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Milhares de sul-africa-

nos de todos os estra-

tos sociais, de todas 

as raças, de todos os 

credos religiosos, convergiram, na 

última quarta-feira para os Union 

Buildings em Pretória, para pres-

tarem a sua última homenagem a 

Nelson Mandela.

O corpo do primeiro Presidente 

democraticamente eleito da África 

do Sul partiu na manhã do mesmo 

dia da casa mortuária do Hospital 

Militar de Pretória, onde se encon-

trava depositado desde a sua morte 

na noite de 5 de Dezembro.

À saída do Hospital Militar, o 

cortejo fúnebre seguiu uma rota 

de cerca de quatro quilómetros 

entrando pela Avenida Trichardt, 

passando pelas Avenidas Kgosi 

Mampuru e Madiba, até chegar ao 

edifício principal do governo, onde 

o corpo de Tata, como também era 

conhecido Mandela, deveria estar 

em câmara ardente até amanhã, 

sábado.

O corpo repousa numa tenda de 

7,2 metros de altura, 11,2 metros 

de comprimento e 10,5 metros de 

largura, erguida especificamente 

para o evento, e posicionada de-

fronte do mesmo anfiteatro do edi-

fício do governo onde em Maio de 

1994 Nelson Mandela foi investido 

no cargo de primeiro Presidente de 

uma África do Sul livre, depois de 

quase três séculos de ocupação es-

trangeira e cinco décadas de discri-

minação racial. 

O anfiteatro passou a exibir, des-

de terça-feira, o nome de Nelson 

Mandela, de acordo com o anúncio 

feito pelo Presidente Jacob Zuma, 

durante a cerimónia pública de 

homenagem a Mandela, no Soccer 

City Stadium, onde residentes da 

cidade de Joanesburgo e arredo-

res, na companhia de Presidentes, 

Primeiros-Ministros, Monarcas, 

Príncipes e Princesas provenientes 

de 91 países e representantes de or-

ganizações internacionais tiveram 

a ocasião de celebrar a vida e obra 

deste homem sobre quem na Áfri-

ca do Sul se entoa uma canção que 

diz: “não há ninguém igual ele”.

À saída do Hospital Militar, e avan-

çando a uma velocidade de cerca 

de 50-60 quilómetros por hora, o 

cortejo era encabeçado por cerca 

de duas dezenas de motorizadas da 

polícia, seguidas de várias viaturas 

transportando familiares e algumas 

personalidades políticas locais e 

estrangeiras. O caixão contendo os 

restos mortais de Mandela, envol-

to na bandeira verde-branca-azul-

-amarela, seguia num Mercedes 

Benz kombi, de cor preta. 

À chegada aos Union Buildin-

gs, pouco depois das 07:30 horas, 

seguiu-se a entoação do Hino Na-

cional, antes de seis militares repre-

sentando os três ramos das Forças 

Armadas transportarem a urna 

para a tenda gigante, seguidos por 

Mandla Mandela, o seu neto pri-

mogénito, e de um oficial da polí-

cia. Enquanto isto, helicópteros da 

polícia patrulhavam o espaço aéreo 

da zona do edifício.

Os familiares directos de Mandela, 

liderados por Graça Machel, foram 

os primeiros a passarem pelo cor-

po, cerca das 10:00 horas, seguidos 

pelos membros do governo e digni-

tários estrangeiros que se fizeram à 

África do Sul para estarem presen-

tes nas exéquias. 

Às 12:00 horas, a homenagem foi 

aberta aos membros do público, que 

em consideráveis números, desde 

as primeiras horas do dia alinha-

vam os dois passeios que ladeiam 

as três largas avenidas percorridas 

pelo cortejo. De acordo com dados 

avançados pelo Protocolo Nacional, 

a previsão é de duas mil pessoas a 

verem o corpo por hora, durante 

o período útil de trabalho nos três 

dias em que o corpo estará em câ-

mara ardente. Os cidadãos interes-

sados deverão ser transportados de 

autocarro a partir de vários pontos 

da cidade de Joanesburgo e arredo-

res até ao local, que durante todo 
este período estará interdito à cir-

culação de viaturas privadas.

Durante os três dias, o féretro será 

transportado do Hospital Militar 

para os Union Buildings, e devol-

vido ao fim do dia.

Um funeral ao rigor da tra-
dição Xhosa
Nelson Mandela nasceu a 18 de Ju-

lho de 1918 em Mvezo, no antigo 

Transkei, actualmente a província 

do Cabo Oriental. É, portanto, da 

etnia Xhosa, cujos rituais fúnebres 

não são amplamente conhecidos.

Os líderes tradicionais Xhosas têm 

se esforçado em manter alguns dos 

seus ritos tradicionais, especial-

mente os relacionados com morte,  

em estrito segredo como forma de 

preservar a intimidade e essência 

do seu povo.

Mas alguns detalhes começam a 

surgir publicamente sobre o que 

tem estado a acontecer desde a 

morte de Mandela e o que irá 

acontecer antes do seu enterro no 

domingo, em Qunu, aldeia onde 

ele passou os anos mais avançados 

da sua infância, depois de para lá os 

seus pais se terem transferido.

O próprio Mandela é um líder tra-

dicional por linhagem no clã dos 

Madiba, mas nunca exerceu esse 

poder, tendo o passado para o seu 

neto Mandla. 

Fontes tradicionais indicaram que 

apesar das exéquias fúnebres de 

Mandela serem um assunto do Es-

tado, devido ao seu estatuto de an-

tigo Presidente, elas serão também 

rodeadas de alguns rituais tradicio-

nais.

O primeiro rito tradicional é a 

evocação do espírito Madiba, logo 

que se tomou conhecimento da sua 

morte. Este acto foi realizado pelo 

principal herdeiro de Mandela na 

chefia do clã Madiba, o seu neto 

Mandla. 

Outro ritual é que um dos mem-

bros mais velhos da família Man-

dela terá de informar o espírito 

Madiba sobre todos os movimen-

tos e a localização exacta do corpo 

de Mandela desde a morte até à 

sepultura.

A crença tradicional é de que se 

este ritual não for observado, o es-

pírito nunca estará sossegado.

De acordo com o General Themba 

Matanzima, porta-voz da família 

Mandela, citado pelo jornal So-

wetan, à chegada a Qunu, o cor-

po de Mandela será recebido pelo 

Rei Buyelekhaya Dalindyebo, que 

é também membro do clã Madiba 

e sobrinho de Mandela. É ele que 

deverá liderar os rituais de aceita-

ção dos restos mortais, falando para 

os seus espíritos e informando-os 

do regresso definitivo de Mandela 

a casa.

O corpo de Mandela estará sob vi-

gília por membros mais velhos do 

clã Madiba durante toda a noite de 

sábado, até ao amanhecer no dia do 

enterro.

Segundo informações avançadas 

por elementos ligados à organiza-

ção, depois do funeral, no domingo, 

haverá um voto de agradecimento 

a ser proferido pelo General Bantu 

Holomisa, antigo líder do bantus-

tão de Transkei, durante o regime 

do apartheid. 

Depois de 1994, Holomisa foi 

membro do ANC e do governo 

sul-africano, mas mais tarde segui-

ram-se desavenças que o levaram a 

fundar o Movimento Democrático 

Unido (UDM), pelo qual é actual-

mente membro do parlamento. 

A última despedida a Madiba
Por Fernando Gonçalves, em Joanesburgo 
Fotos Naita Ussene

Cerca de 90 mil pessoas estiveram na última despedida de Mandela

Winnie Mandela e Graça Machel protagonizaram um momento histórico no funeral 
de Mandela com um gesto único e inesperado
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Deve haver várias formas de 

dizer adeus àqueles que 

nos deixam pela última 

vez, com destino ao seu 

último descanso.

Mas mesmo nessa variedade de 

ritos que a multiculturalidade do 

planeta nos impõe, as exéquias fú-

nebres de Nelson Mandela devem 

ter sido até hoje as únicas, possivel-

mente sem igual para várias gera-

ções ainda por vir. 

Presidentes, Primeiro-Ministros, 

Monarcas, Príncipes, Princesas e 

várias outras personalidades de to-

dos os cantos do mundo puseram 

de lado as suas demasiado preen-

chidas, e em alguns casos comple-

xas agendas, para se fazerem pre-

sentes na despedida final de um 

homem que dedicou toda a sua vida 

como adulto à luta por uma trans-

formação positiva do mundo.

E muitos não o fizeram por uma 

mera formalidade protocolar. Fize-

ram-no porque, de uma ou de outra 

forma, sentiram-se profundamente 

tocados no seu íntimo pela luta que 

Mandela travou para transformar 

a maneira de pensar, de estar e de 

convivência com o próximo.

O homem que com o seu sorriso 

magnético e não disfarçado, com a 

sua espontaneidade, dança e sim-

plicidade inspirou os sul-africanos 

e muitos povos oprimidos do mun-

do a acreditarem que não há armas 

sofisticadas e em quantidades sufi-

cientes para debelar a determinação 

de um povo de se libertar das forças 

da opressão.

Como o descreveu a jovem Lebo 

Sereetsi, de Taung, na província de 

Northwest, que disse que não que-

ria dizer muita coisa, se não apenas 

que Mandela “é o Jesus de África”.  

Aqui dizemos, acrescentou, “Cia yo 

ya tshwana le ena (não há ninguém 

igual a ele)”.

Sereetsi diz que tinha apenas três 

anos de idade quando Mande-

la saiu da prisão em Fevereiro de 

1990. Mas acredita que devido à 

política do apartheid, só pode ter 

sido graças à luta e ao sacrifício de 

Mandela que ela hoje pode se or-

gulhar de possuir um diploma em 

assistente de gestão.

“Ele transformou as nossas vidas 

para o melhor”, sublinha. “Nunca 

a África do Sul voltará a ser como 

dantes. Ele sacrificou a sua vida 

para que jovens pretas como eu, 

pudéssemos ser livres e tivéssemos 

acesso a oportunidades que antes só 

os brancos é que tinham”.

Uma outra jovem, Rebecca Phaka-

thi, empregada de um supermer-

cado em Joanesburgo, descreveu 

Mandela como um líder que pres-

tou um grande serviço à África do 

Sul. 

“Se viu todos aqueles líderes que 

vieram de várias partes do mundo 

para o homenagear, então dá para 

perceber a dimensão deste homem; 

era para nós um pai. Como jovens, 

servimo-nos dele como a chama 

que iluminava a nossa luta pela li-

bertação do nosso país”, acrescen-

tou.

E tudo isso podia ser testemunha-

do pelo entusiasmo das pessoas que 

aos milhares desafiaram a chuva 

para se fazerem presentes na ceri-

mónia de Estado em homenagem 

a Mandela, realizada na terça-feira 

no Estádio FNB (ou Soccer City), 

o reduto de uma das mais emble-

máticas equipas de futebol da Áfri-

ca do Sul, o Kaizer Chiefs. O FNB 

foi o mesmo local onde Mandela 

fez a sua última aparição pública 

em Julho de 2010, durante a final 

do Campeonato Mundial de Fute-

bol. 

Só que desta vez, a cerimónia de 

homenagem a Mandela foi feita na 

sua ausência; o seu corpo encon-

trando-se na morgue de um Hos-

pital Militar em Pretória, cerca de 

70 quilómetros para o norte.

Num lugar onde se poderia espe-

rar nas pessoas um semblante de 

desolo, choros e lágrimas, a canção, 

a dança e todo o tipo de manifes-

tações denunciavam um ambiente 

de festa. Não uma festa no sentido 

literal do termo, mas podia se ver 

em todos os presentes que o objec-

tivo era celebrar a vida e obra do 

homem que na noite do dia 5 de 

Dezembro tinha deixado de res-

pirar aos 95 anos de idade, depois 

de meses de uma luta sem tréguas 

contra uma concorrência de enfer-

midades que a idade já não ajuda a 

debelar com facilidade.

A cerimónia de terça-feira deve ter 

sido a maior concentração de Che-

fes de Estado e de governo jamais 

vista fora das sessões da Assembleia 

Geral das Nações em Nova Iorque. 

Do Brasil, a Presidente Dilma 

Rousseff trouxe no seu avião os seus 

predecessores Inácio Lula da Silva 

(2003-2010), Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002), Fernando 

Collor de Mello (1990-1992), e 

José Sarney (1985-1990).

Barack Obama fez-se acompanhar, 

para além da sua esposa Michel-

le, dos antigos Presidentes Jimmy 

Carter, George Bush, Bill Clinton 

e George W. Bush.

Como diria a supermodelo britâni-

ca Naomi Campbell, que uma vez 

descreveu Mandela como seu “pa-

drinho honorário”, só ele poderia 

“juntar toda a gente desta forma. 

Conheci-o durante 20 anos, e é 

uma honra e bênção… estarei eter-

namente grata por isso”. 

Outras personalidades do mundo 

das artes também estiveram pre-

sentes, tais como a vecendora de 

Óscar Charlize Theron, que é na-

tural da África do Sul, bem como o 

líder dos U2, Bono. 

Para além dos discursos, a cerimó-

nia foi também acompanhada por 

actuações musicais das cantoras 

Thandiswa Mazwai e Zahara.

Houve também actuações de 

Yvonne Chaka Chaka, de Sibon-

gile Khumalo, que entoou o Hino 

Nacional Nkosi se Kelele África 

(Deus abençõe África), e Thandi 

Klaasen.

O cantor de Gospel dos Estados 

Unidos, Kirk Franklin, agraciou a 

cerimónia com o seu clássico My 

Llife Is In Your Hands (A Minha 

Vida Está Nas Suas Mãos). 

O jornal Sowetan descreveu a mag-

nitude do evento, juntando um di-

versificado grupo de personalidades 

de todas as áreas, desde políticos, 

artistas, jornalistas e desportistas, 

como a demonstração inequívoca 

de como Mandela era respeitado 

em todo o mundo.

O 
que se esperava que fosse uma cerimónia solene, em 

homenagem ao fundador da nação sul-africana, Nelson 

Mandela, esta terça-feira, foi marcado por momentos 

pouco dignificantes, quando pelo menos em cinco oca-

siões, o Presidente Jacob Zuma foi apupado por dezenas de vozes 

que se encontravam nas bancadas do Estádio FNB no Soweto, ar-

redores de Joanesburgo.

Zuma foi alvo de assobios por parte de indivíduos que se presume 

serem membros descontentes do ANC, a quem se juntaram alguns 

apoiantes do antigo líder da organização juvenil do ANC, Julius 

Malema.

Os assobios surgiam sempre que os ecrans gigantes montados em 

torno do estádio mostravam a figura do Presidente, obrigando o 

Vice-Presidente do ANC, Cyril Ramaphosa, que era o mestre de 

cerimónias, a intervir para apelar pela observância da disciplina. 

“Vamos cooperar. Mandela era um quadro disciplinado do nosso 

movimento. Devemo-nos despedir dele com disciplina”, disse Ra-

maphosa.

Antes da intervenção de Zuma, que foi o ponto mais alto das co-

memorações, um dos membros do Comité Executivo Nacional do 

ANC e antigo Comandante Geral da Polícia, Bheki Cele, deslo-

cou-se a um dos locais onde se encontravam os autores dos protes-

tos, apelando um por um para que pusessem fim aos seus protestos. 

“Quando faltam ao respeito ao Presidente, vocês estão a faltar res-

peito ao ANC”, disse Cele.

Uma das mulheres que fazia parte do grupo disse que os protestos 

contra Zuma resultavam da sua “incapacidade” de manter o legado 

de Mandela. Ela acrescentou que o Presidente Zuma não deveria 

estar presente na cerimónia devido aos seus inúmeros alegados es-

cândalos, incluindo o relacionado com a remodelação da residência 

privada do Presidente Zuma na sua aldeia natal de Nkandla, em 

KwaZulu Natal, onde foram aplicados fundos do erário público.

O porta-voz do ANC, Jackson Mthembu, é citado pelo jornal The 

Star como tendo dito que os manifestantes contra Zuma eram in-

divíduos que pretendiam apoderar-se do evento.

“É possível protestar contra o Presidente em qualquer lugar, in-

cluindo nas reuniões do ANC. Porque é que o têm de fazer quando 

estamos a homenagear Nelson Mandela, o filho querido do nosso 

povo?”, questionou.

A manifestação de desrespeito pela figura do Presidente do ANC 

e da África do Sul foi um grande embaraço para o governo, numa 

altura em que participavam nas cerimónias Chefes de Estado e de 

Governo e personalidades de várias partes do mundo, os quais pou-

co ou nada têm a ver com as questões internas da África do Sul.

Alguns analistas interpretaram também as manifestações contra 

Zuma como fazendo parte da campanha eleitoral, uma vez que o 

país deverá realizar eleições em Abril próximo.

Em contraste com os apupos a Zuma, os participantes saudaram 

efusivamente o antigo Presidente Thabo Mbeki, quando este deu 

entrada no estádio acompanhado da sua esposa Zanele, e sempre 

que a sua imagem aparecia no ecrã gigante.

Mas apesar deste embaraço, Zuma dirigiu-se aos presentes, e na-

quilo que foi interpretado em certos círculos como resposta a ale-

gações feitas por Mbeki, sobre o uso em vão do nome de Mandela 

para fins políticos, o Presidente Zuma diria: “Não chamamos Ma-

diba de fundador da nação do arco íris meramente por razões de 

correcção política e relevância. Fazemo-lo porque ele estabeleceu 

as fundações firmes para a África do Sul dos nossos sonhos – uma 

África do Sul unida, não racial, não sexista, democrática e próspera”.

Nas exéquias de Mandela

Zuma humilhadoA maior concentração de líderes 
mundiais fora de Nova Iorque

Homenagem a Madiba

Por Fernando Gonçalves, em Joanesburgo

Funeral de Madiba proporcionou um encontro histórico entre 
Barack Obama e Raul Castro
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A 
morte de Nelson Mandela, aos 95 anos de idade, causou 
comoção entre as mais diversas personalidades da vida po-
lítica e artística. Veja o que eles disseram.

“Ele agora está em paz”, Jacob Zuma, presidente da África do Sul

“Apagou-se a voz livre e libertadora, a voz de uma figura emblemática 
cujos ideais registaram seguidores em todo o mudo”, Armando Guebuza, 
presidente de Moçambique.

“Não nos vamos concentrar na morte, mas na obra. É o ícone do amor 
ao próximo, à paz e à reconciliação”, Fernando Mazanga, porta-voz da 
Renamo, o principal partido da oposição em Moçambique.

“Ele mostrou seu próprio carácter, e inspirou-nos muitas das qualidades 
de Deus: bondade, compaixão, desejo por justiça, paz, perdão e recon-
cialização”, Desmond Tutu, arcebispo emérito da igreja Anglicana na Ci-
dade do Cabo e vencedor do Prêmio Nobel da Paz.

 “Não consigo imaginar minha vida sem o exemplo de Mandela”, Barack 

Obama, presidente dos Estados Unidos.

“Mandela guiará aqueles que lutam pela justiça social”, Dilma Rousseff, 
presidente do Brasil.

“Uma grande chama se apagou com a morte de Mandela”, David Came-
ron, primeiro-ministro britânico.
“O exemplo de Nelson Mandela e o seu legado político a favor da liber-
dade e da não violência”, Ângela Merkel, chanceler alemã.

“Ele foi um grande homem. Um gigante para a justiça e fonte de ins-
piração para a humanidade”, Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações 
Unidas.

“Mandela soube, com sabedoria e perspicácia, elevar os valores univer-
sais da liberdade, justiça, paz e tolerância”, rei Mohamed VI de Marrocos.

“Um gigante que revelou o melhor do ser humano”, presidente do Senegal 
Macky Sall.

“Todos nós gostaríamos de o ter por mais tempo, porque serviu de 
inspiração e deixou ensinamentos que serão muito úteis ao longo dos 
anos”, presidente de transição da Guiné-Bissau, Serifo Nhamadjo.

“Estou profundamente entristecido com a morte do senhor Mandela”,  
antigo campeão do mundo de boxe de pesados Muhammad Ali.

“Mandela foi um homem sábio que sabiamente conduziu o processo de 
transição pacífico para a democracia e a reconciliação nacional sul-afri-
cana, página de ouro na história pela libertação do continente africano”,  
Presidente de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa.

“Rezo para que o exemplo [de Mandela] inspire gerações de sul-africa-
nos a colocar a justiça e o bem comum à frente das ambições políticas”,  
Papa Francisco.

“Nelson Mandela sem dúvida que acreditava na liberdade e na igual-
dade entre os seres humanos, não só no seu país, mas em todo o globo 
e nunca hesitou nesta firme crença”, presidente do Irão, Hassan Rohani. 

“Depois de sacrificar uma grande parte da sua ilustre vida na prisão para 
acabar com a horrenda prática do ‘apartheid’, trouxe nova vida, dignida-
de e liberdade ao povo sul-africano e a toda a África, que conta com a 
maior representação regional na Commonwealth”, presidente em exercí-
cio da Commonwealth, Mahinda Rajapaksa, do Sri Lanka.

“A UNESCO está orgulhosa e sente-se honrada por ter podido contar 
com Nelson Mandela entre os membros da sua família”, directora-geral 
da UNESCO, Irina Bokova. 

“Já no século XV quando os navegadores portugueses contornavam o 
Cabo na costa sul-africano se falava de um gigante batizado de Ada-
mastor. Na verdade, só cinco séculos depois, nasceu o verdadeiro Gigan-
te, um amor de ser humano, filho de africanos, pai de uma África onde 
só existe uma raça no mundo dos racionais, a raça humana”, secretário-
-geral da FRETILIN.

