulher interessante.

Mais tarde conheci um aventureiro de 

nome Mário Massiuana.

Como diria o Gabriel Garcia Marques: 

“viver para contá-la”.

A vantagem de 
conhecer gente
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Uma delegação de empresá-

rios indianos que se encon-

tra, desde esta quinta-feira, 

no país, acaba de manifestar 

o seu interesse de estabelecer parce-

rias de negócio com o empresariado 

moçambicano em vários sectores de 

-

sarial indiana acompanha a minis-

tra das relações externas da Índia, 

Preneet Kaur, para participar da III 

sessão da comissão mista Moçambi-

que-Índia.

empresários entre nacionais e india-

nos foi organizado pelos ministérios 

de planificação e desenvolvimento, 

dos negócios estrangeiros e coopera-

Embaixada e a Confederação das 

vista ao estabelecimento de parcerias 

inteligentes entre os diversos actores 

ali representados em prol do desen-

volvimento sócio-económico dos 

dois países.

Com efeito, os indianos disseram es-

tar impressionados com os atractivos 

e as oportunidades de investimento 

estrangeiro que o país oferece tendo 

garantido que vão encetar mecanis-

mos de estabelecimento de parcerias 

de negócio com os empresários mo-

çambicanos em vários sectores, com 

destaque para o sector dos recursos 

minerais, agricultura, construção ci-

vil, recursos hídricos, energia, farmá-

cias, indústria e transportes. 

Falando em representação da dele-

gação dos empresários indianos, S. 

Kuppuswamy, que é também líder 

da confederação da indústria india-

na, disse que o mercado moçambica-

no é atractivo a novos investimentos 

estrangeiros e os empresários india-

nos ficaram impressionados com as 

oportunidades de investimento que 

o país oferece.

Segundo fez saber Kuppuswamy, as 

facilidades de negócio em Moçam-

bique catapultaram o interesse deste 

grupo de empresários que pretende, 

num futuro não longínquo, estabe-

lecer parcerias de negócio em vários 

sectores.

“Somos bons amigos, a nossa relação 

de amizade é histórica, daí que es-

tamos disponíveis a fazer negócio e 

apoiar Moçambique na exploração 

de recursos naturais e minerais de 

que Moçambique dispõe”, disse Ku-

ppuswamy.

Como atractivo para os empresá-

Rogério Manuel, exibiu as várias 

oportunidades nos domínios das 

actividades comercial, construção ci-

vil, produção de energia e respectiva 

transmissão, turismo e agro-negó-

cios, anotando que Moçambique é 

um país detentor de vastos recursos 

naturais entre os quais se destacam 

minerais, gás natural, petróleo, lar-

gas extensões de terra arável, água, 

variadíssimas matérias-primas e um 

em vários sectores de actividade.  

Rogério Manuel explicou aos em-

presários indianos que o investimen-

to estrangeiro no país pode ser por 

via de parceria ou sem a necessária 

participação dos nacionais, e convi-

dou os empresários a participarem 

nas bolsas de contacto, onde poderão 

obter informações mais detalhadas 

sobre como investir em Moçambi-

que e tirar melhor proveito da coo-

peração, das parcerias e do associati-

vismo empresariais.

Segundo o CPI, a Índia investiu em 

Moçambique, até 2012, mais de mil 

milhões de dólares norte-america-

nos.

negócios em Moçambique”, o en-

-

tivo promover e estimular o desen-

volvimento das relações económicas 

entre Moçambique e a Índia. 

Empresários indianos 
atraídos por Moçambique

as mãos de tanto contentamento. Está para breve a desactivação 

da cadeia no bairro chique da capital, mas também vão à vida os 

Moamba, que é má notícia para os potenciais criminosos da no-

menklatura, habituados às mordomias da cadeia da Kim il Sung.

só se resolve com cimeira Guebuza-Dhlakama, outros nem tanto 

-

-se o que é certo é que é mais uma evidência do “andar à deriva”. 

-

ção de tropas que viveram no fim-de-semana chegaram mesmo 

a acreditar que aí vinha a terceira guerra do pós-independência. 

mais rapidamente possível para limpar a confusão que há entre 

-

narmos, sobretudo, quando estamos em maus lençois.

na noite de quarta-feira ao perguntar a um pseudo analista o 

que achava do silêncio do galo perante a actual tensão político-

pronunciou. Fazer da tv paga pelos nossos impostos uma feira de 

grosseira não fica bem. 

