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Debaixo de uma tensão 

político-militar sem pre-

cedentes, agravada depois 

que a 21 de Outubro pas-

sado o exército moçambicano afu-

gentou o líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama, de Satunjira, onde resi-

dia desde 15 de Outubro de 2012, 

53 autarquias do país vão a eleições 

na próxima quarta-feira, 20 de No-

vembro. Sem a Renamo, que já avi-

sou que irá impedir a realização de 

eleições, a Frelimo e o Movimen-

to Democrático de Moçambique 

(MDM) são as únicas formações 

políticas que vão concorrer em to-

dos os municípios. Contra o espiral 

de violência e contra a abstenção 

que, em 2008, abrangeu 53,64%,  

foi o elemento maioritário das 

eleições. Nesta edição, o SAVANA 

tenta escalpelizar alguns pontos 

fortes e fracos dos candidatos dos 

dois principais partidos políticos na 

actual geografia eleitoral do país.

Município de Maputo
O engenheiro agrónomo, Venâncio 

Mondlane (39 anos), é o mais jo-

vem dos três candidatos ao muni-

cípio de Maputo, autarquia que de-

verá assistir a mais renhida eleição 

de sempre animada pela impopula-

ridade sem precedentes da Frelimo, 

sobretudo, entre o eleitorado ur-

bano. Pela Frelimo recandidata-se 

o actual presidente do município, 

David Simango, 49 anos, que deve-

rá contar com o eleitorado da pe-

riferia (a maioria) para se reeleger 

nas eleições de quarta-feira próxi-

ma. Um outro candidato de peso, 

que poderá concorrer para a disper-

são de votos entre o eleitorado ur-

bano, é Ismael Mussá (46 anos), o 

antigo Secretário Geral do MDM, 

que concorre pelo movimento in-

dependente Juntos Pela Cidade. 

Nas últimas eleições autárquicas, 

David Simango obteve 85.78% dos 

cerca de 308 mil votantes, contra 

14.22% de Eduardo Namburete, 

que concorria pela Renamo. Um 

dos pontos importantes a observar 

será ver se na “cidade de cimento” a 

dupla “Mondlane-Mussá” vai der-

rotar Simango

 
Município da Matola
Depois de ter sido excluído em 

2003, onde concorria como inde-

pendente para a cidade de Maputo, 

Silvério Ronguane, sociólogo e do-

cente universitário, volta em peso, 

mas desta vez como candidato do 

MDM pelo estratégico município 

da Matola. Ronguane vai enfrentar 

Calisto Cossa, o jovem candidato 

da Frelimo e João Massango, que 

concorre pelo partido Ecologis-

ta. Na Matola, a oposição nunca 

conseguiu dar luta. Nas eleições 

autárquicas de 2008, Arão Nhan-

cale obteve cerca de 87% dos votos, 

contra apenas 9.0% de José Samo 

Gudo, que concorria pela Renamo. 

Mas com o desastre da governação 

Nhancale, que, aliás, foi obrigado a 

renunciar em Maio deste ano, com 

o sentimento anti-Frelimo enrai-

zado nos centros urbanos com dis-

ponibilidade de informação mais 

plural, aliada à aguerrida campa-

nha promovida pelo candidato do 

MDM, Silvério Ronguane, outro 

galo poderá cantar no município da 

Matola. Ronguane precisa apenas 

de ultrapassar a fasquia dos 10% 

para se dar por satisfeito.

Município da Beira 
No município da Beira é quase 

que garantida a vitória de Daviz 

Simango, actual edil e presidente 

do MDM. Aliás, a única vez que a 

Frelimo governou Beira foi quan-

do concorreu sozinha nas eleições 

de 1998, quando a oposição lide-

rada pela Renamo boicotou em 

bloco o escrutínio. Jaime Neto, um 

cinzento deputado da Frelimo na 

Assembleia da República pelo cír-

culo eleitoral de Sofala, é o candi-

dato eleito para enfrentar Simango, 

num território sempre difícil. Nas 

autárquicas de 2008, Simango ven-

ceu com 61.61%, contra 33.73% de 

Lourenço Bulha (Frelimo), numa 

eleição em que Manuel Pereira 

(Renamo) saiu com 2.66% dos cer-

ca de 130 mil eleitores que foram 

às urnas.  Daviz Simango, filho do 

primeiro e único vice-presidente da 

Frente de Libertação de Moçam-

bique (FRELIMO), Reverendo 

Urias Simango, e da fundadora da 

primeira organização da mulher 

moçambicana, LIFEMO – Liga 

Feminina de Moçambique, Celina 

Simango, goza de um alto pres-

tígio, competência e simpatia na 

Beira. Nas eleições de 2003, Daviz 

Simango, na altura candidato da 

Renamo, obteve 53,4% de um total 

de 57.309 eleitores que exerceram 

o seu direito de voto, num universo 

de 215.326 cidadãos inscritos nos 

cadernos eleitorais.  Djalma Lou-

renço, candidato de última hora 

da Frelimo, obteve 23.378 votos 

(42.03%). Daviz vai finalmente ter 

também ao seu dispor uma bancada 

na Assembleia Municipal, um dos 

seus “calcanhares de Aquiles” no 

presente mandato.

Para o candidato da Frelimo será 

uma “vitória hipotética” ultrapassar 

a fasquia dos 30%.

Dondo
Depois da não recandidatura de 

Manuel Cambezo, parece es-

tar aberto o caminho para que o 

MDM tenha uma palavra a di-

zer no Dondo, um município que 

sempre votou na Frelimo. José dos 

Santos Chiremba, um quadro re-

formado da área técnica do Centro 

emissor da Rádio Moçambique no 

Dondo, é muito respeitado naquela 

autarquia, é o candidato do MDM 

com a missão de fazer história de-

pois de inesperadamente ter ganho 

uma herança milionária nos Esta-

dos Unidos. Contudo, os números 

não jogam a favor da oposição na 

segunda maior autarquia da pro-

víncia de Sofala. Nas autárquicas de 

2008, o candidato da Frelimo, Ma-

nuel Cambezo, obteve 76.65% dos 

votos validamente expressos, contra 

19.18% de Manuel Zeca Bissopo, o 

actual Secretário Geral da Renamo, 

que se encontra na companhia de 

Afonso Dhlakama algures em Go-

rongosa depois de a 21 de Outubro 

terem sido desalojados de Satunjira 

pelas Forças Armadas. Para as elei-

ções de 20 de Novembro, a Frelimo 

apresentou António Hale, o obscu-

ro primeiro secretário da Frelimo 

no Dondo, que fez carreira como 

burocrata do partido.

Quelimane
“O partido Frelimo vai recuperar 

Quelimane nem que, para isso, seja 

preciso correr sangue”. Esta afir-

mação é atribuída a Verónica Ma-

camo, membro da Comissão Polí-

tica da Frelimo e chefe da brigada 

central do partido para Zambézia. 

A avaliar por esta afirmação, estão 

criadas condições para uma disputa 

sem precedentes, numa autarquia 

em que claramente a vitória deverá 

sorrir para o jovem académico Ma-

nuel de Araújo. Depois das interca-

lares de 2011, onde o candidato do 

MDM venceu confortavelmente 

(62%) Manuel Aboobacar Bico, o 

sonolento concorrente da Frelimo 

escolhido para substituir o popular 

Pio Matos, Quelimane passou a ser 

o segundo município do País a ser 

dirigido por um membro da opo-

sição. Araújo ganhou prestígio e  

simpatia do eleitorado de tal sorte 

que será difícil perder aquela autar-

quia, mesmo perante várias movi-

mentações nesse sentido e também 

porque a Frelimo lhe fez o favor 

de candidatar mais um sonolento, 

o funcionário Abel Albuquerque. 

Desde as primeiras eleições autár-

quicas em 1998, Quelimane sem-

pre foi ganha pela Frelimo e o seu 

candidato Pio Matos, mas as vitó-

rias foram com margens apertadas. 

Eventualmente, por causa do actual 

conflito político-militar,  a Freli-

mo não deverá contar com a FIR 

(Força de Intervenção Rápida), a 

polícia que a todo o custo tentou 
inviabilizar o pleito eleitoral nas 

“intercalares”.

Gurué
Depois dos residentes do municí-

pio de Gurué (Zambézia) terem 

rejeitado publicamente o candidato 

da Frelimo, vencedor das eleições 

internas, estão também criadas 

nesta autarquia condições para 

uma interessante disputa. Os mu-

nícipes de Gurué rejeitaram o “Dj” 

Janguir Ussene e prometeram não 

votar nele caso se avance com esta 

figura para o escrutínio de Novem-

bro próximo. A rejeição pública 

de Ussene aconteceu na presença 

da Primeira-Dama, Maria da Luz 

Guebuza. Nas autárquicas de 2008, 

o candidato da Frelimo, José Ani-

ceto Fernando (50.03%), venceu, 

numa eleição controversa, a Latino 

Caetano Barros Ligonha, candida-

to da Renamo (47.17%). Gurué é 

um terreno fértil para a oposição. 

Contudo, Janguir que se viu a bra-

ços com as disputas internas da 

Frelimo é uma figura popular no 

meio urbano do Gurué, pelo que 

Orlando Janeiro muito terá de se 

esforçar para igualar o carisma do 

padre Latino e a máquina do “dj” 

frelimista.

Nacala Porto
A avaliar pela campanha eleitoral e 

pela popularidade do candidato, a 

Frelimo sairá claramente vencedo-

ra das eleições de 20 de Novembro 

em Nacala Porto, uma autarquia 

que tradicionalmente vota na opo-

sição. Em 2003, o município foi 

ganho pela Renamo, mas, em 2008, 

o candidato da Frelimo, Chale 

Ossufo, precisou de uma segun-

da volta para derrotar Manuel dos 

Santos que concorria à sua própria 

sucessão. Ossufo caiu em desgraça 

depois dos “negócios de terras” a 

favor da “nomenklatura” da Frelimo 

não terem contentado todos os sec-

tores. Fátima Anifa Reane Couto, 

de 59 anos de idade, é a candidata 

do MDM, muito voluntariosa, mas 

com pouca expressão para enfrentar 

o empresário Rui Chong Saw, lo-

calmente mais conhecido por Cota 

Ruca, de 36 anos de idade, e que 

goza de muita simpatia no seio da 

juventude naquela região portuária. 

Aliás, Ruca ganhou a simpatia da 

juventude quando passou a dispo-

nibilizar parte dos seus autocarros 

para transportar jovens para assis-

tirem aos jogos de Moçambola do 

Desportivo de Nacala na cidade de 

Nampula. É demagogo e com essa 

postura arrasta multidões. Só o sen-

timento anti-guerra da população 

poderá influenciar positivamente 

Fátima Couto e o MDM. 

Nampula
Na cidade de Nampula, autarquia 

que sempre votou na Frelimo, há 

possibilidade de uma interessan-

te disputa nas eleições de 20 de 

Novembro. O MDM avança com 

Mahamudo Amurane, gestor de 

empresas e agente económico da 

província de Nampula. Mahamudo 

Amurane, que tem estado a fazer 

uma campanha interessante explo-

rando os erros de Castro Namuaca, 

edil cessante, tem fortes raízes no 

partido no poder. O candidato do 

MDM é irmão da actual ministra 

na Presidência para os Assuntos 

Parlamentares, Autárquicos e das 

Assembleias provinciais, Adelai-

de Amurane. Mas nas autárquicas 

de 2008, o candidato da Frelimo 

Castro Namuaca venceu conforta-

velmente (70.89%), o concorrente 

da Renamo, Ricardo Sebastião de 

Oliveira (27.54%). Contudo, a ad-

ministração Namuaca foi várias ve-

zes posta em causa pelos munícipes 

da chamada capital do Norte, so-

bretudo, o eleitorado jovem, o que 

pode jogar a favor do candidato do 

MDM, que também pode contar 

com a base de apoio da Renamo. 

O candidato da Frelimo, Adol-

fo Siueia foi desgastado por uma 

campanha de descrédito interna e 

acusado, por vezes injustamente, de 

ser um péssimo gestor.

Ilha de Moçambique
A Ilha de Moçambique esteve sob 

a gestão da Renamo entre 2003-8, 

mas nas autárquicas de 2008 foi 

reconquistada pela Frelimo, onde 

o seu candidato Alfredo Artur 

Matata venceu com 64.07% dos 

votos validamente expressos. Para 

a eleição de 20 de Novembro, o 

MDM tem como candidato Abdul 

Rahimo Abdul Satar, um antigo 

quadro da Renamo que, entre ou-

tros cargos, já assumiu as funções 

de vereador de administração e fi-

nanças naquele município, quando 

estava sob governação do partido 

de Afonso Dhlakama. A estratégia 

de candidatar antigos membros da 

Renamo que já serviram o municí-

pio também é usada em Marromeu, 

uma autarquia da província de So-

fala que já foi oposição. João Ger-

mano Agostinho, que dirigiu aque-

la autarquia em 2003 quando ainda 

fazia parte da Renamo, é o homem 

Eleições debaixo de fogo

Cerca de 3 milhões de eleitores  inscritos pelo CNE  vão as urnas na próxima quarta-feira
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Parlamento Juvenil, um 

movimento de jovens ir-

reverentes criado em 2008, 

conta a partir desta sexta-

-feira com instalações próprias.

Trata-se de uma infra-estrutura 

localizada no bairro da Malhanga-

lene, em Maputo, que será inaugu-

rada na tarde desta sexta-feira. An-

teriormente, o PJ funcionava num 

modesto apartamento arrendado 

no bairro do Alto Maé.

Com dois pisos e diversos compar-

timentos, incluindo salas de confe-

rências, o edifício foi adquirido a 

um grupo de investidores moçam-

bicanos, numa operação avaliada 

em cerca USD1.0 milhão, fruto de 

uma parceria com a embaixada da 

Suécia. 

Para além de representar uma 

transformação na vida da organi-

zação, segundo explica Salomão 

Muchanga, presidente daquela 

agremiação, as novas instalações 

vão aliviar o impacto criado pela 

concentração dos serviços no local 

onde começou e funciona actual-

PJ com casa própria
mente o Parlamento. 

É para nós um motivo de grande 

satisfação passar a contar com es-

tas instalações, maiores e mais có-

modas, para além de que lançam 

mais um desafio para o Parlamento 

como um espaço onde a juventude 

se expressa”, precisou Muchanga.

(E.Conzo)

Por André Catueira

A 
força mista do exército e 

da Força de Intervenção 

Rápida (FIR), especia-

lizada anti-motim, fa-

lhou a operação de “capturar” o 

pai do líder da Renamo, o regulo 

Mangunde, que dá nome à região 

onde nasceu Afonso Dhlakama, 

no distrito de Chibabava, na pro-

víncia de Sofala, “por não conhe-

cerem” o velho de 80 anos, com 

quem tinham cruzado minutos 

antes da execução do plano.

O plano do exército, cujo dese-

nho de operacionalidade foi feito 

em Muxúnguè, no quartel que 

congrega as forças governamen-

tais que defendem a região, pre-

via que a força “pegasse a mão o 

regulo Mangunde para investiga-

ção em Chibabava”.

A 7 de Novembro, a força saiu de 

Muxúnguè, percorreu cerca de 25 

quilómetros para o interior, numa 

estrada de terra batida até à en-

trada da missão Católica local, e 

depois seguiu numa picada para 

a residência do régulo Magunde, 

sob olhar assustado da população, 

que até à altura “vivia indiferente” 

à tensão militar, que fustiga o vi-

zinho Muxúnguè.

Já na picada, a força cruzou com 

o velho de 80 anos, polígamo, e 

dono de um “império” famoso e 

Pai de Dhlakama nta FIR
respeitado na região, na boleia de 

uma bicicleta, na ocasião empurra-

do por um sobrinho do régulo, cujo 

pai deste assumiu o trono devido à 

idade avançada do progenitor de 

Afonso Dhlakama, que no entanto 

continua a ser chamado por “régu-

lo Mangude”. “Nossa missão era 

‘levar’ o régulo Mangunde (pai de 

Afonso Dhlakama) para a admi-

nistração de Chibabava. Quando 

íamos a sua casa, cruzámos com ele, 

mas ninguém o conhecia, só ficá-

mos a saber quando já estávamos 

no seu complexo habitacional”, 

contou um agente, na condição de 

anonimato.

Chegados à casa do regulo, o com-

plexo estava quase desabitado, com 

mastro sem bandeiras e no quintal 

apenas cabritos e galinhas passea-

vam. Segundo apurou o SAVANA, 

a força ficou a saber de um residen-

te próximo que se tinham cruzado 

com o homem a quem procuravam 

a meio caminho da sua casa e que 

estaria a dirigir ao rio Buzi.

“Ainda seguimos ao rio Buzi para 

encontrá-lo, mas nada. Não estava 

em todos os locais que nos indica-

ram”, explicou o agente.

Buscas
Na casa do régulo, o exército e a 

FIR “viraram para o ar” o interior 

de dezenas de palhotas, feitas de 

estaca e “maticadas” com barro e 

capim, do complexo residencial 

do pai do líder da Renamo, que 

acomodavam a numerosa família 

que ali residia, agora em parte in-

certa. Não se sabe ao certo o que 

foi encontrado no complexo resi-

dencial do pai do líder da Rena-

mo em Mangunde - que não usa 

a farda do governo como seus ho-

mólogos da região - que antes era 

guarnecido pelos guerrilheiros do 

antigo movimento, segundo teste-

munhas do jornal.

Encontro!
Um encontro entre o pai do líder 

da Renamo e o PR, Armando 

Guebuza, não foi concretizado 

durante a “Presidência Aberta” 

em Chibabava (Sofala), um dia 

depois da invasão e ocupação 

pelo exército da base de Satunji-

ra, a 21 de Outubro, onde Afonso 

Dhlakama viveu por um ano, e 

saiu fugitivo para um lugar incer-

to. O encontro era para Armando 

Guebuza “saudar pessoalmente” o 

pai de Afonso Dhlakama, que se 

supõe tenha se filiado à Frelimo, 

informação até então não confir-

mada. O régulo simplesmente não 

apareceu no comício de Chibaba-

va, onde outros régulos “posaram 

com PR”.

 Realizar as eleições em todas as 

53 autarquias do país afastando a 

ameaça de inviabilização lançada 

pela Renamo;

 Reduzir a abstenção para níveis 

significativos abaixo dos 53,64% 

registados em 2008;

 Uma abstenção acima dos 

53,64% será um “sucesso” para a 

Renamo, uma indicação clara que 

a intimidação funcionou, uma indi-

cação do desinteresse dos eleitores 

pelo movimento autárquico;

 A Frelimo não é obrigada a che-

gar à fasquia de 75,44% de 2008, 

mas números muito abaixo serão 

entendidos como uma crítica ao 

clima de guerra, à actual governa-

ção e em particular à liderança de 

Armando E. Guebuza;

 Maus resultados para a Frelimo, 

que disputa as eleições nos centros 

urbanos em clima de adversidade, 

serão dificuldades acrescidas para 

Guebuza fazer passar confortavel-

mente o “seu” candidato presiden-

cial em Janeiro de 2014;

 O MDM também não é obri-

gado a atingir o patamar de 19,75 

atingido pela Renamo em 2008. 

Mas haverá ilações importantes a 

tirar perante números significativa-

mente abaixo ou acima da fasquia 

20%;

 Manuel de Araújo e, sobretudo, 

Daviz Simango jogam importan-

tes cartadas de popularidade nas 

autarquias que já governam. Más 

votações, sobretudo para Simango, 

serão um péssimo revés para as suas 

ambições presidenciais em 2014;

 Ficar-se-á o MDM apenas pela 

constituição das suas primeiras 

bancadas municipais, ou vai acres-

centar mais municípios à sua conta, 

especialmente os três alvos em So-

fala (Dondo, Marromeu e Nhama-

tanda);

 Terão ou não expressão eleitoral 

os pequenos partidos e os movi-

mentos cívicos em disputa, sobre-

tudo de lugares nas Assembleias 

Municipais, atingindo os patamares 

do passado do JPC (Maputo), UPI 

(Ilha) e os movimentos beirenses?

 Será o dueto Mondlane-Mussá 

capaz de conquistar a maioria dos 

votos populares na cidade-cimento 

da capital do país? 

 desa os nas 
autárquicas

Dos 10 novos municípios, 

Nhamatanda é uma das 

quatro autarquias onde a 

oposição pode dar luta a 

avaliar pelos resultados dos últimos 

pleitos eleitorais. Em 2004, Arman-

do Guebuza e a Frelimo receberam 

cerca de 20% dos votos validamente 

expressos em Nhamatanda. Mas em 

2009, a Frelimo obteve 50.08% dos 

votos e o remanescente foi parar às 

mãos da oposição. O MDM pensa 

que Semedo Barreto, um activista 

de causas sociais e humanitárias na 

zona, poderá somar mais uma au-

tarquia para o galo de Daviz.