“Era um homem extraordinário, inteligente e um estadista de talento. 
Disse-me muitas vezes que a perestroika na União Soviética fez muito 
para ajudar o seu país a livrar-se do apartheid”, Mikhail Gorbachov. 

“Mandela, tendo passado pelas provações mais difíceis, estava compro-
metido até ao fim dos seus dias com os ideais de humanismo e justiça”, 
Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

“A rainha ficou profundamente triste ao saber da morte de Nelson 
Mandela na noite passada. Ele trabalhou incansavelmente para o bem 
do seu país e o seu legado é a paz que hoje vemos na África do Sul”,   
rainha de Inglaterra, Isabel II.

Personalidades lamentam 
morte de Mandela

Sumarizando a grande festa 

que foi o serviço de despe-

dida a Mandela, os desta-

ques internacionais vão para 

a enorme vaia ao actual presidente 

Jacob Zuma ( JZ), o aperto de mão 

entre os presidentes Barack Obama 

dos EUA e Raul Castro de Cuba e o 

beijo na boca de Winnie Mandela e 

Graça Machel, as duas últimas espo-

sas de Madiba.

Os BRICS estiveram em peso na 

despedida formal a Nelson Mandela: 

falou Dilma Roussef, a presidente do 

Brasil, o presidente da Índia, Pranab 

Mukherjee e o vice-presidente da 

R. P da China, Li Yuanchao. Faltou 

Vladimir Putin da Rússia, um dos 

grandes aliados do ANC e do Partido 

Comunista sul-africano.

Se é inquestionável a relevância dada 

pelo ANC e a África do Sul demo-

crática a Raul Castro de Cuba, cau-

sou grande estranheza, a ausência da 

Europa, da União Europeia e mesmo 

da Commonwealth nos discursos 

formais de despedida a Madiba.

Ficou também por perceber a rele-

vância dada à Namíbia como país que 

teve direito a discursar no podium. Se 

o racional fosse o passado de luta, 

Moçambique tem o “problema” do 

Acordo de Nkomati, Mugabe teve 

as suas “diferenças” com Mandela, 

Angola não trouxe José Eduardo dos 

Santos e também havia o “dossier” 

Unita. Entre a Zâmbia e Tanzânia, o 

protocolo foi buscar o representante 

da antiga “quinta” província da África 

do Sul.

Outras ausências notadas foram as 

do Primeiro-Ministro de Israel, Ben-

jamin Netanyahu, do papa Francisco 

e do líder espiritual tibetano, Dalai 

Lama. Da África Austral só faltou 

mesmo o “gazetão” habitual, José 

Eduardo dos Santos. Até Kenneth 

Kaunda veio.

Por razões de saúde não estiveram 

presentes a rainha de Inglaterra, 

Isabel II, o antigo líder cubano Fi-

del Castro e o presidente de Israel 

Shimon Perez. Devido a uma “gaffe” 

diplomática não veio o Primeiro-Mi-

nistro da República Checa que numa 

conversa “indiscreta” no parlamento 

disse que era uma chatice viajar para 

África. 

Delegações de peso as dos Estados 

Unidos e da Grã-Bretanha. Oba-

ma veio com George W. Bush, Bill 

Clinton e Jimmy Carter, antigos pre-

sidentes. O Primeiro-Ministro Britâ-

nico, David Cameron, veio com Gor-

don Brown, Tony Blair e John Major.

Não foi só Jacob Zuma que foi apu-

pado no estádio do Soweto. A sua an-

tiga esposa Nkosazana Dlamini-Zu-

ma, agora na presidência executiva da 

União Africana teve de ter a ajuda de 

Cyril Ramaphosa, o vice-presidente 

do ANC e mestre de cerimónias, para 

conseguir falar. No final, para tentar 

controlar o embaraço, com a multi-

dão a abandonar o estádio quando 

Zuma falava, o bispo Desmond Tutu 

apelou à disciplina, lembrando como 

era firme nessa matéria o finado.

Os comentadores ocidentais, mais 

uma vez, não esconderam o seu es-

Notas de um memorial

panto com a aclamação de que foi 

alvo Robert Mugabe do Zimbabwe. 

O velho déspota continua a ter claque 

em muitos pontos do globo, especial-

mente em África. Também F. W. de 

Klerk, o presidente do apartheid que 

fez a reconciliação com Mandela, 

teve direito a fortes aplausos.

Para além da festa popular, den-

tro e fora do estádio, na celebração 

dos discursos, Barack Obama este-

ve imparável. Para além da ovação 

inicial, dos aplausos de pé no fim, a 

sua intervenção eloquente foi várias 

interrompida pelos aplausos dos sul-

-africanos.

Obama, no final, não dispensou uns 

segundos num “informal” com Gra-

ça Machel. As câmaras mostraram 

como passou em frente a Winnie 

sem lhe dirigir palavra. 

O sinal televisivo das cerimónias 

era um exclusivo da SABC, o con-

troverso serviço de rádio e televisão 

sul-africano. Mesmo com a etiqueta 

“orgulhosamente sul-africano”, as 

tomadas de vista do estádio e dos lu-

gares reservados aos VIP ignoraram 

praticamente a maioria dos chefes de 

estado africanos, de facto o continen-

te que se fez representar em peso nas 

cerimónias de despedida a Mandela. 

Ao contrário do esperado, o Está-

dio FNB no Soweto não esgotou os 

seus 90 mil lugares. Mas a moldura 

humana foi impressionante, num dia 

de trabalho normal e perante a chuva 

que não parou de cair. Como na des-

pedida a Samora.
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O 
The New York Times 

revelou em 1990 que 

a CIA desempenhou 

um importante papel 

na prisão de Mandela em 1962. 

A agência, usando um agente in-

filtrado no Congresso Nacional 

Africano (ANC), deu à polícia 

sul-africana informações precisas 

sobre as actividades de Mandela. 

Segundo o diário norte-ameri-

cano, um agente da CIA relatou: 

“Entregamos Mandela à seguran-

ça da África do Sul. Demos-lhes 

todos os detalhes, a roupa que ele 

estaria a usar, o horário, o exacto 

local onde ele estaria”.

Thatcher e a terra do faz de conta

Em 1987, quando o então primei-

ro-ministro Cavaco Silva alinhou 

Portugal com a Grã-Bretanha e 

os Estados Unidos num voto con-

tra o fim do apartheid e a liberta-

ção de Nelson Mandela, a então 

primeira-ministra britânica Mar-

garet Thatcher dizia: “O ANC 

- Congresso Nacional Africano, 

partido de Mandela - é uma típica 

organização terrorista... Qualquer 

um que pense que ele vá governar 

a África do Sul está a viver na ter-

ra do faz de conta”.

Reagan dizia que apartheid era 

essencial para o mundo livre

Nos Estados Unidos, a opinião 

sobre Mandela não era diferen-

te: o presidente Ronald Reagan 

inscreveu o ANC na lista de or-

ganizações terroristas. Em 1981, 

Reagan disse que o regime sul-

-africano – o regime do apartheid 

– era “essencial para o mundo 

livre”. Reagan explicou à rede de 

TV CBS que o seu apoio ao go-

verno sul-africano se devia a que 

“é um país que nos apoiou em to-

das as guerras em que entrámos, 

um país que, estrategicamente, é 

essencial ao mundo livre na sua 

produção de minerais”.

Mandela precisava de autorização 

especial para entrar nos EUA

Só em 2008, Mandela e o ANC 

deixaram a lista americana de 

organizações e terroristas em ob-

servação. Até então, Mandela pre-

cisava de uma permissão especial 

para viajar para os EUA.

Outro país que se manteve li-

gado ao regime segregacionista 

sul-africano foi Israel. Durante 

muitos anos, o governo israelita 

manteve laços económicos e rela-

ções estratégicas com o regime do 

apartheid. Na última sexta-feira, 

o governo israelita lamentou a 

morte de Mandela afirmando que 

o “mundo perdeu um grande líder 

que mudou o curso da história” e 

que ele foi um “apaixonado defen-

sor da democracia”.

“Eu também era um terro-
rista ontem”
Em entrevista ao jornalista Larry 

King da CNN em 2000, o próprio 

Mandela falou sobre esta mudan-

ça de tratamento. “É verdade. 

Ontem, chamavam-me terrorista, 

mas quando saí da cadeia, muitas 

pessoas me abraçaram, incluindo 

os meus inimigos, e é isso que 

digo habitualmente às outras pes-

soas que dizem que os que lutam 

pela libertação dos seus países 

são terroristas. Digo-lhes que eu 

também era um terrorista ontem, 

mas, hoje, sou admirado pelas 

mesmas pessoas que me chama-

vam terrorista”.

CIA foi decisiva na prisão de Mandela
- Agente in ltrado no ongresso Na ional Afri ano AN  deu todas as informaç es  ol ia sul-afri ana, segundo o he Ne  or  imes
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Enquanto as delegações 

do Governo e da Re-

namo não retomam as 

negociações para colo-

carem ponto final à tensão po-

litico-militar que se vive no país, 

a presidente da Liga moçam-

bicana dos Direitos Humanos 

(LDH), Alice Mabota, promete 

mobilizar uma vez mais o povo 

para uma manifestação pacífica 

à escala nacional, como forma de 

pressionar as duas partes a resol-

ver esta situação de incertezas e 

que coloca em causa os direitos 

humanos. 

A falta de consensos quanto a 

entrada ou não dos mediadores 

nas negociações entre Governo 

e Renamo está a barrar o reata-

mento dos encontros desde a sua 

paralização no mês de Outubro. 

Assim, assiste-se a um novo mo-

dus operandi, no qual o Governo 

faz a sua conferência de impren-

sa no Centro Internacional de 

Conferências Joaquim Chissa-

no acusando a Renamo de não 

querer dialogar e o partido de 

Afonso Dhlakama faz o mesmo 

na sua sede nacional.

José Pacheco, chefe da delegação 

governamental, defendeu esta 

segunda-feira que assuntos do-

mésticos têm que ser tratados ao 

nível doméstico pelos moçam-

bicanos, pelo que apenas devem 

intervir observadores nacionais.

Por seu turno, Saimone Ma-

cuiana, chefe da delegação da 

Renamo, reiterou que o retorno 

à mesa negocial só poderá ser 

possível mediante a resposta da 

carta endereçada ao Presidente 

da República, Armando Gue-

buza, na qual exige a presença 

dos observadores nacionais e fa-

cilitadores estrangeiros, como a 

única alternativa para o alcance 

de consenso que foge desde o ar-

ranque das negociações.   

A Renamo propôs ainda que 

fossem realizadas duas rondas 

semanais de modo que este as-

sunto seja ultrapassado para que 

os moçambicanos passem as fes-

tas do natal e fim de ano com 

garantias da paz. 

Mais uma manifestação 
a a

Depois de uma apreciação po-

sitiva às manifestações pacíficas 

que tiveram lugar nas cidades 

de Maputo, Beira, Quelimane e 

Nampula como sinal de repúdio 

aos raptos, que culminaram com 

a morte de um menor na cidade 

da Beira, a presidente da LDH, 

Alice Mabota, promete levar a 

cabo mais uma onda de mani-

festações e desta vez à escala na-

cional como forma de contestar 

a maneira como as negociações 

entre o Governo e Renamo estão 

a decorrer. 

Mabota aponta que é preciso 

que o povo pressione as duas 

partes com acções claras para 

que levem o diálogo de forma 

séria para que a paz seja uma re-

alidade no país. 

Mais ainda, destaca que é pre-

ciso diferenciar questões políti-

cas com as de Estado. A paz e 

o bem estar dos moçambicanos 

são questões de estado, pelo que 

o povo estará a exigir ao Presi-

dente da República o que tem 

de direito e pelo facto de ser o 

mesmo povo que o elegeu.  

Segundo Mabota, não existe um 

jogo sem árbitro e nem assisten-

tes, o que significa que há neces-

sidade de haver mediadores no 

diálogo e a sociedade civil tam-

bém deve ser parte integrante.

“É altura do Governo dizer que 

a paz interessa aos moçambica-

nos e abrir um concurso público 

com os respectivos critérios de 

avaliação para eleição de perso-

nalidades da sociedade civil para 

representar os interesses do povo 

no diálogo”, disse.
Governo tem agenda 
obscura
O presidente do Partido para 

Paz e Desenvolvimento (PDD), 

Raúl Domingos, que foi um dos 

principais protagonistas da assi-

natura do Acordo Geral de Paz, 

diz estar indignado com o rumo 

que o país está a tomar de retor-

no à guerra por falta de consen-

sos nas negociações entre o Go-

verno e a Renamo.

“Tenho um encontro agendado 

para breve com o Presidente da 

República para discutirmos a 

manutenção da paz no país” dis-

se, tendo acrescentado que em 

paralelo está a levar a cabo en-

contros com outras personalida-

des que estiveram envolvidas nas 

negociações de Roma, porque o 

povo não quer retornar ao sofri-

mento 21 anos depois.

Domingos considera que há fal-

ta de vontade política para que o 

diálogo entre as duas delegações 

tenha o sucesso desejado.

O presidente do PDD avança 

que isto é sinal de que o Gover-

no tem uma agenda obscura que 

não seja paz, reconciliação e de-

senvolvimento e que ainda não 

quer rever. Isto porque desde o 

início do diálogo a Renamo já 

exigia a presença de mediadores, 

passadas 24 rondas o Governo 

vem admitir a possibilidade de 

inclusão de mediadores nacio-

nais apenas.

“Acho estranho e ambíguo que 

o Governo não queira media-

dores estrangeiros, enquanto ao 

mesmo tempo há envolvimento 

de tropas estrangeiras nas ope-

rações de Gorongosa”, disse Do-

mingos.

Noutra vertente, o presidente do 

PDD disse que os resultados das 

Liga dos Direitos Humanos ameaça sair à rua
…para protestar contra o não avanço do diálogo entre o Governo e a Renamo

Por Argunaldo Nhampossa

eleições autárquicas provaram 

mais do que nunca a pertinência 

da paridade nos órgãos eleito-

rais. 

Para Domingos, a Renamo agiu 

bem em não participar nas elei-

ções autárquicas, pois era força 

política mais visível a reclamar 

falta de transparência nos pro-

cessos eleitorais. 
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1 
. A Frelimo adoptou uma 

atitude “comedida” na ex-

ploração política da sua vi-

tória nas recentes eleições 

autárquicas. É uma linha recomen-

dada pelo Presidente, Armando 

Emílio Guebuza (AEG), com base 

em pontos de vista segundo os quais 

a vitória foi menos importante do 

que se esperava.

Nas análises políticas sobre as elei-

ções é geralmente enfatizado/valo-

rizado o resultado alcançado pelo 

MDM (Movimento Democrático 

de Moçambique), apesar de não ter 

ganho globalmente. São realçadas 

as suas vitórias na Beira, Quelima-

ne e Nampula e o elevado “score”, 

cerca de 40%, obtido em Maputo e 

Matola.

O principal esforço eleitoral da Fre-

limo consistiu em reconquistar a 

presidência dos municípios da Beira 

e Quelimane e conservar Nampu-

la – o que, de todo, não conseguiu. 

Alberto Chipande, José Pacheco e 

Verónica Macamo, dirigentes da 

Frelimo, foram designados para 

acompanhar individualmente cada 

um dos três processos.

2 . Uma vitória eleitoral substancial 

da Frelimo fazia parte dos cálculos 

de AEG e da sua ala no partido, 

tendo em vista um reforço da sua 

liderança (AM 797). O propósito 

era o de suplantar os seus opositores 

internos, de modo a criar ambiente 

para melhor afeiçoar ao seu interes-

se decisões como a escolha do can-

didato presidencial.

De acordo com informações não 

inteiramente verificadas, AEG pre-

para-se para convocar ainda para 

Dezembro uma reunião do CC da 

Frelimo essencialmente destinada 

a escolher/designar o candidato às 

eleições presidenciais de 2014. É 

corrente a ideia de que a “magreza” 

da vitória eleitoral o obrigará a fazer 

concessões na escolha.

3 . Em momento imediatamente 

a seguir às eleições, dignitários da 

Frelimo procederam a enaltecimen-

tos públicos daquilo que supunham, 

com base em rumores e informa-

ções consideradas selectivas, viria a 

ser a vitória do partido. Nos referi-

dos enaltecimentos era exaltada a 

liderança de AEG.

Pascoal Mocumbi, prestigiado his-

tórico da Frelimo, ex-PM e geral-

mente identificado como um dos 

opositores internos de AEG, in-

terpretou o resultado das eleições 

como afirmação da possibilidade 

de em 2014 ocorrer uma “rotação” 

no exercício do poder em Moçam-

bique.

O resultados eleitorais alcançados 

pelo MDM também são valoriza-

dos por ilações segundo as quais o 

partido, apesar da sua ainda curta 

existência, conseguiu organizar-se 

e aplicar-se de modo a fazer face a 

“circunstâncias” eleitorais adversas, 

entre as quais o ambiente fraudu-

lento (AM 784) associado ao pro-

cesso.

4 . O resultado do MDM excedeu 

previsões anteriores (AM 798) ba-

seadas em factores considerados 

favoráveis à sua campanha, entre 

os quais serenidade do seu discurso, 

mais apurada capacidade de organi-

zação, mais generosos apoios exter-

nos, ausência da Renamo e impo-

pularidade da Frelimo.

Resultados eleitorais “amargos” para 
Frelimo, “de conforto” para MDM
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A Missão dos Estados Unidos da América em Maputo 
convida a todas as empresas  interessados em fornecer 
serviços de jardinagem e manutenção de piscinas emdois 
edifícios de escritórios e 6Residencias em Maputo a solici-
tarem os Termos de Referência atraves do endereço elec-
trónico SwansonBA@state.gov. 

Requisito do trabalho: fornecimento de mão de obra, su-
pervisão e de todosos materias e produtos necessários 
`a execuçao dos serviços.Os locais de trabalho incluem a 
Chancelaria na Avenida Kenneth Kaunda,  o Centro Cul-
tural Americano na Avenida Mao Tse Tung, e ainda, 6 resi-
dencias.

Este contrato será celebrado por um período inicial de 
doze (12) meses de calendário, com início em 01 de Fe-
vereiro de 2014, podendo ser renovado anualmente de 
acordo com a qualidade do trabalho realizado.

Haverá uma oportunidade única para as empresas inter-
essadas em apresentar propostas visitarem os locais de 
trabalho e receberem esclarecimentos, sendo obrigatória 
a inscrição antecipada para a visita. Para a inscrição, fa-

vor contactar o Senhor Ben Swanson pelo endereço elec-
trónico SwansonBA@state.gov, com conhecimento para 
RenaFN@state.gov eChadrequeR@state.gov,fornecendo 
os dados do representante que a empresa pretende enviar 
para a visita guiada. O registo é limitado a 1 (uma) pessoa 
por cada empresa interessada.A visita `as instalações será 
realizada na Quarta-feira do dia 18 de Dezembro de 2013, 
das 8:00 `as 12:00 horas. 

A proposta completa poderá ser enviada por e-mail para 
Benjamin Swanson pelo endereço electrónico Swan-
sonBA@state.gov, com conhecimento para Francoise 
Rena pelo endereço elecronico RenaFN@state.gove para 
Raimundo Chadreque pelo endereço electrónicoChad-
requeR@state.govou por carta fechada para o endereço 

dia 27 de Dezembro de 2013:

Embaixada dos EUA
A/C: A/GSO, Benjamin Swanson

Av . Kenneth Kaunda, 193
Maputo, Moçambique

Embaixada dos Estados Unidos da América

Solicitação de Propostas para o Fornecimento de Serviços de Jardinagem 
e Manutenção de Piscinas
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Tal como vem sendo hábito, 

desde que Armando Gue-

buza chegou ao poder em 

2005, o Governo voltou a 

alocar para o Orçamento de Esta-

do 2014 (OE), mais fundos à Pre-

sidência da República (PR), Casa 

Militar, Serviço de Informação e 

Segurança do Estado (SISE), bem 

como ao Ministério do Interior e 

Forças Armadas.

Para 2014, o Governo programou 

funcionar com o Orçamento de 

229.721 milhões de meticais dos 

quais 152.836 milhões de meticais, 

o correspondente a 66.5% provirá 

dos recursos internos enquanto que 

os restantes 70.884 milhões de me-

ticais, o equivalente a 33.5% virão 

de fundos externos, entre donativos 

e créditos.

Comparativamente ao Orçamento 

deste ano, a dependência externa 

regista um aumento de oito pontos 

percentuais. É que no Orçamento 

de 2013, os recursos externos con-

tribuíram com 32.8% do Orçamen-

to total contra 67.2% dos fundos 

internos.

Em relação a 2013, o Orçamento 

do próximo ano regista um aumen-

to na ordem dos 54.766 milhões de 

meticais, o correspondente a 23.9%. 

No ano passado, o Orçamento de 

Estado foi de 174.955 milhões de 

meticais.

O nebuloso e pouco claro negócio 

de barcos encomendados pelo Go-

verno, em nome da EMATUM, SA 

(Empresa Moçambicana de Atum) 

na ordem dos 26.520 milhões de 

meticais, o estatuto dos médicos 

bem como o reforço de meios das 

Forças de Defesa e Segurança é que 

contribuíram para o aumento.

Dados contidos na proposta da Lei 

de OE para 2014, apresentado esta 

quarta-feira pelo Governo indicam 

que os órgãos de repressão deverão 

voltar a ver os seus orçamentos de 

funcionamento a aumentar de for-

ma exponencial, em detrimento de 

sectores considerados prioritários 

e que concorrem para o combate à 

pobreza, nomeadamente a agricul-

tura, investigação, combate à cor-

rupção entre outros.

O SISE, um órgão responsável pela 

contra-inteligência e segurança do 

Estado e com um peso secundário 

no combate à pobreza, vê o seu or-

çamento a subir em 15.1% quando 

comparado com o ano passado.