Em voz baixa

a frio, há despacho de revoltosos para os distritos, há processos 

aconteça em tempos de paz ...

Alberto Junteiro Chande, um quadro dos CFM, foi eleito nesta 

Mateus Katupha, que foi obrigado a renunciar por causa da lei de 

probidade pública.

alguns deputados da Frelimo a defenderem a não-retroactividade da norma 

e outros a assumirem que todos os casos de acumulação de funções estão 

abrangidos pela nova lei.

Transição.

-

ções devem ser uma constante, desde que agreguem valor.

Chande formado em direito, integrava, pelo menos até à data da sua nome-

ação, o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, eleita 

Chande foi proposto para este órgão de gestão e disciplina do Ministério 

Público pela bancada da Frelimo. Integrava igualmente os quadros dos Ca-

Alberto Chande novo PCA da Petromoc
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O 
escritor Fedrico Vignati 

Scarpat lançou, nesta terça-

-feira, um livro com o título 

“Economia e Turismo”. O 

livro tem como objectivos promover 

e centralizar a economia e o turismo 

do país, ajudar o desenvolvimento 

do turismo, promover o emprego, 

entre outros. 

Com 375 páginas, o livro está divi-

dido em dois módulos, sendo que o 

primeiro aborda questões políticas e 

o segundo a economia e o turismo.

“Este livro é uma contribuição para 

o desenvolvimento da economia do 

turismo e procuro explicar como or-

ganizar uma economia de um país”, 

disse.

Segundo conta, muitos cidadãos na-

cionais pensam que não são capazes 

de desenvolver  o turismo, esque-

cem-se que Moçambique é um país 

com muitos recursos turísticos.

Fedrico Scarpat lança 
“Economia e Turismo”

Carvalho Muária, ministro do tu-

rismo, afirmou que o livro chegou 

numa boa altura. “Este livro vai 

ajudar os quadros do sector público 

e privado a desenvolverem as acti-

vidades do turismo”, sublinhou o 

titular da pasta do turismo. 

“O crescimento turístico do nosso 

país é positivo, os operadores e os 

agentes envolvidos nessa activida-

de estão a desenvolver as activida-

des do turismo. O único problema 

reside no turismo doméstico que 

continua  complicado. O Governo 

está a envidar esforços para ajudar 

os estudantes e as pessoas, mas isso 

não basta, o sector económico é irri-

sório, porque a sua produtividade é 

de 3%”, diz José Tomo Psico, PCA 

do INATUR.

Fedrico Vignati Scarpat é doutor em 

economia aplicada para o desenvol-

vimento sustentável. Actualmente é 

assessor sénior do desenvolvimento 

económico da SNV, uma organiza-

ção holandesa e é coordenador da 

rede regional do Ministério do Tu-

rismo da África Oriental e Austral.

O autor  tem mais de 12 anos de ex-

periência no campo da economia do 

turismo, e tem acumulado uma vasta 

experiência em diversos segmentos 

do sector, contribuindo para a boa 

governação e desenvolvimento so-

cial e económico de diversos países  

da África, América  Latina e Ásia. 

De salientar que a cerimónia do 

lançamento do livro aconteceu, esta 

terça-feira, no Instituto Camões, em 

Maputo.  Zaqueu Massala

O 
Barclays Bank celebrou se-

mana passada, o 10º aniver-

sário de presença no merca-

do bancário nacional.

No decurso das comemorações des-

ta efeméride, que teve muitos even-

tos, a PCA do banco, Luísa Diogo, 

destacou os grandes feitos da insti-

tuição durante os 10 anos de inves-

timento em Moçambique e deixou 

patente a grande aposta e interesse 

da sua instituição em tornar-se o 

parceiro de negócios preferencial a 

nível do país e o seu contributo para 

o desenvolvimento socioeconómico 

do país.

Enquanto isso, a directora execu-

tiva do grupo ABSA e do Barclays 

África, Maria Ramos, reafirmou a 

grande aposta deste banco em Mo-

çambique, visto que o mesmo está a 

registar actualmente um dos cresci-

mentos económicos mais rápidos e 

significativos em todo o mundo. Ra-

mos disse ainda que o grupo ABSA 

continuará a dar o seu contributo 

para o desenvolvimento do sector 

bancário local e desenvolvimento do 

país, das comunidades, da população 

e do empresariado nacional. 