Em Mandimba (Niassa), Nhamaya-
bue (Mutarara) emTete e Maganja da 

Costa (Zambézia), Guebuza e o seu 
partido tiveram pouco menos de 50% 
em 2004, ou seja, a oposição ganhou. 
Mas em 2009, a Frelimo ultrapassou 
os 50% em Mandimba, Nhamayabue 
e Maganja da Costa. 
Enquanto isso, nos outros seis mu-
nicípios, nomeadamente Boane 
(província de Maputo), Praia do Bi-
lene (Gaza), Quissico (Inhambane), 
Sussundenga (Manica), Malema 
(Nampula) e Chiúre (Cabo Delga-
do), Guebuza e a Frelimo ganharam 
com resultados entre 68% e os 98% 
dos votos, um claro indicador de que 
o partido dos camaradas pode ganhar 
com relativa facilidade.
A vila da Gorongosa ganha facilmen-
te pela Frelimo (82.11%) nas últimas 
eleições, é neste momento um ponto 
de interrogação. É aqui onde se vive 

Nhamatanda  orongosa e 
os no os munic pios

que a 20 de Novembro tentará re-

conquistar aquela autarquia para a 

oposição. 

Rahimo tem muito mais carisma 

que Amur Gimba da Frelimo, mas 

na Ilha o que vai contar é o jogo de 

bastidores feito com os chefes reli-

giosos e os “mais velhos da zona”. 

A Ilha, conjuntamente com várias 

localidades de Tete e Nacala, foi um 

dos locais onde se verificaram claras 

evidências de fraude eleitoral a fa-

vor da Frelimo. 

João Germano é uma das apostas 

do MDM para amealhar mais um 

município em Sofala, a zona de in-

fluência tradicional de Daviz e os 

seus pares.

Outras chances da oposiç o

Para além dos desafios da 

oposição já aqui avançados, 

os observadores políticos 

e eleitorais estão curiosos 

em observar o desempenho dos 

candidatos do MDM,  saídos em 

grande parte do professorado, nas 

autarquias de Gondola, Chimoio, 

Sussundenga e Catandica, em 

Tete e Moatize, na Maxixe, em 

Mocímboa da Praia e em Cuamba. 

Em Moatize, o candidato da Fre-

limo é o polícia de trânsito Porti-

mão, tristemente mediático por ter 

subornado uma procuradora local 

e na Maxixe, o professor Simião 

Rafael é acusado de corrupção 

por ganhar dois vencimentos sem 

exercer a profissão.

Não são esperadas surpresas para a 

Frelimo no Sul (para além dos ca-

sos mencionados), assim como nas 

cidades de Pemba e Lichinga, bem 

como na maior parte das autar-

quias do Niassa e Cabo Delgado, 

e parcialmente em Manica e Tete.

As assembleias municipais, mes-

mo nos locais dominados pela 

Frelimo,  deixarão de ter represen-

tantes da Renamo (a maior parte 

vai para o desemprego) e, pela pri-

meira vez, terão uma componente 

assinalável pertencente ao MDM.  

um ambiente de grande tensão por 
força dos confrontos militares na 
zona e é o local onde o sheik Abdul 
Carimo da CNE (Comissão Nacio-
nal de Eleições) poderá usar as pre-
missas legais para declarar não haver 
condições para eleições livres, uma 
vez que o eleitorado estará coagido 
pela força das milhares de baionetas 
concentradas na região.
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Por Ricardo Mudaukana

A 
Resistência Nacional Mo-

çambicana (Renamo), 

principal partido da oposi-

ção, pode não ter capacida-

de para aguentar uma guerra como 

a que durou 16 anos até à assinatu-

ra do Acordo Geral de Paz (AGP) 

em 1992, mas tem “músculo” para 

apostar em “acções de sabotagem”, 

considera a revista britânica espe-

cializada em assuntos económicos 

The Economist.

Moçambique vive uma encruzilha-

da periclitante no seu processo de 

paz, como resultado de confrontos 

entre as Forças de Defesa e Segu-

rança e antigos guerrilheiros da 

Renamo, principalmente na região 

central do país.

Apesar de ser feita sob escolta mili-

tar, a circulação na Estrada Nacio-

nal Número 1 não tem escapado a 

ataques atribuídos a alegados ho-

mens armados da Renamo.

Numa análise divulgada este mês 

sobre a situação política e militar 

em Moçambique, a The Economist 

refere que o movimento de Afon-

so Dhlakama pode ter perdido o 

poder de fogo que o tornou numa 

temível guerrilha durante 16 anos, 

mas ainda conservará um potencial 

de sabotagem a ter em conta. 

“Provavelmente falte à Renamo 

músculo para empreender uma 

nova guerra à escala daquela que 

levou a cabo durante cerca de 16 

anos, mas terá capacidade para rea-

lizar actos de sabotagem”, considera 

a revista britânica, que tem escalpe-

lizado muito profusamente sobre 

Moçambique nos últimos tempos.

O banquete dos recursos 
naturais
Para a The Economist, as opor-

tunidades olímpicas de negócios 

que têm sido proporcionadas pelos 

avultados investimentos feitos na 

pesquisa e exploração de recursos 

naturais em Moçambique podem 

estar por detrás da apetência da 

Renamo de invocar o seu passado 

de guerra como trunfo na pressão 

à Frelimo, partido no poder desde 

a proclamação da independência 

nacional em 1975.

“A economia tem, geralmente, uma 

influência maior na crescente ten-

são. A perspetiva de um ´boom` 

nos recursos naturais agravou as 

clivagens políticas. Agora importa 

mais do que antes quem está em 

posição de se apossar dos contra-

tos na construção, quem consegue 

participações nos novos portos e 

caminhos-de-ferro e quem ganha 

concursos na área dos serviços de 

segurança”, aponta a publicação.

Para corroborar a tese da relevância 

da eventual prosperidade económi-

ca de Moçambique na actual crise 

política e militar, a The Economist 

cita Fernando Mazanga, porta-voz 

da Renamo.  

“Sim, nós queremos dinheiro, mas 

de forma transparente”, afirma Fer-

nando Mazanga.

A The Economist aponta a emissão 

de títulos obrigacionistas no valor 

de USD850 milhões no mercado 

europeu para o financiamento da 

novel Empresa Moçambicana de 

Atum (EMATUM) como prova 

de que o país está a ganhar pujança 

no concerto económico mundial e a 

aguçar os apetites das elites cliente-

lares do Estado.

“Este negócio pesqueiro mostra o 

quão o dinheiro flutua por aí em 

Moçambique”, realça o texto da 

revista britânica, lembrando ainda 

que o Fundo Monetário Interna-

cional (FMI) exortou recentemente 

as autoridades moçambicanas para 

inscreverem essa despesa no pró-

ximo Orçamento Geral do Estado 

(OGE).

Segundo a The Economist, as con-

dições de instabilidade vinham 

amadurecendo há mais um ano, 

depois de a Renamo ter visto rejei-

tada a exigência de incorporar na 

lei eleitoral o princípio da paridade 

na composição dos órgãos eleito-

rais, que a principal força política 

da oposição acusa de favorecerem 

a Frelimo.

De resto, a The Economist toma 

nota da simpatia da sociedade mo-

çambicana em relação à exigência 

de Afonso Dhlakama de promover 

a igualdade de armas na gestão dos 

processos eleitorais entre os princi-

pais contendores políticos, despar-

tidarização do Estado e partilha do 

pecúlio gerado pelo “el dourado” 

com que foi bafejado o território 

moçambicano em termos de recur-

sos naturais. 

Factor Guebuza
Para a revista, a escalada começou 

a aumentar quando a Renamo ata-

cou em Abril carros na principal 

estrada do país, levando o governo 

a incrementar a presença militar no 

centro do país até ao pico, no assal-

to ao acampamento onde Afonso 

Dhlakama vivia há mais de um ano.

Dhlakama auto-exilou-se em Sa-

tunjira em protesto contra a irre-

dutibilidade da Frelimo no debate 

sobre a matéria eleitoral.

A publicação entende que ao líder 

da oposição lhe está ainda entalada 

na garganta a alegada fraude de que 

foi supostamente vítima nas elei-

ções gerais de 1999, oficialmente 

ganhas pela Frelimo numa disputa 

“pescoço a pescoço”.

Sobre as soluções para a actual cri-

se, a The Economist traça um qua-

dro complexo, considerando que 

Armando Guebuza não estará na 

disposição de entrar em compro-

missos que minem a sua margem 

de manobra no processo de escolha 

do candidato do partido às próxi-

mas eleições presidenciais, que vão 

decorrer em simultâneo com as le-

gislativas.

Ao abrigo da actual lei funda-

mental do país, o actual Chefe de 

Estado está vedado de concorrer a 

um terceiro mandato, uma vez que 

Renamo ainda tem m sculo  para acções de sabotagem 
-Revista britânica The Economist  aponta partilha de oportunidades económicas como factor da crise

esgotará em 2014 os dois termos 

consecutivos que lhe são constitu-

cionalmente consagrados. 

“Pode ser alcançado um acordo so-

bre a actual crise política e militar 

em Moçambique? A Frelimo deve 

encontrar alguém para substituir o 

senhor Guebuza, antes das eleições 

gerais de Outubro do próximo ano. 

Ele pode não estar com vontade de 

regatear com a Renamo a ponto de 

a sua preponderância no partido 

ser posta em dúvida na escolha do 

seu sucessor. Entretanto, o senhor 

Dhlakama está fugitivo e aparente-

mente incapaz de controlar as suas 

tropas”, considera a The Economist.
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Por Argunaldo Nhampossa 
(em Niassa e Cabo Delgado)

Operadores turísticos do 

Parque Nacional das Qui-

rimbas, na província de 

Cabo Delgado e da Reser-

va de Niassa acusam o governo de 

inércia no combate à caça furtiva de 

espécies faunísticas protegidas por 

lei, com destaque para o elefante. O 

abate indiscriminado deste animal 

está a reflectir-se negativamente 

no negócio dos operadores que já 

falam de avultados prejuízos, visto 

que a acção dos furtivos afugenta 

turístas e enfraquece a qualidade 

dos troféus dos safaris. A maio-

ria dos operadores ameaça atirar a 

toalha ao chão caso a situação não 

registe melhorias.

Ao contrário do que sucede nou-

tros países da região, a caça furtiva 

não é criminalizada em Moçambi-

que. Embora o Governo tenha re-

classificado a caça furtiva de delito 

comum a crime, ser apanhado na 

posse de um corno de rinoceronte 

ainda é um delito comparativa-

mente menor no país.

A multa é acessível e a caução a pa-

gar é apenas um décimo da coima, 

que deve ser paga no prazo de seis 

meses. Isto tem o efeito de levar os 

caçadores a retornar ao comércio 

cruel para cobrir o montante em 

dívida, acrescentam os operadores, 

defendendo a introdução de penas 

de prisão e multas mais pesadas 

para os infractores. 

No período entre 2009/11 foram 

abatidos mais de 2,600 elefantes 

nas províncias nortenhas de Cabo 

Delgado e Niassa por caçadores 

furtivos. Estima-se que no mesmo 

horizonte temporal o país perdeu 

em receitas cerca de USD 13 mi-

lhões, em taxas e sobretaxas, para 

além de outros rendimentos mul-

tiplicativos da indústria turística, 

como é o caso de acomodação, 

transporte, salários entre outros. 

Os operadores turísticos clamam 

ao governo para agilizar o processo 

da revisão da lei da floresta e fauna 

bravia, criminalizar a caça furtiva, 

introduzindo duras penas aos pre-

varicadores no âmbito da revisão 

do código penal.

População encobre furtivos
A reserva do Niassa, que se localiza 

na província com mesmo nome, é 

a mais extensa área de conservação 

faunística no país com 42 mil qui-

lómetros quadrados, ou seja duas 

vezes mais que o incontornável 

Kruger Park da África do Sul.

A mesma está dividida em 17 uni-

dades de gestão, das quais 11 são 

concessões (sete coutadas, quatro 

para turismo fotográfico) e as res-

tantes são áreas de conservação da 

biodiversidade.

A reserva conta com uma popula-

ção estimada em 40 mil habitan-

tes, que a cada dia que passa cres-

ce como cogumelos em tempo de 

chuva, facto visto como um grande 

entrave no combate à caça furtiva, 

pois as populações instalam-se na-

queles pontos para caçarem ou pas-

sam a ser privilegiados parceiros dos 

furtivos.

Deric Litleton, director-geral da 

Luwire, uma unidade de 4,500 qui-

lómetros quadrados concessionados 

pela reserva para prática do turis-

mo fotográfico e a caça safari, diz 

que desenvolve esta actividade há 

10 anos, mas de 2009 a esta parte 

está a acumular prejuízos devido à 

caça furtiva. “Os turistas sentem-se 

inseguros, ameaçados e não encon-

tram o sossego. Não encontram a 

tranquilidade que procuram nestes 

locais devido a acções dos caçadores 

furtivos”, lamentou.

Luwire é uma estância localizada a 

sudeste da Reserva. É atravessada 

pelo rio Lugela o que faz com que 

seja um local habitualmente fre-

quentado pelos animais para matar 

a sede, tornando o local apetecível 

para o turismo fotográfico, mas no 

presente momento tem registado 

pouca demanda de clientes.

Litleton refere que tem uma cota de 

abate de três elefantes anualmente. 

Mas desde 2009 não abate por cau-

sa da fraca qualidade dos troféus, 

pois a maioria dos elefantes adultos 

foram abatidos pelos furtivos. À luz 

da lei, só podem ser abatidos paqui-

dermes cujas pontas têm um peso 

mínimo de 23 quilos.

O operador fez notar que os safa-

ris continuarão suspensos por mais 

dois anos, para que os elefantes 

possam crescer caso melhore a se-

gurança. Contudo, aos furtivos inte-

ressa apenas as pontas e não o peso.

Litleton afirma que só em quatro 

anos já perdeu cerca dois milhões 

de meticais em receitas da sua ac-

tividade, pelo que apela ao gover-

no para olhar esta actividade com 

mais seriedade. A rede de caçado-

res furtivos envolve estrangeiros e 

usam armamento bélico sofisticado 

quando comparado com o da maio-

ria dos fiscais incluindo os seus que 

recorrem a armas usadas durante a 

primeira guerra mundial.

Para Litleton, é preciso que o go-

verno criminalize a caça-furtiva 

para que os prevaricadores sejam 

punidos com penas exemplares de 

modo a desincentivar práticas do 

género. 

“Capturámos dois furtivos com 

AKM, mas o juiz da causa libertou-

-os e dias depois vieram ameaçar-

-nos de morte, caso dificultássemos 

os seus trabalhos. Hoje continuam a 

actuar ao seu bel-prazer dizimando 

animais”, contou visivelmente agas-

tado.

O operador entende que para além 

de uma lei rígida é preciso urbani-

zar a reserva, estabelecer zonas de 

habitação e de conservação para 

melhorar o combate à acção dos 

caçadores. 

“A forma como se encontram os 

assentamentos favorece os furti-

vos visto que há muita conivência 

das populações na disponilização 

de informações ou os mesmos são 

confundidos com as populações”, 

frisou.

A Luwire conta com 120 trabalha-

dores dentre fiscais e pessoal ser-

ventuário que vêem os seus postos 

de trabalho em perigo devido à es-

cassez de turistas em consequência 

directa da caça-furtiva do elefante. 

Investimento estremecido
A Noroeste da reserva encontra-

-se o acampamento Mariri, outra 

unidade concessionada a privados. 

Ocupando uma área de 580 quiló-

metros quadrados, Mariri pretende 

dedicar-se à prática de ecoturismo. 

Segundo Agostinho Jorge, ges-

tor do acampamento, actualmente 

encontram-se numa fase de estabe-

lecimento de infra-estruturas para 

prática desta actividade. Mas em 

paralelo desenvolvem outras acti-

vidades de índole educativa com 

intuito de consciencializar as popu-

lações em torno da importância de 

conservação da biodiversidade. 

Para tal conta com um centro inter-

nato onde são integradas crianças 

das aldeias circunvizinhas para a 

formação, promove encontros com 

os adultos onde se debatem ques-

tões sobre a caça furtiva.

Mariri conta também com projec-

tos de criação de animais que de 

seguida são distribuídos as popu-

lações para minimizar a caça de 

sobrevivência e é também fonte de 

emprego para mais de 100 pessoas.

Mas os dados reportados sobre aba-

te de 70 elefantes entre 2011/12 

e oito até ao presente ano estão a 

criar um mar de incertezas aos in-

vestidores que temem ver o seu es-

forço ir por água a baixo caso não 

se adoptem medidas para estancar a 

matança dos animais.

Jorge considera que a natureza do 

trabalho que se predispõe a oferecer 

exige que haja um ambiente tran-

quilo e calmo para os visitantes, 

pelo que há que investir mais na se-

gurança, sendo que ainda há muito 

por fazer porque os seus fiscais não 

dispõem de qualquer arma de fogo 

para fazer face aos furtivos que an-

dam munidos de armas sofisticadas.

Os fiscais de Mariri estão para re-

colher informação dos esconderijos 

e movimentação dos furtivos, que 

depois é reportada aos seus superio-

res que por sua vez vão pedir auxílio 

dos fiscais da administração da Re-

serva que dispõem de capacidade de 

resposta imediata.

Urge um plano de 
habitação 
Segundo Cornélio Miguel, admi-

nistrador da Reserva, a falta de um 

plano de habitação naquele lugar 

constitui um dos principais entra-

ves no combate à caça furtiva. Dia-

riamente são erguidas novas habi-

tações e abertas novas machambas 

em locais onde abundam os animais 

mais procurados.

“Devido a esta situação, as popula-

ções passam a ser parceiros privile-

giados dos furtivos na disseminação 

de informações estratégicas sobre a 

localização dos animais, escondem 

os atiradores e as pontas de marfim 

nas suas casas até que sejam criadas 

condições logísticas para a sua reti-

rada”, denuncia Miguel.

O administrador refere que nos úl-

timos anos o abate indiscriminado 

de elefantes tende a reduzir,  dado 

que em 2012 foram contabilizadas 

98 carcaças de elefantes abatidos 

nesta reserva e no presente ano o 

número vai nos 38.

A administração da Reserva aponta 

que a redução deve-se ao fortale-

cimento da fiscalização que inclui 

aérea terrestre e apoio dos guardas-

-fronteira na zona tampão com 

Tanzânia. Contudo, há indicação 

de que a redução dos números dos 

elefantes abatidos pode ser explica-

do pela escassez dos animais como 

consequência directa das matanças 

outrora verificadas.

Cornélio Miguel avança que a revi-

são do plano de maneio da Reserva, 

da lei de conservação da floresta e 

fauna bravia e do código penal ora 

em curso vão trazer nova dinâmica 

no combate a este mal. 

Mas enquanto estes dispositivos 

legais não são aprovados, vão se 

centrar na consciencialização das 

populações em torno da importân-

cia da preservação do património 

faunístico e criar um conjunto de 

incentivos para enveredar por ou-

tras práticas.

Uma guerra perdida 
O Parque Nacional das Quirimbas, 

na província de Cabo Delgado, foi 

o outro ponto de conservação da 

biodiversidade escalado pela nossa 

equipa de reportagem.

O parque ocupa uma área de 7,500 

quilómetros quadrados e também 

adoptou um modelo de concessão 

das suas parcelas para exploração de 

privados.

Jakobus Von Landsberg é um cida-

dão belga que desde 1993, antes da 

criação do Parque, já explorava uma 

parcela para fins turísticos. 

Landsberg lembra que o seu pai era 

um furtivo e dizimava indiscrimi-

nadamente animais com destaque 

para leão e elefantes na Tanzânia e 

Moçambique. 

Conta que diferentemente do seu 

pai, quando cresceu foi cultivando 

uma grande paixão pelos animais, 

facto que o levou a instalar-se no 

distrito de Ancuabe, uma das uni-

dades do Parque onde ergueu uma 

estância denominada Taratibu.

“Nos primeiros anos, o negócio 

corria as mil maravilhas, turistas 

não faltavam e adoravam apreciar 

e brincar com os animais, de modo 

particular com o elefante. Porém 

não imaginava um futuro sombrio 

como este, porque desde 2009 que 

a caça furtiva está a acentuar-se ex-

ponencialmente e o negócio vai de 

mal a pior”, lamentou.

Caça furtiva do elefante: um lucrativo negócio 
animado pela impunidade
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O operador que criou um pequeno 

museu onde conserva 89 carcaças 

de elefantes abatidos nos últimos 

dois anos na sua concessão não tem 

dúvidas que esta guerra está perdi-

da a favor dos furtivos, pois nada de 

concreto está sendo feito para es-

tancar a matança do elefante.

Segundo conta, os furtivos têm 

uma rede muito forte e perigosa 

que inclui moçambicanos, tanza-

nianos e gente de outras nacionali-

dades. A título de exemplo, referiu 

que há 18 meses houve um grupo 

que veio de helicóptero e dizimou 

dezenas de elefantes e até agora se 

desconhece a sua origem. 

Destaca também que mesmo que 

os seus fiscais neutralizem um fur-

tivo nada lhe vai acontecer, pois é 

aplicado uma multa que não chega 

a pagar e após a soltura volta para 

ameaçá-los. 

Por outro lado, depara-se com o 

problema do suborno aos fiscais 

ou pessoas influentes nas comuni-

dades que rondam os 20 a 40 mil 

meticais.  

Devido à crise no turismo, Jako-

bus Von Landsberg diz que se viu 

obrigado a despedir cinco dos 15 

trabalhadores, tendo ficado apenas 

com fiscais e outro pessoal para as 

limpezas. Todavia, não coloca de 

lado a hipótese de livrar-se destes 

e encerrar a sua estância, por não 

dispor de meios para pagar salários. 

Actualmente recorre a receitas pro-

venientes de arrendamento de imó-

veis que possui na cidade de Pemba.