Para 2014, ao SISE será alocado 

cerca de 1.378 milhões de meticais 

contra 1.170 milhões de meticais 

que recebeu em 2013. Este valor su-

pera em mais de oito vezes, o orça-

mento destinado ao Ministério de 

Agricultura, uma órgão central do 

Estado responsável pela direcção, 

planificação e execução das políticas 

nos domínios da terra, agricultura, 

pecuária, florestas, fauna bravia,  hi-

dráulica agrícola, fomento da pro-

dução, extensão agrária e assistência 

aos produtores, infra-estruturas bá-

sicas e serviços de apoio aos produ-

tores bem como e a investigação e 

tecnologia agrária.

O sector agrário foi definido pelo 

executivo moçambicano como a 

base de desenvolvimento devido 

ao seu papel fulcral na produção de 

comida.

Para o ano 2014, ao Ministério de 

Agricultura foi alocado o valor de 

161 milhões de meticais.

O Ministério da Agricultura (nível 

central), Secretariado Técnico de 

Segurança Alimentar e Nutricio-

nal, Instituto Nacional de Irrigação, 

Instituto de Algodão de Moçambi-

que, Instituto de Fomento de Cajú, 

Instituto de Investigação Agrária de 

Moçambique, Centro de Promoção 

Agrícola, Instituto de Formação em 

Administração de Terras de Car-

tografia e Fundo de Desenvolvi-

mento Agrário, deverão receber em 

conjunto perto de 511 milhões de 

meticais, menos um milhão de me-

ticais, que o valor alocado em 2013. 

O Gabinete Central de Combate à 

Corrupção (GCCC), que nos últi-

mos tempos tem estado a queixar-

-se de falta de meios para combater 

este fenómeno, deverá receber 28.8 

milhões de meticais, uma subida na 

ordem de 14.6% em relação ao valor 

recebido no ano passado que foi de 

24.6 milhões de meticais.

O Orçamento atribuído ao SISE 

supera em 47.8 vezes o valor alo-

cado ao GCCC.

A Procuradoria-geral da República, 

um órgão responsável pela defesa 

da legalidade, fiscalização do cum-

primento das leis entre outras fun-

ções vai receber, em 2014, cerca de 

225 milhões de meticais contra 210 

canalizados no presente ano, o que 

corresponde a um aumento de 15 

milhões de meticais.

Já o Conselho Superior da Ma-

gistratura do Ministério Público 

(CSMMP), órgão de disciplina da 

magistratura do Ministério Público, 

terá um bolo equivalente a 28.4 de 

meticais, representando um decrés-

cimo de 58%. Neste ano de 2013, o 

CSMMP funcionou com um orça-

mento de 67.6 milhões de meticais.

Forças Armadas
Numa altura em que o Comandan-

te em Chefe das Forças de Defesa 

e Segurança está engajado na mo-

dernização e potenciação do exérci-

to nacional em termos de materiais 

de guerra, o investimento no sector 

também não pára de aumentar.

Apesar do Presidente da República, 

Armando Guebuza, desaconselhar 

o recurso à força para resolver dife-

rendos entre moçambicanos, o Go-

verno continua a exportar armas e 

outros materiais de guerra.

Há dias, foi anunciada a aquisi-

ção de oito barcos de patrulha. De 

fontes não oficiais fala-se ainda da 

compra de dois aviões migs e ou-

tro tipo de material bélico, suposta-

mente, para fazer face às constantes 

ameaças da Renamo.

Assim, para o próximo ano, às For-

ças Armadas de Defesa de Moçam-

bique (FADM) será alocado um or-

çamento de cerca de 4.107 milhões 

de meticais contra 3.378 milhões de 

meticais canalizados para o presen-

te ano, significando um crescimento 

na ordem de 17.8%.

A Força Aérea de Moçambique 

(FAM) adquiriu, este ano, uma 

luxuosa e sofisticada aeronave, de 

marca Beechcraft modelo Hawker 

850XP, um bimotor de médio porte 

e de alcance intercontinental, com 

capacidade para transportar luxu-

osamente oito ou 10 passageiros, 

dependendo da configuração adop-

tada, fabricada nos Estados Unidos 

da América (EUA) e avaliada em 

cerca de USD14 milhões.

Quem também viu o seu Orçamen-

to a aumentar de forma exponencial 

foi o Ministério do Interior. Dos 

cerca de 5.467 milhões de meticais 

que a instituição recebeu em 2013, 

o valor subiu para 7.081 milhões de 

meticais, o correspondente a 22.8%.

A Força de Intervenção Rápida 

(FIR), uma força especial da polí-

cia da República de Moçambique, 

interpretada como força opressiva 

da Frelimo, deverá ver o seu orça-

mento a sair dos pouco mais de 11 

milhões de meticais em 2013 para 

cerca de 18 milhões de meticais, em 

2014, correspondendo um aumento 

de 38.9%.

No Orçamento do Estado para 

2014, que está a ser debatido nesta 

sessão da Assembleia da República, 

o Governo prevê canalizar cerca de 

1.132 milhões de meticais à Presi-

dência da República, dos quais pou-

co mais de 70% vai para a compra 

de bens e serviços. Em 2013, a Pre-

sidência da República teve, oficial-

mente, um orçamento de cerca de 

1.085 milhões de meticais.

O consulado de Armando Gue-

buza, que já vai terminar o seu se-

gundo mandato em 2014 e que por 

imperativos constitucionais não po-

derá concorrer ao terceiro, tem sido 

alvo das mais variadas críticas por 

alegados gastos excessivos com as 

presidências abertas, aliados às exa-
geradas e extravagantes actividades 

da Primeira-Dama.

Lembre-se que recentemente, o 

Conselho de Ministros, liderado 

por Armando Guebuza, aprovou 

uma linha crédito de cerca de 72 

milhões de dólares americanos, a 

um banco chinês para a edificação 

de infra-estruturas na presidência 

da República. Neste momento, está 

em fase conclusiva um monstruoso 

e luxuoso edifício na presidência 

onde consta que servirá dos futuros 

escritórios.

A Casa Militar, a força que garante 

a protecção do Presidente da Re-

pública, deverá receber cerca 692 

milhões de meticais. Em relação a 

2013, a Casa Militar viu o seu Or-

çamento aumentar em pouco mais 

de 78 milhões de meticais, o equi-

valente a 11.3%. 

A chamada Casa do Povo, órgão 

que aprova o Orçamento do Estado, 

Plano Económico Social e é igual-

mente responsável pela fiscalização 

das actividades governamentais, 

apesar de ter visto o seu orçamen-

to a ser incrementado em 115 mi-

lhões de meticais passando de 670 

milhões de meticais em 2013 para 

785 milhões de meticais em 2014, é 

superado em quase duas vezes pelo 

Orçamento destinado a presidência 

da República.

Apresentando o seu parecer sobre o OE, o presidente da 

Comissão do Plano e Orçamento, Eneas Comiche, lan-

çou alguns recados ao executivo pela forma como foram 

tratadas algumas rubricas relacionadas com a despesa de 

Estado.

Segundo Comiche, as rubricas e as classificações orçamentais devem 

ser sincronizadas com o Plano Económico Social.

Diz Eneas Comiche que considerando os esclarecimentos presta-

dos pelo Governo na Assembleia da República, nos dias 27 e 28 

de Novembro, ficou claro que para financiar as suas actividades, a 

EMATUM, uma empresa participada pelo Estado, recorreu à emis-

são de títulos de dívida comercial no valor de USD850 milhões, cor-

respondente a 26.520 milhões de meticais, tendo esta operação sido 

possível  devido à garantia de Estado.

Nessa senda, continua Comiche, a Comissão do Plano e Orçamento 

propõe inclusão do valor angariado em nome da EMATUM, no 

Orçamento de Estado de 2014.

Para tal, segundo Comiche, deverá se modificar a Lei Orçamental, 

alterando o limite das despesas de investimento do Ministério da 

Defesa Nacional.

Os recados de Comiche  

Orçamento robusto para Forças Armadas, 
PRM, SISE e Presidência
Por Raul Senda

Apesar do Governo propalar, nos seus discursos políticos, que é pela paz, diálogo e tolerância, o orçamento das Forças de 
Defesa e Segurança não pára de crescer
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Nelson Mandela: conquistando o inimigo
Por John Carlin*

Nelson Mandela chegou cedo 

para trabalhar a 11 de Maio 

de 1994, o dia seguinte à sua 

posse como primeiro presi-

dente negro da África do Sul.  Andan-

do pelos corredores desertos, decora-

dos com aguarelas emolduradas que 

enalteciam as façanhas dos colonos 

brancos na época da Grande Marcha 

Bóer, deteve-se diante de uma porta. 

Havia escutado um ruído do lado de 

dentro, por isso bateu. Uma voz res-

pondeu: “Entre”, e Mandela, que era 

alto, olhou para cima e viu-se diante de 

um enorme afrikaner chamado John 

Reinders, chefe do protocolo presi-

dencial durante os mandatos do últi-

mo presidente branco, F. W. de Klerk, 

e seu antecessor, P. W. Botha. “Bom 

dia, como vai?”, disse Mandela, com 

um amplo sorriso. “Muito bem, senhor 

presidente, e o senhor?”. “Muito bem, 

muuuito bem...”, respondeu Mandela. 

“Mas, se me permite perguntar, o que 

está a fazer?” Reinders, que estava a 

colocar os seus pertences em caixas de 

papelão, respondeu: “Estou a arrumar 

as minhas coisas, senhor presidente. 

Vou mudar de trabalho”. “Ah, muito 

bem. E para onde vai?” “Volto ao de-

partamento de prisões. Trabalhei lá 

como comandante, antes de vir aqui 

para a Presidência.” “Ah, não”, sorriu 

Mandela. “Conheço muito bem aque-

le departamento. Não recomendo que 

faça isso”.    
Com ar sério, Mandela tentou então 

convencer Reinders a ficar. “Olhe, nós 

viemos do campo. Não sabemos como 

administrar um órgão tão complexo 

como a Presidência da África do Sul. 

Precisamos da ajuda de pessoas expe-

rientes como você. Eu lhe peço, por 

favor, que permaneça no seu cargo. Te-

nho intenção de não cumprir mais do 

que um mandato presidencial, e então, 

naturalmente, você será livre para fazer 

o que quiser.” Reinders, tão espantado 

quanto extasiado, não precisou de mais 

explicações. Enquanto balançava a ca-

beça, perplexo e admirado, começou 

pouco a pouco a esvaziar as caixas.  
Reinders, cujos olhos se encheram de 

lágrimas ao recordar a história algum 

tempo depois, contou-me que, duran-

te os cinco anos que trabalhou com 

Mandela viajando por todo o mundo 

com ele, só recebeu demonstrações de 

cortesia e amabilidade. Mandela tra-

tou-o sempre com o mesmo respeito 

com que tratou o presidente dos Es-

tados Unidos, o papa ou a rainha da 

Inglaterra, que, por sinal, o adorava. 

O primeiro presidente negro da Áfri-

ca do Sul devia ser a única pessoa do 

mundo, talvez com a excepção do du-

que de Edimburgo, que sempre a cha-

mava de “Elizabeth”, ou ao menos o 

único que podia fazê-lo sem ser repre-

endido. (Um amigo meu lembrava de 

que certa noite, jantando com Man-

dela na sua casa em Johanesburgo, 

uma criada apareceu com um telefone 

sem fio. Era uma ligação da rainha da 

Inglaterra. Com um amplo sorriso, 

Mandela aproximou-se do aparelho e 

exclamou: “Ah! Elizabeth! Como vai? 

Como estão os meninos?”)   

Um mestre consumado  
O que revela a relação de Mandela 

com Reinders? e ela é a mesma que 
tinha com todos os seus colaborado-

res, por mais humildes que fossem os 

seus cargos. É o segredo do seu sucesso 

como líder político. Se a política con-

siste em conquistar as pessoas, Man-

dela, como testemunharam numerosos 

políticos, foi o mestre consumado. 

Tinha à sua disposição um cocktail 

sedutor e irresistível composto de 

um encanto infinito, nascido de uma 

imensa autoconfiança, alguns princí-

pios inflexíveis, uma visão estratégica 

e um pragmatismo absoluto. A sua 

atitude em relação a Reinders era a 

mesma que tinha mantido com os seus 

interlocutores do governo do apartheid 

quando iniciou as negociações secre-

tas com eles, durante os últimos cinco 

anos dos 27 e meio que passou na pri-

são: era a mesma que teve com toda a 

população branca, a qual acabou sendo 

quase totalmente convencida de que 

ele não só não era um terrível terro-

rista, como tinham sido programados 

para acreditar durante o seu cativeiro, 

como era o seu presidente legítimo, da 

mesma forma como era o rei sem co-

roa da África do Sul negra.

Ter-lhe-ia custado muito mais con-

vencer a África do Sul branca a aban-

donar o apartheid e entregar o poder 

antes de ele ser preso, em 1962, e mui-

to mais ainda 20 anos antes, quando se 

incorporou na luta pela libertação dos 

negros. O homem responsável pelo seu 

recrutamento foi Walter Sisulu, um 

astuto activista sindical que, no mo-

mento do seu transcendental encontro 

(Mandela diria posteriormente, com 

senso de humor, que se teria livrado de 

muitos problemas se nunca tivesse co-

nhecido Sisulu), era um militante com 

mais de dez anos de experiência no 

movimento que viria a liderar a liber-

tação da África do Sul, o Congresso 

Nacional Africano (ANC). 

A área rural do Transkei, onde tinha 

nascido e se criou no meio do que, em 

comparação à miséria geral ao seu re-

dor, eram privilégios tribais. Embora 

também tivesse recebido uma sólida 

educação secundária, era impossível 

disfarçar que ali, de pé, no escritório 

do activista sindical, Mandela era um 

rude camponês diante de um Sisulu 

urbano e sofisticado. No entanto, foi 

Sisulu, que estava com 30 anos (Man-

dela tinha 24), quem ficou impressio-

nado, porque vislumbrou em Mandela 

a semente de um talento para a políti-

ca que levaria muitos anos de luta e sa-

crifícios para amadurecer. Ao recordar, 

50 anos depois, o que havia pensado 

daquele jovem altivo no seu escritório, 

Sisulu diria: “Ele me impressionou 

mais do que qualquer outra pessoa que 

eu já tivesse conhecido. O seu ar, a sua 

simpatia  Eu procurava pessoas de ver-

dadeiro calibre para ocupar cargos de 

responsabilidade, e ele foi um presente 

do céu”. 

“Mestre do imaginário polí-
tico” 
Demorou pouco para Sisulu conven-

cer Mandela, que estudava Direito 

em Johanesburgo, a aderir à sua causa. 

Mandela triunfou nas duas frentes, e 

montou um escritório de advocacia 

com outro dirigente do ANC, Oliver 

Tambo. Mas onde teve mais sucesso 

foi na política. Ao carisma que Sisu-

lu tinha visto nele, Mandela agregava 

um valor e um ímpeto que, durante 

as décadas de 1940 e 50, antes de ser 

encarcerado, provinham tanto do seu 

indignado senso das injustiças a que os 

sul-africanos negros eram obrigados a 

submeter-se, quanto do seu carácter 

inquieto. Ascendeu rapidamente na 

hierarquia e transformou-se em presi-

dente da Liga Juvenil do ANC, car-

go que o levou a dirigir uma campa-

nha nacional de desafio a um regime, 

cujas leis do apartheid consagravam na 

Constituição, as humilhações e as con-

dições de escravidão de facto em que 

viviam os negros, no extremo sul da 

África desde a chegada dos primeiros 

colonos brancos, em 1652. Durante 

aquela campanha, Mandela revelou ter 

um talento histriónico (o seu biógrafo 

oficial, Anthony Sampson, qualificou-

-o de “mestre do imaginário político”) 

que lhe seria útil muito tempo depois, 

quando saiu da prisão na era da tele-

visão globalizada. Quando lançou a 

campanha, em 1952, conseguiu garan-

tir a presença de um grande número 

de fotógrafos da imprensa ao atear 

fogo no seu passe, uma caderneta de 

identificação que era uma ignominia 

do apartheid, enquanto mostrava um 

imenso sorriso zombeteiro. A fotogra-

fia, publicada por todo o lado, electri-

zou a população negra, e dezenas de 

milhares de pessoas seguiram o seu 

exemplo. 

A autoconfiança do jovem Mandela 

raiava o descaramento. Numa reunião 

do comité executivo do ANC, em me-

ados dos anos 50, ofendeu os líderes 

da organização quando proferiu um 

discurso no qual previu, com uma cla-

rividência extraordinária, que um dia 

seria o primeiro presidente negro da 

África do Sul. 

Naquela época, com uma presença 

sempre visível na primeira linha de re-

sistência ao apartheid, vestia-se como 

um milionário. Os seus fatos eram fei-

tos no mesmo alfaiate do rei do ouro e 

dos diamantes da África do Sul, Har-

ry Oppenheimer, e nunca deixou de 

ser o Dom Juan no seu círculo social 

nas suas incursões na vida nocturna 

de Johanesburgo. As fotografias dos 

anos 50 mostram um homem com o 

ar confiante de uma estrela romântica 

de Hollywood. As mulheres apaixona-

vam-se por ele, entre elas, Winnie Ma-

dikizela. E ele, que era casado e com 

filhos, também se apaixonou por ela. 

Winnie era a Ava Gardner do Soweto, 

e ele, o Clark Gable. Mandela divor-

ciou-se da primeira mulher, Eveline, 

e se casou com Winnie, com quem 

teve duas filhas, mas às quais, como se 

queixariam mais tarde, ele pouco via, 

sobretudo depois de ter sido nomeado 

comandante-chefe do novo braço mi-

litar do ANC, o Umkhonto we Sizwe 

(A Lança da Nação), em 1961, e se viu 

obrigado a ir para a clandestinidade. 

“Tomaremos o poder no esti-
lo Castro” 
O seu lado vaidoso prejudicou-o. De-

terminado a ser um Che Guevara, 

adoptou um slogan popular na época, 

“Tomaremos o poder no estilo Cas-

tro”, e insistia, contra as advertências 

dos seus amigos, em usar uniformes 

revolucionários de cor verde todas as 

vezes que aparecia em público, apesar 

de a polícia o ter apontado como o ho-

mem mais procurado da África do Sul. 

A sua incapacidade de manter a discri-

ção exigida pelas circunstâncias foi um 

dos motivos que levaram à sua prisão, 

em 1962: permaneceu 27 anos e meio 

atrás das grades.

A prisão moderou-o, ensinou-o a ca-

nalizar para objectivos políticos realis-

tas o seu talento para o palco e as suas 

artes de sedutor. Entrou cheio de fúria 

e saiu sábio, mas sempre impulsiona-

do pela convicção heroica de que a 

safa que obteve no seu julgamento em 

1964, quando o condenaram à prisão 

perpétua em vez da morte, como se 

previa, o obrigava a cumprir o seu des-

tino como redentor futuro do seu povo. 

A grande lição que assimilou foi que o 

inimigo não seria derrotado pelas ar-

mas; que teria de convencer um dia os 

sul-africanos brancos a entregarem o 

poder voluntariamente, para que eles 

mesmos acabassem com o apartheid. 

A prisão, a pequena cela em que viveu 

na ilha de Robben durante 18 anos, foi 

o seu centro de treino para a grande 

empreitada que o aguardava lá fora. 

A primeira lição, decidiu, teria de ser 

“conhece o teu inimigo”. Para decep-

ção de alguns outros presos, dispôs-se 

a aprender o afrikaner (“a língua dos 

opressores”) e ler livros sobre a história 

dos afrikaners. E depois propôs-se a 

conquistar os carcereiros, porque pen-

sou que seria a forma de conhecer as 

vaidades, os pontos fortes e fracos dos 

brancos em geral, para estar mais bem 

preparado quando chegasse o momen-

to de tentar que cedessem aos seus 

desejos. 

O truque era não perder jamais a sua 

dignidade nem os seus princípios, ne-

gar-se a ser intimidado, e tratar com 

respeito todos os que o rodeavam, com 

o “respeito normal e corriqueiro” que 

Walter Sisulu disse numa ocasião ser 

o prémio pelo qual havia lutado du-

rante os seus 60 anos de dedicação à 

política. Essas qualidades, unidas aos 

seus modos majestosos, lhe permi-

tiriam conquistar os dois primeiros 

membros do governo branco com 

quem ele ou qualquer outro dirigen-

te negro tiveram contacto. Durante os 

últimos cinco anos de prisão, realizou 

mais de 70 reuniões secretas com o 

ministro da Justiça, Kobie Coetzee, e 

o chefe nacional dos serviços de inte-

ligência, Niel Barnard. O objectivo das 

reuniões era explorar a possibilidade 

de um acordo político entre negros 

e brancos. Enquanto ia ganhando a 

confiança desses dois obscuros per-

sonagens (considerados monstros por 

todo o mundo durante os turbulentos 

anos 80), consolidou a sua autoridade 

sobre os demais presos políticos, do 

mesmo modo como faria depois com 

a população negra em geral. Perguntei 

a Coetzee sobre aqueles encontros e, 

como Reinders, ele chorou ao se lem-

brar de Mandela, a quem definiu como 

a “encarnação das grandes virtudes ro-

manas: dignitas, gravitas, honestas”. 