As celebrações do 10º aniversário 

Barclays Bank celebra 
10 anos em Moçambique

do Barclays bank juntaram diversas 

personalidades com destaque para 

membros do comité executivo do 

Barclays África, membros da admi-

nistração do Barclays Moçambique, 

clientes do banco, representantes do 

governo e colaboradores. 

Em moçambique, o Barclays dispõe 

de uma rede de 43 balcões e cerca de 

900 colaboradores.

Nos 10 anos em Moçambique, o 

Barclays tem investido em sectores 

cruciais de desenvolvimento da eco-

nomia nacional bem como em al-

guns dos grandes investimentos que 

estão a ser desenvolvidos. 

No ano passado, o Barclays Bank 

iniciou uma jornada no continente 

africano e desenvolveu a estratégia 

“one África, com o objectivo de re-

forçar a sua presença em África. 

Esta estratégia vai ajudar o Barclays 

a aumentar a sustentabilidade do 

seu negócio e ser a base para o al-

cance da sua meta em tornar-se no 

“go-to bank” ou banco de preferên-

cia em Moçambique e em todos os 

mercados onde opera. (A.N)
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Sob o slogan “Lave com 

OMO e vai a Dubai”, de-

corre desde o dia 1 do mês 

em curso a campanha pro-

mocional do detergente em pó da 

marca OMO desencadeada pela 

multinacional Unilever. A durar 

por três meses, em tres regiões do 

país,  nomeadamente o Norte, onde 

será representada pelas províncias 

de Nampula, Pemba e Niassa, o 

Centro por Tete, Quelimane, Bei-

ra e Chimoio e por fim o Sul por 

Maputo, Gaza e Inhambane, foram 

investidos para tal cerca de 50 mi-

lhões de meticais.

As regiões em destaque terão a 

oportunidade de vencer, em pri-

meiro lugar, uma viagem de ida e 

volta para Dubai, com estadia de 

quatro dias, com todas as despe-

sas pagas e com direito a levar um 

acompanhante. Cabe ao segundo 

vencedor um televisor e ao terceiro 

uma máquina de lavar roupa.

“Dois sorteios serão feitos durante 

o tempo em que a campanha vai 

decorrer, isto é, no que se refere ao 

primeiro lugar teremos três vence-

Unilever presenteia 
utilizadores de OMO
Por Nélia Jamaldine

dores em cada sorteio o que signi-

fica que ao final do concurso tere-

mos 12 pessoas que vão beneficiar 

da viagem ao país das Arabias, uma 

vez que cada vencedor tem direito 

a um acompanhante” disse a Direc-

tora de Maketing da Unilever Mo-

çambique, Sílvia Manica.

Questionada sobre o porquê de 

Dubai como o destino do primei-

ro prémio e não países francófonos 

devido ao complexidade da língua, 

Manica respondeu que antes de se 

escolher Dubai foi feita uma pes-

quisa de mercado nos consumido-

res OMO com três opções, entre 

elas Dubai foi a grande vencedora 

pela sua história arquitectónica e 

desenvolvimento tecnológico e é 

tido como um destino de sonho da 

maioria das pessoas. 

Unilever é uma multinacional líder 

que já existe há mais de um século 

e opera em mais de 100 países ao 

redor do mundo e é líder mundial 

em produtos alimentares, de casa e 

de cuidados pessoais.

A 
Zap Moçambique festeja 

o seu segundo ano de dis-

ponibilização de conteúdos 

e canais em português no 

país. No âmbito da sua celebração e 

estratégia de responsabilidade social, 

a Zap procedeu na semana finda a 

oferta de um descodificador com 

sinal aberto ao Orfanato Obra Don 

Orione. Através do seu representan-

te, Marcus Araújo, estendeu a sua 

mão e de forma carismática relem-

brou a missão de Dom Orione, um 

religioso italiano, que sensibilizou 

os seus seguidores para as causas 

sociais. Dom Orione acreditava que 

quem fizesse o bem e acarinhasse os 

mais desprotegidos poderia com-

preender a verdadeira doutrina da 

Igreja. 