“Estou com futuro incerto”
Dinis Aly, 34 anos, é fiscal de Ta-

ratibu há 15 anos e conta que 

quando começou a trabalhar havia 

abundância de elefantes e não era 

preciso percorrer grandes distâncias 

para contemplá-los. Hoje restou 

apenas uma família composta 20 

elefantes pequenos que caminham 

sem rumo, não conhecem os peri-

gos da mata porque os país foram 

abatidos.

Segundo Aly, é difícil combater 

directamente os furtivos devido ao 

armamento que usam. 

“Enquanto a AKM tira 30 balas 

numa sentada, a minha arma (mou-

ser) só tira quatro apenas, o que me 

coloca em desvantagem”, disse. O 

meu trabalho resume-se em desac-

tivar armadilhas, os esconderijos e 

reportar as informações à polícia 

que dista a 30 quilómetros, sem 

efectivos e sem meios para chegar 

ao local.

Para além do paquiderme ser um 

atractivo para os turistas, em Tara-

tibu os elefantes pequenos até dois 

anos têm uma capital importância 

para os fumadores do distrito de 

Ancuabe. Estes usam as fezes dos 

pequenos animais depois de bem 

seco como tabaco e, segundo con-

tam, é um produto muito saudável 

por não conter nicotina.

     
Fiscais envolvidos
Nambravara, Caravela e Hassa-

ne Sapanga são os furtivos mais 

procurados nas duas províncias do 

norte do país pelas autoridades po-

liciais.

Mas, o sucesso destes furtivos de-

pende fortemente das informações 

disponibilizadas por alguns fiscais a 

troco de valores monetários.

No posto administrativo de Mesa, 

distrito de Ancuabe, a nossa equipa 

encontrou carcaças de um elefante 

adulto abatido e presume-se que o 

acto tenha sucedido em finais de 

Agosto.

Segundo Nelito Augusto, consultor 

do Parque para assuntos da caça-

-furtiva, Terênciano Faele, um dos 

fiscais comunitários do parque, foi 

quem facilitou o esquema do abate 

do animal pelo concunhado Cara-

vela, que depois o gratificou com 

um montante de 25 mil meticais.

Ademais, informações da sua aldeia 

dão conta que durante alguns dias 

ele andou pouco perturbado e o 

motivo foi descoberto quando dias 

depois vieram carregar a ponta do 

marfim na sua casa. 

Em conversa com a nossa repor-

tagem, Terênciano Faele refuta 

as acusações que pesam sobre si e 

aponta que apenas pediu empres-

tado nove mil meticais ao seu con-

cunhado para abertura de uma ma-

chamba e não sabe quando e como 

vai reembolsá-lo. 

O caso do Terênciano Faele é a face 

visível do envolvimento dos fiscais 

nestas operações, quer os comunitá-

rios, os das estâncias turísticas, bem 

como dos guardas-fronteira que são 

tidos como os que  alugam as armas 

aos furtivos.

De acordo Augusto, um antigo 

membro dos comandos, é preciso 

melhorar a condição dos fiscais co-

munitários porque fazem um traba-

lho altamente vulnerável a subornos 

e não têm salários. 

Apenas ganham comissões das 

multas aplicadas, que na sua maio-

ria não são pagas devido à alegada 

falta de capacidade dos autuados. 

Outro aspecto considerado crítico é 

a demora no desembolso das ditas 

compensações que podem atingir 

cinco meses.

Leis devem ser duras    
Júlio Bonicela, comandante pro-

vincial de Niassa e do comando 

conjunto, uma força que agrega 

os guardas-fronteira e as diversas 

equipas dos fiscais existentes nas 

reservas, também alinha na neces-

sidade de se adoptar duras medidas 

para os furtivos.

De acordo com Bonicela,  os fur-

tivos merecem uma prisão maior, 

mas como a lei não ajuda, fica-se 

nas penas leves como multas que 

não concorrem para desencorajar 

os prevaricadores. 

Os doadores internacio-

nais estão “aterrori-

zados” com a emissão 

pelo Governo moçam-

bicano de títulos de dívida no 

valor de 850 milhões de dólares 

para o financiamento da Em-

presa Moçambicana de Atum 

(EMATUM) e ponderam mes-

mo congelar alguns desembol-

sos para o Orçamento Geral do 

Estado (OGE), escreve o aca-

démico Joseph Hanlon, editor 

da Mozambique News Report 

and Clippings.

A emissão de títulos de dívida, 

a primeira de Moçambique no 

mercado europeu, destinava-se 

à angariação de recursos para a 

aquisição de barcos de pesca e 

de patrulheiros da EMATUM, 

uma empresa participada pelos 

Serviços de Informação e Segu-

rança do Estado (SISE).

Numa análise à operação obri-

gacionista, Joseph Hanlon dá 

conta do “pavor” que a mesma 

gerou na comunidade doado-

ra internacional, que agendou 

mesmo o tema para o chamado 

“diálogo político” com Maputo 

sobre o curso do processo de de-

sembolsos das ajudas ao OGE. 

“Uma emissão de títulos de 850 

milhões de dólares vendidos a 

05 de Setembro está a tornar-se 

numa séria ameaça ao apoio ao 

Orçamento e há uma crescen-

te pressão para um atraso em 

alguns desembolsos dos doa-

dores”, diz Joseph Hanlon, que 

também edita o boletim da As-

sociação Parlamentar Europeia 

para África (AWEPA), na sigla 

em inglês. 

Taxa de usura
O pesquisador britânico qualifi-

ca como elevada a taxa de juro 

de 8,5 por cento que o Estado 

moçambicano, que actua no 

negócio como avalista, poderá 

pagar pelo empréstimo à EMA-

TUM, dentro de um prazo mé-

dio de 4,5 anos.

“A Zâmbia vendeu recentemen-

te títulos a 6,7 por cento de taxa 

de juro e o Gana transaccionou 

a 6,1 por cento”, compara o 

Mozambique News Report and 

Doadores “aterrorizados” com o “atum gate” 
-Parceiros ameaçam congelar ajudas ao orçamento devido à falta de transparência no 
processo de atuneiros e patrulheiros

Por Ricardo Mudaukana

Clippings.

E porque Moçambique não benefi-

ciou da mesma generosidade de que 

os seus dois “conterrâneos” da Áfri-

ca subsaariana se aproveitaram nos 

“eurobonds”?  Porque a operação foi 

semi-secreta e limitou o leque da 

procura, defende o pesquisador.

“Os doadores do OGE estão aterro-

rizados com o facto de Moçambique 

contrair uma tão elevada quantia 

de dinheiro sem um aparente plano 

de como será usado esse dinheiro 

e de uma maneira semi-secreta. A 

Zâmbia recebeu uma taxa de juros 

baixa numa operação similar, por-

que realizou uma vasta campanha 

de publicidade sobre a emissão dos 

títulos, enquanto não houve publici-

dade para os títulos moçambicanos”, 

diz a análise da Mozambique News 

Report and Clippings.

A intervenção do Governo moçam-

bicano no negócio sem um debate 

parlamentar prévio e inclusão no 

OGE viola a lei orçamental é igual-

mente censurada pela comunidade 

doadora, destaca o texto.

“Os doadores estão também ater-

rados com a falta de transparência; 

mesmo o Fundo Monetário Inter-

nacional não foi informado antes da 

recente visita de uma missão da or-

ganização e apenas descobriu atra-

vés dos seus contactos com a banca”, 

refere a análise.

Ameaça de atrasos nos 
desembolsos
Apesar de o atum ser um recurso 

pesqueiro muito importante no Ca-

nal de Moçambique, não há estu-

dos que indiquem que os 24 navios 

pesqueiros e seis patrulheiros vão 

gerar retorno suficientes para pagar 

o empréstimo contraído através da 

emissão de títulos.

Por outro lado, Moçambique não 

tem pessoal treinado para tripular 

as embarcações encomendadas.

De acordo com a Mozambique 

News Report and Clippings, estão 

particularmente preocupados com o 

“Atum Gate”, os países nórdicos, o 

Reino Unido, Alemanha e Canada.

“Os países nórdicos, o Reino Uni-

do e os Estados Unidos da Améri-

ca estão a tentar persuadir o Banco 

Mundial para que atrase os desem-

bolsos finais. A União Europeia 

está a ser puxada para atrasar o pa-

gamento final para este ano. 

O Canadá  e a Noruega estão 

já a atrasar algumas ajudas ao 

orçamento, mas por razões 

diferentes, incluindo a cor-

rupção”, diz Joseph Hanlon.

Segundo Joseph Hanlon, o 

carácter quase confidencial da 

operação foi tal que muitos 

quadros do Estado moçam-

bicano foram apanhados de 

surpresa, como o porta-voz 

do Banco de Moçambique , 

Waldemar de Sousa.

Sousa declarou que o país 

deve ser cauteloso na con-

tracção de novos créditos, 

apostando em empréstimos 

capazes de gerar rendimentos 

aptos a realizar os reembolsos.

Banco suíço fintado?

Ao que tudo indica, não 

são só os moçambica-

nos que foram engana-

dos no “caso EMATUM”. O 

banco Credit Suisse Group, 

que financiou a maior par-

te da operação, afirmou que 

desconhecia que o negócio 

envolvia a aquisição de em-

barcações militares.

“Os documentos menciona-

vam apenas barcos de pesca e 

alguns custos de treinamen-

to”, disse Marco Ruijer do 

Credit Suisse Group, citado 

pela agência noticiosa sobre 

economia Bloomberg. 

Os referidos documentos 

referem que a EMATUM 

conseguiu um empréstimo 

de USD500 milhões do Cre-

dit Suisse Group e USD350 

milhões do VTB Capital, 

com sede em Moscovo, para 

perfazer os USD850 milhões 

necessários para toda a ope-

ração.

do Comércio Externo todos da França.
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Por Raul Senda, em Tete
Fotos:Ilec Vilanculo

Cortada pelo rio Zambeze e 
localizada na região sul da 
província do mesmo nome, 
a cidade de Tete é hoje uma 

referência nacional devido à desc-
oberta de grandes reservas de carvão 
mineral.

A descoberta e a consequente ex-
ploração do carvão transformou a 
cidade de Tete. Hoje a cidade quase 
que não dorme. Se dorme é de ol-
hos abertos. Logo pelas primeiras da 
manhã é bem visível o movimento 
de camiões carregados de produtos 
diversos rumo aos centros de ex-
ploração mineira ou aos países vizin-
hos. A cidade de Tete é também um 
grande corredor onde estabelece a li-
gação entre o Porto da Beira e alguns 
países vizinhos como Malawi, Zâm-
bia e Zimbabwe.  
Nas poeirentas e esburracadas ruas da 
cidade, os táxis não param e os res-
taurantes, centros comerciais e outros 
pontos de interesse público andam 
abarrotados. 
O caso não é para menos: são mil-
hares de moçambicanos e estrangei-
ros que todos os dias se fazem ao lo-
cal em busca de oportunidades. 
Tete é uma cidade de contrastes. A 
pobreza anda de mãos dadas com a 
riqueza. De um lado são novos palá-
cios, condomínios de luxo, viaturas do 
último grito, restaurantes e centros 
comerciais de luxo praticando preços 
proibitivos para a esmagadora maio-
ria da população e, de outro lado, são 
palhotas erguidas na base de estacas 
e paus, cobertas de palha, vendedores 
informais e população clamando por 
serviços básicos como água potável, 
saúde, alimentação, educação, trans-
porte entre outros.
A população queixa-se de várias di-
ficuldades e privações, mas a edili-
dade diz que muita coisa melhorou. 
Os concorrentes também divergem. 
O candidato da Frelimo, Celestino 
Checanhanza, diz que a cidade de 
Tete está a crescer a olhos visto e 
ele concorre para dar continuidade 
ao desenvolvimento que hoje cara-
cteriza a cidade. Por sua vez, o can-
didato do Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM), Ricardo 
Tomás, refere que a cidade parou no 
tempo e precisa de novas energias 
para revitalizá-la.     

A voz dos munícipes
Sheila Angela vende sapatos e chine-
los no mercado informal junto ao ter-

minal de transportes semi-colectivos 
que ligam a cidade de Tete e distrito 
de Moatize.
A vender debaixo de um sol es-
caldante e sem nenhuma sombra, 
Sheila é das munícipes que disse-nos 
que não vêem mudanças plausíveis na 
cidade.
Segundo a nossa entrevistada, o mu-
nicípio consegue todos os dias cobrar 
taxas no valor de 20 meticais, mas 
nada faz com vista a melhorar as con-
dições do mercado ou arranjar um 
lugar com condições mínimas para 
desenvolverem suas actividades com-
erciais.
Continua Sheila referindo que, ape-
sar da cidade de Tete ser atravessada 
pelo maior rio de Moçambique, con-
tinua a enfrentar sérios problemas de 
distribuição de água potável.
“Eu vivo no bairro de Canangola, lá 
não temos água, vivemos na base de 
poços. No tempo seco a água desa-
parece e percorremos longas distân-
cias à busca de água e no tempo chu-
voso os poços ficam cheios de água 
suja e contraímos doenças, sobretudo 
diarreias. Os políticos já prometeram 
abrir furos e electrificar o bairro, mas 
até hoje ainda não há nada”, desaba-
fou. 
Francisco Vasco, também vendedor, 
disse-nos que concluiu o nível médio 
geral em 2012, mas até hoje ainda 
não consegue emprego.
Já concorreu a várias empresas, mas 
nada. “o que me resta é vender quin-
quilharias no mercado informal”, 
lamentou.
Maria Seve, doméstica, reclama por 
falta de transporte e das vias de aces-
so. Diz que vive no bairro Francisco 
Manyanga, arredores da cidade de 
Tete e lá não há transporte público 
para o centro da cidade porque não 
há vias de acesso em condições.

Diz também que as escolas ficam 
distantes das zonas residenciais e as 
crianças são obrigadas a andar longas 
distâncias para chegar a escola e o 
calor intenso que caracteriza a cidade 
faz com que muitas crianças disistam 
de ir a escola.
Júlio Mulatinho, operador dos trans-
portes semi-colectivos, pede ao fu-
turo edil que melhore os acessos aos 
bairros periféricos, porque o actual 
estado das estradas degrada as suas 
viaturas.
“Os polícias municipais estão na es-
trada apenas para chantengear e co-
brar. O novo presidente do município 
deve acabar com isso”, apelou.
Artemiza Paula, estudante universi-
tária, é da opinião de que os políticos 
fazem manifestos bonitos para serem 
votados, mas depois esquecem do que 
prometeram e isso desanima o eleitor 
nos pleitos a seguir.
Segundo Paula, o actual edil prom-
eteu centros de saúde, electrificação 
dos bairros, transportes, estradas, 
melhorar o saneamento, parcelar ter-
renos e reeordenar os bairros desor-
ganizados, mas até hoje nada disso se 
viu.
Entende que a boa relação entre a 
classe política e o povo passa pela 
seriedade dos políticos, facto que não 
se verificou na cidade de Tete com o 
actual elenco.
Porém, mesmo debaixo de muitas 
queixas, Artemiza Paula abriu espaço 
para elogiar o actual elenco pelo facto 
de ter mantido a cidade limpa e disci-
plinado o trânsito na cidade.

A edilidade tem outra visão
O conselho Municipal da cidade de 
Tete, até então dirigido por César 
Carvalho, entende que só não vê mu-
dança aquele que não quer porque, 
nos últimos anos, muitas realizações 

foram feitas nesta urbe.
Segundo o edil local, a cidade de Tete 
cresceu a olhos vistos e isso é notável 
em vários sectores. Apontou os casos 
do sector mineral,  construção, comé-
rcio, mercado imobiliário, a indústria 
hoteleira e automóvel como os que 
dão mais contributo no desenvolvi-
mento do munícipio.
Carvalho disse que a edilidade fez 
vários investimentos na aquisição de 
meios para melhorar a higiene da 
urbe, sobretudo no centro da cidade. 
Falou da aquisição de 80 contentores 
para depósito de lixo, colocação de 
272 tambores para o mesmo efeito. 
A edilidade reivindica a reabilitação 
de alguns Jardins e do nivelamento 
das vias de acesso aos bairros da per-
iferia da urbe. A cidade de cimento 
beneficiou da montagem de 500 grel-
has de sarjetas e respectiva limpeza. 
O sistema de esgotos das praças 25, 
dos Heróis, na avenida 25 de Junho 
e Casa Bawe foi totalmente reabilita-
do. O pavilhão polivalente foi alvo de 

pintura e substituição de lâmpadas, 
da construção de dois compartimen-
tos em baixo da tribuna e do muro de 
limitação do campo. Algumas escolas 
viram reabilitados os seus sistemas de 
abastecimento de água.
“Já efectuámos as ligações de água e 
energia eléctrica em varios bairros e 
demarcámos talhões”, disse César de 
Carvalho. 

O que os candidatos prometem 
O candidato da Frelimo, Celestino 
Checanhanza, diz que tudo o que a 
Frelimo promete faz, pelo que, a sua 
candidatura é para melhorar cada vez 
mais as condições de vida dos muníc-
ipes de Tete.  
Checanhanza diz que é por um mu-

nicípio tranquilo e livre de crimi-
nalidade; pela integridade e combate 
contra a corrupção; pelo desenvolvi-
mento e prosperidade da economia 
local; pela melhoria das infra-estru-
turas básicas; por uma melhor urban-
ização e habitação condigna; por uma 
cidade limpa e livre de doenças e pela 
melhoria da qualidade e do acesso à 
educação.
Checanhanza promete melhorar o 
saneamento do meio na cidade de 
Tete, criar e manter uma cidade or-
denada e urbanizada.
No que concerne ao ordenamento 
urbano, o candidato da Frelimo a edil 
de Tete promete abertura de vias de 
acesso, concepção de novas zonas de 
expansão, elaboração de novos planos 
parciais, capacitação dos líderes co-
munitários na matéria da lei de terra, 
vedação e controlo dos cemitérios co-
munitários e tradicionais, construção 
de mais centros de saúde e a criação 
de projectos de rendimento para os 
pais substitutos para sustentabilidade 

das crianças órfãs.

MDM
Por sua vez, o candidato do MDM, 
Ricardo Tomás, promete criar 
mecanismos de participação dos 
munícipes através de consultas regu-
lares para principais assuntos de gov-
ernação municipal.
Ampliar os espaços públicos, formais 
e institucionais, para o controlo das 
políticas e de recursos públicos. Ga-
rante ainda criar condições higiénicas 
para os mercados da cidade de Tete 
além de permitir o acesso dos muníc-
ipes às informações orcamentárias do 
governo municipal.
No que concerne a urbanização, Ri-
cardo Tomás, garante o ordenamento 
territorial dos bairros, combater a 
questão da dupla atribuição de ter-
reno através de introdução de bases 
de dados para além de elaborar um 
plano estratégico para o município.
No capítulo referente aos transportes 
e estradas, Tomás garante promover 
de forma equilibrada a expansão, 
reabilitação e manutenção de infra-
estruturas de transporte, construção 
de alpendres com protectores solares 
nas paragens assim como aumentar a 
cobertura de transportes públicos ao 
nível da cidade para garantir a circu-
lação de pessoas e bens.          

Município de Tete: a urbe onde a riqueza 
e pobreza compartilham mesmo espaço

Maria Seve Julio Mulatinho

Ricardo TomasCelestino Checanhanza

Sheila Angelo Artemiza Paulo

Vista parcial da Cidade de Tete
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Introdução

O fenómeno de raptos, seguidos de se-

questros, que já provocaram a sua pri-

meira vítima mortal no dia 28 de Outu-

bro na Cidade da Beira, com o bárbaro 

assassinato de Ahmad Abdul Rachid, 

um inocente adolescente de 13 anos, 

continua a criar pânico e sensação de 

desprotecção geral, tal como ficou de-

monstrado pelas manifestações pacíficas 

de vários milhares de pessoas nas cidades 

de Maputo, Beira, Quelimane e Nam-

pula, entre finais de Outubro e início 

de Novembro. A coincidência temporal 

entre o recrudescimento dos raptos e o 

escalar da tensão político-militar no país 

veio colocar um sério desafio à sociedade 

moçambicana, sobre a sua capacidade de 

viver segura, coesa e livre de medo, facto-

res que integram o conceito de Seguran-

ça Humana, tal como estabelecido pelas 

Nações Unidas (PNUD, 1994). O pre-

sente texto procura trazer um contributo 

para o vasto debate público ora em curso 

em torno do fenómeno, abordando-o nas 

vertentes jurídica e sociológica e à luz 

dos conceitos de segurança humana. Por 

isso, depois de uma primeira parte em 

que procuramos situar estes crimes no 

plano jurídico, vamos, na segunda parte, 

escalpelizá-lo do ponto de vista socioló-

gico, expondo uma relação directa entre 

o fenómeno e a segurança dos cidadãos, 

enquanto função primária de qualquer 

Estado e sustentáculo fundamental das 

teorias contratualistas. Segundo estas 

teorias, o estado moderno assenta no 

contrato social, em cujos termos os cida-

dãos abrem mão de algumas liberdades 

importantes; aceitam obedecer as leis do 

estado e pagar impostos, recebendo em 

troca garantias de segurança e de justiça. 

Falhando o Estado a sua parte, é legíti-

mo os cidadãos se rebelarem.

1. Perspectiva jurídica  
Do ponto de vista jurídico, parece di-

fícil definir com precisão, as figuras de 

sequestro e de rapto, uma vez que elas 

são abordadas de formas nem sempre 

unânimes, pelas diferentes jurisdições, 

quer dentro da “escola” da “lei civil”, quer 

dentro da “common law”.