Barnard não foi capaz de chorar, mas 

esteve a ponto, e durante as sete horas 

em que conversámos sempre se referiu 

a Mandela como “o velho”, como se 

estivesse a falar do próprio pai.  
Ao ser libertado, no dia 11 de Feverei-

ro de 1990, Mandela empreendeu uma 

marcha triunfal por toda a África do 

Sul, para a qual estabeleceu uma men-

sagem muito nítida de reconciliação 

e desafio. Não era nenhum Gandhi, 

e negou-se a pedir o fim da “luta ar-

mada” – que havia sido principalmente 

simbólica - enquanto o governo não 

desse sinais inequívocos de se compro-

meter com uma democracia de pleno 

direito, na qual se aplicasse o princí-

pio de uma pessoa, um voto. Não teve 

outra alternativa, porque o presidente 

F.W. de Klerk, a quem descreveu com 

elegância (e astúcia) como um “ho-

mem íntegro”, acreditou de início que 

se iria safar com alguma fórmula sui 
generis, semidemocrática, que contem-

plasse os “direitos da minoria” e asse-

gurasse e perpetuasse os privilégios 

dos brancos. As negociações que se de-

senrolaram durante os quatro anos se-

guintes foram duras, mas nem de lon-

ge tão duras quanto aquilo que estava 

a ocorrer nos bairros negros, sobretudo 

na periferia de Johanesburgo. Os últi-

mos estertores da besta do apartheid 

manifestavam-se como uma tentativa 

organizada de atrapalhar a transição, 

orquestrada por forças obscuras do 

aparato de segurança, aliadas com a 

organização negra conservadora Inka-

tha, cujo líder, Mangosuthu Buthelezi, 

zulu de extrema-direita e beneficiário 

do sistema de “bantustões” do apar-
theid, tinha tanto medo de um gover-

no do ANC quanto qualquer branco. 

As matanças no Soweto e outras áreas 

chegaram a uma dimensão inédita na 

África do Sul desde a Guerra dos Bóe-

res, quase 100 anos antes.

Mandela clamava em público, indig-

nava-se contra De Klerk em privado, 

e os seus colegas do executivo nacional 

do ANC precisavam contê-lo para que 

não cancelasse as negociações; para 

que a sua ira, que às vezes o cegava, não 

o fizesse recorrer a um enfrentamento 

aberto. Entretanto, quando chegou a 

prova definitiva, soube manter a cabe-

ça fria e deu a sua bênção a um acordo 

transcendental, pelo qual o primeiro 

governo eleito democraticamente no 

país seria uma coligação com os minis-

térios repartidos em função do percen-

tual de votos obtido por cada partido.

Estendeu a mão a uma África do Sul 

branca bastante pacificada, conven-

cendo a sua própria gente a fazer outra 

concessão num assunto que tocava o 

coração de todos os sul-africanos.

Nkosi Sikelele  
Foi numa reunião do executivo nacio-

nal do ANC, quatro meses antes das 

históricas eleições de Abril de 1994. 

Sem duvidar nem por um momento 

que o ANC ganharia as eleições, o 

tema concreto na agenda era a postura 

que o novo governo deveria adoptar 

sobre a delicada questão do hino na-

cional. O velho hino era claramente 

inaceitável. Die Stem era uma melo-

dia séria e marcial, que louvava Deus 

e exaltava as conquistas de Retief, Pre-

torius e os demais vootrekkers (pionei-

ros bóeres) que haviam feito a Grande 

Marcha para o norte no século XIX, 

esmagando a resistência dos negros. O 

hino extraoficial da África do Sul ne-

gra, Nkosi Sikelele, era a emocionante 

manifestação de um povo sofredor  e 

que ansiava por liberdade.

A reunião acabava de começar quan-

do entrou um assistente para informar  

Mandela que um chefe de Estado es-

tava ao telefone. Ele saiu da sala e os 

trinta e tantos homens e mulheres do 

órgão supremo do ANC continuaram 

a reunião sem ele. Havia um consen-

so esmagador a favor de eliminar Die 

Stem e substituí-lo pelo Nkosi Sike-

lele. Tokyo Sexwale, ex-prisioneiro da 

ilha de Robben e membro relevante do 

Comité Executivo Nacional, recorda-

-se muito bem da atmosfera da reu-

nião durante a ausência de Mandela.

“Estávamos deleitando-nos”, contou-

-me. “É o fim dessa canção Die Stem”, 

dizíamos. “O fim. Acabou. Neste país 

vamos cantar Nkosi Sikelele e nada 

mais”. Estávamos divertindo-nos!” Aí 

Mandela voltou. “Estávamos todos 

como crianças de escola primária”, 

dizia Sexwale, um homem grande e 

forte, com uma bela voz de orador. 

“Ele perguntou como iam as nossas 

discussões e lhe dissemos que havía-

mos tomado uma decisão. Ele disse: 

“Pois sinto muito. Não quero ser gros-

seiro, mas...” Meu Deus, todos quería-

mos que o chão nos engolisse. “Acho 

que devo expressar o que penso sobre 

essa moção. Nunca pensei que pes-

soas experientes como vocês fossem 

tomar uma decisão de tal magnitude 

sobre um tema tão importante sem 

sequer esperar pelo presidente da sua 

organização””. E então, em tom mais 

severo e de professor de escola, que 

jamais os seus colegas do ANC o ha-

viam visto utilizar, expôs o seu ponto 

de vista. “Essa canção que vocês des-

cartam com tanta facilidade contém as 

emoções de muitos daqueles aos quais 

vocês ainda não representam e, de 

uma só penada, vocês querem tomar 

uma decisão que destruiria a própria 

base - a única - sobre a qual estamos 

a construir o país: a reconciliação”. Os 

homens e mulheres da comissão exe-

cutiva nacional do ANC, muitos deles 

muito conhecidos na África do Sul, 

considerados heróis e heroínas da luta, 

encolheram-se de vergonha. Mandela 

propôs que, quando fossem celebra-

das eleições e para o futuro, a África 

do Sul tivesse dois hinos, que seriam 

tocados um após o outro em todas as 

cerimónias oficiais, desde as posses 

presidenciais até aos jogos de râguebi: 

o Die Stem e o Nkosi Sikelele. Der-

rotados moralmente, esmagados pela 

lógica do argumento de Mandela, os 

combatentes da liberdade renderam-

-se de forma unânime. Sexwale ria às 

gargalhadas anos depois ao recordar o 

desconcerto que tinha sentido ao ver 

como Mandela os havia manipulado. 

“Jacob Zuma, que presidia a reunião, 

disse: “Bom, eu acho... acho... acho que 

a coisa está clara, camaradas. Acho que 

a coisa está clara...”. Ninguém levan-

tou um dedo para se opor.” 

Os membros do executivo nacional 

capitularam por completo frente à ira 

de Mandela, porque compreenderam 

de imediato que o seu afã de vingança 

sobre a questão do hino branco havia 

sido pueril, que a resposta política com 

mais visão de futuro ao dilema que es-

tavam a debater era a solução madu-

ra e generosa que defendia Mandela. 

Mas cederam também porque, depois 

das suas actuações magistrais ao sair da 

prisão, eles haviam aprendido a acei-

tar que “o velho” era muito mais hábil 

do que qualquer um deles na moderna 

arte do simbolismo político. A impor-

tância do hino era a de criar um espí-

rito nacional, a possibilidade de exer-

cer a persuasão política apelando às 

emoções das pessoas. Essa era, como 

haviam compreendido os demais di-

rigentes do ANC, a essência do seu 

talento político, a faceta na qual supe-

rava de longe todos os outros. O pró-

prio Mandela disse-me, durante uma 

das conversas que tivemos na sua casa, 

que havia passado um sermão ao co-

mité executivo sobre a necessidade de 

conquistar os afrikaners, de demons-

trar respeito pelos seus símbolos, de 

se esforçar para incluir umas quantas 

palavras em afrikaner ao começar um 

discurso. “Você não está a falar-lhes 

ao cérebro”, disse, “está a falar-lhes ao 

coração”.

Springboks: de símbolo odia-
do ao instrumento de unida-
de  
Ele fez o mesmo, com um êxito ainda 

mais espectacular, no ano em que as-

sumiu a presidência, durante o Mun-

dial de Râguebi, que pela primeira vez 

acontecia na África do Sul. Conseguiu 

a incrível proeza de convencer a sua 

própria gente a torcer pelos Spring-

boks, a selecção sul-africana, fazendo 

assim com que um dos símbolos mais 

odiados da opressão do apartheid se 

transformasse num instrumento de 

unidade. Embora só houvesse na equi-

pa um jogador que não era branco, os 

negros, conclamados por Mandela, 

adoptaram os Springboks e começa-

ram a considerá-los representantes 

lógicos da nova bandeira nacional. É 

impossível esquecer como, na final 

de Johanesburgo, vencida pela Áfri-

ca do Sul, praticamente toda a mul-

tidão de brancos (os fans do râguebi  

não tinham estado propriamente na 

vanguarda progressista das questões 

raciais durante os anos do apartheid) 

gritava o seu nome. “Nelson! Nelson! 

Nelson!” Quando Mandela entregou 

a taça ao capitão da selecção, François 

Pienaar, um loiro grandalhão filho 

do apartheid, disse-lhe: “Obrigado, 

François, pelo que você fez pelo nosso 

país”. “Não senhor presidente”, res-

pondeu Pienaar, com enorme presença 

de espírito. “Obrigado ao senhor pelo 

que fez pelo nosso país.” Naquele dia, 

provavelmente o mais feliz - e, sem 

dúvida, o de maior unidade patriótica 

- da história da África do Sul, Man-

dela cumpriu a sua missão duplamente 

impossível de liderança política. Con-

venceu todo um povo, o povo com a 

maior divisão racial da Terra, a mudar 

de opinião.  
O objectivo fundamental de Mandela 

durante os seus cinco anos como pre-

sidente foi cimentar as bases da nova 

democracia e afastar a perspectiva de 

uma contrarrevolução terrorista arma-

da de extrema-direita.  E conseguiu. 

A África do Sul, apesar de todos os 

problemas que tem hoje (problemas 

que compartilha com dezenas de pa-

íses, depois de se ter desfeito da épica 

e terrível singularidade que em outros 

tempos a distinguia do resto do mun-

do), é uma democracia estável, muito 

mais respeitosa com o Estado de Di-

reito e da liberdade de expressão do 

que, por exemplo, a Rússia, outro país 

que acabou com anos de tirania mais 

ou menos na mesma época. Já foi dito, 

e certamente continuará a dizer-se por 

muito tempo, que Mandela poderia 

ter feito mais para remediar as injus-

tiças económicas do apartheid. Talvez, 

mas num país com elevado índice de 

natalidade e sem cifras de crescimen-

to económico comparáveis, esse era 

um desafio praticamente impossível. 

O melhor que se pode dizer é que a 

presidência de Mandela viu o apare-

cimento de um novo e poderoso fe-

nómeno social inimaginável nos anos 

do apartheid: uma classe média negra 

florescente. Poderia ter-se promovido 

toda uma redistribuição da riqueza 

nacional, mas isso certamente teria 

provocado o que ele mais temia: uma 

guerra civil entre raças. A economia 

que sobrasse depois disso teria sido 

uma economia de cemitério. Aquilo 

por que Mandela lutou a maior parte 

da sua vida foi a democracia e, uma vez 

conquistada, a sua prioridade passou a 

ser a paz.

Uma paz como a que pactuou com 

John Reinders, cujo tratamento por 

parte de Mandela ilumina a grande 

lição que ele oferece a todas as pessoas 

de qualquer lugar, sejam elas lideran-

ças políticas ou de esferas menos am-

biciosas da vida. Sempre foi coerente 

com o que pregava e o que praticava. 

Falava de justiça e respeito, e tratava 

todo o mundo, por humilde que fosse 

a sua condição ou por irrelevante que 

fosse para os seus objectivos políticos 

ou pessoais, com a mesma considera-

ção. Um ano depois de Mandela deixar 

a presidência, Reinders, que continuou 

a trabalhar sob as ordens do seu su-

cessor, Thabo Mbeki, recebeu um te-

lefonema do seu antigo chefe. Queria 

saber se ele podia ir comer a sua casa 

com a família no domingo seguinte. 

Reinders compareceu com a sua espo-

sa e seus dois filhos, acreditando que 

se tratava de uma reunião ampla. Mas 

não, Mandela havia convidado sim-

plesmente a família dele.  
No início da refeição, Mandela levan-

tou a taça e, dirigindo-se à mulher e 

aos filhos de Reinders, lhes pediu per-

dão por tê-los privado por tanto tem-

po da companhia do seu pai e marido. 

“Mas ele cumpriu as suas obrigações 

de maneira esplêndida. Esplêndida!” 

Reinders, que voltava a chorar lem-

brando a história, contou-me que, de-

pois da refeição, Mandela os acompa-

nhou até a rua e ficou acenando com a 

mão enquanto se afastavam de carro. 

Em certa ocasião, perguntei ao arce-

bispo Desmond Tutu - prémio Nobel 

da Paz como Mandela, e uma das pes-

soas que o conheciam mais de perto – 

se ele poderia definir-me a sua melhor 

qualidade. Tutu pensou por um mo-

mento e então, com ar vitorioso, pro-

nunciou uma palavra: magnanimida-

de. “Sim”, repetiu, da segunda vez em 

tom mais solene, quase num sussurro: 

“Magnanimidade!”. Um sinónimo de 

magnanimidade poderia ser grandeza.  

É possível que nunca mais voltemos a 

ver ninguém igual. 
*jornalista e autor do livro “Conquistando o 

Inimigo – Nelson Mandela e o Jogo que Uniu 
a África do Sul”.  
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O balanço das Autárquicas
Por Daviz Simango*

Uma vez, um sábio homem 

afirmou: “Se queremos pro-

gredir, não devemos repetir a 

história, mas fazer uma his-

tória nova”. Nos últimos tempos, es-

tamos a ver uma nova história nascer 

em Moçambique. Dia-a-dia, passo-a-

-passo, nosso povo tem mostrado que 

uma nova era de governação está em 

curso.  

E, para se mudar a história, é preciso 

ter coragem: coragem de enfrentar os 

desafios de um processo eleitoral difí-

cil e desigual, com perseverança e uti-

lizando as armas pacíficas que a nossa 

Constituição nos garante.  

Essa sempre foi a bandeira do MDM. 

E, se alguém ainda duvida de que o 

povo está a despertar, encontrou a 

resposta no dia 20 de Novembro e 

nos dias que se seguiram, no dia 1 

de Dezembro em Nampula: mesmo 

tolhidos em seus direitos pela fraude 

e pela violência, que feriu e ceifou vi-

das, Moçambique quer mudança e o 

MDM é a voz dessa mudança, do Ro-

vuma ao Maputo. Foram os jovens e 

os velhos, as mulheres e os homens de 

todas as religiões e de todas as partes 

do país que mostraram a sua força.

Esta é a altura oportuna para agra-

decermos ao sofrido povo moçambi-

cano pela forma corajosa com que se 

expressou durante todo o ciclo elei-

toral. A despeito de manobras clara-

mente identificadas visando limitar o 

número, intimidar, cercear a vontade 

popular, o povo resistiu, recenseou-se, 

votou.

Sangue inocente foi derramado. For-

ças policiais cumprindo ordens dos 

que não são democratas nem con-

seguem admitir que o povo ganhou 

consciência plena de seus direitos, as-

sassinaram barbaramente filhos queri-

dos desta terra.

Rendemos a nossa homenagem a estes 

novos heróis desta pátria de todos. O 

seu voluntarismo, os seus sacrifícios 

jamais serão esquecidos. É todo um 

povo que viu alguns dos seus filhos 

serem metralhados na defesa de seus 

justos direitos. O direito de escolha de 

seus representantes inscrito na lei mãe 

vingou e assustou de maneira profun-

da os defensores de uma ordem injusta 

que julgavam perpétua.

Ninguém tem mandato 
para cavalgar o povo 
Ninguém tem o mandato de cavalgar 

o povo e, nesse sentido, o MDM as-

sume de forma clara e inequívoca sua 

missão de aglutinador da vontade dos 

moçambicanos na luta por um país 

de justiça, liberdade, cidadania plena, 

desenvolvimento inclusivo, tolerante e 

de democrático.

Estamos convictos de que a luta por 

“Moçambique para Todos” avança 

inexoravelmente. Os obstáculos são 

inúmeros mas conforme foi expresso 

pelo voto dos moçambicanos no dia 

20 de Novembro de 2013, e agora no 

primeiro dia de Dezembro, a vitória 

dos justos anseios dos moçambicanos 

está ao nosso alcance.

A esperança de que falamos é algo 

tangível e havendo engajamento con-

tinuado de todos a justiça voltará a ser 

vivida pelos moçambicanos.

Quem está contra a vontade popular 

urdiu e executou manobras inconfes-

sáveis para assegurar uma vitória arti-

ficial, ensanguentada, fraudulenta.

O MDM na sua luta política mostrou 

que existe e pulsa no seio dos moçam-

bicanos.

Os resultados anunciados pela CPE 

e STAE são claramente diferentes 

dos votos expressos pelos cidadãos 

votantes. Está clara a interferência e 

instrumentalização de órgãos estatais 

e de soberania em defesa de interes-

ses de um grupo de pessoas que têm 

medo da democracia, da justiça, da 

transparência e direitos políticos dos 

moçambicanos.

A batalha é longa e permanente. Não 

somos um partido político de chora-

mingões nem de comodistas. Quando 

reclamamos fazemo-lo porque é nossa 

obrigação defender o voto depositado 

pelos cidadãos. 

Defraudar as expectativas dos mo-

çambicanos é o que fazem aqueles 

falsos democratas que utilizam o jogo 

sujo e cobarde para derramar o san-

gue de seus compatriotas, tudo para se 

manterem no poder.

Temos inúmeras provas da actuação 

desproporcional, orquestrada para vi-

ciar os resultados em diversos municí-

pios. São práticas que se repetem pelo 

governo do dia, através do uso dos re-

cursos que deveriam ser do povo, para 

se perpetuarem no poder. As provas 

estão connosco, as cópias dos editais 

verdadeiros estão em nosso poder, 

provas audiovisuais e depoimentos de 

cidadãos estão em nosso poder, as no-

tícias apresentadas pela imprensa são 

públicas e demonstram o carácter di-

tatorial com que o governo da Frelimo 

tenta se manter, a qualquer custo. 

Aos militantes, simpatizan-
tes e eleitores do MDM 
Quero, em primeiro lugar, pedir um 

minuto de silêncio pelas vítimas ino-

centes, entre jovens e crianças, covar-

demente assassinados pela FIR - For-

ça de Intervenção Rápida, na Beira, 

em Mocuba, no Gurué, no Dondo 

e em Quelimane, enquanto estavam 

exercendo seus direitos de cidadãos. 

Solidarizo-me com os diversos colegas 

presos duma forma injusta, apontados 

a dedo pelos carrascos da FRELIMO, 

de modo a passarem noites e dias nas 

diversas cadeias do país sem acusação 

formal, com o objectivo de lhes incu-

tir o medo e retirar-lhes as liberdades 

constitucionais e legais, passando dias 

nas celas mediante um olhar cúmplice 

das autoridades judiciais amputadas e 

abstendo-se das suas responsabilida-

des profissionais.

À Imprensa Nacional e 
Internacional 
É preciso reconhecer sempre que, so-

mente com imprensa livre e crítica se 

faz a democracia e muitos de vós, jor-

nalistas imparciais e comprometidos 

com a verdade, foram e são as grandes 

testemunhas, tanto das festas e da ale-

gria pela mudança, quanto da fraude 

orquestrada pelo partido no poder e 

pela violência cometida contra os nos-

sos irmãos.  

Em nome do MDM rogo-vos que 

não se calem nunca, diante das injus-

tiças e das irregularidades do mundo. 

Sois a voz daqueles que não têm voz.  

Às Organizações da 
Sociedade Civil, aos 
observadores e ao Corpo 
Diplomático acreditado em 
Moçambique,  
Em todos os países livres do mundo, 

as Organizações da Sociedade Civil 

são importantes instituições que aju-

dam a manter o equilíbrio social, ac-

tuando onde o Estado, muitas vezes, 

deixa lacunas. Sois vós que podeis re-

forçar o coro das vozes que denunciam 

as arbitrariedades cometidas em nosso 

país.  

A diplomacia é uma arte que pressu-

põe a condução positiva das relações 

entre os países. Aos países amigos e 

parceiros de Moçambique, acreditados 

em nosso país, apelo para a responsa-

bilidade de manifestarem-se em prol 

da verdade e pela manutenção de uma 

democracia efectiva. Moçambique 

tem apresentado algum crescimento 

e isso é fundamental para as boas re-

lações, mas no mundo moderno, cres-

cimento sem responsabilidade social, 

sem garantia do Estado Democrático 

de Direito, é como a árvore sem raízes, 

que não se mantém no solo à primeira 

tempestade.  

Rogo-vos que estejam presentes na 

discussão dos assuntos relativos a este 

momento tão importante na história 

de Moçambique, manifestando-se 

pelo apuramento da verdade dos fac-

tos que garantiriam a vontade sobera-

na do povo, onde comprovadamente 

houve fraude eleitoral.

À CNE - Comissão Nacional 
de Eleições, ao STAE - 
Secretariado Técnico de 
Administração Eleitoral, ao 
Conselho Constitucional
Os orgãos eleitorais devem garantir 

os mecanismos necessários para que 

o povo expresse sua vontade soberana; 

jamais deveriam agir de maneira par-

cial, independentemente das motiva-

ções individuais. Na qualidade de um 

partido legitimamente constituído, 

que cumpriu todas as obrigações de-

terminadas pela lei para concorrermos 

às eleições em todas às 53 autarquias, 

o partido MDM NÃO RECONHE-

CE os resultados falseados nos mu-

nicípios de Maputo Cidade, Gurué, 

Mocuba, Milanje, Alto Molócuè, 

Dondo, Marromeu, Gorongosa e Chi-

moio; exigimos que sejam tomadas as 

providências no sentido de que sejam 

observadas as condições em que se re-

alizaram as eleições nessas autarquias 

e que se comprove qual era a vontade 

soberana dos cidadãos. Também exi-

gimos que os crimes cometidos contra 

os cidadãos inocentes sejam apurados 

e os culpados, que sejam punidos nos 

princípios da lei, sem distorções da 

realidade.