O coordenador desta empresa pro-

vedora de TV por satélite, Marcus 

Araújo, acredita que com este gesto 

a ZAP conseguirá confortar e ale-

Zap Moçambique no 
Orfanato Obra Don Orione

grar estas crianças especiais e estar 

mais próxima dos residentes deste 

orfanato.

  Lembrar que a ZAP está no merca-

do desde 2011, sendo líder na

disponibilização de conteúdos e ca-

nais em português. (Redacção)

Sob lema “Inovar e Ex-

pandir para os Novos 

Mercados”, a capital 

moçambicana acolhe, 

a 17 deste mês, o Primeiro En-

contro Empresarial Público-

-Privado da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa 

– CPLP.

Organizado pela Confede-

ração Empresarial da CPLP, 

CE-CPLP, em coordenação 

com a Confederação das As-

sociações Económicas de Mo-

çambique-CTA e a Associação 

Industrial de Moçambique-

-AIMO, o encontro tem como 

objectivo a reflexão conjunta 

sobre as oportunidades de ne-

gócios no mercado lusófono.

No evento prevê-se a partici-

pação de cerca de 250 convi-

dados, entre representantes de 

empresas nacionais e estran-

geiras públicas e privadas, de 

Maputo acolhe encontro 
empresarial da CPLP

diversos sectores de actividade, para 

além de políticos, estudantes de cur-

sos de gestão e economia e quadros 

médios e superiores de diversas áreas.

Espera-se que durante o evento, pela 

primeira vez, os diversos agentes 

económicos que operam no espaço 

da CPLP reflictam sobre as oportu-

nidades de negócios que o mercado 

lusófono oferece.

Intervindo nesta terça-feira, numa 

Conferência de Imprensa, para 

anunciar o evento, o Vice-Presidente 

da CTA, Agostinho Vuma, afirmou 

que também se espera que o encontro 

sirva de “base para a promoção de um 

debate entre as empresas da CPLP, 

e de plataforma de acção e entendi-

mento, no âmbito da Lei de Parce-

rias Público-Privadas, recentemente 

aprovada em Moçambique”.

Por sua vez, o Presidente da Confe-

deração Empresarial da CPLP, Car-

los Simbine, afirmou que o encontro 

de Maputo vai “permitir que a comu-

nidade empresarial da CPLP 

tenha maior intercâmbio co-

mercial e troca de experiên-

cias e, consequentemente, um 

espaço de desenvolvimento 

de negócios ainda mais amplo 

que o actual”.

Ainda a respeito deste en-

contro, o Vice-Presidente da 

Confederação Empresarial da 

CPLP, Rogério Samo Gudo, 

realçou que o mesmo vai 

permitir “inovar o espaço da 

CPLP, permitindo a troca de 

experiências empresariais com 

os outros sete países falantes 

de Português, nomeadamente, 

Angola, Brasil, Cabo-Verde, 

Guiné-Bissau, São Tomé e 

Príncipe, Portugal e Timor-

-Leste”.

De referir que Moçambique 

preside, actualmente, à Confe-

deração Empresarial da CPLP.

 Presidente da Confederação Empresarial da CPLP, Carlos Simbine, Vice-Presidente da CTA, 
Agostinho Vuma, e Vice-Presidente da Confederação Empresarial da CPLP, Rogério Samo Gudo

O 
distrito de Marracuene con-

ta desde última sexta-feira 

com mais uma associação. 

A mesma denominada-se 

Associação dos Agentes Económi-

cos de Marracuene, AGEM, e tem 

por objectivo representar os interes-

ses dos agentes económicos daquele 

distrito.

Falando à margem da cerimónia da 

tomada de posse dos membros da 

AGEM, o secretário daquele orga-

nismo, Dique Mateus, explicou que 

a associação surge  como resultado 

de um trabalho de várias equipas dos 

agentes económicos que realizam as 

suas actividades na FACIM.

“Esta associação é resultado de um 

trabalho que vinha sendo desenvol-

vido nos corredores por várias equi-

pas de agentes económicos deste dis-

trito, sendo que os objectivos são de 

representar os interesses económicos 

de Marracuene”, referiu.