Por exemplo, nos termos do Código Pe-

nal Modelo Americano (um conjunto de 

exemplos de leis criminais elaborado pelo 

American Law Institute) ocorre seques-

tro quando qualquer pessoa é ilegalmen-

te e sem o seu consentimento raptada e 

mantida em cativeiro para determinados 

propósitos. Estes propósitos incluem ob-

ter um resgate ou recompensa; facilitar o 

cometimento de outro crime ou de um 

voo após o cometimento de um crime; 

aterrorizar ou causar ferimentos à vítima 

ou uma terceira pessoa; interferir com 

uma função governamental ou política 

(Código Penal Modelo, § 212.1). O cri-

me de sequestro é punido por legislação 

penal federal.

A penalização do sequestro no modelo 

penal americano depende dos diferentes 

níveis de sequestro, sendo o mais alto o 

sequestro de primeiro grau que inclua 

a morte da vítima. No Estado de Nova 

Iorque, por exemplo, este nível de se-

questro é punido com uma pena de, pelo 

menos, 20 anos de cadeia (§ 70.00).

Mas, concentrando-nos em particular 

no mundo da “civil law”, notamos que 

os códigos penais Português e Brasileiro 

- com os quais Moçambique partilha o 

mesmo tronco genealógico- enquadram 

esta tipologia de crimes no capítulo dos 

crimes contra a segurança pessoal ou in-

dividual. Contudo, os dois códigos per-

filham estruturação diferente, ainda que 

Raptos, sequestros e tiros: Sinais de um Estado trôpego
Por Tomas Vieira Mario*

seja no plano meramente conceptual.

Assim, o Código Penal brasileiro reco-

nhece, nesta tipologia de infracções pe-

nais, dois tipos-legais, a saber: sequestro 

ou cárcere privado (art.148) e extorsão 

mediante sequestro (art. 159). 

No primeiro caso, estabelece a legislação 

penal brasileira que, privar alguém de sua 

liberdade, mediante sequestro ou cárce-

re privado, constitui crime punível com 

diferentes molduras penais, variando de 

dois a 18 anos de cadeia, sendo a maior 

quando a vítima for um menor de ida-

de. Já o sequestro visando extorsão prevê 

pena de reclusão de oito a 15 anos. 

Se no sequestro ou cárcere privado o 

agente pode visar a própria vítima (para a 

prática de actos contra a honra da vítima, 

como violação, ou para obter a custódia 

de uma criança, em casos de disputas en-

tre casais), já no sequestro para extorsão 

tratar-se-á de coacção do próprio se-

questrado ou de outras pessoas por meio 

de violência ou ameaça, e com o intuito 

de obter qualquer tipo de vantagem, seja 

dinheiro, bens materiais, ou mesmo utili-
zar o sequestrado como “moeda de troca” 
a fim de obter a libertação de um ou mais 
indivíduos presos, etc. Durante os perío-
dos das ditaduras militares na América 
Latina, incluindo o Brasil, os vários gru-
pos de extrema-esquerda que estavam 
em luta recorreram amiúde a este último 
tipo de sequestros, (politicamente moti-
vados), quer para financiar as suas acti-
vidades, quer para exigir a libertação de 
seus líderes presos.
Por seu lado, o Código Penal Português, 
recorrendo a uma ligeira diferenciação 
terminológica, acaba consagrando esta 
mesma distinção dualista, porém em ter-
mos de distinguir sequestro de rapto. As-
sim, há-de tratar-se de sequestro quando 
alguém detiver, prender, mantiver presa 
ou detida outra pessoa ou de qualquer 
forma a privar da liberdade, casos em que 
as penas variam de dois a 15 anos, con-
forme a vítima sofra violação à sua inte-
gridade moral ou física ou venha a perder 
a vida em consequência desse acto. 
Já a figura de rapto é aplicada, na lei pe-
nal portuguesa, nos casos em que alguém 
é sequestrado por meio de violência, 
ameaça ou astúcia, colocando-se a sua 
vida como “moeda de troca” por um se-
gundo objectivo, que pode ser: extorsão; 
obtenção de resgaste ou recompensa; 
constranger a autoridade pública a pra-
ticar ou emitir um certo acto. O agente 
pode ser punido com penas variando de 
dois a 18 anos de cadeia, sendo a maior 
quando do rapto resultar a morte da ví-
tima.
Assim, há-de tratar-se de sequestro 
quando há constrangimento da liberda-
de de movimentos da vítima, geralmente 
usada como meio de pressão para a con-
sumação de um outro crime, que pode ser 
na forma de extorsão, resgate ou visando 
constranger uma entidade a praticar ou a 
omitir uma determinada acção. Já o rap-
to pressupõe deslocação da vítima de um 
ponto para outro, por meio de violência, 
ameaça ou astúcia para aí extorqui-la, co-
meter um crime sexual ou obter resgate, 
por exemplo. De um modo geral, o alvo 
final do rapto é a própria vítima, como 
nos casos de crimes contra a honra e de 
rapto de crianças entre pais disputando 
a sua custódia. Normalmente, de forma 

simplificada, a um rapto segue-se um 

sequestro. 

Na história do Direito, a figura de rapto 

está associada a crimes passionais ou ac-

tos libidinosos, como quando o apaixo-

nado cavaleiro medieval rapta a noiva em 

plena igreja no primeiro caso, ou quando 

há violação de mulher. Assim é que, nos 

termos do Código Penal em vigor em 

Moçambique (desde 1886!), só mulhe-

res podem ser raptadas (art.395), pois à 

luz do pensamento e das crenças oficiais 

do século XIX, a violação de um homem 

seria, simplesmente, uma aberração anti-

-natura, portanto um caso de foro…psi-

quiátrico! Já o sequestro (tipo legal au-

sente no Código Penal “moçambicano”) 

é crime que consiste em tirar a liberdade 

de alguém ou de alguma coisa. Logo, ao 

contrário do rapto, não só pessoas podem 

ser sequestradas; um bem também pode 

ser sequestrado, isto é, ficar indisponível 

ao seu próprio dono, ainda que como 

meio para atingir um outro objectivo.

Na experiência de Moçambique, tem-se 

tratado de raptos, seguidos de sequestro, 

visando a extorsão ou obtenção de res-

gaste.

2. O risco da ruptura do con-
trato social
Ao longo das duas últimas semanas 

de Outubro, foram ouvidas diferentes 

declarações do lado dos cidadãos, ex-

primindo sentimento de medo, causa-

do por uma percepção generalizada de 

desprotecção por parte do Estado, face 

ao recrudescimento dos raptos, seguidos 

de sequestro, em Maputo e na Beira. As 

expressões mais frequentes pronunciadas 

falavam de: “degeneração dos valores da 

vida em sociedade”; “corrupção na polí-

cia”; “corrupção na Procuradoria-Geral 

da República”; “Estado mudo”; “vazio de 

autoridade”; impunidade”, etc. 

No auge dos protestos, viriam a ocorrer 

as manifestações pacíficas dos dias 31 

de Outubro, 01 e 02 de Novembro, nas 

cidades de Maputo, Beira, Quelimane e 

Nampula, as quais podem ser classifica-

das como aviso sério ao governo, sobre o 

perigo de ruptura do contrato social, em 

que assenta a relação entre o Estado e os 

cidadãos.

Aliás, um primeiro aviso sério havia 

já sido dado um ano antes, quando em 

Agosto de 2012 as comunidades muçul-

mana, hindu e ismaelita - que integram 

o mais bem-sucedido sector comercial de 

Maputo e primeiros alvos dos sequestros, 

desde 2011 - emitiram um forte comu-

nicado público, ameaçando romper o 

contrato social com o governo, deixando 

de pagar impostos e boicotando as elei-

ções! Aqui alguns sectores desta vasta 

comunidade foram mais ásperos, dando 

a entender que iriam romper um acordo 

informal existente com a FRELIMO, 

mudando o sentido do seu voto nos pró-

ximos pleitos eleitorais!

O governo acusou o “toque”, e o Minis-

tro do Interior reuniu-se no dia seguinte 

com este grupo empresarial de Maputo. 

Contudo, reagindo à incipiência das ga-

rantias de acção dadas pelo Ministro, o 

grupo volta a emitir novo comunicado, 

altas horas da noite, no qual reafirma o 

plano de encerrar as lojas no dia seguinte 

e realizar uma “manifestação pacífica em 

todas as capitais provinciais, em princí-

pio no dia 1 de Setembro”.

Em reacção a este “ultimato”, o Presi-

dente da República, Armando Guebu-

za, vai tomar uma decisão dramática: 

encontrando-se na Cidade vizinha da 

Matola, a dirigir a reunião do Comité 

Central da FRELIMO em preparação 

do X Congresso do Partido, o Presidente 

interrompe o evento para se reunir com 

representantes das organizações muçul-

manas em estado de pré-ruptura com 

o Estado. No encontro, o Presidente da 

República teria dado a sua palavra, no 

sentido de se envolver pessoalmente na 

tomada de medidas enérgicas visando 

estancar a onda de sequestros com resga-

tes milionários. Em troca, a comunidade 

desconvoca a greve geral e revoga a deci-

são de encerramento das suas lojas.

Contudo, os raptos, seguidos de seques-

tros, não só não abrandaram, como, pelo 

contrário, subiram de frequência, nos 

períodos seguintes. Em Fevereiro de 

2013, um jornal de Maputo anuncia que 

“as comunidades islâmica e maometana 

de Moçambique encontram-se a juntar 

elementos para processar o Estado Mo-

çambicano em tribunais internacionais, 

na sequência dos constantes raptos de 

empresários membros daquelas comuni-

dades (Canalmoz, 06/02/2013). A fonte 

deste jornal é citada a dizer que “Ele (o 

Presidente Armando Guebuza) conti-

nua no silêncio como se nada estivesse 

a acontecer. Acreditamos que alguém ao 

mais alto nível deve estar beneficiar-se 

destes raptos”.

O medo e o sentimento de desprotecção 

vão alargar-se quando, a partir do segun-

do semestre de 2013, os raptores esten-

dem a base social dos seus alvos, atingin-

do outros grupos socais e raças e, mais 

dramaticamente, sequestrando crianças 

transportadas em carrinhas escolares, 

como “moeda de troca”!

Uma aparente apatia das autoridades - 

exteriorizada por um sepulcral silêncio 

- vai então exacerbar os sentimentos de 

abandono entre os cidadãos, que receiam 

pela sua vida; pela segurança dos seus fi-

lhos; pela segurança do seu património; 

e pelo amanhã! A coincidência deste cli-

ma com a eclosão de incidentes armados 

no Centro de País vai então generalizar 

o sentimento de “asfixia por cerco”; por 

erosão da autoridade do Estado!

O dia 28 de Outubro vai consolidar 

este sentimento: enquanto o Tribunal 

Judicial da Cidade de Maputo conde-

nava seis réus a penas de prisão maior, 

por crimes de rapto, dos quais três são 

agentes da Polícia da República de Mo-

çambique, na cidade da Beira raptores 

sanguinários assassinavam barbaramente 

o adolescente Ahmad Abdul Rachid, e a 

mãe enlutada, Kulssum Ismael, acusava 

a polícia de conivência com o hediondo 

crime! Ora, se a teoria do contrato social 

funda-se no compromisso do Estado de 

garantir a plena segurança dos cidadãos, 

devendo estes, em troca, obedecer as leis 

e pagar os impostos - então o acordo es-

tava rompido - por incumprimento do 

dever, por parte do Estado, tornando-se 

legítima a rebelião dos cidadãos!

3. Reformar instituições 
frágeis para reforçar a segu-
rança humana
Os discursos pronunciados pelos ci-

dadãos, incluindo nas diferentes redes 

sociais (da Internet) também mencio-

naram, porém em menos incidência, 

vazio legal ou natureza obsoleta das leis 

para punir estes crimes. Assim, de for-

ma muito clara e eloquente, o discurso 

público falava de fragilidade, senão mes-

mo, de ausência da autoridade do estado, 

como a principal causa do surgimento e 

“massificação” do fenómeno dos raptos e 

sequestros. Assim:

€ Eu sou a mãe da criança (Ahmad 

Abdul Rachid, raptada e assassinada 

na Beira) …apelo a todas as mães de 

Moçambique para que façam greve 

contra o Estado, contra o Governo- 

Kulssum Ismael.

€ Os cidadãos não se revêem na forma 

como o Estado está a responder à si-

tuação dos raptos - Graça Machel, 

Presidente da FDC;

€ Este clima reflecte a degenerescência 

dos valores morais e éticos da socie-

dade - Sheik Aminudim Muham-

mad, Presidente do Conselho Islâ-

mico de Moçambique.

€ É absolutamente intolerável como o 

caso dos raptos está a ser gerido pelo 

Governo- Adbul Carimo Issá -Ju-

rista e Administrador da FDC.

€ Sentimento de desamparo e despro-

tecção - Mia Couto, Escritor

€ Há gente, bem colocada, que está 

envolvida neste negócio sujo, contra 

inoperância da Polícia - Alice Ma-

bota, Presidente da Liga Moçambi-

cana dos Direitos Humanos.

€ Alguns destes raptos milionários 

podem ser manobras das supostas 

vítimas, para exportarem milhões de 

dólares para fora do país - um oficial 

superior da PRM.

€ Pode haver barões de sequestro no 

estrangeiro que comandam redes 

emergentes em Moçambique - um 

diplomata ocidental residente em 

Maputo.

 Interessante notar a coincidência entre 

estas declarações e a interpretação 

feita por diferentes sociólogos, em 

diferentes partes do mundo, onde 

tais fenómenos ocorram, igualmente.

Numa pesquisa jornalística de fundo, a 

agência Reuters seguiu, com depoimen-

tos de alguns sociólogos locais, os passos 

do crescente negócio de sequestros no 

Líbano, que floresce graças ao enfraque-

cimento da autoridade estatal, directa-

mente afectada pela longa guerra civil na 

vizinha Síria. 

Assim, de acordo com o Dr. Sari Hana-

fi, professor associado no Departamento 

de Sociologia da American University 

de Beirute, os raptos que têm ocorri-

do ultimamente no Líbano “reflectem 

a profunda crise na sociedade libanesa, 

eles são a manifestação de ausência de 

instituições do estado e da falta do senti-

do de patriotismo”. Esta tese é corrobo-

rada pelo Dr. Shawki Douaihy, segundo 

o qual “raptos reflectem geralmente a 

ausência de autoridade e de instituições 

oficiais que estejam preocupadas em ga-

rantir a segurança dos assuntos dos cida-

dãos. Eles também evidenciam sinais de 

fragmentação psicológica e social”.

De acordo com o Dr. Shawki Douaihy, 

do Departamento de Sociologia da Uni-

versidade de Saint Joseph, os sequestros 

podem afectar comunidades; contudo 

eles não são um fenómeno social: reflec-

tem ausência de autoridade. Com a au-

sência de autoridade e de controlo oficial, 

os casos se sequestro aumentam. Nestes 

casos, os indivíduos recorrem ao seques-

tro para resolver problemas particulares 

com outras pessoas. E ele acrescenta: 

“aqui estamos a falar sobre seres huma-

nos e morte”. Ou seja: trata-se de falta 

de segurança humana!

Estas análises e constatações podem 

levar-nos a um debate de alguma qua-

lidade, sobre que estratégias podem ser 

consideradas para enfrentar este fenó-

meno social, se partirmos, exactamente, 

desde conceito de segurança humana, 

lançado inicialmente pelas Nações Uni-

das a partir da década de 1990. No Re-

latório de Desenvolvimento Humano de 

1990, o PNUD explanava o conceito de 

segurança humana nos seguintes termos:

“Para muitas pessoas hoje em dia, um 

sentimento de insegurança surge mais 

de receios sobre a vida quotidiana do 

que por medo de um cataclismo mun-

dial. Segurança no emprego, segurança 

nos rendimentos, segurança na saúde, 

segurança ambiental, segurança em rela-

ção ao crime - estas são as preocupações 

emergentes de segurança humana em 

todo o mundo. Vão as pessoas e as suas 

famílias ter alimentos suficientes? Vão 

elas perder os seus postos de trabalho? 

Estarão as ruas e as vizinhanças seguras 

do crime? Na análise final, segurança 

humana é uma criança não morreu, uma 

doença que não se propagou; um posto 

de trabalho que não foi cortado; uma 

tensão étnica (ou política) que não de-

generou em violência; um dissidente que 

não foi silenciado; Segurança Humana 

não é uma preocupação com armas… é 

uma preocupação com a vida humana e 

dignidade… (PNUD, 1990).

À luz deste conceito, respostas aos cri-

mes de rapto e sequestro terão, necessa-
riamente, de implicar abordagens multi-
dimensionais, muito para além - apesar 
de não excluir - o factor homem, en-
quanto agente que representa o Estado 
na função de garantir a segurança dos ci-
dadãos. Entre vários factores a conside-
rar, ressalta-nos a premência e primazia 
das instituições, entidades estruturantes 
de qualquer sociedade, concebidas e ge-
ridas para além do tempo e de pessoas 
concretas.
Com Ascensão de Oliveira (Ascensão, 
1997) aprendemos que “a ordem social, 
conformadora da posição relativa dos 
membros, existe em todas as sociedades, 
na sociedade civil, como nas restantes. 
Mas o que representa o elemento es-
sencial de toda a sociedade, e constitui 
o fundamento profundo da ordem exis-
tente, são as instituições que lhe são 
próprias”. Nesta acepção, O. Ascensão 
não se refere a instituições em tanto 
que órgãos, mas sim enquanto sistemas 
de valores, de crenças e de práticas, que 
constituem as ligações entre os membros 
de um grupo social, de tal modo que eles 
não sejam apenas uma soma de indivídu-
os, mas sim uma comunidade…
Ancorada em instituições fortes e sus-
tentáveis, a segurança humana incluiria 
sete categorias (de ameaças), das quais 
poderíamos destacar, para o contexto de 
Moçambique, as seguintes quatro:
€ Segurança económica, que implica 

um rendimento económico segu-
ro, para os indivíduos, geralmente a 
partir de trabalho produtivo e remu-
nerado ou, como última alternativa, 
a partir de um sistema de segurança 
social de fundos públicos. O desem-
prego, que leva à exclusão social, é o 
lado oposto a este factor.

€ Segurança alimentar, que implica 
que todos tenham, de forma perma-
nente, acesso físico e económico a 
alimentos. De acordo com as Nações 
Unidas, mais do que a disponibilida-
de de alimentos, o problema situa-
-se na sua distribuição e no poder de 
compra dos indivíduos.

€ Segurança pessoal, a qual refere-se à 
protecção dos indivíduos de violên-
cia física, seja ela de origem estatal 
ou não, de outros indivíduos e acto-
res sub-estatais (como o crime orga-
nizado), de origem doméstica e\ou 
de adultos predadores. Para muitas 
pessoas, a maior fonte de ansiedade 
é o crime, em particular o crime vio-
lento e contra a propriedade.

€ Segurança comunitária, que se desti-

na à protecção dos indivíduos contra 
a perda de relações de família ou re-
des sociais tradicionais e os valores 
que os sustentam, bem como da vio-
lência política, sectária ou étnica.

No sentido oposto, a segurança humana 
em Moçambique reconhece, entre 
outras, as seguintes ameaças:

€ Fragilidade das instituições, quer no 
sentido administrativo (órgãos do 
Estado) quer no sentido sociológico 
(valores, crenças e práticas que asse-
guram coesão e colaboração social). 

€ Pobreza e exclusão social, contra a 
crescente opulência violentamente 
exibicionista de uma elite nacional 
bem localizada;

€ A permissividade, porosidade e per-
meabilidade das fronteiras nacionais 
perante a globalização; fronteiras 
longas e de configuração física di-
versificada: por terra, ar e mar! (Só 
para recordar alguns exemplos, que 
expõem a natureza permeável das 
nossas fronteiras: a captura de Mo-
hamed Maqsud a 26 de Março de 
2002 no Aeroporto Internacional de 
Mavalane, com mais de um milhão 
de dólares em «cash»; a detenção de 
dois paquistaneses a 26 de Novem-
bro de 2008 na fronteira de Machi-
panda, na província de Manica, na 
posse de aproximadamente 2,5 mi-
lhões de dólares norte-americanos e 
25 mil libras estrelinas...o repatria-
mento, quase semanal, de dezenas 
de imigrantes com falsos vistos nos 
passaportes, etc…)

€ Crescentes sinais de intolerância 
política e de cerceamento das liber-
dades e direitos fundamentais dos 
cidadãos, incluindo a liberdade asso-
ciativa e a liberdade de expressão.