O nosso corpo jurídico já está a tomar 

todas as providências protocolares 

para, dentro da ordem e na defesa dos 

seus direitos, cobrar as acções repara-

doras ao processo eleitoral. A vós, que 

antes de serem membros de qualquer 

instituição são irmãos moçambicanos, 

rogo-vos que não manchem ainda 

mais o nome do nosso país, compac-

tuando com a farsa que se instituiu em 

diversos lugares.  

Se o MDM conseguiu lograr vitórias 

na Beira, Quelimane e em Nampula, 

foi porque os números que nos deram 

a vitória eram tão distantes do segun-

do lugar, que a fraude não conseguiu 

silenciar. Mesmo sob a violência da 

FIR, ao serviço de um governo cen-

tral, que desferiu as bombas de gás 

lacrimogéneo, granadas, as pancadas 

e as balas, contra membros, contra 

nossos irmãos que foram feridos e 

que perderam a vida, ainda assim 

não conseguiram amedrontar o nosso 

povo, que já comprovou ser a gestão 

do MDM uma forma de governação 

diferente, preocupada com as pessoas 

e sem o uso da mão forte que ame-

dronta, que coíbe, que explora.

Ao contrário, em Nampula as autori-

dades policiais procuram limpar a nó-

doa; esperemos que no futuro encon-

trem uma postura verdadeiramente ao 

serviço do cidadão.

Às autoridades de justiça 
Ficou um registo cobarde das nossas 
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procuradorias não investigarem e agi-

rem como deviam, perante diversas 

provas e denúncias de irregularida-

des cometidas pelos órgãos eleito-

rais competentes, desde colocação 

de membros de mesa de votação que 

não são eleitores, violando o artigo 10, 

e alínea a), do nº 1, do artigo 90 da 

Lei nº 7/2013 de 22 de Fevereiro; as 

detenções arbitrárias dos delegados 

de candidaturas membros do MDM; 

existência de boletins extras nos bol-

sos dos membros das assembleias de 

votação já votados e de outros cida-

dãos estranhos na gestão de material 

eleitoral, cujos boletins ficavam nas 

mãos dos órgãos eleitorais, as inva-

lidações de votos transformando-os 

em nulos; a instrumentalização dos 

MMV para invalidarem editais desfa-

voráveis ao partido no poder e trocá-

-los por outros dados; o transporte de 

cidadãos não eleitores e a produção de 

cartões de eleitores a margem da Lei 

nº 5/2013 de 22 de Fevereiro.

O olhar cúmplice em relação aos 

membros do MDM presos pelos po-

lícias sem mandato judicial; a demora 

na libertação dos mesmos com jogos 

de ping-pong procuradoria versus 

tribunal, a negação de membros do 

MDM gravemente feridos à assistên-

cia médica retendo-os nas celas das 

esquadras à sorte de Deus, violando 

princípios elementares de direito à 

vida sem responsabilização dos cati-

vantes, enfim, a ausência de coragem 

para realizarem o trabalho em tempo 

útil com profissionalismo e indepen-

dência. 

Gostaríamos de encorajá-los a luta-

rem para se libertarem das amarras e 

que pautem por estar do lado justo e 

façam por cumprir a justiça.

Ao Governo da Frelimo e 
do Presidente Armando 
Guebuza
Já é tempo de perceber que não há 

mais lugar no mundo para o mode-

lo de governação que se enfeite de 

democrático, mas que conduz a sua 

política baseada na opressão de seu 

povo, sem distribuição de renda, sem 

políticas públicas que incluam o cida-

dão no progresso do país. Está na hora 

de perceber que não há mais lugar 

para dilapidação das riquezas do nos-

so país, em benefício de um pequeno 

grupo, enquanto o povo não tem aces-

so ao pão, aos hospitais, à educação, 

enquanto nossos jovens não têm aces-

so às oportunidades de trabalho e nos-

sas crianças não têm garantias de um 

futuro, enquanto a violência e o crime 

organizado invadem nossas cidades, 

deixando a todos expostos e indefesos.  

Para ser um líder, um grande líder, é 

preciso ter a humildade de reconhecer 

que o mundo avança, que as pessoas 

querem mudança. Por isso, faço um 

apelo ao Sr. Presidente da República, 

para que termine o seu legado garan-

tindo um processo justo e transparen-

te, pacífico e que respeite as escolhas 

do povo. É o representante máximo 

do Executivo Nacional, e como repre-

sentante, precisa de honrar o significa-

do dessa palavra.  

A todos os concidadãos do 
nosso amado Moçambique
O MDM surgiu no cenário político 

nacional como partido político em 

virtude de uma vontade inabalável do 

povo ver restituída a sua dignidade. 

De modo efectivo e coerente se tem 

afirmado como partido que quer ul-

trapassar slogans, dogmas e demago-

gias baratas.

Perguntaram-me porque o MDM 

decidiu candidatar-se mesmo sob a 

polémica da paridade de membros 

na CNE. Porque não boicotamos as 

eleições?  

Primeiramente, porque esta foi uma 

decisão soberana da maioria dos 

membros do partido e, se somos um 

partido que leva a democracia no pró-

prio nome, precisamos acima de tudo 

dar o exemplo.  

Segundo, porque essas decisões fo-

ram tomadas com base num princípio 

muito simples: para se lutar de facto, 

para se fazer as mudanças de facto, é 

preciso ir à guerra com as armas legí-

timas. A luta pela garantia das eleições 

começou há muito tempo quando, na 

Assembleia da República, mesmo com 

uma bancada modesta, nossos grandes 

Deputados despenderam dias e noites 

de estudo da lei e horas e horas de 

discussões no plenário para lutar por 

mudanças na Lei Eleitoral.  

Não conseguimos tudo, mas consegui-

mos avanços significativos e a questão 

da paridade do número de represen-

tantes por partido, não era e nunca foi 

motivo para um boicote às eleições. 

Como todos comprovaram, mesmo 

que houvesse o mesmo número de 

representante de cada um dos três 

partidos com assentos na bancada, as 

fraudes e a violência teriam aconteci-

do do mesmo modo, porque o que foi 

desrespeitado foi a Lei.  

Em vez de nos abstermos, de lavar-

mos as nossas mãos sobre o destino do 

nosso país, o MDM achou por bem 

ir em frente, organizar-se e enfrentar 

o escrutínio nos 53 círculos eleito-

rais, enfrentando com coragem essa 

luta difícil. Só assim, chegamos hoje, 

expondo as manchas de um processo 

eleitoral viciado. Mas com os avanços 

da Lei e as provas recolhidas temos os 

elementos para lutarmos com as ar-

mas pacíficas da democracia.  

Continuaremos a lutar para que o 

STAE tenha outra postura, pois ficou 

provado mais uma vez a partidariza-

ção das instituições públicas, e que 

elas não se conseguem libertar das 

amarras dos golpistas dos interesses 

colectivos da nação. 

Somente participando no processo 

eleitoral, pudemos dar ao povo a pos-

sibilidade de se manifestar, indo às 

assembleias de voto, dando o seu con-

tributo à sociedade e mostrando que o 

povo quer mudanças de facto.  

Cabe a nós e a toda a oposição res-

ponsável, que se sentiu lograda pelas 

inúmeras confirmações de fraudes, 

apelar e exigir processos transparen-

tes. Se todos nos recusássemos a par-

ticipar das eleições e pegássemos em 

armas, o que seria do futuro do nosso 

país?  

A nossa luta agora é nos tribunais, é 

com as manifestações populares, é 

com os olhos e ouvidos da imprensa 

de credibilidade, é apelando aos orga-

nismos da sociedade civil. Incansavel-

mente, sem medo vamos continuar a 

luta!

Compatriotas, gostaria de tomar este 

momento para endereçar a nossa so-

lidariedade para com as famílias enlu-

tadas no acidente de viação do voo da 

LAM e outros resultantes do conflito 

político-militar, a todos endereçamos 

as nossas sentidas condolências e que 

deus dê eterno descanso às vítimas.

Termino lembrando que o próximo 

ano será mais um ano eleitoral, onde 

seremos chamados a fazermos uma 

opção, olhando para as futuras gera-

ções e o caminho que Moçambique 

deve levar. Daí e duma forma informal 

convidamos aos moçambicanos a se 

recensearem no processo que começa 

no próximo mês de Janeiro de 2014. 

*Texto editado pelo SAVANA da procla-
mação feita em Maputo a 03.12.13
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Os resultados destas eleições 

autárquicas abriram uma 

nova e dourada página na 

história do país. O Movi-

mento Democrático de Moçam-

bique - MDM ganhou as cidades 

que constituem o eixo e espinha 

dorsal de desenvolvimento polí-

tico, económico, social e cultural 

de Moçambique. Estamos a falar 

das cidades da Beira, Quelimane e  

Nampula. Ganhou tudo, tanto nas 

presidências como nas Assembleias 

Municipais daquelas que são as ca-

pitais das províncias onde habita 

a maioria da população moçam-

bicana e onde residem as maiores 

riquezas do país.

Nas restantes 49 autarquias, o 

MDM conquistou espaço de gran-

de relevo nos assentos das Assem-

bleias Municipais. Mesmo nas ci-

dades de Maputo e Matola onde se 

supõe residir a maioria dos apoian-

tes e beneficiários da governação 

da Frelimo, o MDM foi expressivo. 

Mais do que uma vitória exclusiva 

daquele partido surgido há quatro 

anos é, sobretudo, vitória da fé dos 

moçambicanos na mudança. É sim, 

possível operar mudança através de 

uma acção política pacífica legiti-

mada por voto. Os moçambicanos 

podem, sim!

Quanto à Frelimo saíu perdedora. 

Fez extravagantes investimentos, 

movimentando recursos materiais 

e humanos, alguns desses meios de 

natureza pública. Gabinetes gover-

namentais ao mais alto nível foram 

encerrados e os seus quadros mobi-

lizados para os municípios para dar 

mais muscultura às brigadas locais, 

também formadas por quadros e 

bens do Estado. 

A Frelimo esqueceu que os recur-

sos mobilizados para a propaganda 

eleitoral são os mesmos que duran-

te cinco anos foram usados para 

afastar o partido do eleitorado. Es-

queceu a Frelimo que governar em 

democracia, é um mandato no fim 

do qual se exige contas que quando 

mal prestadas são chumbadas nas 

urnas. É o que aconteceu!

As Forças de Defesa e Seguran-

ça que em períodos eleitorais são 

usadas para criar um ambiente de 

medo e de ameaça são as mesmas 

que deviam servir para proteger os 

cidadãos no intervalo entre uma 

e outra eleição, ou seja, durante o 

mandato de governação. Mas que 

não o fazem.

A tentativa de manipular e falsear 

os resultados eleitorais só prova que 

durante o mandato de governação, 

a vida dos moçambicanos tem sido 

jogado em falso. Isso é cobrável e 

estas eleições autárquicas demons-

traram que os moçambicanos têm 

consciência e capacidade para exi-

gir conta certa.

Neste cenário em que a vontade 

popular pela mudança pacífica está 

mais que evidente e com as eleições 

gerais à porta o que é que ao Gue-

buza e Frelimo resta fazer? Conti-

nuarão a investir na militarização 

do país, apostando na guerra para 

solucionar diferendos políticos em 

detrimento do diálogo inteligente? 

O resultado destas eleições veio 

dissipar todas as dúvidas:- os mo-

çambicanos são amantes da paz 

e por via do voto podem mudar o 

sistema. Basta todos conconcorda-

mos no caminho pacífico porque 

“se você não mudar de direcção, é 

provável que acabe no lugar para 

onde está apontado”, vaticina um 

provérbio chinês.

De resto, temos a consciência que 

a mudança, por si só, não garante 

necessariamente o progresso, mas o 

progresso implacavelmente requer 

mudança, como já dizia o historia-

dor norte-americano, Henry Com-

mager.

Consciência da mudança!
Por Fernando Pengapenga

Cartas de leitores

Este Domingo, numa remota aldeia chamada Qunu, na pro-

víncia sul africana do Cabo Oriental, um caixão contendo os 

restos mortais de Nelson Mandela descerá alguns centímetros 

debaixo da superfície da terra, marcando a etapa final de uma 

vida de 95 anos cheios de episódios de alegria, de tristeza, de privação, 

de sacrifício, de lamentações, mas também de muitas vitórias.

Mandela jamais voltará para o convívio daqueles a quem durante qua-

se um século tocou os seus corações das mais diversas formas. 

Como disse o Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no seu 

elogio fúnebre a Nelson Mandela, não é fácil homenagear qualquer 

homem, “captar em palavras não só os factos e as datas que fazem uma 

vida, mas a verdadeira essência de uma pessoa – os seus momentos 

privados de alegria e de tristeza”.

Não haverá um formato específico de homenagear Mandela, um ho-

mem que com o seu pensamento e acção, transformou o mundo de 

uma forma que aqueles que o antecederam não o reconheceriam hoje.

Pelas suas acções, Mandela passou a ser cidadão sul africano apenas 

devido ao bilhete de identidade e do passaporte que o identificavam 

como tal. Mas na verdade, e na mais ampla dimensão do termo, ele era 

mais do que isso; um cidadão de todo o mundo, sobre quem crianças 

nas escolas aprendem a distinguir o mal do bem, do que é errado do 

que é correcto.

Por todas estas razões, há entre muitos a tentação de elevar Mandela 

ao estatuto de um  Santo.  Mas para esses, Madiba seria o primeiro a 

dizer que não é um Santo; que ele só fazia aquilo que considerava ser 

justo para o bem da humanidade.

É isso que revelou quando do banco dos réus, em 1964, disse ao juiz: 

“sempre defendi o ideal de uma sociedade livre e democrática, onde 

todas as pessoas vivem juntas em harmonia e oportunidades iguais. É 

um ideal pelo qual espero viver e alcançar. Mas se for necessário, é um 

ideal pelo qual estou preparado a dar a minha vida”.

Levaria 30 anos para que esse ideal se tornasse realidade. Em 1994, 

fruto do sacrifício de Mandela e de outros dos seus camaradas como 

Oliver Tambo, Walter Sisulu, Govan Mbeki, Chris Hani, Joe Slo-

vo e muitos anónimos de uma longa lista, a África do Sul saboreava 

a liberdade e democracia, tornando-se numa sociedade onde pretos, 

brancos, mestiços e indianos passavam a olhar para a coloração da sua 

pele como um mero acidente genético.

Mandela não só ajudou a libertar os sul africanos de raça negra. Con-

tribuiu também para a libertação dos brancos que viviam debaixo da 

árvore dos privilégios do apartheid. 

A sua grande visão permitiu-lhe ver que apesar dos novos instrumen-

tos de poder que assumia com o surgimento da liberdade, retaliar con-

tra os que injustamente o tinham tornado prisioneiro seria continuar 

a viver no cativeiro do rancor. Abraçou o caminho da reconciliação, 

mas sem nunca querer dar a pretensão de que o passado deve ser 

esquecido. Com isso, tornou a África do Sul uma das nações mais 

respeitadas do mundo.

É o que muitos líderes são incapazes de fazer. Os que foram oprimi-

dos no passado, não resistem à tentação de se tornarem os opressores 

de hoje. 

Como diria Obama no seu elogio, “há muitos entre nós que alegre-

mente abraçam o legado de reconciliação de Madiba, mas de forma 

apaixonada resistem até às mais modestas reformas que iriam desafiar 

a pobreza endémica e as crescentes desigualdades. Há muitos líderes 

que clamam solidariedade com a luta de Madiba pela liberdade, mas 

não toleram vozes discordantes dos seus próprios povos. E há muitos 

de nós que nos mantemos afastados, confortáveis na complacência ou 

no cinismo, quando as nossas vozes deveriam ser ouvidas”.

Entre muitos dos líderes presentes naquela cerimónia de homenagem 

a Mandela, havia alguns que cabem perfeitamente nesta descrição. 

Estavam lá por imperativos de formalidades protocolares, mas não 

pela convicção de que Mandela representa os seus próprios ideais. 

Muitos desses interpretaram o espírito de reconciliação de Mandela 

como uma fraqueza, porque para eles, os brancos que oprimiram os 

negros no passado, deveriam ser esmagados e atirados para o mar. 

Sem nunca terem tido a coragem de lhe dizer isso na cara, ostraciza-

vam-no na cobardia da sua privacidade. 

O espírito de Mandela não os quereria ver por perto.  Especialmente 

neste momento, que ele deve descansar em paz!

No espírito de Mandela
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Algumas pequenas hi-

póteses para serem 

testadas.

A pergunta que cada cidadão 

faz em época eleitoral é esta: 

“o que é que o partido X fez 

(pode fazer) para melhorar a 

minha vida?” Nos meios me-

nos letrados, especialmente nas 

periferias urbanas e nas aldeias, 

a pergunta torna-se pessoal: “o 

que é aquele (s) fez (pode fa-

zer/podem fazer/fizeram) por 

mim?”

Votos são tomadas de posição 

Perguntas, votos e mudança

unidas num arco-íris social, 

indo da pessoa ao grupo, à clas-

se e à cultura, que se aproxima 

de um termo médio de respos-

tas traduzido em vitórias e der-

rotas. 

Rotina, inércia e indiferença 

são propícias aos votos do fica-

-como-está. 

Mas em certos períodos de 

grande ansiedade, a esperança e 

a renovação pode vencer a ro-

tina, a inércia e a indiferença e 

trazer à ribalta política derrotas 

não previstas por certos parti-

dos habituados às vitórias.

Agora que partiste Vir-

gílio, um dia depois de 

Nelson Mandela, quero 

homenagear a humanida-

de de uma negra azul nascida de 

um desejo de democrática raiz na 

nossa terra independentemente de 

origem classe ou raça de um verso 

livre e de um voto para todos que  

no coração dos homens Nelson 

plantou, homem do mundo do seu  

Soweto e nosso planeta universal!

Quero saudar-te nele, Lemos po-

eta de Ibo a Paris, lembrando os 

laços multiplicados entre todos os 

lugares e homens! E em ti Madi-

ba, pai do nosso sul no centro do 

mundo ambos lutando de formas 

tão diversas pela liberdade: o mun-

Nelson & Virgílio
do em arco-íris de fraterna e so-

lidária irmandade está repleto de 

vossos  poemas  maravilhosos. 

Grandes homens são sempre po-

etas e lançam esta ponte ao pen-

samento: dai-nos a humildade de 

sermos maiores do que a injustiça 

da segregação, dai-nos a aprendi-

zagem do amor e que em todos 

caiba essa pequena bênção maior: 

de olharmos a nossa terra solidária 

nos afectos na emoção e no exem-

plo, que nelson ou que também 

virgílio, ou que virgílio nelsonhan-

do trazia em si que o virgílio que 

nelson habitava, o poeta, ou que 

nelson sonhando morou em vir-

gilios.

Amor entre os homens na australí-

rica dos seus, nossos, desejos   eter-

namente !

Nelson&Lemos juntos no verso 

desdobrado de quinta para sexta, 

cinco e seis de Dezembro, ao par-

tir não  partirão nunca deixando 

no coração dos homens a paz em 

chama acesa de um poema inter-

minável …. 

Que juntos, de tão diversos, mas 

ambos poetas, se sentem à direita 

de Deus!

6 de Dezembro de 2013           
  Ana Mafalda Leite

No trânsito parado de Co-
pacabana, o taxista olhava 
pela janela: “Meu deus, 
que maravilha.” Pensei 

que se referia à paisagem. Ele in-
sistiu: “Que bunda.”
1. Quando Monica Bellucci 

mudou-se para o meu bairro, co-

meçando a frequentar o ginásio 

em frente ao meu prédio, não só 

passei a ter um excelente tema de 

conversa de algibeira como esperei 

partilhar com ela a fila do super-

mercado. Vi o seu marido Vincent 

Cassel e os filhos várias vezes. Uma 

amiga, frequentadora do mesmo 

ginásio, disse-me que se cruza-

va com a atriz todos os dias. Não 

tive a mesma sorte. No entanto - a 

curiosidade obriga -, perguntei-lhe 

como era Monica Bellucci ao vivo, 

correndo numa passadeira ou pe-

dalando em seco. Ela respondeu: 

“Até que está bem para a idade”.

Para mim, está muito bem, e em-

bora não garanta que Monica 

Bellucci jamais tenha feito uma 

cirurgia plástica ou levado uma 

injecção de botox na testa, pelo 

menos, e ao contrário de algumas 

senhoras a partir de certa idade, 

não pertence ao grupo que o co-

mediante Bill Burr classifica como 

“mulheres mais velhas que se pare-

cem com mulheres de 28 anos que 

se parecem com lagartos”. 

Em sintonia com as rugas que tem 

na cara, Bellucci disse numa en-

trevista, pouco depois de se mudar 

com a família para o Rio: “Todos 

os países têm problemas, mas os 

brasileiros enfrentam os seus com 

poesia. E as mulheres exibem-se 

com qualquer tipo de corpo. É 

sexy”.