Por seu turno, Faquir Osmar, repre-

sentante da CTA a nível da cidade 

de Maputo,  disse  que esta institui-

Nasce em Marracuene 
Associação de Agentes Económicos
Por: Zaqueu Massala

ção está de portas abertas para co-

laborar com todas as actividades da 

associação e ao mesmo tempo convi-

dou os membros a filiarem-se  nela.

“Nós como empresa da CTA esta-

mos abertos para apoiar todas as 

actividades da associação, aliás, con-

vidamos a associação a filiar-se na 

confederação dos agentes económi-

cos”.

Para João Nhassingue, director dis-

trital da agricultura de Marracuene,  

o distrito acaba de testemunhar mais 

uma criança a nascer e que vem para 

desenvolver o distrito. 

“O nosso distrito acaba de teste-

munhar o nascimento de mais uma 

criança que vem para desenvolver 

as nossas actividades económicas 

aqui em Marracuene, ou seja, esta 

associação vai ajudar na melhoria de 

muitos serviços”.

Entretanto, a criação da associação 

no distrito de Marracuene vai ajudar 

a dinâmica do desenvolvimento eco-

nómico dos agentes daquele distrito.

“Dois sorteios serão feitos durante o tempo em que a campanha vai decorrer” 
disse Directora de Maketing da Unilever Moçambique, Sílvia Manica

Membros da Associação dos Agentes Económicos de Marracuene (AGEM)

Por Israel Zefanias

Marcus Araújo abraça a causa social
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Considerado o lugar mais 

acolhedor durante o inver-

no sul-africano, Durban 

vai mais uma vez acolher o 

Vodacom Durban July, um evento 

a decorrer no primeiro fim-de-se-

mana de Julho. Anualmente, este 

evento de caris social e desportivo 

acolhe cerca de 55 mil visitantes de 

várias partes do país e de algumas 

partes do continente, que se deslo-

cam a esta parte para desfrutar das 

corridas de cavalos, moda e diver-

são no Hipódromo de Grayville. 

O Durban July nasceu no ano de 

1897 e foi se desenvolvendo ao 

longo dos anos. Actualmente, cer-

ca de 2,5 milhões de randes estão 

envolvidos nesta festividade. Para a 

presente edição, o tema escolhido 

é “Posh? Oh my Gosh!”, um apelo 

ao retorno à elegância clássica em 

que os presentes serão convidados 

a regressar às raízes do glamour, 

elegância e estilo do desporto que 

consiste na corrida de cavalos. 

O canal de música MTV e o brandy 

da marca Fish Eagle vão apresentar 

Estilo e diversão no 
Vodacom Durban July
Por Nélia Jamaldine

no Vodacom Durban July 2013 o 

“MTV Eagle Air” com o tema de 

uma aldeia no Durban July, que 

promete apresentar entretenimento 

ao mais alto nível. Liquideep e Ma-

fikizolo são alguns dos muitos ar-

tistas e DJs que vão trazer diversão 

aos convidados na aldeia da MTV 

Eagle Air, enquanto a Comedy 

Central vai criar a zona especial de 

exibição da comédia. 

A cidade de Durban é também 

tida como um desejo de consumo, 

pois possibilita aos visitantes um 

universo diversificado para fazer 

compras em vários centros comer-

ciais existentes entre os quais o 

Midlands Mall, La Lucia Mall, Pi-

necrest Mall, Musgrave Mall, The 

Pavillion, The Galleria e Gateway. 

Durban possui também praias des-

tacando-se a bela praia de Umhlan-

ga na Costa Norte e a exótica praia 

de Amanzimtoti, na Costa Sul que 

possuem atractivos como o uShaka 

Marine World, Mercados de Arte-

sanato, passeios de riquexó e alu-

guer de barcos.

A 
Confederação das As-

sociações Económi-

cas de Moçambique 

(CTA) realizou nesta 

quarta-feira, em Maputo, um 

seminário de validação e debate 

sobre os resultados preliminares 

do estudo sobre as Barreiras não 

Fiscais no Desenvolvimento do 

sector da agricultura em Mo-

çambique.

Para além dos membros desta 

agremiação, tomaram parte no 

encontro vários agentes econó-

micos, dentre os quais agriculto-

res, representantes do Ministé-

rio da Agricultura e da SPEED 

– Programa de Apoio para o 

Desenvolvimento Económico e 

Empresarial em Moçambique.