Assim, uma abordagem que se pretenda 
abrangente dos fenómenos dos raptos e 
sequestros deverá ser encarada de forma 
mais arrojada, superando a tentação por 
intervenções imediatistas e quiçá, medi-
áticas, que se limitem a mera exoneração 
de determinadas pessoas, que são substi-
tuídas por outras, mantendo-se o status 
quo, isto é, o mesmo contexto institucio-
nal e doutrinário de governação. Trata-se 
de abordar a questão numa perspectiva 
dos múltiplos factores concorrentes à 
segurança humana, pré-condição, fun-
damento e justificação da existência e da 
segurança do próprio Estado! Um pro-
grama nacional de reforma institucio-
nal poderia ser seriamente considerado, 
abrangendo a arquitectura e a filosofia 
dos pilares que suportam os quadros ins-
titucionais, técnicos e humanos respon-
sáveis pela segurança dos cidadãos.
Fim…
*Director Executivo do SEKELEKANI- 
Comunicação para o Desenvolvimento/ 
Colaboração

Pagar ou não pagar o resgate: um dilema ético

O 
fenómeno de sequestros como 

meio de extorsão ou de cobran-

ça de resgates, por vezes milio-

nários, tem estado a afectar o mundo, 

desde a América Latina, a Europa, o 

Médio Oriente e África, ao longo de 

vários anos. Há porém uma diferença 

“qualitativa” com os sequestros que 

ocorrem em Moçambique: enquanto 

naqueles casos os alvos são represen-

tantes de altas oligarquias financeiras 

ou de regimes políticos localmente 

contestados, entre nós são visados 

proprietários ou gestores de orga-

nizações económicas de dimensão 

relativamente pequena, entre esta-

belecimentos comerciais e pequenas 

empresas! Ao longo das décadas de 

1960 até 1980 o sequestro foi uma 

das mais importantes armas políticas 

e económicas de movimentos radi-

cais contra as ditaduras da América 

Latina, desde o Brasil até à Colômbia 

ou contra o “capitalismo decante” na 

Itália, etc. Exemplos de sequestros 

políticos incluem figuras como Aldo 

Moro, antigo primeiro-ministro ita-

liano e presidente da Partido Democra-

ta Cristão., sequestrado pelas Brigadas 

Vermelhas em 1978; o célebre caso do 

embaixador do EUA no Brasil, Charles 

Burke Elbrick, sequestrado por guer-

rilheiros em Setembro de 1969. Se as 

exigências das Brigadas Vermelhas, de 

libertarem Aldo Moro a troco da liber-

tação de seus camaradas presos foram 

rejeitadas, o que resultou na execução 

de Moro em Fevereiro de 1978, já a vida 

do embaixador americano foi poupada, 

com a libertação de combatentes “ini-

migos da pátria”, presos pela ditadura 

brasileira. Em Africa, a Nigéria é o país 

mais atingido, com sequestros meticulo-

samente executados a gestores e técnicos 

de empresas petrolíferas operando no 

Delta do Níger, a região petrolífera que 

gera 86% das receitas externas do país. 

Executivos de companhias multinacio-

nais em todo o mundo correm o risco 

de serem raptados e sequestros, e têm 

investido largas massas de dinheiro em 

acções de prevenção e têm desenvolvido 

códigos de conduta para lidar com ques-

tões éticas relacionadas com este tipo de 

crimes, procurando encontrar uma saída 

para a questão ética envolta do paga-

mento de resgate.

No centro do debate está um dilema éti-

co importante. Se um resgate for pago, 

a hipótese de sobrevivência da vítima 

aumenta consideravelmente. Mas, por 

outro lado, o risco de novos sequestros 

também aumenta, com a ideia de que o 

“o crime compensa”. Deste modo, quan-

do altas somas de dinheiro são pagas 

a sequestradores, levanta-se a questão 

moral sobre se este pagamento não sig-

nifica colaboração com um “negócio” 

sujo e violador da dignidade humana. 

Foi este debate que foi levantado inter-

nacionalmente em 2007, quando a Co-

reia do Sul pagou 20 milhões de dólares 

americanos, aos guerrilheiros Taliban 

do Afeganistão, para a libertação de 19 

missionários sul-coreanos, feitos reféns 

por este grupo extremista. No dia se-

guinte ao pagamento, um alto dirigente 

dos Talibans veio a público “celebrar” o 

facto, anunciando que o dinheiro vai ser 

usado para a compra de mais armas e de 

veículos para a perpetração de mais ata-

ques suicidas. Pressionado pela opinião 

pública, o governo coreano tentou, em 

vão, desmentir o “negócio”…

Discuti longamente este assunto com 

várias pessoas, que me diziam o seguin-

te: do ponto de vista estritamente racio-

nal, é absolutamente perverso pagar-se a 

um criminoso, que vai enriquecer à custa 

de chantagem e de ameaças sobre a vida 

dos outros e, por isso, sentir-se encoraja-

do a alargar o crime a mais vítimas. Por 

pagar resgate acaba sendo um estímulo 

ao crime. É verdade que recusar pagar 

o resgate pode custar a vida a uma, duas 

pessoas. Mas vai desencorajar o floresci-

mento do crime, pela sua não rentabili-

dade e, assim, o sacrifício de poucos terá 

salvado a sociedade inteira! Contudo, 

outras pessoas, em número igual, diziam 

que este argumento é “fácil” para quem 

esteja em liberdade e avalie a situação de 

fora, pois, em situação concreta, de um 

familiar sequestrado e cuja vida está em 

perigo, elementos de racionalidade desa-

parecem nos nossos julgamentos e jus-

tificamos a nossa “colaboração” com os 

criminosos, através de perguntas como: 

“que dinheiro vale mais do que a 
vida do nosso familiar?!”
Em alguns países - como na Itália e 
na Colômbia - foram aprovadas leis, 
proibindo estritamente o pagamen-
to de resgates a sequestradores. A 
lei italiana (de 1991) proíbe mesmo 
qualquer negociação com sequestra-
dores. A intenção destas leis é de-
sencorajar o sequestro, eliminando 
a expectativa de ganhos financeiros 
pelo criminoso. Para essa finalidade, 
as leis anti-sequestro da Itália e da 
Colômbia impõem o congelamento 
imediato, pelo Estado, dos bens e 
património da vítima do sequestro e 
seus familiares directos; proibindo a 
venda de apólices de seguro de res-
gaste e banindo o uso de mediado-
res e negociadores profissionais de 
sequestros: pois já os havia, e mui-
tos, na Itália! No momento em que 
a Assembleia da República agendou 
considerar uma reforma pontual 
do Código Penal, para responder à 
onda de sequestros, qual deve ser a 
posição da nossa futura legislação, a 
respeito desta questão?

Reforma estrutural no México

O 
México, considerado o se-

gundo país com maior índi-

ce de sequestros no mundo, 

depois da Nigéria, reagiu recente-

mente com uma série de medidas 

severas de prevenção. Em 2011, 

introduziu um Programa Nacional 

de Prevenção, Perseguição e Puni-

ção de Sequestros. O propósito do 

programa é reforçar o quadro ins-

titucional e legislativo, incluindo 

a criação de uma unidade especial 

de polícia judiciária, especialmente 

treinada para lidar com casos de 

raptos e sequestros; reforçar a co-

municação tecnológica entre uni-

dades de segurança de nível local, 

estadual e federal em todo o país; 

reforçar a capacidade dos serviços 

de inteligência nacional; adoptar 

novos procedimentos judiciais para 

julgar suspeitos e reforçar a assis-

tência às vítimas, aliviando-as do 

receio de retaliação, por colaborar 

com as autoridades.

O governo aprovou ainda a Lei 

Anti-Sequestros em 2010, a qual 

eleva a severidade das penas dos 

réus condenados e cria unidades es-

peciais dentro da Policia para lidar 

com tais crimes. Adicionalmente, 

o Governo Municipal da Cidade 

do México implementou medidas 

para contrariar o aumento da taxa 

de sequestros, impondo a instalação 

de mais câmaras de vigilância em 

locais públicos e nos carros da polí-

cia, num esforço para reduzir raptos 

e combater a corrupção dentro da 

polícia, relacionada com raptos.
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A Liga Moçambicana dos Direitos Humanos – LDH vem por este meio agradecer a todas as 

organizações da sociedade civil, confissões religiosas e cidadãos particulares que de forma ordeira 

e exemplar participaram na manifestação pacífica do dia 31 de Outubro de 2013.

Com efeito, o elevado nível de descontentamento popular que vem caracterizando nos últimos 

anos a actuação dos nossos governantes, em especial no que concerne a insegurança e terror em 

que vivem as populações levou a que a sociedade civil moçambicana se unisse e a viva voz gritasse 

... BASTA!

Este grito de revolta com repercussões por quase todo o país resultou da genuína e expontânea 

aderência de milhares de cidadãos (estatísticas falam de cerca de 30 mil só na cidade de Maputo) 

que na Beira, Quelimane, Nampula, Manica, Tete, Pemba e Vilankulo se manifestaram nos dias 

31 de Outubro e 02 de Novembro contra a apatia e cumplicidade do nosso governo em tomar 

medidas para estancar o crime organizado, particularmente os raptos, tendo a marcha atingido o 

seu expoente máximo em Maputo, capital do país.

Esta participação massiva em quase todas as cidades é o sinal do quebrar as algemas, do tirar as 

mordaças, da necessidade de o governo repensar nas suas políticas e da forma de lidar com os que 

os elegem.

- Foi o grito popular a dizer BASTA, não queremos intervenções militares estrangeiras no nosso 

país;

- Foi o grito popular a dizer NÃO AO RACISMO, que o moçambicano de qualquer credo, 

filiação partidária, cor ou extracto social não pode se discriminado e considerado estrangeiro no 

seu próprio país;

- Foi o grito popular a dizer NÃO Á INTOLERÂNCIA política e à liberdade de opinião e de 

se manifestar;

- Foi o grito popular contra a corrupção que grassa nas estruturas do nosso governo;

- Foi o grito popular contra a inoperância e contra a criminalidade.

Sem dúvida, este é um exercício novo na nossa jovem democracia que alguns tentam a todo o 

custo estrangulá-la. É o princípio de uma luta em que as reivindicações dos que sofrem sejam 

ouvidas e atendidas de uma forma positiva, sem musculaturas de arrogância, da força das armas e 

do poder, sem espectro das perseguições.

Moçambique é uma nação pertença do seu povo e não propriedade de Partidos Políticos.

As organizações da sociedade civil integrantes da marcha, coordenadas pela LDH, agradecem desta 

forma a todos os cidadãos que contra toda a desinformação aderiram à manifestação, mostrando 

que despiram o medo de protestar. Os nossos agradecimentos são extensivos a todas as institu-

ições, pessoas singulares, médicos, socorristas, órgãos de comunicação social, estudantes,pessoal 

de apoio em todas as esferas, por toda a colaboração e assistência prestada na organização desta 

marcha pacífica que vai ficar registada na história de Moçambique.

Uma palavra de apreço vai também aos elemntos da PRM, que acompanharam esta marcha, pela 

sua postura e respeito para com este movimento de cidadãos, não permitindo assim que houvesse 

desacatos que manchassem os ideais que nortearam a marcha.

Uma palavra especial à juventude irradiante desta nação, a quem o futuro lhes pertence, pela 

forma abnegada, voluntariosa, cívica e patriótica em que participou nesta Marcha de Resgate da 

nossa Moçambicanidade, da nossa Liberdade de expressão e opinião que muitos querem vê-la 

amordaçada, tendo deixado o local da concentração limpo.

Khanimambo a todos.

NOTA: Manifestamos o nosso desagrado pelos subterfúgios usados pelo Conselho Munici-

pal para tentar inviabilizar esta marcha pacífica.

Maria Alice Mabota

Maputo, 05 de Novembro de 2013

MARCHA PACÍFICA DE 31 DE OUTUBRO - AGRADECIMENTO
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Numa operação própria de 

ajuste de contas, desco-

nhecidos ainda a monte 

assassinaram na manhã 

desta terça-feira, Bernardo Ti-

mana, no bairro Albasine, distrito 

de Marracuene, a pouco menos 

de 300 metros da casa de campo 

do presidente Guebuza.

Timana fazia-se transportar 

numa luxuosa viatura de marca 

Ranger Rover com chapa de 

inscrição ABF 929 MC. O au-

tomóvel de Timana foi inter-

ceptado por um outro da mesma 

marca, mas com a matrícula 

coberta com material de propa-

ganda do partido Frelimo. Com 

recurso a uma AKM, um dos 

ocupantes da viatura atirou con-

tra a cabeça de Bernardo Timana, 

provocando uma morte imediata.

Segundo testemunhas, Timana 

ainda travou uma breve conversa 

com os seus assassinos. Bernardo 

Timana foi desde os anos 80 

sempre associado ao crime, com 

destaque para o roubo de via-

turas de luxo na África do Sul. 

Recentemente, viu o seu nome 

citado como um dos cérebros 

da onda de sequestros que abala 

o país, com destaque para as ci-

dades de Maputo e Matola. Em 

Maputo, acredita-se que Timana 

pode ter sido morto pela própria 

polícia, que nos últimos tempos 

anda nervosa por fracassar na 

solução deste novo tipo de crime 

em Moçambique. 

Ao que apurámos, Timana, que 

na altura vestia um facto branco,  

encontrou a morte quando se di-

rigia a casa de um dos seus filhos 

que trabalha nas Alfândegas. O 

filho vive numa zona conhecida 

por Beija-flor no Albazine.

O malogrado é igualmente pai 

de dois cidadãos indiciados de 

envolvimento nos casos de se-

questros nas cidades de Maputo 

e Matola.

Trata-se dos irmãos Ernesto 

Timana, mais conhecido por 

Bush e Arlindo Timana. Este 

último foi condenado, recente-

mente, a uma pena de 15 anos de 

prisão maior por se ter provado 

o seu envolvimento no rapto do 

proprietário da fábrica Incompal, 

Ibrahim Gani.

Bernardo Timana foi igualmente 

acusado de assassinato do então 

director da BO Jorge Microsse.  

Na sua acusação, o Ministério 

Público apontou o empresário 

Bernardo Timana como sendo 

o principal responsável pelo as-

sassinato de Jorge Microsse, um 

crime havido em 21 de Outubro 

de 2005, na zona de Massaca, 

distrito de Boane, província do 

Bernardo Timana assassinado a tiro em Maputo
Maputo. Este processo contava 

com três réus, mas, com a morte 

de Todinho, um perigoso cadas-

trado abatido pela Polícia, re-

sponderam pelo crime Bernardo 

e Ernesto Timana (Bush), pai e 

filho.

Bernardo Timana é irmão de 

André Timana preso na BO em 

conexão com o Caso Mandrax, 

droga produzida na Plasmex, 

parte da ex-Emplama, adjudi-

cada no quadro das privatizações. 

O caso Mandrax foi despoletado 

em Fevereiro de 2001. A.N
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A 
menos que ocorra uma catástrofe, mais de 3 milhões de 

moçambicanos irão às urnas em menos de uma semana 

para eleger os seus dirigentes municipais nas 53 autar-

quias elegíveis para o escrutínio de 20 de Novembro.

Será uma rara oportunidade para que cada um deles escolha li-

vremente os seus representantes, mas não deixará de ficar regis-

tado que estas serão as eleições possíveis, não necessáriamente as 

desejáveis. 

E não será o facto de a Renamo, o segundo maior partido do país, 

não participar no escrutínio que o tornará atípico, mas sobretudo 

pelas razões que a levaram a boicotá-lo, no meio de ameaças de 

que não permitirá que ninguém vá votar.

Nem de tanto valeram os esforços de gente de boa vontade para 

impressionar os políticos a agirem com base no senso comum. 

Pela sua teimosia, certamente calculada para a obtenção de divi-

dendos políticos que os tornem mais poderosos, os políticos pre-

feriram a razão da força do que a força da razão. 

Apesar de toda uma linguagem de bravado, que pretende ar-

gumentar que se mesmo com a ameaça do boicote foi possível 

recensear tantos eleitores também será possível que os cidadãos 

votem, deve haver apreensão junto dos eleitores — sobretudo nas 

autarquias mais rurais — sobre o que poderá acontecer no dia das 

eleições.

Resta saber se a maioria será persuadida pelo espírito do medo ou 

pela ousadia de enfrentar todos os obstáculos e demonstrar que 

mesmo no meio de uma guerra indesejada, a democracia pode 

florescer.

E será esta eleição, aliada aos desenvolvimentos no terreno mi-

litar, que poderá ditar o que acontece nos próximos cerca de 12 

meses, período que intermedeia entre agora e as grandes eleições 

de Outubro do próximo ano.

O que acontecer como resultado do exercício da próxima semana 

ditará os moldes em que será indicado o candidato da Frelimo 

para as eleições presidenciais de 2014. E talvez para quem tem 

todo o interesse em controlar esse processo e garantir que ele saia 

a seu favor, esta guerra não seja tão injusta quanto ela é para a 

maioria dos moçambicanos, que todos os dias juntam as suas vo-

zes para repetir que não querem voltar à guerra.

Garantir uma vitória expressiva nas urnas, com a recuperação dos 

municípios da Beira e de Quelimane como a cereja no topo do 

bolo, e ainda com uma significativa margem de afluência, consti-

tuirá uma extraordinária vitória política contra o apelo da Rena-

mo ao boicote e às suas ameaças de inviabilizar o processo.

Quando a Verónica jura pelo sangue dos moçambicanos para re-

cuperar Quelimane, é suficiente para entender até aonde estão 

preparados a ir para alcançar os seus fins. 

Uma vitória nestes termos poderá ser seguida de uma intensifica-

ção das acções militares do governo tendo como objectivo elimi-

nar definitivamente qualquer resíduo de resistência armada por 

parte da Renamo. 

Será, sem dúvida, uma extraordinária vitória para o Presidente 

Armando Guebuza, que nestas condições estará suficientemente 

armado para se impor contra os seus críticos dentro da Frelimo, 

e assim conduzir o processo de sucessão sem ter que negociar 

quaisquer compromissos.

Seja como for, é uma aventura bastante arriscada. Nada é impos-

sível, e as próximas semanas poderão tornar ainda mais claro se 

entre a paz e a guerra, qual será o futuro de Moçambique. 

Entre a paz e a guerra, 
qual será o futuro de 
Moçambique?

Para que não seja publicada a 
título póstumo, trago hoje, aqui 
e agora, uma revelação pessoal 
mas nem por isso confidencial. 

Estávamos na iminência da Segunda 
Guerra de Desestabilização, ou Guer-
ra Civil, conforme a preferência. Nessa 
altura vivia eu no mato, longe dos en-
garrafamentos e dos media. Mas muito 
perto da ameaça das armas. Vejam o 
que um amigo meu, “desertor” na nossa 
linguagem partidária, desesperado me 
escreveu em 2 momentos diferentes mas 
em tudo iguais. Levou dois dias  segui-
dos. Transcrevi fiel e literalmente os re-
gistos do meu telemóvel:
 

Ele - Silva Jacinto Magaia, como ele 

me trata. Não deixemos que o nosso 

país volte de novo para a guerra.

Vigo - Sossega, não haverá guer-

ra. Vocês  os políticos estão a perder 

terreno no novo paradigma nacional 

e decidiram inventar pretextos para 

reconquistar o espaço perdido. Estou 

mesmo preocupado é com as vítimas 

inocentes que irão pagar a factura 

desta tramoia. Indivíduos e famílias.

Ele - Silva, aqui no norte onde eu 

vivo a guerra já começou. Para mim, 

mais importante do que descobrir de 

quem é a culpa, temos que nos unir 

num veemente NÃO À GUERRA.

Vigo - Não nos estamos a enten-

der: os donos das armas que circulam 

fora do controlo do Estado neste país 

é que devem perceber que em Mo-

çambique há mais civis que militares 

e por isso eles devem resolver os seus 

diferendos sem molestarem os nossos 

filhos. O que achas?

Ele – Queres dizer que por ti o país 

pode tranquilamente voltar à guerra, 

é isso?

Vigo - Por mim? Quem sou eu para 

decidir isso? Conheces muito bem os 

dois donos desta crise.

Ele - Sabes o que me intriga neste 

teu posicionamento? Tu és uma das 

pessoas mais brilhantes  da minha 

geração. E a Frelimo tem medo de 

ti porque tu pensas e, acima de tudo, 

A Guerra
não és corrupto. A Frelimo tem medo 

de pessoas como tu. Gosta de baju-

ladores da estirpe de E M, G M Jr e 

outros ... Um dia fui membro deste 

partido que se contenta em coisificar 

pessoas. Não deixes que eles façam 

isso contigo. Diga NÃO À GUER-

RA como só tu sabes fazer… 

Vigo - Não concordo com a pala-

vra “medo”.  Para tua informação,  a 

Frelimo não tem medo de ninguém. 

Pessoalmente acho que a Frelimo me 

respeita, e esse respeito tem que ser 

recíproco. Senão estaríamos a ser in-

justos, eu e ela, não achas?

Ele - Esse é que é o drama. A Freli-

mo não respeita a Graça, não respeita 

Rebelo, não respeita Monteiro, Mar-

celino, Vieira, a quem hoje trata por 

canecos e quer culpar por todos os er-

ros da organização. Não respeita Co-

miche. Nunca vai respeitar S. Magaia. 

NUNCA! E sabes porquê? Porque o 

denominador comum de todos eles é 

que pensam, são donos do seu nariz. 

O drama principal da Frelimo é que 

nos libertou e hoje nos trata pior que 

o colono.

Vigo - Mais um aspecto em que dis-

cordo contigo: a Frelimo não respeita 

essas figuras porque elas serviram-se 

dela para chegarem onde chegaram 

e agora querem passar por Anjos... 

Conheço bem essa parte da história. 

Vivi uma boa parte da minha juven-

tude debaixo do Marcelino... Tratava-

-os por “Tios”, como o fazem os teus 

filhos quando me cumprimentam.

Ele - E o Comiche, Silva, o Comi-

che? Tu és tio dos meus filhos por 

carinho e nunca por conveniência. 