Do Brasil espera-se uma certa be-

leza feminina - a mulata do sam-

bódramo, a bunda dos anúncios da 

Reef, a “moça do corpo dourado 

As preparadas, as popozudas, as piriguetes e as raimundas
Por Hugo Gonçalves no Rio de Janeiro*

do sol de Ipanema”. Mas, tal como 

aconteceu com a actriz, foi a diver-

sidade de biótipos, e a forma como 

se exibem despreocupadamente, 

que mais me impressionou. Velhas 

com shorts de ganga e tatuagens 

românticas, negras cheias de pre-

gas reluzindo as nádegas imensas 

no areal, pancinhas gelatinosas 

com piercings relevando-se num 

top curto. Estas mulheres avançam 

na calçada com mais confiança do 

que uma modelo pueril desfilando 

como lhe mandaram. Estas cario-

cas sentem-se poderosas e apre-

ciadas. E têm a certeza de que um 

dia alguém escreverá uma música 

sobre elas. 

2. No trânsito parado de Copaca-

bana, o taxista olhava pela janela: 

“Meu deus, que maravilha.” Pensei 

que se referia à paisagem. Ele in-

sistiu: “Que bunda.” Foi então que 

vi uma bunda extraordinária, no 

tamanho e na forma, que contesta-

va os manuais de anatomia. O que 

para mim era estranho e exagera-

do, deleitava o motorista de táxi. 

No resto da viagem, explicou-me o 

que era uma “mulher fruta” - baila-

rinas do funk carioca, cujos glúte-

os, de tão grandes e rijos, parecem 

a criação de um cientista fetichista. 

As mulheres fruta celebrizaram-se 

na cultura popular, foram convida-

das para reality shows, desfilaram 

em escolas de samba.  Entre as 

preferidas dos tabloides: a Mulher 

Melancia e a Mulher Maçã.

O universo feminino é rico em de-

finições. Das clássica “raimunda” 

(feia de cara, mas boa de bunda), 

passando pelas “popozudas” (bun-

da grande) e pelas “trinca coxão” 

- rainhas da bateria das escolas 

de samba, musculadas como body 

builders -, existe um sem fim de 

tribos que, por vezes, nem sequer 

designam um tipo físico de mulher, 

mas uma atitude. Uma piriguete - 

termo que nasceu na Bahia, de “pe-

rigosa” - é uma mulher assanhada 

na postura e no exíguo tamanho 

da roupa, com saltos de vertigem e 

uma voracidade hedonista. Já uma 

“preparada” é uma frequentadora 

do baile funk que, pronta para o 

que der e vier, triunfa na pista de 

dança sem roupa interior a sul do 

Equador. 

3. O Rio é diverso na oferta e 

na procura. Como disse Monica 

Bellucci, há uma certa poesia no 

quotidiano. E na música, na litera-

tura, na publicidade, na televisão, a 

mulher carioca é a musa confiante 

e a deusa sexual. Essa tornou-se a 

banda sonora oficial da cidade.

Mas o Rio, de extremos e contra-

dições, é também a capital da ci-

rurgia plástica no país onde mais 

se faz este género de procedimen-

tos - um milhão e meio em 2012, 

a grande maioria com propósitos 

estéticos. Não se trata apenas de 

mulheres que tentam fintar a pas-

sagem do tempo. No ano passado, 

91,100 adolescentes, entre os 14 e 

os 18, foram à faca que embeleza e 

corrige - um crescimento de 140% 

nos últimos quatro anos. Lipoas-

piração e aumento de peito são as 

intervenções mais procuradas. 

Ainda que a diversidade seja a 

génese e a cara do Rio, também 

aqui se vive a tendência para a 

uniformização dos corpos e das 

expressões faciais. E talvez chegue 

o dia em que, para cada nega de 

cabelo duro rebolando nádegas até 

ao mar com mais atitude do que 

Monica Bellucci num anúncio da 

Martini, exista uma senhora de 

idade imprecisa e de face arrepa-

nhada, figura de museu de cera 

igual a tantas outras no seu bairro, 

com bolas de silicone que impe-

dem o sono de bruços.

Perante o empenho que certas mu-

lheres aplicam na padronização da 

beleza, a custo de anestesias gerais, 

dietas mártires e mutilação da car-

ne, só me apetece ir para a rua gri-

tar que uma estria, um peito des-

caído ou (para muitos no Rio) uma 

bunda XL têm muito mais apelo 

do que a robotização das mulhe-

res. E que tudo aquilo que muitas 

vezes querem cruelmente aniquilar 

em si mesmas, é o que mais as dis-

tingue e lisonjeia. Porque há muito 

mais tesão e encanto numa mulher 

de corpo vivido do que numa mu-

lher de corpo encomendado.

*in Visão, Lisboa

Tudo está a acontecer-me 

a uma velocidade que 

me deixa alucinado e um 

pouco aturdido. Não vou 

dizer que a morte de Nelson 

Mandela me colheu de surpresa, 

mas posso confessar que as exé-

quias fúnebres ultrapassaram em 

muito a imagem e dimensão que 

eu dele fazia como homem. 

Não acharia exagero confessar 

que para mim, ele foi o maior 

homem política e culturalmen-

te falando de todo o meu milé-

nio. Há homens assim, e o que 

espanta mais a mim é que por 

detrás desta figura está um ser 

muito humilde, de sorriso fran-

co e de uma coragem ímpar.

Os meus últimos tempos
Enquanto isso, acontece que a mi-

nha vida tem vindo a resumir-se a 

um calvário contínuo. Desperto de 

madrugada, molhado em suor, o si-

lêncio exterior oprime-me e logo às 

primeiras horas da manhã sou sujeito 

invariavelmente a um mar de críticas 

e ameaças por parte da minha con-

sorte que me deixam literalmente de 

mente esmagada.

Fico sem saber, por onde ou para 

onde fugir e, tenho a impressão de 

que o sentimento que me domina 

em relação ao meu semelhante é o da 

inveja! Deitado de costas na cama a 

ouvir o rumor dos primeiros chapas, 

invejo as mulheres e os homens que 

conseguem conversar alto e rir mais 

alto ainda. Quando chego ao clube 

invejo a boa disposição com que os 

bebedores de cerveja falam do 

futebol na Inglaterra, Espanha e 

Portugal. Falam das suas aman-

tes, falam do dinheiro que gasta-

ram no fim-de-semana a comer 

carne de porco e a beber vinho. 

Espanta-me também o facto de 

nunca falarem da cultura e da 

arte. Quando falam de política, 

finanças ou religião é para fazer 

especulações mais estúpidas que 

se podem ouvir.

Talvez seja por isso que o meu 

amigo Augusto de Jesus gosta de 

dizer “Deus não é maluco, deu-

-nos dois olhos, dois ouvidos, 

duas fossas nasais, mais só uma 

boca” . Imaginemos se tivêssemos 

duas bocas, bem haja Ele!  
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Uma Polícia profissional, honesta 

e devidamente comandada é um 

orgão indispensável em qualquer 

sociedade organizada. Mas uma 

Polícia descontrolada e impune pode tor-

nar-se num pesadelo para o comum dos 

cidadãos.

Vem isto a propósito de três casos que 

chegaram recentemente ao meu conheci-

mento.

O primeiro passou-se na sexta-feira em 

plena cidade de Maputo. No cruzamen-

to das avenidas Salvador Allende e 24 

de Julho (perto do restaurante Mimmos, 

passe a publicidade) o semáforo estava 

vermelho e havia bastantes carros parados 

à espera que passasse a verde. Chega uma 

carrinha com alguns polícias e, vendo que 

não conseguia passar, põe a sirene a fun-

cionar. Alguns carros conseguiram afas-

tar-se mas outros não, por falta de espaço. 

É aí que os polícias da carrinha desataram 

a disparar para o ar pistolas e espingardas 

AK47, causando o pânico em quem estava 

presente.

O segundo aconteceu na madrugada do 

passado sábado no bairro de Singate-

la, em Maputo. Por volta das 2 horas da 

madrugada a família Abdala foi acordada 

por violentas pancadas nas suas janelas, 

algumas das quais se partiram. Vozes di-

ziam ser agentes da Polícia e intimavam 

os moradores a abrirem as portas, amea-

çando atirar granadas de gás lacrimogé-

nio para dentro de casa. Aberta a porta, 

polícias da FIR completamente armados 

entraram na residência apontando as suas 

armas aos moradores. O pretexto invoca-

do era de que o número do telefone da es-

posa do sr. Abdala estava conotado com a 

onda de raptos. Os polícias acabaram por 

abandonar a residência esquecendo-se, no 

entanto, de um carregador cheio de balas. 

Descontrolo

Vale a pena pegar no exemplo de 

Mandela, sobretudo o seu lega-

do, e inspirarmo-nos nele. Áfri-

ca e o Mundo e, particularmen-

te Moçambique, têm essa obrigação. 

Mandela emergiu politicamente e tor-

nou-se o ícone da luta anti-apartheid. 

Uma vez no poder não se vingou e nem 

escorraçou selvaticamente os que con-

tra ele lutavam. O exemplo tinha que 

vir mesmo de cima para que o impac-

to desejado fosse alcançado ao nível do 

povo sul-africano. Antigos rivais pas-

saram a conviver com ele, integrando 

importantes parcelas do poder, o que 

se constituiu num dos momentos mais 

extraordinários e inspiradores da “era 

Mandela”. Um dos momentos de ensi-

namento e de aprendizagem. 

Ensinamento na medida em que esta 

Mandela: o ícone
rara atitude de integração do “outro”, do sus-

peito, do “inimigo”, não tem sido prática co-

mum entre os governantes africanos. O “ou-

tro”, no nosso caso, pode até ser um indivíduo 

de reconhecido mérito mas, pelo facto de ser 

“outro”, logo, é rotulado com “não é nosso!”. 

Quando há alguma dúvida ainda se pergunta 

em surdina “de que lado é que ele está?” É 

possível, afinal, conviver na diferença étnica, 

política, racial, religiosa, etc., colocando pau-

latinamente de lado os estereótipos historica-

mente construídos e socialmente vivenciados. 

E, claro está, em simultâneo, foi ocorrendo 

o momento de aprendizagem para Mandela 

e sua equipa, para África e o Mundo. Uma 

aprendizagem ainda não claramente assimi-

lada e, por conveniência, rejeitada por certos 

líderes africanos que se recusam a contar 

quanto tempo Mandela ocupou a cadeira do 

poder.

Este legado de Mandela dá-lhe o mérito de 

ser considerado génio. Isto não significa que 

os que assim o considerem estejam interessa-

dos em alguma vez experimentar uma gover-

nação inclusiva, de convivência em ambiente 

de diversidade, de exibição de maturidade 

política em prol do desenvolvimento nas suas 

múltiplas vertentes. É claro que têm as suas 

próprias opções ainda que estas demorem a 

surtir efeitos positivos visíveis.

O que faz sentido na vida política, social, cul-

tural, não têm que ser única e exclusivamente 

as nossas crenças. Quando só as nossas cren-

ças fazem sentido reduzimos o nosso campo 

de acção e de convivência; a intolerância po-

lítica, racial, religiosa, etc., cega-nos até não 

percebermos que fomos tomados pela escu-

ridão. E é aqui onde rodopiamos descontro-

ladamente. Nada cura essa cegueira. É aqui 

onde é preciso analisar e procurar entender as 

motivações que catapultaram Mande-

la para o patamar mundial onde hoje 

se encontra, para percebermos o sen-

tido da tolerância e do poder… a cura.

Cá entre nós: ainda que o legado político 

de Mandela seja admirável e um claro 

ensinamento sobretudo aos governan-

tes africanos é preciso perceber que o 

legado económico precisa de ser perma-

nente melhorado dado as características 

que lhe são inerentes. Aos governantes 

africanos que não querem e não podem 

abandonar a cadeira do poder para não 

serem tomados pela comichão que ela 

provoca, é tempo de homenagear Man-

dela seguindo o seu exemplo.

O melhor de todos nós* 

Em nenhum momento foi apresentado al-

gum mandato judicial de busca e tudo se 

passou a meio da noite o que é legalmente 

proibido.

O terceiro e, de longe, o mais grave, pas-

sou-se em Nampula, na zona de Mogovo-

las, quando um grupo de cinco caçadores 

furtivos, todos moradores na vila, foram 

capturados e entregues às autoridades. 

Estas acusaram-nos de serem homens 

armados da Renamo e, depois de passa-

rem pelas celas do comando da PRM, em 

Nampula, elementos da FIR acabaram por 

levar quatro deles para uma mata, nas pro-

ximidades de Nthipuehi onde os venda-

ram e dispararam contra eles, retirando-se 

depois. Dos quatro, três morreram ali mas 

o quarto sobreviveu e foi ele quem contou 

o que se tinha passado.

Estes três episódios, ocorridos em três dias 

seguidos da semana passada, são sintomas 

de uma situação gravíssima de descontrolo 

na nossa força policial. Situação que leva 

agentes, claramente mal formados e trei-

nados, a suporem que podem fazer e des-

fazer, conforme a sua vontade, indo até ao 

ponto de assassinarem, a sangue frio, cida-

dãos indefesos.

Não sei o que ensinam a esses homens nas 

escolas da Polícia nem sei se eles agiram 

apenas por iniciativas pessoais ou se, pior 

ainda receberam ordens superiores para 

fazerem o que fizeram, mas sei que coisas 

como estas são totalmente inaceitáveis. E 

tenho medo que estes casos, que chegam 

ao conhecimento público, sejam apenas 

uma amostra do que se está a passar mais 

generalizadamente no terreno.

Se juntarmos a isto os variados casos de 

envolvimento de polícias nos raptos, a rea-

lidade torna-se deveras preocupante.

Não enterraremos nas nossas vi-

das um homem mais incrível e 

marcante do que Nelson Man-

dela. O verbo é intencionalmen-

te no plural. Mandela não é da África do 

Sul, é do mundo. No século XX, ninguém 

como ele simbolizou o “homem bom”.  

Mandela não foi um político, foi um homem 

de Estado. Não foi calculista, foi visionário. 

Não foi rancoroso, foi magnânimo. Não foi 

mesquinho, foi altruísta. Não foi arrogante, 

foi humilde. 

Há dois mil anos, Cícero, ele próprio um 

“homem bom”, identificou as qualidades de 

um líder: integridade, elegância, inteligência 

política, coragem, moderação e generosidade. 

Hoje desvalorizamos alguns destes atributos. 

Basta pensarmos como a moderação é mui-

tas vezes vista como uma característica dos 

fracos. Ou elegância, tida como superficial. 

Já agora, o mestre Cícero destacava ainda 

mais dois requisitos: saber fazer a paz com 

honra e acreditar que “o compromisso é fun-

damental para conseguir resolver as coisas”.  

Graça Machel disse do marido, com quem se 

casou em 1998, que “há uma percepção um 

pouco romântica de Nelson Mandela, todo o 

mundo diz que ele foi o melhor”. É verdade, 

exageros humanos. É um mito, endeusado por 

todos, único a ver decretado um dia interna-

cional com o seu nome pelas Nações Unidas. 

Mas Mandela tem essa força: emociona como 

homem, mas também emociona como pensa-

dor político e emociona como homem de ac-

ção. E num mesmo homem isso é raro, como 

raro é o oxigénio fora da Terra. 

Mandela é o homem dos gestos inesquecíveis. 

Dos gestos simbólicos que o tempo apaga-

rá da memória, como quando, já Presidente, 

convidou para um chá Betsie Schoombie, vi-

úva de Hendrik Verwoerd, primeiro-ministro 

entre 1958 e 1966 e ideólogo do apartheid, 

ou de quando decidiu manter como se-

gurança pessoal da presidência os polícias 

brancos que herdara de Frederik de Klerk.  

Mas é acima de tudo o homem de um gesto 

estrutural que os livros de história vão contar 

por muitos séculos: dialogou com o inimigo 

e conseguiu com isso mudar o regime de um 

país. Nos anos 1980, o apartheid era o mais 

injusto e aparentemente insolúvel sistema po-

lítico do mundo. Mandela descreveu-o como 

“o maior crime da era moderna a seguir ao 

Holocausto”. Travou a escalada de violência e 

evitou a guerra civil, fez a transição na África 

do Sul e, ao mesmo tempo, não se perpetuou 

no poder, mostrando a todos, dentro e fora do 

país, a importância de saber sair no momento 

certo. 

Mandela uniu o seu saber inato de que a “paz 

tem de ser feita com honra” a um saber que 

aprendeu na prisão: conseguir que o cérebro 

domine o sangue. Nas suas palavras: “A emo-

ção dizia-nos: ‘A minoria branca é o nosso 

inimigo, nunca devemos falar com eles.’ Mas 

a cabeça dizia-nos: ‘Se não falares com eles, o 

país vai explodir em chamas. Tivemos que re-

conciliar esse conflito. Falarmos com o inimi-

go foi o resultado desse domínio da mente so-

bre a emoção.” Mandela não fez a ponte com 

o inimigo sozinho. O rio tem duas margens. 

Do outro lado estavam Neil Barnard, chefe 

dos serviços secretos, e o Presidente Botha. 

Os três deram o passo histórico que mudou 

o país e deixou uma lição de reconciliação ao 

mundo. Barnard e Botha souberam ler a rea-

lidade e perceber que sem um acordo político 

o país iria devorar-se a si próprio. Mandela 

soube dizer que sim ao primeiro convite de 

diálogo secreto. Barnard soube dar dignidade 

ao prisioneiro com quem secretamente falava. 

Mandela soube exigir falar directamente com 

Botha. O “velho crocodilo”, símbolo mundial 

do racismo, soube receber Mandela com res-

peito e até graciosidade. Mandela falou em 

africaner no primeiro encontro. O objecti-

vo das nossas vidas, sempre disse Mandela, 

é “sermos melhores do que o melhor de nós 

mesmos”. Bill Clinton, o mais africano dos 

Presidentes americanos e cujos mandatos na 

Casa Branca coincidiram com os de Man-

dela no Tuynhuys, resumiu o que era estar 

com Mandela: “Se ele conseguiu fazer tudo 

isto, enfrentar tudo isto e mesmo assim ter 

um sorriso na cara e uma canção no coração, 

quem sou eu para me queixar?” 

Mandela deixa um país com futuro. Mas tam-

bém um país criticado por estar a viver um 

“triste declínio”, com a economia a perder fô-

lego, a corrupção a aumentar, a desigualdade 

social gritante. Deixa um desafio às novas ge-

rações. Transformar a reconciliação em pros-

peridade. Ninguém sabe se vão conseguir. Sa-

bemos apenas que, como hoje citamos Cícero, 

em 4013 citaremos Nelson Mandela.

*Editorial, jornal Público, 06.12.2013
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EXPRESSION OF INTEREST

Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) 
invites Civil Construction Companies to submit 
Expression of Interest (EOI).

Summary of Services
AMA1 intends to solicit tenders for the provision 
of civil construction for the rehabilitation of 1.4 
Kilometers of paved road in Pemba, Cabo Delga-
do. The purpose of the project is to improve the 
pavement and safety conditions of the road. De-
tailed scope of work will be divulged in tender.

Interested companies must have capacity to exe-
cute works in Pemba, Cabo Delgado Province.

EOI Submission Requirements
For the purposes of the EOI the following docu-
ments must be included:

-

-
tion

document issued by the relevant authority
-

vity declaration (M6 e M1)

Additionally, if the EOIs are submitted by a con-
sortium, they shall be accompanied by the con-

-
tive terms and conditions, the duration and the 
form of participation of its members.

Invitation to Tender

AMA1 will send an Invitation to Tender to pre-

the company will receive an Invitation to Tender.
-

Companies that do not submit all the documents 
and/or information required in terms of this noti-

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

A Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) con-
vida Empresas de Construção Civil a apresentarem 
Manifestações de Interesse (MdI).

Resumo dos Serviços
A AMA1 pretende convidar à apresentação de pro-
postas de construção civil para a reabilitação de 1,4 
quilómetros de estrada pavimentada em Pemba, 
Cabo Delgado. O objetivo do projecto consiste na 
melhoria do pavimento e das condições de seguran-

-
vulgados durante o processo de concurso.

As empresas interessadas deverão ter capacidade 
para executar os trabalhos em Pemba, Província de 
Cabo Delgado.

Requisitos para a Submissão de MdI
Para efeitos da MdI os seguintes documentos devem 
ser incluídos:
 

emitido pela autoridade competente

início de actividade (M6 e M1)

Adicionalmente, se as MdIs forem apresentadas por 
um consórcio deverão ser acompanhadas do contra-

termos e condições, o período de duração e a forma 
de participação dos seus membros.

Convite Para Apresentação de Propostas
Após a conclusão da avaliação das MdIs submeti-
das, a AMA1 enviará um Convite à Apresentação de 

A resposta a esta MdI não constitui garantia de que 
a empresa receberá um Convite para a Apresentação 
de Proposta.

-
-

-

As entidades que não apresentarem os documentos 
e/ou a informação requerida nos termos do presen-
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Desporto Internacional

Deixou-nos a 06.12.13, o notá-
vel poeta nascido no Ibo, Vir-
gílio de Lemos, também com-
batente da liberdade e pela 
independência, amigo e cola-
borador do jornal SAVANA 
desde a primeira hora.
A direcção da mediacoop SA 
apresenta à sua família as suas 
sentidas condolências. 
 

Ao tomarem conhecimento da par-
tida de Nelson Rolihlahla Mandela a 
05.12.13, a direcção da mediacoop SA, 
os seus editores e trabalhadores em 
geral apresentam à sua amiga Graça 

-
termédio, a toda a família Mandela, os 
seus sentimentos e votos de pesar.
Que o seu espírito e exemplo perma-
neçam entre nós e nos inspirem para 
encontrar novos e melhores caminhos, 
que façam de nós, todos os dias, me-
lhores indivíduos, seres humanos 
mais solidários.

Nelson Rolihlahla Mandela Virgílio de Lemos

Necrologia Necrologia Necrologia Necrologia Necrologia Necrologia Necrologia Necrologia

A 
selecção nacional de fute-

bol sub-20, Mambinhas  

terminou esta segunda-

-feira a sua participação 

na 22ª edição do torneio COSAFA 

após um empate a uma bola diante 

da sua congénere do Zimbabwe.