O estudo foi realizado pela 

SPEED, a pedido da CTA, 

com o objectivo de identificar as 

principais Barreiras não Fiscais 

ao Desenvolvimento do Sector 

da Agricultura em Moçambi-

que, fazer consulta e auscultação 

dos resultados preliminares do 

estudo com os parceiros do sec-

tor privado, ONGs e Governo e 

formular recomendações para a 

remoção dessas barreiras.

Para o alcance deste objectivo, 

foi desenvolvida uma matriz 

analítica com vários indicadores 

de impacto, colhidas percep-

ções dos operadores do sector 

privado e feitos seminários de 

validação em quatro províncias 

Barreiras não Fiscais na 
agricultura em debate

do País, nomeadamente, Maputo, 

Nampula, Sofala e Zambézia, cujas 

constatações trianguladas, as entre-

vistas e análise permitiram formular 

recomendações de política agrária, 

fiscal e económica.

O estudo identificou como princi-

pais Barreiras não Fiscais, a exigên-

cia de guia de trânsito rodoviário, a 

existência de postos de controlo, di-

fícil adesão à taxa de incidência so-

bre o diesel, taxas ilegais e informais 

sobre produtos de origem agro-pe-

cuária, acesso ao crédito, incentivo à 

tarifa de energia, terminal de Nacala 

(Porto Seco), disputa entre o sector 

formal e o informal, e o acesso à tec-

nologia.

De acordo com o assessor económi-

co da CTA, Hipólito Hamela, a eli-

minação das Barreiras não Fiscais ao 

Desenvolvimento do sector da Agri-

cultura passam por uma concertação 

de mecanismos entre a CTA, Minis-

tério da Agricultura, das Finanças e 

a Autoridade Tributária.

“Para já, a CTA e o Ministério da 

Agricultura vão avançar com o pro-

grama de divulgação da legislação, 

para abolir as várias taxas, dado que 

apesar de ter sido aprovada uma le-

gislação nesse sentido, em alguns 

distritos e postos de controlo elas 

continuam a ser desnecessariamente 

cobradas”, afirmou Hamela ajun-

tando: “para tal o pelouro fiscal, de 

transportes e da agricultura, vão 

trabalhar em conjunto, com vista 

a resolver os problemas que dizem 

respeito à Agricultura”.

“Este estudo constitui um 

grande contributo e base para 

dar ao pelouro da Agricultura 

argumento e matéria suficiente 

para negociar com o Governo 

a resolução de todos os proble-

mas levantados” realçou o as-

sessor económico da CTA.

A representante do Ministério 

da Agricultura, Sofia Manu-

ce, afirmou, por seu lado, que 

o estudo sobre Barreiras não 

Fiscais ao Desenvolvimento 

do sector da Agricultura em 

Moçambique é importante 

não só para a própria CTA, 

mas também para o Governo 

moçambicano porque, segun-

do ela, para além de identificar 

as barreiras e seu impacto na 

Agricultura, o mesmo sugere as 

respectivas soluções.

Por sua vez, o economista da 

SPEED, Tomás Manhicane, 

afirmou que as questões identi-

ficadas e que agora são matéria 

de debate servirão de tram-

polim e base de diálogo entre 

governantes, agentes econó-

micos, e todos os que estejam 

ligados à cadeia da Agricultura, 

desde as áreas de política, pro-

dução, agro-processamento, 

fornecimento de tecnologias e 

insumos agrícolas, com vista à 

remoção das respectivas bar-

reiras.

O 
jornalista André Matola 

lançou, há dias, o livro Vida 

e Visão Empresarial de Sa-

limo Abdula, empresário e 

PCA da empresa de telefonia móvel 

Vodacom.  

A cerimónia do lançamento contou 

com presença de vários membros do 

governo e da sociedade civil, os quais 

afluíram em massa ao local para tes-

temunharem o acto. 

Segundo Salimo Abdula, muitas ve-

zes as pessoas, sobretudo a camada 

jovem, pensam que para ser empre-

sário é fácil. 

“Gostaria de dizer a muitos jovens 

e outras pessoas que assim pensam 

que para se ser empresário é preciso 

muita luta e persistência, portanto é 

um grande desafio”. 