Guebuza... (decidi coartar esta parte 

da mensagem porque foi muito vio-

lenta e despropositada, à mistura com 

alguns impropérios. Um Chefe de 

Estado, por mais vilão que seja, me-

rece ser preservado)... Valentina não 

deve ter metade da tua idade. Quan-

do ela entrou para a Escola tu já esta-

vas na UEM formando Engenheiros 

e Arquitectos. Como explicas que ela 

esteja podre de rica e  tu continues 

pobre?

Vigo - Acho que já não estamos a 

falar sobre o mesmo assunto. Queres 
uma dica? Não metas o Comiche na 
lista. Um dia te explico. Abraço. Va-
mos trabalhar?
Finalmente tive uma pausa para me 
concentrar nos meus afazeres. No dia 
seguinte o meu amigo voltou à carga.
Ele - Com a guerra o país pára. 
Como é que vais trabalhar? Já não 
há Rodésia nem RSA branca. Mas, e 
daí? A extensão do nosso país pode 
acobertar dez guerras. Os teus filhos 
nunca te irão perdoar se nada fizeres 
para impedir esta guerra criminosa 
que já está a destruir o país. NÃO À 
GUERRA.
Vigo -  Esta resposta é uma repeti-
ção, caso não a tenhas recebido on-
tem: “Não nos estamos a entender: os 
donos das armas que circulam fora do 
controlo do Estado neste país é que 
devem perceber que em Moçambique 
há mais civis que militares e por isso 
devem  resolver  os seus diferendos 
sem molestarem  os nossos filhos. O 
que achas? “
Ele - Silva Jacinto Magaia. Eu gosto 
muito de ti. Tu és uma pessoa muito 
importante para mim. És a referência 
que eu busco todas as manhãs para 
iniciar o meu dia de trabalho. Um 
dia vou te contar o que me fez sair da 
Frelimo. Posso adiantar-te que não 
foi nenhum caneco como erradamen-
te muita gente pensou.
Comovido, não respondi...
Ele, muitas mas muitas horas mais 
tarde - Fez-me bem à alma a declara-
ção do Tomás Salomão ontem na ES-
TEG quando dizia “O país não pode, 
nem deve, voltar para a guerra”. Mais 
importante do que tentarmos expli-
car os motivos ou razões desta guerra 
estúpida, tenhamos coragem para gri-
tar NÃO À GUERRA. Sem guerra 
teremos todo o tempo para discutir-
mos as nossas diferenças filosóficas. 
Com carinho! Assinado: Teu amigo
O que fazer perante tanta persistên-
cia? Só posso seguir o exemplo dou-
tros e também escrever:
Não à Guerra!!!

O quê? Fale mais alto. 
Não consigo ouvir-te
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João Mosca

Ideias normativas

Uma parte significativa 

do que se produz como 

análise mais não é do 

que um conjunto pri-

mário de julgamentos. O juíz é 

a figura primeira, o analista ra-

ramente aparece. 

Mais importantes do que as ca-

tegorias e a estrutura lógica do 

raciocínio, são as representa-

ções e as ideias, os julgamentos 

de valor. 

A espinha dorsal do pensamen-

to do dia-a-dia é constituída 

pela classificação das coisas, dos 

fenómenos e das pessoas em en-

tidades boas e más. 

Prestem atenção ao que pas-

sa por análise (mesmo se pre-

tendendo ser erudita)  em vá-

rios quadrantes escritos  no 

concernente a  fenómenos da 

nosso social e logo verão que 

quase só  reinam o vitupério, 

a condenação, o julgamento. 

São ideias normativas que nos 

interessam realmente, não ca-

tegorias analíticas; são coisas 

simples e imediatas da vida que 

nos atraem, não lucubrações que 

entendemos serem obscuras e 

desnecessárias. 

Conheço senhoras que aos 

50 ou 60 anos de idade 

detestam que os netos  as 

tratem por vovó e res-

pondem violentamente, vovó é 

tua sogra. Elas pintam o cabelo 

de preto e os lábios, usam picare-

tas e só não andam de mini saias 

porque também seria uma con-

corrência desleal com as noras.

Se aparece mais algum jovem 

atrevido que diz minha velha, 

elas respondem com uma violên-

cia inaudita. Velha é o trapo! 

O meu sonho!
Posso compreender porque é que 

essa gente reage dessa forma. A ve-

lhice assusta um pouco quando nós 

não estamos preparados para ela.  

A Velhice é tranquilidade, é bem es-

tar, é uma laranjeira cheia de frutas 

maduras. No fundo ser velho é per-

der a capacidade de sonhar, mas en-

quanto tivermos e formos capazes de 

sonhar seremos eternamente jovens, 

porque o que envelhece é o espírito, 

o corpo não interessa muito, pode-

mos sofrer de vista, ter problemas de 

respiração, sofrermos de impotência 

sexual, ouvirmos mal, mas enquanto 

tivermos sonhos nunca seremos 

velhos.

Eu tenho 83 anos, mas ainda 

oiço com prazer a música do Jimi 

Hendrix, dos Led Zeppelin, Elis 

Regina, da Gal Costa, do John 

Lee Hooker e ainda comungo dos 

sonhos do Martin Luther King, 

da Angela Davis e dos meus pró-

prios.

Continuo a sonhar e estou a ca-

minho dos 90, sonho em publicar 

um romance que ultrapasse tudo 

que já se leu neste mundo, cujo   

título será: O meu sonho!

A 
democracia moçambicana 

é muito jovem e insipiente. 

Foi implantada como última 

forma de defesa do poder, 

em momento de crise internacional 

dos aliados e de iminente derrota 

militar. Assim se compreende que 

apenas no Acordo Geral de Paz, a 

democracia foi aceite. Foi também 

uma pressão externa com alianças in-

ternas, para a transformação defini-

tiva do regime monopartidário e do 

sistema económico que se pretendeu 

após a independência, como condi-

ção para as reformas económicas ini-

ciadas com o Programa de Reabilita-

ção Económica em 1987. 

Nos últimos anos, o país atravessa 

profundas transformações. E a mais 

importante não é a exploração de re-

cursos naturais, a entrada de capitais 

para investimento, os efeitos da cri-

se internacional, ou outros referidos 

pela tecnocracia barata (no sentido 

de medíocre), pelas elites satélites e 

pelos aspirantes a classe média sem 

cultura nem história desse estatuto. 

As principais transformações estão 

na mudança da sociedade no que 

respeita à formação e informação, ao 

despertar de preocupações dos cida-

dãos para a vida do país, o surgimen-

to da sociedade civil com capacidade 

técnica e de debate para incomodar 

os centros de decisão e os mais al-

tos órgãos do partido no poder e 

do Estado. É o despertar de uma 

nova consciência política crítica. É 

a emergência de movimentos sociais 

com capacidade técnica, democrati-

cidade e poder de intervenção. São 

as evidências de vozes discordantes e 

críticas no seio do partido no poder, 

com manifestações públicas “fora das 

estruturas” (considerada uma indisci-

plina grave). É a “explosão” do acesso 

às novas tecnologias de informação e 

a constituição de redes sociais, mes-

mo que ainda circunscrito aos princi-

pais centros urbanos.

A intensificação da exploração dos 

recursos naturais contribuiu para es-

Democracia em risco
sas evoluções de substância. A pouca 

transparência dos contratos, os bene-

fícios fiscais e as excepcionalidades 

à lei, os reassentamentos, os efeitos 

ambientais, o garimpismo descontro-

lado, a exploração desenfreada e pre-

dadora das florestas, da fauna bravia 

e da pesca, a usurpação de terras, o 

endinheiramento duvidoso das elites, 

o assalto aos negócios pelas elites do 

poder e seus satélites em proporções 

de acordo com o nível hierárquico e 

compromissos, a questão da equidade 

social com um modelo de desenvol-

vimento não inclusivo na produção e 

na distribuição dos benefícios, entre 

outros aspectos, despertaram cons-

ciências, provocaram indignação e 

agravam a pobreza dos mais pobres 

dos pobres. As manifestações do dia 

31 de Outubro são uma síntese de 

tudo o que acontece no país e dos 

sentimentos dos cidadãos.

Em resposta a estas evoluções, o go-

verno e o sistema político, particu-

larmente do partido no poder, não 

tem correspondido com discursos 

modernos, fundamentados e que res-

pondam às demandas dos cidadãos. 

Não menos que mudo, o poder tem 

sido surdo e cego. Não tem revelado 

decisões e reflexões que transmitam a 

percepção de decisões suportadas por 

estudos. Muitas vezes as manifesta-

ções são proibidas e percursos das 

ruas e avenidas condicionados sem 

razões aparentes e muito menos justi-

ficadas e, em alguns casos, reprimidas 

policialmente. O governo revela-se 

pouco ou nada dialogante actuando 

apenas em situações in extremis. A 

propaganda informativa associada ao 

poder possui uma aparente e superfi-

cial capacidade manipulatória e exis-

tem claras actuações para controlar 

a informação. A arrogância assume 

grandes proporções com fraseologia 

pouco dignificante ou mesmo boçal e 

a armada de papel G40 revela-se po-

brezinha na defesa do poder. O poder 

esquece-se da força da comunicação 

digital, das redes sociais. O poder, an-

tes de tudo, não aceita que nem tudo 

vai bem.

A intensificação da exploração dos 

recursos naturais e as apressadas e 

muito optimistas expectativas de ri-

quezas e da emergência de um novo 

país rico é acompanhada com um 

grande influxo de divisas e, simulta-

neamente, por uma fase de redução 

da cooperação externa, do financia-

mento directo ao Estado e de claros 

sinais de um endividamento crescen-

te do Estado, da economia e das elites 

burocráticas, com expectativas de re-

ceitas futuras (dos recursos naturais). 

A redução da dependência de dona-

tivos, um elemento importante para 

Moçambique, embora seja positivo, 

possui, nas actuais circunstâncias, 

elevados riscos.

O risco da não consolidação da de-

mocracia e das possibilidades de re-

toma do autoritarismo, repressão e 

perdas de algumas conquistas demo-

cráticas, são evidentes. Há o risco de 

implantação de um regime autoritá-

rio de natureza fascista. Os valores da 

ética, da honradez, da competência, 

do respeito, da justiça, etc., estão em 

crise. O sistema político está desajus-

tado no discurso, nas relações com a 

sociedade e contradiz-se com os va-

lores dos libertadores.

A redução da influência e/ou das 

exigências dos parceiros externos no 

que respeita à concretização de pas-

sos significativos para a democratici-

dade das instituições e da sociedade, 

a reforma no sistema político, a luta 

contra a corrupção e para uma maior 

transparência na gestão pública, 

como consequência de uma menor 

dependência da comunidade inter-

nacional, é gradualmente substituída 

pela influência e/ou exigências do 

capital externo, das novas diploma-

cias económicas de alguns países e da 

emergência de economias com ele-

vado poder de investimento externo 

mas que, alguns deles, fazem parte do 

grupo de países mais transgressores 

dos direitos humanos, do ambiente à 

escala planetária e com democracias 

de fachada. As multinacionais destes 

países, actuando muitas vezes com 

créditos de empréstimos públicos 

dos seus países (e portanto dos im-

postos dos seus cidadãos e empresas), 

têm-se revelado serem tanto ou mais 

predadores e exploradores que as suas 

congéneres ocidentais. Mas há pelo 

menos uma diferença fundamental: 

enquanto alguns países actuam pa-

ralelamente com agências interna-

cionais e de cooperação de influência 

sobre valores políticos e sociais, as 

novas economias e as suas empre-

sas não interferem nesses assuntos e 

apenas desejam os recursos naturais 

(incluindo a terra). O poder enaltece 

a bandeira do nacionalismo, pensan-

do-se que se fica mais soberano em 

momento da globalização onde os 

governos mandam cada vez menos. 

O governo e as alianças sociais do 

poder têm actuado como partes in-

teressadas nos milionários negócios. 

Quando o Estado não intervém face 

aos abusos comprovados nos reassen-

tamentos e na usurpação de terras, 

na predação dos recursos naturais, 

etc., então está claro que este Estado 

é mais aliado do capital que do povo 

que diz representar. Quando estas 

alianças não se traduzem em bene-

fícios para o país e para os cidadãos, 

mas sim e em grande medida (ou 

quase que exclusivamente) para os 

investidores e alguns amendoins para 

uma elite muito reduzida associada 

ao poder, com instrumentalização do 

Estado para a realização dos negócios 

em benefício próprio ou de grupos, 

então, talvez fosse preferível não ha-

ver esses investimentos.

Talvez fosse preferível por várias 

razões. Primeiro, porque o país e os 

cidadãos absorvem uma parte mui-

to reduzida dos benefícios dos seus 

próprios recursos naturais, não se 

traduzindo em desenvolvimento sus-

tentável. Segundo, porque os recursos 

podem acabar e, como se diz colo-

quialmente, ficarão os “buracos”. Ter-

ceiro, porque se constitui uma elite 

burocrática, não produtiva, não com-

petitiva e rentista (corrupta). Quarto, 

existem elevados riscos de implanta-

ção de um regime autoritário para re-

primir as reacções das comunidades, 

da sociedade e dos designados de 

críticos. Quinto, instalam-se valores 

do amiguismo, do “esquema” e de-

senrasca, entre outras características 

de sociedades em crise de valores e 

de economias e mercados selvagens. 

Tudo isto tem um elevado preço a 

longo prazo.

Por outro lado, não se assiste, nos 

discursos políticos, a intervenções 

pedagógicas de educação da cida-

dania quanto aos valores de socie-

dade democrática. O que existe são 

alusões patéticas acerca dos críticos 

e dos cidadãos que manifestam des-
contentamentos legítimos porque 
directamente afectados. Ameaçam e 
intimidam pessoas porque “estão a 
“falar demais”. Retêm-se ilegalmente 
cidadãos nas esquadras por estarem 
a desenvolver actividades de cidada-
nia sem contrariar a Constituição ou 
qualquer outro articulado legal. Diz-
-se que os jornalistas são agitadores 
porque também reportam aconteci-
mentos reais em perspectivas que o 
poder não gosta. Usa-se o racismo e 
outras manipulações para mal dizer 
cidadãos. Quando a sociedade está 
apreensiva pelos raptos e pela guerra, 
surgem vozes que referem estar o país 
estável. O discurso e as fundamenta-
ções já ficaram infantis.
Porque o discurso não é pedagógico 
no sentido da criação da cidadania? 
Será porque não existe legitimidade e 
moral para o efeito? Será que o poder 
convictamente que este é o caminho 
do desenvolvimento e o bem-estar 
dos cidadãos? Em situações de gran-
des desafios nacionais, com elevados 
riscos para o país e para os cidadãos, 
em encruzilhas da unidade e sobera-
nia nacional, na disputa no quadro da 
globalização (não apenas económica), 
entre outros aspectos, são necessários 
Homens de dimensão universal que 
a actual sociedade moçambicana ca-
rece. O povo moçambicano, como 
qualquer outro povo, não merece este 
tipo de poderes.
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

As notícias alarmantes suce-

dem-se a uma velocidade ace-

lerada:

. Damião José, porta-voz do partido 

Frelimo, usa os órgãos de informação 

do sector público para tentar impedir 

a adesão às manifestações contra os 

raptos e a guerra;  

. Forças de Defesa e Segurança inva-

dem a sede da Renamo na Beira, 

maltratando quem lá estava dentro;

. Forças de Defesa e Segurança inva-

dem residência de Afonso Dhlaka-

ma na Beira;

. Na Zambézia, Verónica Macamo 

afirma que o partido Frelimo vai 

recuperar Quelimane nem que, para 

isso, seja preciso correr sangue;

No bairro de Malhampsene, militares 

invadem terrenos e espancam violen-

tamente os moradores. Dia após dia;

Os jornalistas Alexandre Rosa e 

Cláudio Timana são gravemente es-

pancados por militares quando, em 

serviço, faziam a cobertura destes 

acontecimentos. Tiveram que receber 

tratamento hospitalar;

No Dondo, grupos de militantes do 

partido Frelimo agrediram militantes 

do MDM, obrigando-os a refugiarem-

O nome das coisas
Lampedusa é uma fissura aberta na mu-

ralha da (ainda) tranquila fortaleza 

europeia que ameaça transformar-se 

numa brecha de grandes proporções. 

De um lado e de outro do Mediterrâneo 

perfilam-se dois povos e duas realidades 

bem distintas. Os europeus anémicos, endi-

vidados, indignados com uma insidiosa crise 

económica para resolver, estão confrontados 

com os filhos de uma nova África, islâmica, 

jovem, depauperada e a rebentar pelas cos-

turas.

Como que atraídos por irresistíveis cantos 

de sereias, do lado africano chegam às praias 

do “Mare Nostrum” milhares de homens, 

mulheres e crianças, famélicos, sem terra, 

sem pão, e sem outros haveres para lá da 

escassa roupa que lhes cobre o corpo. Vêm 

da Líbia, da Tunísia, da Etiópia, da Eritreia, 

da Somália e da Síria, atravessam desertos, 

cruzam fronteiras. Entregaram o pouco que 

tinham a passadores e engajadores que lhes 

prometeram o paraíso do outro lado do mar! 

Nada os detém: não temem o mar, nem as 

autoridades, nem as grades de qualquer pri-

são. A esperança de chegar à outra margem 

sobrepõe-se a tudo, e desvaloriza os riscos de 

sucumbirem na caminhada, de naufragarem 

no mar revolto ou de serem devolvidos à 

procedência. 

 

Embarcam amontoados em frágeis e in-

seguras embarcações, lembrando a forma 

como viajavam os seus irmãos nos barcos 

negreiros que, a partir do século XVI e até 

ao século XIX, partiam do Senegal e do 

Golfo da Guiné e demandavam a Améri-

ca, as Caraíbas ou o Brasil, destinados ao 

trabalho escravo nas fazendas de algodão 

ou nos engenhos de açúcar. A grande di-

Lampedusa
Por Luís Queirós*

ferença é que agora não vão forçados, nem 

vão acorrentados. Vão de sua livre vontade, 

e nem sequer olham para trás. A sua úni-

ca esperança está no almejado destino. 

 

A tensão entre as duas margens do Medi-

terrâneo não se vai reduzir, antes pelo con-

trário, vai acumular-se. Para isso contribui a 

natalidade elevada, a fome e a escassez de 

recursos do lado Sul e a baixa natalidade, 

o comodismo, a apatia do lado Norte. Mas 

existem outros factores. A humanidade já 

não se divide em raças, nem os continen-

tes lhes estão reservados. Está a emergir, na 

nova África que nos anos sessenta ascendeu 

à independência, uma classe intelectual, cul-

ta e informada que não terá dificuldade em 

demonstrar e defender o direito moral dos 

africanos invadirem a Europa. Os assobios a 

Durão Barroso em Lampedusa são um sinal. 

E até o Papa Francisco já reconheceu esse 

direito ao classificar de “vergonha” o que se 

passa em Lampedusa, e ao criticar a “indi-

ferença para com os que fogem da escrava-

tura e da fome, para encontrar a liberdade”. 

 

Lampedusa vai mexer com a Europa. O 

dique que é a fronteira da Europa é vasto 

e tem muitos pontos frágeis: as praias da 

Andaluzia, Malta, Lampedusa e as extensas 

fronteiras da Grécia e dos Balcãs. Os euro-

peus do Norte vão ter mais um argumen-

to contra os do Sul, e irão levantar barrei-

ras dentro do próprio espaço europeu para 

deter a invasão. Um dia, que, acredito, não 

virá longe, surgirão as primeiras balsas de 

imigrantes no litoral algarvio, e, nessa altu-

ra, perceberemos que esta questão também 

nos diz respeito, a nós, aos portugueses.  

 

*Presidente Fundação Vox Populi

Se, por um lado, o repetido 

anúncio do encontro solicita-

do pelo Presidente da Repú-

blica através do seu porta-voz 

e conselheiro, agendado para o passado 

dia oito de Novembro, criou alguma 

expectativa em alguns moçambicanos 

preocupados com a efectivação desse 

frente-a-frente Guebuza-Dhlakama, 

por outro, uma parcela significativa de 

cidadãos, ainda que interessados no 

cumprimento pleno do tal anúncio, 

pouco acreditou na integral vontade 

do uso dos referidos “canais apropria-

dos”. 

Os acontecimentos político-militares 

anteriores e posteriores a essa data 

mostraram claramente que não havia 

ambiente e nem condições apropriadas 

para o frente-a-frente “exigido” pelos 

moçambicanos amantes da paz e de-

mocracia multipartidária. Tanto mais 

Guebuza-Dhlakama: um encontro 
ainda necessário

-se na sua delegação. Houve feridos. O 

delegado distrital do MDM chegou a 

ser detido;

Em Chibabava militares invadem a re-

sidência do régulo Mangunde, pai de 

Afonso Dhlakama. O régulo, de mais 

de 80 anos, tinha-se recusado a ir espe-

rar Armando Guebuza quando da sua 

recente visita à província de Sofala;

Em Marromeu, Alberto Chipande 

afirma, em público, que o país vai re-

gressar ao sistema de partido único, 

dado que a Renamo está no fim. E 

acrescenta que, logo a seguir às eleições 

do dia 20, irão lutar para esse fim;

São constantes as notícias de que há 

polícias profundamente envolvidos nos 

raptos, que continuam, mas a emissora 

RDP África terá anunciado que o Go-

verno Israelita ofereceu ao nosso Mi-

nistério do Interior equipamento so-

fisticado para localização dos raptores 

através das suas chamadas telefónicas. 