Em partida de play-off para o aces-

so às meias-finais, a selecção tinha 

a missão de vencer os Zimbabwea-

nos para continuar a sua caminha-

da naquele torneio que decorre em 

Lesotho. Moçambique terminou 

como segundo classificado do gru-

po B com três pontos, enquanto 

que para o seu adversário bastava 

apenas um empate para seguir em 

frente, visto que terminou em pri-

meiro lugar no seu grupo. 

O percurso dos mambinhas na 

COSAFA começou com uma co-

vicente vitória diante do Mada-

gáscar por 6-0. O ponta de lança 

do combinado nacional, Clésio 

Baúque, que actualmente está ao 

serviço dos juniores do Benfica de 

Portugal, foi o artilheiro de três dos 

seis golos que deram vitória aos 

mambinhas o que lhe valeu a elei-

ção como homem do jogo. 

No segundo embate, cujo adversá-

rio era a Angola, os moçambicanos 

não conseguiram levar a melhor 

tendo perdido o jogo por 3-1. 

(A.N)

Federação iraniana pede 
desculpas a Messi
Devido a comentários insultuosos 

de adeptos iranianos no Facebook 

do argentino, o presidente da Fede-

ração iraniana de futebol, Ali Ka-

fashian, pediu desculpas a Lionel 

Messi pelos ataques de adeptos ira-

nianos na sua página do Facebook, 

após o sorteio do Mundial. Logo 

que se soube que o Irão, equipa 

orientada pelo Luso-moçambica-

no, Carlos Queiroz, iria jogar com 

a Argentina, Bósnia e Nigéria, a 

página do jogador do Barcelona foi 

bombardeada por insultos em per-

sa. Foram mais de 40 mil comentá-

rios, aponta o Sport.

“Em nome da Federação de fute-

bol do Irão e da família do futebol 

iraniano, peço desculpas a Messi”, 

disse Kafashian. O dirigente refe-

riu que é “uma vergonha que alguns 

adeptos tenham deixado esses co-

mentários na página de Messi” e 

pediu que o informassem da data 

de aniversário do argentino para 

enviar-lhe um presente.

Em persa, Messi significa “de co-

bre”, uma expressão que é conside-

rada um insulto na linguagem de 

rua. A maior parte dos comentários 

deixados no Facebook do argentino 

tinham como base trocadilhos, que en-

volviam essa expressão.

Ronaldo, Messi e Ribéry 
são os tr s nalistas da 
Bola de Ouro
A FIFA e a revista francesa France 
Football anunciaram nesta segunda-

-feira os nomes dos três finalistas, es-

colhidos entre um leque de 23 futebo-

listas para o prémio de melhor jogador 

do mundo. Trata-se de Cristiano Ro-

naldo, Leonel Messi e Franck Ribéry

Dos três finalistas, Ribéry é o único 

que nunca venceu este prémio. Ronal-

do ganhou em 2008 e Messi venceu 

nos quatro anos seguintes.

O francês, que ajudou o Bayern Muni-

que a vencer a Liga alemã e a Liga dos 

Campeões em 2012-13, intromete-se, 

assim, na luta entre Messi e Ronaldo.

A eleição do melhor jogador do ano é 

feita pelos seleccionadores e capitães 

de todas as selecções, bem como por 

um painel de jornalistas escolhidos 

pela revista France Football, que ori-

ginalmente criou o prémio Bola de 

Ouro, fundido em 2010 com o prémio 

de jogador do ano da FIFA.

A edição deste ano gerou polémi-

ca, quando a FIFA decidiu alargar 

o prazo de votação, que inicial-

mente deveria ter terminado a 15 

de Novembro, mas foi prolongado 

até dia 29 do mesmo mês. 

José Mourinho excluído 
Para além do trio de jogadores can-

didatos ao prémio Bola de Ouro, 

foram igualmente anunciados os 

três candidatos ao prémio de me-

lhor treinador do ano da FIFA. E, 

desta vez, curiosamente, dos três 

técnicos finalistas - Jurgen Klopp, 

Jupp Heynckes Alex Ferguson, 

apenas um se encontra no activo.

Klopp, treinador do Borussia 

Dortmund, está pela primeira vez 

entre os três primeiros, depois de 

na época passada ter levado o clube 

alemão à final da Liga dos Cam-

peões, onde foi derrotado pelo 

Bayern Munique.

O técnico que liderou os bávaros 

nessa final, conseguindo vencer a 

prova, é outro dos nomeados. Jupp 

Heynckes, que no início desta tem-

porada foi substituído no coman-

do do Bayern por Pep Guardiola, 

também conquistou a Bundesliga e 

a Taça da Alemanha. 

 

Mambinhas  
afastados da 
COSAFA
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O 
poeta moçambicano Virgí-

lio de Lemos, de 84 anos, 

morreu no passado dia 6 

de Dezembro. Virgílio de 

Lemos foi um dos incontornáveis 

pensadores do século XX e, junta-

mente com José Craveirinha e Rui 

Knopfli, um dos três poetas de vul-

to de Moçambique.

Considerado um vanguardista da 

lírica moçambicana, a sua poesia 

aborda temas como a liberdade do 

desejo e contém críticas às injusti-

ças sociais e à repressão colonial.

O poeta, que foi submetido recen-

temente a uma intervenção cirúrgi-

ca às caróticas que o deixou parali-

sado de um lado, terá morrido de 

causas naturais na sua residência 

nos arredores de Paris.

Diogo Virgílio de Lemos, que as-

sinava Virgílio de Lemos, nasceu a 

29 de Novembro de 1929, na ilha 

do Ibo, em Moçambique. Escreveu 

entre 1944 e 1948 e entre 1947 e 

1948 colaborou no jornal Mocida-

de Portuguesa, com o irmão e ar-

tista plástico Eugénio de Lemos, 

e com o jornalista Guilherme de 

Melo, onde foi redactor até 1949.

Este jornal teve um papel funda-

mental no panorama da literatura 

moçambicana quando um grupo de 

jovens, com idades compreendidas 

entre os 14 e os 22 anos - entre os 

quais Rui Knopfli, Noémia de Sou-

sa e Fonseca Amaral - começaram a 

colaborar com a publicação.

Considerado um dos grandes im-

pulsionadores do movimento lite-

rário moçambicano nos finais dos 

anos 1940 e na década de 1950, 

Virgílio de Lemos foi colaborador 

da folha de poesia Msaho, contem-

porânea da revista Negritude de 

Aimé Césaire.

Em 1952, juntamente com Domin-

gos Azevedo e Reinaldo Ferreira, 

Virgílio de Lemos editou a folha 

de poesia Msaho, na qual procurou 

enaltecer as culturas locais moçam-

bicanas, criando uma poética que 

rompesse com os modelos literários 

impostos pela colonização.

Virgílio de Lemos:  um 
vanguardista da lírica nacional

Virgílio de Lemos foi absolvido de 

um processo judicial instaurado por 

crime de desrespeito pela bandeira 

portuguesa, por um poema escrito 

em 1954, com o heterónimo Duar-

te Galvão, no qual dizia que a ban-

deira portuguesa era uma capulana 

verde e vermelha. 

Entre 1954 e 1961, o poeta colabo-

rou com a resistência moçambica-

na, tendo escrito para publicações 

como O Brado Africano, A Voz de 

Moçambique (jornal de esquerda 

na altura), Tribuna e Notícias. 

Entre 1961 e 1962, o poeta e jor-

nalista foi acusado pela Polícia In-

ternacional e de Defesa do Estado 

(PIDE) de incitamento à indepen-

dência de Moçambique. Depois de 

liberto e devido à repressão política 

existente na antiga colónia portu-

guesa, Virgílio de Lemos saiu de 

Moçambique, percorreu as ilhas 

do Oceano Índico, da Grécia e da 

América Central, fixando-se, em 

1963, em Paris, onde foi jornalista 

do canal televisivo TF1. 

“Poemas do Tempo Presen-

te”(1960), obra apreendida pela 

polícia política portuguesa (PIDE), 

“L’Obscene Pensée d’Alice “(1989), 

Ilha de Moçambique: a língua é o 

exílio do que sonhas (1999), “Ne-

gra Azul”(1999) e “Eroticus Mo-

zambicanus “(1999) são obras de 

Virgílio de Lemos. 

Para o ensaísta Eduardo Louren-

ço, Virgílio de Lemos é “um dos 

incontornáveis pensadores portu-

gueses do século XX” e, juntamente 

com José Craveirinha e Rui Kno-

pfli, “um dos três poetas de vulto de 

Moçambique”. 

Virgílio de Lemos criou também 

três heterónimos: Lee-Li Yang, 

pelo seu erotismo; Duarte Galvão, 

pelo seu engajamento, e Bruno dos 

Reis, pela sua poesia geracional, as-

sociando a cada um uma temática 

poética. 

“Antologia das Ilhas” e “A dimen-

são do desejo” obra que integra 

poemas de evocação a Reinado 

Ferreira, editados em 2009 e 2012 

pela Associação Moçambicana de 

Língua Portuguesa (AMOLP), fo-

ram as últimas obras de Virgílio de 

Lemos. 

A 
cantora Mingas foi conde-

corada, nesta terça-feira, 

10 de Dezembro, pelo 

Embaixador de França em 

Moçambique, Serge Segura, com a 

distinção de “Chevalier des Arts et 

des Lettres” - Cavaleira das Artes e 

Letras no Centro Cultural Franco-

-Moçambicano. Participaram nes-

te evento familiares e amigos assim 

como personalidades do mundo da 

cultura moçambicana e estrangeira.

Esta distinção honorífica do Mi-

nistério francês da Cultura e Co-

municação distingue persona-

lidades que se destacaram pelas 

O etnomusicólogo Moreira Chon-

guiça participa de 8 a 13 de De-

zembro corrente, na 18ª edição 

do Festival Mundial da Juventude 

a decorrer em Quito, Equador. O 

mesmo terá como lema: “Juventude 

unida contra o imperialismo, por 

um mundo de paz, solidariedade 

e transformações sociais”. Cada 

dia da 18ª edição do evento será 

dedicado a um continente e par-

ticipam cerca de vinte mil jovens 

provenientes de vários quadrantes 

do mundo. 

Moçambique participa no festival 

com uma delegação composta por 

sessenta jovens provenientes de 

todas as províncias. A participação 

do Moreira Chonguiça no festival 

resulta de um convite feito pelo 

Ministério da Juventude e Despor-

tos, assim como da Organização da 

Juventude Moçambicana.

O grupo Engco no âmbito da Res-

ponsabilidade Social patrocinou a 

comitiva juvenil moçambicana em 

Mingas condecorada no Franco 
suas criações no domínio artístico, 

literário ou ainda pela sua contri-

buição ao esplendor das artes e das 

letras na França e no mundo.  

Para a França, esta condecoração 

significa o reconhecimento do 

trabalho artístico de alta qualida-

de desenvolvido por esta artista 

moçambicana que é também fran-

cófila. Com esta condecoração, a 

cantora Mingas junta-se ao grupo 

de artistas moçambicanos que fo-

ram distinguidos por esta medalha: 

os saudosos Malangatana Valente 

Nguenha e Ricardo Rangel assim 

como o escritor moçambicano Mia 

Couto. A.S 

Moreira no Festival 
Mundial da Juventude

termos de material de visibilidades 

que são camisetes e bonés.

O último Festival Mundial da Ju-

ventude teve lugar em 2011, em 

Pretória, capital sul-africana. Em 

Pretória participaram quinze mil 

jovens provenientes de 126 países. 

A.S

Poema escrito por Virgílio de Lemos, em 1995, em Pemba/Ibo, “Ibo, eu calo a
minha pena”.

Abdul Sulemane

Virgílio de Lemos considerado um dos grandes impulsionadores do 

Mingas torna-se Cavaleira das 
Artes e Letras Moreira Chonguiça
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Fernando Manuel (texto)
Urgel Matula (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)    

Uma grande parte da literatura que eu tenho de banda desenhada nos 

últimos anos, devo-a ao Machado da Graça, que tanto quanto eu saiba 

também é amante da banda desenhada da categoria do Emílio Salgari 

ou do Hugo Pratt. 

Tenho outras fontes que cito por curiosidade como a Maura Débora Homem 

Quatorze. Estamos aqui a ver um homem de cultura com milhares de quiló-

metros de rádio na vida, é o Machado da Graça. Por ironia da imagem, está ao 

lado daquele que é agora o ministro da cultura, homem muito mais novo do 

que Machado, mais ainda do que eu, que passou pela Associação do Escritores 

Moçambicanos (AEMO). Tem dois ou três livros de poesia publicados e dá 

pelo nome de Armando Artur. Como dizia Samora ou outro homem qual-

quer: “a cultura é o sol que nunca desce”.

Pode ser que pareça um pouco de empáfia da minha parte, mas a verdade é que 

a Lucinda Cruz foi minha colega do Liceu, ela agora é advogada e eu deixei o 

curso de direito a meio, ou como diz o meu amigo Carlos Laice, viúvo da Lina 

Magaia, eu sou um “projecto de juiz“. 

A Lucinda Cruz embora não dê muito nas vistas, continua no activo e navega 

no meio da classe, está aí ao lado do juiz jubilado, João Carlos Trindade a 

confabular.

Por aqui passou muita gente, que agora está noutras margens, noutros pro-

jectos, construindo outros sonhos ou convivendo com os seus pesadelos. No 

fundo, o pesadelo é o reverso do sonho e os dois convivem lado a lado para o 

nosso bem ou para o nosso mal. O Salomão Moyana foi o primeiro editor do 

jornal SAVANA, jornal do qual já se desquitou há muitos anos, mas continua a 

dar nas vistas tão bom de papo que ele é, embora seja do género faça aquilo que 

eu digo e não aquilo que eu faço. Outra que passou por aqui é a Paula Matusse, 

jornalista sobre a qual, por causa da sua estrutura física, alguém dizia “é areia 

demais para minha carroça”.

Esta semana é tudo gente conhecida e amiga. Estou a falar de Gabriel Mon-

dlane, secretário-geral da Associação Moçambicana de Cineastas (AMOCI-

NE), companheiro de muitas boémias, de alguma fofoca e do compartilhar 

de algumas lágrimas sobre assuntos que marcaram o nosso passado na revista 

Tempo e no KuxaKanema. E a Manuela Soeiro, nome incontornável na his-

tória do teatro em Moçambique, não como actriz, mas como promotora dessa 

arte.

Há um nome que está intimamente ligado ao funcionamento da Associação 

Moçambicana de Fotografia (AMF). É do Tomás Cumbana.

O Tomás Cumbana é um homem multifacético e o seu nome não está asso-

ciado apenas a AMF, também está associado a um sitiozinho simpático, ali 

junto a Julius Nyerere, onde se bebe boa cerveja e come-se bons petiscos, os 

maputenses chamam esse local Garajinha.

Se não encontras Tomás Cumbana na AMF de certeza que o encontras na 

Garajinha na companhia de outra gente boa.  

 

Gente boa
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Depois de fortes pressões vindas 

de alguns sectores fiéis ao re-

gime, no início da tarde desta 

-

beu uma notificação da Procuradoria 

da República da Cidade de Maputo, 

convocando o editor desta publicação, 

Fernando Mbanze, a fazer-se presente 

naquela instituição de administração 

da justiça, esta sexta-feira, “afim de ser 

ouvido em declarações” num processo 

baptizado com o número 503/13-B.

jornal por um zeloso funcionário da 

procuradoria da cidade não especifica 

apurou que o mesmo tem a ver com 

em que através de uma carta, o antigo 

director do IESE mostra a sua indig-

nação com o actual “estado das coisas”.  

para a instauração do processo-crime 

-

-

ca carta dirigida ao PR, o académico 

proferiu insultos contra a figura de 

o actual “estado de coisas” está a ser 

“incubado” pela forma como o Chefe 

a lidar com alguns assuntos domésti-

cos. 

Castel-Branco tem a ver com gover-

nação, sobretudo, com a questão da 

exploração dos recursos naturais, as-

sim como o facto de o Presidente da 

República não ter conseguido evitar 

Em causa publicação da polémica carta de Castel-Branco

PGR lança caça às bruxas
- O autor da carta (Castel-Branco), o editor do mediaFAX e o director editorial do 

a actual “guerra não declarada” que 

já causou dezenas de mortos, feridos 

e destruição de várias infra-estruturas 

públicas e privadas. 

Canal de Moçambique corre a acusa-

ção de abuso de liberdade de imprensa 

por ter publicado a carta de Castel-

Canal de Moçambique, deverá depor 

na Procuradoria da Cidade de Mapu-

to as 9h00 desta sexta-feira. Uma hora 

depois será a vez de Fernando Mban-

Recorde-se que esta notificação chega 

-

Conselho Superior da Comunicação 

Social (CSCS), repudiando o facto 

de ter publicado a carta de indignação 

-

gos assinados por colunistas “de clara 

República a agir contra o académico.  
(Redacção)

O 
Ecobank, o banco com 

africanos, prepara-se para 

avançar para Moçambique 

-

sidente da instituição numa entre-

Costa do Marfim.

-

almente, fortalecer a nossa rede nos 

-

te executivo, Thierry Tanoh, numa 

entrevista à Bloomberg, escusan-

do-se a dar mais detalhes.

-

sas de valores e em 35 dos cerca de 

50 países africanos, já tem balcões 

São Tomé e Príncipe, tendo ape-

Moçambique como os únicos sem 

Ecobank a caminho de 
Moçambique

balcões do Ecobank e, portanto, 

-

canos para os quais o banco pode 

expansão orgânica”, particular-

Tanoh, à margem da sua partici-

“Precisamos de reforçar alguns 

dos nossos afiliados com mais 

recursos”, afirmou, acrescentando 

onde é necessário mais recursos”.

bancária reportou lucros de 

USD250 milhões de Janeiro a 

Setembro, uma subida de 65% 

alcançada num contexto de ex-

-

redor que vai à frente mas, muitas vezes, nem sequer con-

parecem ter lançado várias lebres, ou uma mais lebre que 

-

ter o lobby que até agora tem feito a ponte com os críticos 

do Sul, para que não se olhe para a terra do carvão.

eleições autárquicas, os pré-candidatos até poderão dar 

lugar a outros se houver de facto vontade em se fumar 

o cachimbo da paz, como é proposta de alguns pesos-

-pesados.

abalados com os “timings”. Depois das traições e facadas 

pelas costas da aventura autárquica, como é que em tão 

pouco tempo vão conseguir pôr a melhor cara para defen-

oxigenação às mentes, a tal ponto de influenciarem a boa 

disposição do senhor das montanhas do Centro. Ele que 

Será por isso que se deixou cair a “casa do líder” e o perí-

chefe de posto local?

mediadores nacionais e internacionais à espera de respos-

ta para que “tudo se resolva até Fevereiro”. Quem fala as-

sim não é gago ou é bluff para boi dormir?

Quem anda algo sonolento são os dos misteres dos lutos 

oficiais. Depois das hesitações do luto do voo TM470, 

como a morte nunca avisa, veio o luto do cunhado. E com 

tal confusão, foram necessários quatro dias para se chegar 

que esperem ou há alguém que ponha ordem lá pela casa?

-

lebração Mandela mesmo aqui ao lado. Por isso mesmo 

ficou a saber que por oposição às tolerâncias de ponto por 

na terra do rand, nem a morte do pai da nação dá direito 

a feriado ou tolerância. É o trabalho que faz crescer os 

países …

as personagens que compareceram para o último adeus. 

-

-

do falantes da língua portuguesa. 

Em voz baixa

com a morte de Madiba?



Savana 29-11-2013
EVENTOS EVENTOS

EVENTOS

M o  13  D o  2013  ANO   No 1040

todas as sextas-feiras às 20h:30min com 
Fernando Lima e Leonardo Chaúque

E 
lá se foi mais uma edição 

do Vodacom Mozambique 

Fashion Week, o maior even-

to de moda do país de todos 

os tempos. O que ficou foram os hi-

ghlights que destacaram esta grande 

produção de moda em Moçambique. 

Momentos estes que definiram a 9ª 

edição do VMFW, assim como a 

cada ano é marcada. Acompanhar de 

perto, ver ao vivo e a cores e consu-

mir todas as emoções passadas neste 

evento é na verdade fazer parte dele 

e poder ser figura activa no desen-

volvimento e promoção da moda em 

Moçambique. O Savana Eventos não 

perdeu nenhum destes momentos e 

conseguiu destacar algumas das emo-

ções vividas pelos espectadores, esti-

listas, modelos, produção e toda uma 

parte que esteve directa ou  indirecta-

mente ligada ao evento que decorreu 

de 28 Novembro a 8 de Dezembro.

Elevar o nome de Moçambique 

além-fronteiras e elevar o patamar 

da moda moçambicana a lugares que 

nunca antes foram alcançados tem 

sido a luta constante deste evento que 

já marcou o seu lugar nas agendas na-

cionais e internacionais de entreteni-

mento, arte, e turismo.

Para esta edição, o VMFW esteve um 

pouco a mercê da tensão vivida no 

mundo nos últimos tempos, princi-

palmente em Moçambique a destacar 

a instabilidade política do país, a que-

da de um avião das Linhas Aéreas de 

Moçambique, a instabilidade meteo-

rológica, com as chuvas inesperadas, 

não conseguiram disfarçar a tristeza 

no rosto dos moçambicanos, influen-

ciando a programação do evento, 

como também a sua adesão em com-

paração com os anos transactos.