Aliás, muitas vezes a imagem do 

empresário não é valorizada, “e com 

este livro pretendo mostrar os cami-

nhos percorridos ao longo da minha 

carreira, ou seja, de como me tornei 

empresário hoje”.   

O livro, de 231 páginas, foi escrito 

Lançado livro Vida e Visão 
Empresarial de Salimo Abdula  
Por: Zaqueu Massala

pelo jornalista André Matola e tem, 

entre outros objectivos, mostrar os 

caminhos trilhados pelo empresário.

Sabe-se que Salimo Abdula nasceu 

na província da Zambézia, depois 

dos primeiros estudos deixou a sua 

terra rumo a Lourenço Marques, 

actual Maputo.

Recentemente foi re-

conduzido ao cargo 

do PCA da empresa 

de telefonia móvel 

Vodacom. É também 

fundador e presidente 

do conselho de ad-

ministração do gru-

po Intelec Holdings, 

S.A, uma empresa 

que actua no ramo 

de energia, publicida-

de, turismo, finanças, 

recursos minerais, 

te lecomunicações, 

imobiliária, para além 

de ser presidente da 

mesa da assembleia 

geral da CTA, Con-

federação das Associações Econó-

micas de Moçambique. 

Em 2010  e 2011 foi eleito pela re-

vista New African, como uma das 

100 pessoas mais influentes do con-

tinente africano.  

O 
Sindicato Nacional de 

Jornalistas (SNJ), em par-

ceria com a  Vodacom, 

lançou, semana passada, a 

VI Edição do Grande Prémio do 

Jornalismo, uma iniciativa que visa 

distinguir os melhores trabalhos 

jornalísticos desenvolvidos anual-

mente por profissionais de comuni-

cação social.

À semelhança das edições anterio-

res, o Grande Prémio contempla 

oito categorias diferentes, nome-

adamente. O Grande Prémio de 

Jornalismo “Aquino de Bragança” 

que será atribuído a jornalistas que 

desenvolvam o melhor trabalho de 

investigação; Prémio Anual de Jor-

nalismo “Abel Faife” (melhor Re-

portagem); Prémio Anual de Jorna-

lismo “Daniel Maquisse”(Melhor 

Reportagem Fotográfica); Prémio 

Anual de Jornalismo “Leite de 

Vasconcelos” (Melhor programa 

Radiofónico); Prémio Anual de 

Jornalismo “Teresa Sá Nogueira” 

(Melhor Programa Televisivo); Pré-

mio Anual de Jornalismo “Saíde 

Omar” (Melhor Reportagem Des-

portiva); Prémio Anual de Jorna-

lismo “Ian Christie” (Melhor Tra-

balho de jornalismo Económico  e 

Prémio Anual de Jornalismo “Areo-

sa Pena” (Melhor Crónica). 
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mais uma vez, com o apoio da Vo-

dacom que, de resto, nos tem acom-

panhado ao longo das várias edições 

do Grande Prémio do Jornalismo, 

onde distinguimos vários jornalistas 

de diferentes órgãos de comunica-

ção social que viram o seu nome e o 

trabalho reconhecidos”, precisou o 

Secretário-Geral do SNJ, Eduardo 

Constatino,  que presidia ao lança-

mento do concurso.

O PCA da Vodacom, Salimo Ab-

dula, fez notar que apoiar iniciativas 

desta natureza faz parte  da estra-

tégia da empresa, que reconhece e 

premeia a excelência de trabalhos 

jornalísticos das mais variadas áreas.

Segundo Abdula, o apoio da Vo-

dacom visa igualmente promover 

a criação jornalística, num esforço 

para incentivar uma melhor quali-

dade no tratamento da informação, 

contribuindo assim para uma cida-

dania mais responsável, informada e 

participativa.

De acordo com o regulamento, o 

prazo de entrega dos trabalhos ter-

mina a 31 de Agosto deste ano, cor-

respondendo ao período que se es-

tende de 25 de Novembro de 2012 

a 30 de Agosto de 2013. Cada jor-

nalista deverá concorrer no máximo 

com dois trabalhos diferentes, que 

serão avaliados por um júri consti-

tuído por membros do SNJ.
Estampada em livro a  vida e visão empresário Salimo 

Abdula
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