Segundo a mesma emissora, o nosso 

Ministro do Interior recusou a oferta 

dizendo que, de momento, não esta-

mos necessitados;

Quando eu era jovem, a uma situação 

como esta, acima referida, chamava-se 

“fascismo” ou nazismo, conforme o país 

onde acontecia.

Hoje e aqui não sei bem como lhe cha-

mar...

que o convite formal chegou à “entidade 

convidada” dias após a data acima referida. 

Pior que esta extemporaneidade, nem se 

localizou o principal visado para esse en-

contro. 

A solicitação do encontro pode ter produzi-

do aos olhos do mundo uma forte percep-

ção de vontade em fazer valer que a única 

alternativa à paz é a própria paz. Infeliz-

mente, esta alternativa não seguiu o cami-

nho “exigido”. Não houve encontro algum. 

E, aparentemente, esteve tudo “tão à vista” 

que o alarido criado na imprensa bitolou-

-se na justa medida do fracasso. Foi um 

“convidei e não apareceu” sem o respectivo 

impacto desejado. Tudo aconteceu como se 

este resultado fosse tão previsível e não fosse 

considerado notícia. 

Os dois continuaram e continuam a cumprir 

com a máxima que diz que a melhor defesa 

é o ataque. O capim sujeita-se ao impacto 

deste “frente-a-frente”. Os beligerantes de-

monstram claramente que na sua “memória 

de elefante” não cabe o mesmo conceito de 

paz que os seus concidadãos têm. Como en-

tendem a paz todos aqueles que abraçaram 

a vida militar enquanto jovens, lá se fizeram 

homens e, hoje, vão envelhecendo contando 

as suas peripécias e dando lições de bravura 

aos mais jovens? …Diga-se: lições de paz.

O efeito da paz, em 21 anos, não conseguiu 

sobrepor-se à vontade de se lhe acrescentar 

o confronto político-militar como seu con-

dimento. Uma paz de consistência duvido-

sa e dependente de algumas vontades! Um 

condimento que produz lágrimas e tristeza 

por parte de quem perde, directamente, nes-

se confronto, o(s) seu(s)  ente(s)  querido(s). 

Os ódios gerados, também por esse condi-

mento, vão ganhando forma na imprensa, 

vão dividindo os cidadãos que há pouco 

tempo julgavam que sabiam conviver num 

ambiente multipartidário e multi-étnico 

onde a censura não os privava de acompa-

nhar a realidade do seu país.

Cá entre nós: a censura está a crescer 

(a olhos vistos). Os jornalistas estão 

a “perder voz”. Vive-se num profis-

sionalismo condicionado. Quem os 

amordaça, se são profissionais? A 

censura controla a democracia ou o 

contrário? Os níveis de censura na 

imprensa são um bom indicador de 

paz ou de guerra. Por tudo isso e 

muito mais, a “exigência” do encon-

tro Guebuza-Dhlakama continua 

como a mais forte vontade popular 

a cada dia e hora em que se dispara 

mais um tiro gerado pela dilatação 

(propositada ou não) do confronto 

político-militar. É possível cumprir 

esta “exigência” mesmo depois de de-

sactivar (só hoje?) os supostos escon-

derijos de armamento em casa do pai 

de Dhlakama. A ver vamos.
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O 
Desportivo de Maputo 
carimbou no passado 
sábado o seu passa-
porte de regresso ao 

moçambola, principal prova 
futebolística nacional ao impor 
uma pesada derrota ao Ferro-
viário de por 4-1, levando ao 
rubro milhares de sócios e sim-
patizantes do centenário clube.

Com duas jornadas ainda por 
se disputar na poule de apu-
ramento da zona sul, a equi-
pa do Desportivo de Maputo 
confirmou o seu regresso em 
grande estilo à primeira divi-
são do campenato nacional de 
futebol.  Para tal, o Desportivo 
de Maputo cilindrou de forma 

convicente a turma do Ferro-
viário de Inhambane por 4-1. 
Lanito, Joca Jojó e Siyabonba 
foram os marcadores de serviço 
para a turma de Artur Semedo 
e devolvevarm  alegria a milha-
res de almas que se fizeram pre-
sente ao campo de Maxaquene 
na baixa da cidade de Maputo, 
para testemunhar in louco este 
feito histórico, um ano após 
descida de devisão. 
Enquanto isso, Miguel marcou 
o tento de honra para turma dos 
locomotivas da terra de boa gente. 
Dentre os presentes destaque 
vai para o puto maravilha dos 
mambas Domiguez que apoiou 
efusivamente o regresso do seu 
antigo clube A.N

Este fim-de-semana será dis-

putada a última jornada do 

moçambola com atenções vi-

radas para as equipas que vão 

acompanhar a turma militar para a 

segunda divisão, ou seja campeonatos 

provinciais. 

Já com campeão nacional conhecido 

desde a 24ª jornada, a última jornada 

do moçambola vai despertar atenção 

das três equipas que ainda lutam pela 

manuntenção na principal prova fu-

tebolística nacional, pois matemati-

camente tudo ainda é possivel. 

Desportivo volta ao 
convívio dos grandes

Matchedje à espera de acompanhantes
Trata-se do Vilankulos FC, Têxtil 

de Púnguè e Chingale de Tete que 

deverão dar o tudo ou nada para sua 

permanência.

Por decisão da Liga moçambicana de 

futebol, estes jogos estão marcados 

para domingo e a mesma hora.

Destes três, os canarinhos de Tete é 

que dependem totalmente de si bas-

tando apenas uma vitória frente ao 

Ferroviário de Nampula.

Para os fabris da Manga continua-

rem no convívio dos grandes devem 

vencer o Estrela Vermelha da Beira e 

aguardar por um deslise do Chingale.

O 
Al-Ahly do Egipto deci-
diu suspender o avançado 
Ahmed Abdul Zaher e 
privá-lo do Mundial de 

clubes, por ter festejado um golo 
com um gesto aparentemente asso-
ciado aos partidários do presidente 
islamita deposto Mohamed Morsi.

No domingo, depois de marcar o 
segundo golo do Al-Ahly na se-
gunda mão, final Liga dos Cam-
peões de África, contra os Orlando 
Pirates (2-0, após 1-1 no primeiro 
jogo), Ahmed Abdul Zaher colo-
cou quatro dedos no ar, um símbo-

Al-Ahly afasta jogador do Mundial 
de clubes devido a gesto político
Gesto de apoio aos islamitas afasta Ahmed Abdul Zaher do Mundial de clubes.

verá ser confirmada na terça-feira 
pelo conselho de administração, 
depois de o ministro dos Despor-
tos, Taher Abouzeid, ter afirmando 
em comunicado que esperava que 
a federação egípcia suspendesse e 
multasse o jogador.
O Mundial de clubes disputa-se de 
11 a 21 de Dezembro, em Marro-
cos, e reúne, além do Al-Ahly, os 
campeões das restantes confedera-
ções - Bayern de Munique (Euro-
pa), Atlético Mineiro (América do 
Sul), Monterrey (América do Nor-
te), Guangzhou Evergrande (Ásia), 
Auckland City (Oceânia) - e o Raja 
Casablanca, campeão marroquino e 
representante do país anfitrião.

lo dos apoiantes de Morsi, destituí-
do pelo exército a 03 de julho.
Os quatro dedos simbolizam a pra-
ça Rabaa - que significa quatro em 
árabe - onde centenas de apoiantes 
de Morsi foram mortos a 14 de 
Agosto, na sequência da interven-
ção das autoridades no Cairo.
«Eu fi-lo, mas não era minha in-
tenção provocar uma controvérsia 
política. O meu único objectivo 
era homenagear os mártires, tanto 
entre civis como entre a polícia», 
afirmou Abdul Zaher, de 28 anos, 
citado pelo website desportivo fil-
goal.com.
Elementos da direcção do Al-Ahly 
disseram à AFP que a decisão de-

Apesar do treinador do Marlins, Akil 

Marcelino ter atirado a toalha ao 

chão depois de averbar uma pesada 

derrota com o seu concorrente direc-

to Têxtil, a verdade é que com recurso 

à calculadora a turma de Vilankulos 

ainda tem chances para se manter.

Para o efeito, os Marlins deverão ven-

cer o Ferroviário da Beira e orar para 

que Chingale e Têxtil saiam derrota-

dos. 

Deste modo, aguarda-se uma electri-

zante jornada do fim do moçambola 

onde a luta pela manuntenção será 

apetitosa.  A.N 
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“Pura música para amanhe-

cer em Serenata” é a etique-

ta do espectáculo musical, 

que terá como corpus en-

tusiasmador a Banda Kakana e a 

cantora Isabel Novella. Este pa-

norama musical fruirá, no dia 16 

de Novembro de 2013, no Centro 

Cultural Franco Moçambicano, 

às 20:30 Horas. 

A Banda Kakana e a cantora Isa-

bel Novella têm o cunho de se-

rem as procedências mais jovens 

no panorama da Música Mo-

çambicana. Com linhagens mu-

sicais distintas, a Banda Kakana 

incorpora nos ritmos africanos 

elementos Folk e Funk. Isabel 

Novella partindo do substracto 

Chope faz um Afro-Jazz como 

comprovou o pianista Bob James 

ao participar no seu disco. Nessa 

Pura música para amanhecer 
em serenata

acústica, embora não dual, mas 

compartilhada percebe-se um 

processo de purificação da esté-

tica sonora moçambicana, pois 

se recupera a áurea feminina que 

engorda e embeleza a nossa mo-
çambicanidade na voz de Yolanda 
Chicane (que dá voz a Kakana) 
no disco Serenata e a Isabel No-
vella no seu álbum Epónimo. 
Acreditar que «Suhura» pode tor-
nar o “Planeta Perfeito” por ele 
ser “Xiluva” como canta Yolanda 
Kakana nas suas músicas é aceitar, 
de modo análogo, que «Singer For 
Love» é algo que nos impulsiona 
ao “Touch Me”, onde o “Unanga” 
fará um “Moya” para que surja 
um novo “Amanhecer” de Paz 
em Moçambique por acreditar 
que Moçambique se recopila em: 
“Xonguile”. Yolanda Chicane e 
Isabel Novella, com este concerto, 
num código feminino, marcarão 
uma nova etapa da Música Mo-
çambicana, pois fabricarão uma 
ponte que se alicerça como uma 
«Pura Música para Amanhecer 

em Serenata». A.S

Um documentário cen-

trado na figura do 

toureiro moçambicano 

Ricardo Chibanga foi 

exibido nesta quarta-feira, dia 

13 de Novembro, no bairro da 

Mafalala, integrado na reali-

zação da VI edição do Festival 

Mafalala, que celebra a histó-

ria daquele que é um dos mais 

emblemáticos bairros da capital 

moçambicana. 

O documentário é exibido pela 

primeira vez em Moçambique. 

O filme intitulado “Chibanga”, 

do alemão Thomas Behrens, re-

trata a ascensão de um homem 

que foi uma lenda para a sua 

geração e as actuais. Triunfou 

nas praças portuguesas, espa-

nholas e mexicanas, entre ou-

tras, pela sua destreza, elegância 

e ousadia.

Chibanga cresceu no mesmo 

bairro que os futebolistas Hilá-

rio e Eusébio. A sua improvável 

ascensão a matador resultou de 

uma atitude de grande dedica-

ção, persistência e ao mesmo 

tempo sacrifício. Com recurso 

a imagens de arquivo e depoi-

mentos (incluindo as memó-

rias do próprio), revivem-se os 

Documentário de 
Ricardo Chibanga

momentos de glória de um 

toureiro que foi apreciado por 

Picasso e Salvador Dali.

Chibanga é hoje proprietário 

de uma arena desmontável, 

com a qual deambula para 

organizar touradas durante a 

época tauromáquica.

O matador de touros moçam-

bicano nasceu em Lourenço 

Marques (actual Maputo), 

Moçambique, a 8 de Novem-

bro de 1942, mas ainda jovem 

foi para Portugal. Hoje, aos 71 

anos de idade, reside na vila ri-

batejana da Golegã, terra que 

o acolheu e lhe alimentou o 

sonho de vir a ser toureiro pro-

fissional. Teve como tutor Ma-

nuel dos Santos, figura grande 

do toureio apeado na década 

de 1960. A 15 de Agosto de 

1971, Ricardo Chibanga to-

mou alternativa na mítica 

praça Real Maestranza de Se-

vilha, tornando-se o primeiro 

matador de touros profissional 

africano.

A apresentação do filme con-

tou com a presença de Mário 

Chibanga, irmão mais novo 

de Ricardo Chibanga e que 

também faz parte do elenco do 

filme. A.S 

Nós, filósofos moçambicanos, 

reunidos num colóquio cien-

tífico por ocasião da abertura 

dos primeiros Doutoramen-

tos de Filosofia em Moçambique, 

decidimos por via deste manifesto, 

manifestar a nossa profunda solida-

riedade com o nosso povo que volta 

a conhecer situações dramáticas de 

violência e de guerra como acontece-

ram no passado. 

A vocação da filosofia não consiste 

unicamente num pensar a realidade 

do homem e o seu estar-no-mundo 

(dimensão teórica), mas ela tem 

também necessariamente que militar 

marxianamente pela sua transforma-

ção.

As transformações essenciais que ur-

gem no contexto moçambicano nos 

parecem, em primeiro lugar, a esta-

bilidade, em segundo, o desenvolvi-

mento económico, político e social 

e, em terceiro, a criação de uma ver-

dadeira comunidade nacional (cum 

munia/partilha de bens materiais e 

imateriais).

A fim de atingirmos estes objectivos 

ocorre que militemos duma maneira 

mais firme e determinada defenden-

do uma política que priorize, a todo 

o custo, a dimensão do diálogo. O di-

álogo supõe, em primeiro lugar, o re-

conhecimento do outro. Em segundo 

lugar, significa meter em comum um 

sentido, o que ainda não é, a partir 

do que já é; e constatar as divergên-

cias com base no que já se tornou 

comum. Por isso o diálogo tem que 

Manifesto dos Filósofos 
Moçambicanos pela Paz

se basear sobre a nossa igual pertença 

a Moçambique, ao facto de termos 

uma história comum, de militarmos 

todos pela paz e querermos construir 

uma história futura para as novas ge-

rações de harmonia e cooperação.

A paz pressupõe a tolerância que não 

é simplesmente o antónimo da into-

lerância, mas também da indiferença 

em relação a sorte política, económi-

ca, social, em resumo, a sorte humana 

do outro.

Voltaire dizia: Eu não estou de acor-

do contigo mas vou me bater para 

que tu possas dizer a tua opinião.

Toda a guerra aparentemente justa 

nas suas finalidades é intrinsecamen-

te injusta nos seus meios. A guerra 

comporta uma monstruosa cruelda-

de na qual o homem não só mata o 

outro homem, mas o insidia, o assal-

ta, sacrifica-o com toda a crueldade 

que lhe é possível. A “guerra dos 16 

anos” está lá para testemunhar bar-

baridades e desumanidades que pres-

cindem de toda a descrição.

O comportamento mais honesto e 

mais moral numa guerra é sempre 

desonesto e amoral por razões objec-

tivas, de maneira que se dá o paradoxo 

da tragédia da guerra poder conter 

dentro de si uma busca de uma justiça 

nos fins, mas que é inexoravelmente 

e intrinsecamente injusta nos meios. 

Esta é a inevitável condição da criação 

da tragédia na tragédia.

É preciso não esquecer a lição de 

Kant: A guerra produz mais malvados 

do que aqueles que ela destrói. A.S

O 
etnomusicólogo Moreira 

Chonguiça dirigiu uma 

palestra sobre a impor-

tância da Educação dos 

Jovens em Planeamento Fami-

liar. O acto teve lugar em Addis 

Abeba – Etiópia, no dia 13 de 

Novembro de 2013, na sede da 

União Africana. 

Moreira Chonguiça vai partici-

par do evento designado “Plane-

amento Familiar 2020 – Parce-

ria em Acção” (Family Planning 

2020 Partnership in Action) a 

convite do Instituto BILL & 

MELINDA GATES para Po-

Moreira Chonguiça palestra na 
Sede da União Africana  

pulação e Saúde Reprodutiva em 

parceria com a Johns Hopkins 

Centro de Programas de Comu-

nicação. 

Para além de Moçambique, a ser 

representado por Moreira Chon-

guiça, participarão do evento re-

presentantes de Angola, Bangla-

desh, Benin, Camarões, Chade, 

Colómbia, República Democrá-

tica do Congo, Libéria, Malawi, 

Mali, Maurícias, Mongólia, Ne-

pal, Níger, Perú, Filipinas, Ruan-

da, Suazilândia, Tanzânia, Timor 

Leste, Tunísia e Ucrânia. A.S 

Está patente na galeria 

do Centro Cultural 

Franco-Moçambicano a 

exposição colectiva dos 

artistas plásticos moçambica-

nos Gonçalo Mabunda e Ma-

nuel Fernando Bata intitulada 

“Telas e Metais”.

Mabunda, conhecido pelo seu 

trabalho, que recorre a antigas 

armas usadas na guerra civil, e 

Bata, especialista em produzir 

obras com recurso à técnica de 

reciclagem, juntam-se nesta 

mostra de obras feitas de mate-

rial que logo à primeira parece 

já não ter utilidade.

De acordo com o académico 

Nataniel Ngomane, o metal é 

o fascínio e a perdição de Ma-

Exposição “Telas e Metais”
bunda. Este popularizou-se “tra-

balhando sobre velhas espingardas 

automáticas reformadas. Carrega-

dores, balas, cinturões de projectis. 

De máquinas mortíferas, esses ob-

jectos tornam-se obras de arte nas 

suas mãos”.

Por sua vez, “Bata junta diversos 

materiais: troncos, tecidos e tam-

bém metais. Restos de panelas ve-

lhas, de tubos de escape, de cana-

lização e de outra índole, também 

velhos. Simples arames. Colheres 

e colherzinhas, garfos, púcaros, 

chaleiras e toda a sorte de metais 

domésticos. Inimagináveis, os re-

sultados alcançados escancaram-se 

nos vítreos olhares suspensos sobre 

as formas, sobre os objectos vários e 

sobre a sua extrema subjectividade.

“Esses dois nomes das artes plásti-

cas moçambicanas, Mabunda 

e Bata, as suas quatro mãos 

abertas e o seu espírito cria-

tivo abrem-nos hoje as portas 

do seu labiríntico imaginário 

em ‘Telas e Metais’”, conclui 

Ngomane.

Gonçalo Mabunda participou 

no passado mês de Outubro 

na primeira feira especializada 

de arte contemporânea afri-

cana, com a obra “O -Trono 

Elegante”.

Bata foi o vencedor da décima 

segunda edição da Bienal de 

artes plásticas TDM-2013, no 

mês de Setembro, com a obra 

intitulada “Tudo tem Nome”. 

A.S

Moreira Chonguiça
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Fernando Manuel (texto)
Naita Ussene (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)    

Mbate Pedro é médico de profissão, mas o que admiro nele é o 

ser poeta. 

Ele faz boa poesia e, um pouco por vaidade, eu gosto muito do 

facto dele dizer que gosta da forma como eu escrevo as minhas crónicas. 

Um dia convidou-me para almoçar com ele aqui em Maputo e entre um 

vinho e outro, ele disse-me que tinha tido conhecimento de que havia 

meia duzia de mulheres em Maputo ou talvez, nem tanto, que se propu-

nham a criar uma aberração chamada Associação das Mulheres Escrito-

ras.

Quase que morria de riso! Se fosse assim disse o Mbate Pedro, também se 

poderia criar uma Associação dos Médicos Escritores que não são poucos, 

conheço o caso do Aldino Muianga, o próprio Mbate Pedro, Fernando 

Namoura e outros por aí.

 

Se fôssemos por aí, também se poderia criar uma Associação de Jornalis-

tas escritores, boémios, amantes da arte, de mulheres e coisas assim.

Não é o caso de Gabriel do Santos, operador de câmara da RTP África, 

Eliseu Bento, delegado do jornal Notícias da Beira…..

… Ferhat Momade, fotógrafo da AIM, Celest Mac Artur (Diário de Mo-

çambique) e Naita Ussene (SAVANA).

O MDM é que está a dar, pelo menos em termos de luta que está a de-

monstrar nesta campanha eleitoral das autárquicas de próxima semana. O 

“Puto” Simango está dar luta, está aí de mãos dadas com José Cuela, repre-

sentante do Estado na cidade da Beira. Tão inimigos que nós éramos …..

Entre os índios no continente Americano celebrava-se a paz fumando o 

cachimbo. Era o cachimbo da paz. Aqui não temos cachimbo ou melhor 

tínhamos um homem que fumava cachimbo, mas desde que esse homem 

foi eleito Presidente da República deixou de fumar pelo menos em pú-

blico. 

Hoje fumamos xicau-cau e nem sempre temos lume para acender e pedi-

mos o lume ao vizinho ou então fumamos soruma. Veja-se este gesto só 

de pedir lume, é assim que se criam amizades.

O que é que há de semelhança entre Khalau e Vaquina? Que eu saiba 

nada, mas eles sabem e é por isso que estão aí nessa. Nessa qual? Pergun-

te a eles se quiseres posso dar o número de telemóvel deles, particular e 

restrito, bye!

Bye…….