Desde o seu início, a chuva foi uma 

VMFW- A Caminho do seu 10º Aniversário
limitação à produção do Fashion 

Week, que viu a sua programação 

alterada por causa desta, tendo-se re-

fugiado no único lugar onde se podia 

proteger da chuva, a Tenda Oficial da 

Vodacom. Este foi o local mais segu-

ro para o evento que foi preparado e 

organizado com muita empolgação. 

Assim como os desfiles, os after par-

tys na sua maioria foram realizados 

no mesmo local.

O aspecto negativo deste evento foi 

a fraca do adesão público ao mesmo, 

em comparação com as outras edi-

ções, pelos motivos citados acima. 

O momento negro que marcou os 

meses de Novembro e Dezembro do 

corrente ano foi motivo para colocar 

uma nuvem escura sobre o grande 

evento de moda em Moçambique. 

Contudo, a produção fez uso do lema 

“The show must go on” e não deixou 

de cumprir com a sua programação, 

mostrando realmente o propósito da 

sua existência.  

Assim, como a moda se inspira em 

vários momentos históricos, sociais e 

políticos, este foi um momento que 

os estilista nacionais e internacionais 

tiveram a oportunidade de mostrar o 

trabalho feito no último ano. 

“É preciso que os estilistas se espe-

lhem na sua realidade, na realidade 

do seu país, e se inspirem na sua cul-

tura, para que possam ser diferentes 

no mundo”, assim afirmou um dos 

membros do júri, ao premiar o melhor 

young designer, Telma Orlando, que 

se destacou pelo segundo ano conse-

cutivo por continuar a ser o espelho 

da realidade e cultura moçambica-

nas. Várias foram as outras surpresas 

e novidades na categoria dos Young 

Designers, que deram o melhor de si, 

e superaram-se nesta edição com um 

pouco mais de qualidade e criativida-

de. Porém, continua a ser necessário 

trabalhar-se na base do que é cria-

ção, desenho, corte e costura, fashion 

show, alguns dos pontos que ainda 

deixam a desejar na maior parte dos 

novos talentos, young designers, até 

de alguns estabelecidos.

Alguns estilistas que não se têm supe-

rado a cada ano que passa continuam 

a adoptar a mesma postura, uma po-

sição de segurança, assim como tam-

bém aos estilistas que continuam a 

plagiar os desenhos de outros nomes 

da moda nacional e internacional, já 

vistos na praça, não revelando novi-

dades. Muitos foram os nomes que 

pautaram pela diferença e pelo ver-

dadeiro significado do termo Fashion 

show. Emília Duarte, Nivaldo Thier-

ry, Tausse Daniel, Alexandre Ale-

xandre, Feliciano da Câmara, Carla 

Parente, foram alguns dos nomes que 

ficarão na memória dos espectadores 

pela sua irreverência, criatividade e 

qualidade. Os aplausos do MFW 

foram também para os estilistas in-

ternacionais e Pan-africanos, que 

continuam a dar um bom exemplo 

de criatividade e de moda aos novos 

estilistas moçambicanos, que ainda 

estão em fase de consumo de uma 

vasta gama de conceitos e emoções 

que transformam um simples tecido 

numa obra de arte.

Moda, festa, música, entretenimento 

e responsabilidade social continuam 

a fazer do Vodacom Mozambique 

Fashion Week, um dos maiores even-

tos de moda de Moçambique com 

reconhecimento internacional. Para 

o ano, o mesmo irá superar-se com 

a sua 10ª Edição, trazendo mais da 

moda moçambicana e da cultura no 

geral. Edson Bernardo
 

O 
Consórcio Mozambi-

que Cotton Manufac-

tures, Indústrias Têxteis, 

S.A.,(MCM) constituído 

pelo grupo moçambicano INTE-

LEC Holdings e Mundo têxtil; 

Mundifios e Crispim Abreu empre-

sas de origem portuguesa, procedeu 

na manhã desta quarta-feira no dis-

trito de Marracuene a apresentação 

do parque Agro-Industrial de pro-

cessamento de algodão.

Esta iniciativa contou com a presença 

do ministro da Indústria e Comércio, 

Armando Inroga e representantes 

dos accionistas. Trata-se de um em-

preendimento orçado em cerca de 

USD 40 milhões dos quais já estão 

aplicados cerca de USD 12 milhões 

na fase actual que envolve a monta-

gem da maquinaria de tecelagem.

Na ocasião, o Ministro da Indústria 

e Comércio, Armando Inroga, fez 

saber que a referida fábrica têxtil vai 

alavancar e impulsionar a indústria e 

MCM reaviva indústria têxtil no país
comércio no país para além de abrir 

as portas da indústria têxtil moçam-

bicana para o mercado internacional.

Inroga acrescentou ainda que este 

feito acontece numa altura em que 

Moçambique registou no ano passa-

do o maior volume de produção de 

algodão na história e que esta unida-

de fabril veio suprir a falta de colo-

cação desta matéria-prima produzida 

no sector familiar.

Por seu turno, o Director Geral da 

Intelec Holdings, Haje Pedreiro, re-

feriu que problemas no fornecimento 

da corrente eléctrica estão na origem 

do atraso de cerca de três meses na 

inauguração e início na produção têx-

til em fase de experiência. Contudo, 

Pedreiro garantiu que mecanismos 

e acções com vista a solucionar este 

problema já estão em andamento que 

seguramente em Março de 2014 este 

parque industrial têxtil será inaugu-

rado.

“Esperamos que dentro de seis me-

ses, o MCM esteja a produzir fio e 

atoalhados de felpo em 

cru a serem acabados 

em Portugal e que na 

sua fase conclusiva a 

unidade esteja com-

pleta com os serviços 

de tinturaria, tecela-

gem, confecção e aca-

bamentos” enfatizou 

Pedreiro. 

Localizado na anti-

ga fábrica da Riope-

le, 30 km a norte da 

cidade de Maputo, 

este empreendimento 

têxtil poderá empre-

gar directamente 200 

funcionários e com a 

implantação de um 

pólo industrial estará 

preparado para acolher 

150 pequenas e médias 

empresas. 

Nélia Jamaldine
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A 
MultiChoice Moçambique 

anunciou, nesta terça-feira, 

o balanço das suas activida-

des em 2013 no que se refere 

ao seu posicionamento no mercado e 

serviços respectivamente. A grande 

novidade é a chegada de mais dois 

canais nacionais nomeadamente 

STV e Record Moçambique e cerca 

de 14 canais diversificados em língua 

portuguesa, assim como também a 

passagem do nome do pacote mini 

para grande que actualmente conta 

com mais de 70 canais contra os an-

teriores 55 canais.

Esta iniciativa visou essencialmente 

dar a conhecer aos clientes os seus 

desafios, projectos e plataformas de-

senvolvidas de serviços mais conve-

nientes ao cliente ao longo do ano, 

dar a conhecer todos os pacotes da 

sua grelha.

Foi desta forma, segundo dados 

fornecidos durante o evento, que a 

MultiChoice criou ferramentas de 

auto-ajuda a partir das quais o subs-

critor pode resolver pessoalmente os 

seus problemas técnicos, assim como 

também expandiu a sua rede para 80 

agentes instalados e credenciados e 

mais 240 instaladores em todo o país 

aptos para atender os clientes nos 

serviços de pré-venda e pós-venda 

através das referidas ferramentas. 

Mais canais nacionais DStv

Segundo o Director Geral da Multi-

Choice Moçambique, Eduardo Con-

tinentino, faz parte da metodologia 

de trabalho desta instituição investir 

de modo a atender às necessidades do 

cliente, por isso uma das plataformas 

adoptadas foi a recente reciclagem, 

treinamento técnico e prático aos 

seus colaboradores como forma de 

servir mais e eficazmente o utente 

dos serviços da mesma.

Continentino acrescentou ainda que 

a MultiChoice também se mostrou 

activa no âmbito da responsabilidade 

social institucional com diversificadas 

iniciativas que vão desde estruturação 

escolar, promoção de concursos a ní-

vel de África na elaboração de carta-

zes e redacções em redor da tecnolo-

gia de satélites e a sua importância 

para as comunidades, como também 

o prémio Jornalista Africano do Ano.

Referir que a MultiChoice está pre-

sente em Moçambique desde 1995, e 

desde Maio do corrente ano consoli-

dou a sua presença em Moçambique 

através de uma “Joint-venture” com 

accionistas locais sendo que o Grupo 

com o mesmo nome é o accionista 

maioritário.Nélia Jamaldine

 

A 
Fundação Vale anunciou re-

centemente que está a alocar 

mais de vinte milhões de 

meticais da Escola Secundá-

ria da Ponta-Gea, na cidade da Beira, 

província de Sofala, para a melhoria 

e ampliação das infra-estruturas. Este 

projecto tem como objectivo a intro-

dução do segundo ciclo do ensino se-

cundário geral naquela instituição de 

ensino, dando um maior impacto na 

educação das crianças daquele bairro 

e arredores. 

Serão melhoradas as infra-estruturas 

da escola, através da construção de 

um novo edifício com cinco salas de 

aulas, a reabilitação de um campo 

para práticas desportivas e pintura 

externa do edifício existente. Este in-

vestimento inclui ainda o apetrecha-

mento de uma sala de informática, 

uma biblioteca e a doação de cerca de 

900 livros.

Segundo a Directora Executiva da 

Fundação Vale, Joaquina Saranga, 

as obras referentes ao projecto de 

reabilitação da escola acima men-

cionada encontram-se já em fase de 

conclusão. “Acreditamos que o nosso 

Fundação Vale investe 20 
Milhões na Ponta-Gea

envolvimento vai gerar impacto posi-

tivo na vida das crianças que estudam 

nesta escola, minimizando o deficit 

de escolas que oferecem escolaridade 

ao nível médio”, considerou Joaquina 

Saranga, referindo-se a propósito do 

apoio.

Por seu turno, a Directora da Escola 

Secundária da Ponta Gea, Rotafina 

Wilson, disse que o projecto de rea-

bilitação daquela instituição de ensi-

no é uma grande contribuição para a 

absorção do grande número de estu-

dantes desprovidos de vagas devido à 

insuficiência de escolas com segundo 

ciclo de ensino naquela província. De 

referir que, até ao momento, das oito 

escolas secundárias existentes na Bei-

ra, somente três leccionam este nível.

O 
BancABC acaba de lançar 

para o mercado bancário 

moçambicano dois novos 

e inovadores produtos de 

cartões visa, cuja adesão não carece 

de ser cliente deste banco. 

Trata-se do cartão Visa Travel 

Money card (disponível em libra, 

dólar, euro e rand) que vem subs-

tituir os pagamentos com dinheiro 

em espécie e os traveller checks 

devido à sua segurança, conveni-

ência e controlo financeiro que 

proporciona aos viajantes.

E do Visa CashCard (disponível 

em moeda nacional) que vai faci-

litar o processamento de salários 

de PME’s ou entidades governa-

mentais, controlo de despesas do-

mésticas, custeamento de despesas 

em viagens de negócios, envio de 

dinheiro para pessoas distantes en-

tre outros. 

Segundo Jaqueline Filipe, directo-

ra de Marketing do BancABC, os 

novos cartões são uma inovadora 

forma de usar, cuidar e poupar o 

dinheiro dos consumidores. Visam 

a inclusão financeira de todo o 

moçambicano que não tenha uma 

conta bancária.

Para Jaqueline, usando o sistema 

BancABC lança 
novos serviços

bancário, o BancABC simplifica 

a vida das pessoas, ajudando-as 
a ter esta moeda digital e o con-
trolo total sobre as suas despesas 
a nível nacional e internacional. 
Através da segurança contra 
fraudes, roubos e clonagens pro-
vida pelo CHIP e PIN nos car-
tões, toda a segurança do cartão 
foi aumentada para o conforto do 
cliente.
A utilização dos cartões não im-
plica a movimentação da Conta à 
Ordem e estes podem ser usados 
para levantamentos e operações 
em mais de 1 milhão ATM’s, 
compras em diversos pontos de 
venda, desde supermercados, lo-
jas, bombas de gasolina, farmá-
cias, entre outros e ainda possi-
bilita fazer compras online na 
Internet e em mais de 200 países.
Por outro lado, a directora de 
Marketing aponta que, para além 
do segmento de produtos pré-
-pagos, o BancABC tem cartões 
de débito ligados à conta à or-
dem, como uma vasta gama de 
produtos e dedica-se também 
ao segmento empresarial com 
cartões de débito para pequenas, 
médias e grandes empresas com 
os cartões Visa Business e o Visa 
Corporate. A.N

MultiChoice Moçambique dando conhecer o balanço das actividades do 
ano em curso

Directora Executiva da Fundação 
Vale, Joaquina Saranga
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O 
Reitor do Instituto Superior 

de Ciências e Tecnologia de 

Moçambique (ISCTEM), 

João Leopoldo da Costa, 

recebeu, no último domingo, 8 de 

Dezembro, em Viena, Áustria, um 

prémio atribuído ao ISCTEM em 

reconhecimento à qualidade e gestão 

estratégica que tem sido implemen-

tada na instituição.

O prémio foi atribuído no decorrer 

da Convenção Internacional dedica-

da à Qualidade e Gestão Estratégica 

que teve lugar naquele país europeu 

nos dias 7 e 8 de Dezembro do cor-

rente mês.

Organizado pela Sociedade Europeia 

de Pesquisa e Qualidade, participa-

ram no encontro diversas personali-

dades de diferentes países do mundo 

sendo que o Magnífico Reitor do 

ISCTEM foi o único representante 

de Moçambique neste evento de ca-

rácter internacional. 

Com a atribuição deste prémio, o 

Magnífico Reitor do ISCTEM tor-

na-se membro de plenos poderes da 

Convenção Internacional Dedicada à 

Qualidade e Gestão Estratégica.

Sublinhar que o ISCTEM, nos últi-

mos anos, tem visto a sua qualidade 

de ensino reconhecida a nível nacio-

nal e internacional. 

Para além dos prémios PMR ÁFRI-

ISCTEM premiado em Viena
CA, distinção que já recebeu por 

quatro vezes, foi agraciado igual-

mente com os prémios “ Sócrates 

Award, em Dublin na Irlanda, The 

Bizz Winner em Paris, França e o 

The Golden Award For Quality & 

Business Prestige na Itália”.

Raul Senda

Djuba State é um condo-

mínio habitacional com 

150 casas distribuídas 

em tipo 2 e 3 respecti-

vamente, situado no bairro da 

Mozal no Município da Matola 

e que está a cargo da Djuba Sta-

te desenvolvimento e serviços.

Trata-se de um empreendimen-

to orçado em cerca de 8 milhões 

de dólares, que o African Bank 

and Corporation (ABC) entra 

como financiador ao cliente in-

teressado em adquirir um dos 

referidos imóveis sem que este 

necessite de dar entrada para a 

aquisição do financiamento.

Segundo o Director de Marke-

ting da Universal State, Carlos 

Jeremias Nhancale, o Djuba 

State veio responder à demanda 

crescente em busca de imóveis 

habitacionais naquele que é tido 

como o pólo de desenvolvimen-

Djuba State acresce o 
parque imobiliário da 
Matola

to industrial da capital do país, 

assim como também proporcio-

nar maior circulação de bens e 

serviços e, deste modo, possibili-

tar a geração de novos postos de 

trabalho.

Por seu turno, o representante 

do ABC, Wilson Soares, fez sa-

ber que este empreendimento é 

o primeiro que a instituição fi-

nanceira entra como parceira, no 

que se refere à construção civil, 

daí que possibilitará aos clientes 

interessados a possibilidade de 

aquisição de um crédito habita-

cional sem entrada e com uma 

taxa de juros de 40% sobre o seu 

salário líquido.

Referir que o Djuba State já está 

na segunda fase de construção, e 

o preço de aquisição está orçado 

em USD 150 mil, que ao serem 

financiados pelo ABC, poderão 

ser pagos em 25 anos. 

Nélia Jamaldine

“MANDELA por CRAVEIRI-

NHA” é o título de um DVD 

a ser lançado esta sexta-feira 

em Maputo, em que o jorna-

lista e escritor Tomas Vieira Mário 

(Vimaró nas lides literárias) declama 

o poema “Desde que o meu amigo 

Nelson Mandela foi morar em Rob-

ben Island”, de autoria do poeta-mor 

moçambicano e herói nacional, José 

Craveirinha.

O Vídeo-clip, produzido no ano pas-

sado, tem estado a ser exibido nas 

sessões de promoção internacional 

do livro “Obrigado Madiba”, do em-

presário moçambicano Abílio Soeiro, 

cujas receitas são destinadas a ajudar 

o financiamento do projecto Mande-

la Children’s Hospital, de que Soeiro 

é embaixador global. Para a campa-

nha internacional, o poema leva tra-

duções em Inglês e Francês.

Segundo refere Tomás Vieira Mário, 

o lançamento oficial do vídeo-clip, 

esta semana, pretende associar-se as 

várias iniciativas de cidadãos anóni-

mos que, pelo mundo fora, se despe-

dem de Mandela, exprimindo a sua 

admiração e gratidão pelos ideais pe-

los quais ele dedicou toda a sua vida. 

Mas, por outro lado, Tomas Vieira 

Mário não quis lançar o DVD an-

tes que pudesse oferecer uma cópia 

a Madiba, o que só foi possível em 

finais de Outubro passado, através da 

esposa do herói mundial, a Sra. Graça 

Machel.

Na contracapa do DVD escreve Vi-

maró: “desde que o meu amigo Nel-

son Mandela foi morar em Robben 

Island” é um dos poemas mais con-

firmativos do cognome de José Cra-

veirinha - o poeta de vaticínios infa-

líveis. O poeta, Prémio Camões 1991, 

escreveu o poema em 1977, quando 

Ile
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Mandela e Craveirinha em Vídeo-clip
o mundo ainda se recompunha dos 

horrores do massacre do Soweto, per-

petrado em Junho do ano anterior. E, 

com o seu inigualável sarcasmo e iro-

nia, Craveirinha vai “explicar” que, na 

verdade, em vez de Mandela, é John 

Vorster (então primeiro-ministro 

sul-africano) quem cumpria prisão 

perpétua, e a quem ele (Mandela) iria 

amnistiar “assim que mandar sair da 

prisão domiciliária o sardento Mr. 

Apartheid”.

Em 1994, Nelson Mandela é procla-

mado primeiro Presidente negro sul-

-africano democraticamente eleito e, 

efectivamente, vai “amnistiar” os seus 

carrascos, libertando-os da…”sua 

fatalista brancura”, ao que estes vão 

agradecer, gritando “thank you very 

much!”.

Tomas Vieira Mário declamou este 

poema ao longo de toda a década de 

1980, desde os tempos dos M’saho, 

que eram sessões de poesia e mú-

sica ao ar livre, no coreto do Jardim 

Tunduru, em Maputo, promovidas 

pela Associação dos Escritores Mo-

çambicanos, até durante andanças 

em festivais estudantis e convívios 

em Portugal, onde esteve radicado 

durante vários anos. Ele fazia assim 

a sua parte na condenação ao regime 

de segregação racial, entretanto de-

clarado pelas Nações Unidas como 

crime contra a Humanidade, e na 

campanha mundial pela libertação de 

Mandela.

Uma parte do DVD foi filmada den-

tro da Casa-Museu de Craveirinha, 

no bairro da Munhuana, na entrada 

para Mafalala, por gentileza de Zeca 

Craveirinha, o primogénito do poe-

ta. A foto da capa com o tio Zé - a 

forma carinhosa como Vimaró e os 

outros jovens escritores fundadores 

da revista Charrua chamavam o au-

tor de Karingana Ua Karingana - foi 

tirada pela fotógrafa moçambicana, 

Ruth Matchabe, na cerimónia em 

que Craveirinha recebeu o Premio 

Camões (1991) no Centro Fórum 

Picoas, em Lisboa.

A 
Rio Tinto Coal Moçambi-

que (RTCM) procedeu, na 

última segunda-feira, 9 de 

Dezembro, em Tete, à certifi-

cação das cerca de 90 empresas locais 

que participaram no 1º Ciclo do Pro-

grama de Treinamento e Capacitação 

de Fornecedores. Este que decorreu 

de Julho de 2013 até princípios do 

corrente mês, realizou-se no Centro 

de Negócios da RTCM, naquela pro-

víncia, capacitando as empresas em 

matérias de finanças, procurement, 

desenvolvimento de negócios, proce-

dimentos jurídicos, saúde e seguran-

ça no trabalho. A capacitação destas 

empresas foi desenvolvida ao longo 

de oito sessões, envolvendo, em cada 

Rio Tinto certifica 
PME’s de Tete 

servir para catapultar as pequenas e 

médias empresas locais. Entretanto, 

à margem da cerimónia, Pedro Sa-

cadura Botte, Director de Finanças e 

Director Geral de Relações Externas 

da Rio Tinto Coal Moçambique afir-

mou: “estamos satisfeitos com o pro-

grama e queremos, em 2014, alargar 

a iniciativa a outras regiões do país. 

Procuramos que pequenas e médias 

empresas locais beneficiem cada vez 

mais das oportunidades de negócio 

proporcionadas pela companhia e 

que possam também ser mais com-

petitivas para melhor se beneficiarem 

de outras oportunidades proporcio-

nadas pelo mercado”.

sessão, cerca de 

12 empresas.

Ao longo da 

cerimónia, o 

Director Pro-

vincial da In-

dústria e Co-

mércio de Tete, 

José António 

Gero, felicitou 

a Rio Tinto 

pela iniciativa, 

afirmando que 

a mesma irá 

Sociedade Europeia de Pesquisa e Qualidade atribui prémio a ISCTEM

Capa do DVD a ser lançado nesta sexta-feira  que vai homenagear Graveirinha e 
e lider historico Nelson Mandela