IMAGEM DA SEMANA

À HORA DO FECHO
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Foto  Naíta Ussene
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Em voz baixa

O 

A conclusão é do CIP

Projecto Pande-Temane representa 
um péssimo negócio para o Estado
Por Wiliam Mapote
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todas as sextas-feiras às 20h:30min com 
Fernando Lima e Leonardo Chaúque

A 
Anadarko Moçambi-

que Área 1, subsidiária 

da Anadarko  Petrolium 

Corporation, uma das 

maiores empresas independentes 

do mundo de exploração e produ-

ção de petróleo & gás, convidou 

parte da sociedade civil moçambi-

cana, entre empresários e demais 

convidados, a participar de uma 

conferência subordinada ao tema 

“Informação sobre o Projecto de 

Anadarko Moçambique, Área 

1”. Está  iniciativa foi igualmen-

te oportuna para ambas as partes, 

tendo como objectivo criar links 

entre estas com as várias oportu-

nidades de negócio que o projecto 

de gás natural liquefeito, LNG, 

poderá trazer para o empresariado 

local.

Segundo um comunicado de im-

prensa recebido à nossa redacção, a 

Anadarko afirmou que esta acção 

faz parte do seu esforço para ma-

ximizar os benefícios para o povo 

Moçambicano. Sendo assim, a 

Anadarko criou um programa que 

ajuda a promover a capacidade de 

PME´s afim de participar na eco-

nomia de Cabo Delgado que nes-

te momento está em crescimento. 

“Queremos que o povo de Cabo 

Anadarko acolhe empresariado Nacional
Delgado participe no sucesso do 

projecto LNG de Moçambique”. 

Este ano, a Anadarko está a tra-

balhar para estabelecer uma fun-

dação firme afim de implementar 

o programa de desenvolvimento 

do fornecedor Moçambicano da 

Anadarko, em parceria com outras 

empresas (empreiteiros). 

Segundo o Ministro da Indústria 

e Comércio, Armando Inroga, 

presente na conferência, é de lou-

var a iniciativa da Anadarko pelo 

facto de encarar o evento como 

uma oportunidade informativa 

essencial para os seus negócios, 

e com vista ao fortalecimento 

da sua capacidade empresarial. 

“Pressupomos que este seminá-

rio constitua uma das respostas 

que a Anadarko encontra, para a 

abordagem do Governo de ter nos 

grandes projectos do sector de hi-

drocarbonetos, e inclusão explícita 

e estratégica de ligações empresa-

riais moçambicanas”.  Armando 

Inroga continuou afirmando que 

este evento irá potenciar e insti-

tucionalizar um mecanismo de 

acesso as oportunidades de ne-

gócios que devem ser facilitadas e 

intermediadas pelo Instituto para 

Promoção das Pequenas Empre-

sas –IPEME.  “O estabelecimen-

to de um plano de trabalho entre 

a IPEME e Anadarko, que tem 

a sua formalização neste evento 

para além de ser um pressuposto 

para a viabilização e gestão de base 

de dados de fornecedores vai, se-

guramente, concentrar o papel da 

IPEME na assistência orientada 

às Micro, Pequenas e Médias Em-

presas clientes e potenciais clien-

tes da Anadarko”.

Neste evento, as PME´s recebe-

Para marcar o lançamen-

to do festival de música 

africana, Fest Afrik Mo-

çambique, o músico con-

golês, Lokua Kanza, regressou a 

Moçambique para um grandioso 

show realizado na última semana 

no Centro Cultural Universitário.

O músico já conhecido entre os 

moçambicanos pela suas ante-

riores aparições no país, e igual-

mente pelo seu talento nato, mais 

uma vez marcou a sua presença de 

forma inesquecível. A sua música 

é bem apreciada por um público 

amante da música soul do estilo 

folclórico, a música que busca a 

genuidade dos sons tradicionais, 

valorizando os ritmos e simplici-

dade cultural. E assim se define 

o músico que é já conhecido pela 

sua maneira de estar e de ser na 

arena musical, a sua voz ponde-

rosa, o seu gosto pelos ritmos ge-

nuínos, fazem da sua música uma 

memória viva, de difícil esqueci-

mento.

No mesmo instante que subiu ao 

palco do Centro Cultural Univer-

sitário para fazer o que ele acre-

Lokua Kanza em ritmos folclóricos
dita ser uma dádiva divina, poder 

cantar e encantar, Lokua Kanza 

apresentou-se ao público com 

uma música do seu repertório e 

só depois cumprimentou a pla-

teia. O seu gesto foi engradecido 

pelos aplausos roubados ao pú-

blico que não mediram esforços 

para manifestar a sua satisfação. 

Os mais atrevidos saltaram da 

cadeira e acompanharam as mú-

sicas de Kanza com alguns passos 

de dança. Foi um momento úni-

co, que registou mais uma vez o 

talento inquestionável do músico 

congolês.

Este show foi realizado no âmbito 

do Verão Amarelo, um programa 

repleto de eventos culturais e des-

portivos,  promovido pela empre-

sa de telefonia móvel mCel–Mo-

çambique Celular.

Lokua Kanza fez-se acompanhar 

por uma banda do Congo e Ca-

marões, alguns dos quais mem-

bros da sua família, emocionou 

a plateia, com temas antigos e 

do seu mais recente álbum, de-

nominado “Nkolo” (Deus), e, tal 

como ele prometera aquando da 

conferência de imprensa, durante 

o espectáculo cantou com maior 

ênfase as músicas que versam so-

bre o amor e a paz, em gesto de 

solidariedade para com o povo 

moçambicano que, actualmente, 

vive em situação de instabilidade 

político-militar.

O autor de músicas como Nkolo 

Akosunga, Yoka, Tika ngai, Be-

selombo, e Wapi Yo, entre outras, 

sendo esta última a mais famosa 

e conhecida entre os moçambi-

canos, teve como seu convidado 

especial Frank Paco, um músico 

moçambicano actualmente a resi-

dir na África do Sul, e que esteve 

também acompanhado pela sua 

banda.Edson Bernardo

ram acesso à informação sobre 

propostas e potenciais oportuni-

dades de contratos com a Ana-

darko tal como informação a em-

presas internacionais a respeito de 

empresas Moçambicanas e suas 

capacidades. 

Só este ano a Anadarko gastou 

aproximadamente 20% do total 

gasto durante estes seis meses 

em empresas de ou registadas em 

Moçambique. 

“Em Junho, quase metade das 

empresas com quem fizemos ne-

gócio eram de ou registadas em 

Moçambique, contabilizando 

25% do gasto total. Realizamos 

due diligence em mais de 200 em-

presas Moçambicanas e ao longo 

do tempo iremos continuar a adi-

cionar empresas a nossa base de 

dados”, disse John Peffer, Director 

Geral do Projecto Anadarko Mo-

çambique Área 1.  Edson Bernardo
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A 
empresa moçambicana 

de telefonia móvel Mo-

vitel, cujo capital é viet-

namita, acaba de lançar 

para o mercado das telecomuni-

cações, um novo prefixo. Trata-se 

do prefixo 87 lançado sexta-feira 

última numa das estâncias turís-

ticas da capital Maputo.

Segundo apurou o nosso jornal, 

este novo produto visa fazer face 

a demanda do mercado e melhor 

servir ao povo moçambicano, 

emprestando maior fiabilidade 

Movitel e Gabriel Júnior unem laços no prefixo 87
aos usuários desta operadora e 

não só.

Em conferência de imprensa, 

Safura da Conceição, Presidente 

do Conselho de Administração 

da Movitel, disse que o serviço 

vai trazer mais-valia para o povo 

moçambicano, sendo que este 

é mais um dado de se destacar, 

mesmo a propósito da pujança 

da operadora em querer melhor 

servir os seus clientes.

Nguyên Công Hân, Director 

Geral da companhia, o prefixo 

87 vem imprimir maior dinâ-

mica na prestação de serviços 

em resultado do nível de adesão 

desta linha, prevendo-se que nos 

próximos tempos ela esgote. “Daí 

que vimo-nos no dever de trazer 

na mesma operadora um novo 

prefixo que nos vai garantir que 

os moçambicanos possam con-

tinuar a comunicar dentro desta 

rede”, referiu Công Hân. 

 Para Ramos Sengo, Administra-

dor da Movitel que também se 

fez presente na apresentação do 

prefixo 87, este serviço demons-

tra o compromisso que a opera-

dora tem com os moçambicanos, 

tal que se sentem honrados com 

o carinho que o povo moçam-

bicano tem partilhado com eles, 

através do uso em grande escala 

dos serviços de operadora, esta-

mos a falar de rede de telefonia 

móvel, internet, entre outros pro-

dutos oferecidos por esta opera-

dora dos moçambicanos.

Gabriel Júnior embaixador do 

prefixo 87

Um dado que nos saltou à vis-

ta, aquando da apresentação do 

prefixo 87, foi a apresentação do 

prémio de Liderança e Estraté-

gia de Comunicação, ganho pela 

operadora em Agosto último, na 

África do Sul. Aqui o destaque 

vai para a aproximação da Movi-

tel às populações que vivem nas 

zonas rurais e com baixo poder 

de compra, por um lado, e, por 

outro, pela forma como popula-

rizou os seus serviços de telefo-

nia e internet com taxas baixas e 

ainda a sua contribuição no con-

texto de responsabilidade social, 

através do projecto de internet 

grátis nas escolas.

O evento foi ainda marcado pela 

apresentação do não menos co-

nhecido apresentador de televi-

são, Gabriel Júnior que se associa 

à marca Movitel como embaixa-

dor.

Sem deixar seus créditos em 

mãos alheias, o apresentador de 

Moçambique em Concerto da 

estação televisiva pública, agra-

deceu a oportunidade e a con-

fiança que a empresa deposita em 

si, pois, aos seus olhos “o que nos 

une é o povo”.

Por sua vez, Safura da Conceição 

referenciou que a escolha de Ga-

briel Júnior para embaixador do 

prefixo 87 reside no facto de este 

apresentador ser “um homem do 

povo” e a operadora também ter 

missão focada no mesmo povo.

De salientar que é objectivo da 

Movitel garantir que as suas 

operações, com uma cobertura 

substancial dos 128 distritos do 

País, sejam de melhor qualidade, 

sendo que desde que a empresa 

começou a operar em Janeiro de 

2012, a sua carteira de clientes 

atingiu cerca de três milhões, 

cuja cobertura é cerca de 80% do 

território nacional.

  Ramos Sengo, Gabriel Jr, Safura da Conceição e o director-geral da Movitel 
Nguyên Công Hân
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Dos Estados Unidos a Mo-

çambique, a estrela de 

hip-hop internacional, 

Curtis James Jackson, 

conhecido por 50 Cent, cumpriu 

com a promessa, e ao contrário de 

todas as dúvidas que o público fã 

teve, esteve em solo pátrio e con-

cretizou um dos maiores concer-

tos vistos na capital moçambica-

na.  Acompanhado por banda, Dj, 

e membros do grupo do qual faz 

parte, G-unit, 50 Cent, que pela 

primeira vez esteve em Moçam-

bique, deixou boa impressão no 

público que o foi ver no último 

dia 9 de Novembro. O show que 

contou igualmente com a presen-

ça em palco de alguns músicos 

moçambicanos como é o caso de  

Marllen, Mc.Roger, Slim Nigga, 

Iveth e Dama do Bling, foi orga-

nizado pela Moz Celebrity, com 

alto patrocínio da rede de telefo-

nia móvel Movitel. 

50 Cent não menosprezou os seus 

fãs, deu e cantou o melhor de si, 

oferecendo ao público os melho-

res hits dos seus premiados álbuns 

50 Cent leva moçambicanos ao rubro
Get Rich or Die Trying,  Massa-

cre, Curtis, Before I Self Destruct 

e Street King Immortal.  Os fãs 

retribuíram a presença exclusi-

va do americano, 50 Cent, com 

aplausos e cantando as músicas 

que mais sucesso fizeram nas rá-

dios locais e televisão.

Não foi possível controlar a emo-

ção do público fã, que na sua 

maioria se encontrava distante 

do palco, separado por uma veda-

ção que dava acesso a ala VIP do 

concerto, mais próxima do palco. 

A ala VIP foi invadida pelos fãs 

que quiseram estar perto do ra-

pper sem qualquer timidez. Foi 

desfeita a vedação por parte dos 

fãs, que ainda correram riscos 

enormes de vida e traumatismos 

com os tiros dados pela força po-

licial e de segurança privada, que 

não poupou balas, dadas para o ar, 

para amedrontar os invasores. Foi 

facto para dizer que fã que é fã faz 

de tudo pelo seu ídolo. Nem as 

balas, nem alguns tiros dados fo-

ram motivo para os impedir que 

invadissem a ala VIP, que para o 

seu acesso eram necessários 1500 
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meticais ao contrário dos 500 da 

ala Normal.  Foram registados al-

guns feridos, que foram levados 

de emergência pela ambulância 

ao posto de saúde.

Foi um momento de terror, 

acompanhado pela chuva, mo-

tivos que não foram suficientes 

para arredar o público do local.  

No final de todo o drama, todos 

Cerca de 180 empresas na-

cionais estão em estudo 

depois de terem respon-

dido ao questionário en-

viado pela KPMG Moçambique 

para poderem concorrer às 100 

maiores empresas de Moçambique, 

que contabiliza a sua 15ª edição a 

acontecer na primeira quinzena de 

Dezembro do ano em curso.

KPMG é uma instituição vocacio-

nada em auditoria e consultoria e 

que tem como foco servir de guião 

ao empresariado nacional, como 

também aos investidores estrangei-

ros para que estes possam ter a real 

dimensão e das empresas e ramos 

de actividades que existem e ope-

ram no país.

Falando durante a conferência de 

imprensa nesta terça-feira, em Ma-

puto, o Director Geral da KPMG 

em Moçambique, Filipe Mandlate, 

KPMG selecciona 100 
maiores empresas

fez saber que a promoção da trans-

parência é factor fundamental para 

tornar credível a competitividade 

no seio da comunidade empresa-

rial, assim como também constitui 

uma ferramenta de análise para a 

sociedade.

Referir que à semelhança da 14ª 

edição serão atribuídos seis gran-

des prémios tomando em conta o 

maior volume de negócios, em-

presa com maiores capitais priva-

dos moçambicanos, por ordem de 

rentabilidade de capitais próprios, 

maior subida no ranking em rela-

ção ao ano passado, maior entrada 

no ranking das 100 maiores e final-

mente a melhor empresa do ano.

Lembre-se que na edição de 2012 a 

grande vencedora foi a empresa de 

fundição de alumínio Mozal, que 

na categoria de maiores volumes de 

exportação já liderou várias edições 

deste ranking.

celebraram a música em conjunto 

e quem saiu a ganhar foi o rapper 

que foi conquistado pela simpatia 

do público presente. 

Em conferência de imprensa, 50 

Cent disse que o que o fez vir a 

Moçambique foi saber que em 

parte do mundo do desconhecida 

por ele, tem fãs e é conhecido e 

reconhecido pelo seu talento. 
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 Filipe Mandlate, Director Geral da KPMG em Moçambique 
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Celebrou-se nesta terça-feira, 

12 de Novembro do mês 

em curso, o dia Mundial da 

Pneumonia. Foi neste âm-

bito que a Organização não Gover-

namental Malária Consortium pro-

moveu nesta data uma palestra para 

actualizar os dados actuais do estágio 

desta infecção pulmonar. 

Trata-se de uma ONG internacional 

que utiliza estratégias e abordagens 

inovadoras de trabalho com parcei-

ros e governo para melhorar a saúde 

dos indivíduos e das comunidades. 

Em Moçambique está a trabalhar em 

várias províncias implementando a 

prevenção da malária e intervenções 

de controlo, bem como projectos de 

saúde de base comunitária, através 

da aplicação do Innovations at Sca-

le for Community Access and Las-

ting Effects (inSCALE) usado pelos 

Agentes Polivalentes Elementares 

(APEs) em Inhambane.

Referir que o inSCALE é um projec-

to da Malária Consortium, em par-

ceria com a Direcção Provincial de 

Saúde de Inhambane e com o Minis-

tério de Saúde, que abarca estudos e 

pesquisa de formas eficazes para me-

lhorar o desempenho dos APEs em 

Moçambique afim de melhorar o de-

sempenho e a motivação dos APEs, 

Malária consortium em  parceria comunitária

de forma a garantir uma boa qualida-

de e expansão de cuidados de saúde 

apropriados para as crianças menores 

de cinco anos nas comunidades.

“A Malária Consortium, incentiva e 

impulsiona a promoção dos APEs 

como mecanismos inovadores com 

vista a facilitar e dinamizar de modo 

a contribuir significativamente a sua 

capacidade de reduzir as mortalida-

des por malária, pneumonia e diar-

reia”, disse a Gestora do Projecto 

inSCALE, da Malária Consortium 

Ana Cristina Castel Branco.

Por seu turno, o Director Nacional 

da Malária Consortium Moçambi-

que, David Wood, fez saber que em 

Moçambique, estima-se que mais de 

Com o intuito de 

d i spon ib i l i z a r 

informação de 

qualidade e em 

tempo real aos ouvintes, 

de 19 a 22 de Novembro, 

a rádio SAVANA arran-

ca com um programa de 

cobertura integrada das 

eleições autárquicas.

Denominado especial 

eleições autárquicas, o 

programa será coordena-

do e animado pelo decano 

do jornalismo radiofónico 

João de Sousa.

João de Sousa, de 66 anos 

de idade, dos quais 50 de-

dicados à radio, é um ve-

terano do jornalismo ra-

João de Sousa na 
Rádio SAVANA FM

diofónico. Nos últimos seis 

anos foi correspondente da 

RM na África do Sul. Hoje 

reformado, assina uma co-

luna  no diário electrónico 

Correio da Manhã.      

Em parceria com a Televi-

são Independente de Mo-

çambique (TIM), será cons-

tituída uma equipa mista de 

correspondentes que em 

tempo real vai trazer aos 

ouvintes as principais in-

cidências eleitorais nos 53 

municípios.

O especial eleições autár-

quicas terá o seu arranque já 

na próxima terça-feira, onde 

juntamente com os ouvintes 

vai se reflectir sobre o dia da 

votação. (A.N)

Cerca de USD2 milhões é o valor 

investido pela Lusomundo Mo-

çambique na construção de quatro 

salas de Cinema em 3D, no espaço 

do Parque dos Poetas no Município 

da Matola, onde se realizou o lança-

mento da primeira pedra.

Trata-se de um empreendimen-

to que estará dotado da mais alta 

tecnologia áudio – visual digital e 

poderá contar com a colaboração 

de cerca de 30 postos de trabalhos 

directos, que vai durar seis meses a 

ser construído cuja inauguração está 

prevista para Junho de 2014.

Segundo o Presidente da Luso-

mundo Moçambique, Luís Mota, 

é preocupação da sua instituição 

construir e reavivar as salas de ci-

nema em todos os municípios a 

começar por salas de pequenas di-

mensões.

Mota acrescentou ainda que para 

Matola as salas de cinema vão im-

pulsionar ainda mais esta que é tida 

como o maior pólo de desenvolvi-

mento deste Município.

Por seu turno, o Director do Insti-

tuto Nacional de Audiovisual e Ci-

nema (INAC), Djalma Lourenço, 

Matola vai ter salas de cinema 3D
referiu que de acordo com o Artigo 

115 da constituição da República, o 

Estado promove o desenvolvimen-

to da cultura e da personalidade na-

cionais e garante a livre expressão, 

das tradições e valores das socieda-

des moçambicanas e implementa a 

promoção da cultura do nosso país.

“O Cinema e o Audiovisual são um 

dos fortes veículos como via indis-

pensável para a identidade cultural 

da moçambicanidade pois é através 

das artes que o povo escreve a his-

tória do seu país” enfatizou Lou-

renço.

Referir que as quatro salas serão 

construídas faseadamente pela Lu-

somundo que é o maior parceiro 

governamental e neste contexto 

esta instituição assume-se como 

a única entidade licenciada pelo 

INAC na exibição audiovisual no 

país.

Actualmente, a Lusomundo em 

Moçambique conta com duas salas 

de cinema em 3D no Centro Co-

mercial Maputo Shoping, o que em 

certa medida está a contribuir subs-

tancialmente para manter viva a 

cultura do cinema. Nélia Jamaldine
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40 por cento das mortes infantis de 

menores de cinco anos são causadas 

por três doenças mais comuns, no-

meadamente a malária, pneumonia e 

diarreia.

Wood acrescentou ainda que a pneu-

monia é responsável por cerca de 22 

mil mortes de crianças jovens anu-

almente, factor que dificulta cum-

prir na íntegra com os objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio até 

2015, se as doenças acima citadas não 

tiverem maior atenção por parte das 

instâncias governamentais ligadas à 

saúde e não só assim como da socie-

dade no geral.

Dados pertencentes a ONG sobre 

pesquisas realizadas em Moçambi-

que, no ano de 2008, mostram que 

em cada 10 crianças que chegam ao 

posto de saúde, duas lhes foram diag-

nosticadas pneumonia, mas segundo 

a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a maioria dos casos de pneu-

monia na infância pode ser tratada 

eficazmente dentro da comunidade, 

sem necessidade de se visitar um cen-

tro de saúde ou hospital. 

A Malária Consortium é uma ONG 

internacional de saúde pública que 

trabalha em África e na Ásia para 

controlar a malária e outras doenças 

comuns da infância, como pneumo-

nia e diarreia.  Nélia Jamaldine


