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Depois de Muxúnguè e Gorongosa, centro do país, os confrontos entre o exército governamental e a guerrilha da Ren-
amo estão agora a reproduzir-se mais a sul, pela primeira vez desde que a tensão político-militar eclodiu no país pondo 
fim a 20 anos de paz. O distrito de Homoíne, província de Inhambane, sul de Moçambique, tristemente célebre por ter 
vivido o maior massacre atribuído aos guerrilheiros da Renamo durante os 16 anos (1976-1992), voltou a viver momen-

tos conturbados com populações em fuga de outros pontos do distrito. O posto administrativo de Pembe, 30 km em 
direcção ao distrito de Panda, está a ser palco de combates que já provocaram mortos e feridos dos dois lados.
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Entre o medo de ser con-

fundido com guerrilhei-

ro e ser torturado, balas 

perdidas, perseguições, 

raptos e assassinatos, numerosas 

famílias chegam com trouxas, re-

sumidas por roupa em sacos de 

ráfia e esteiras, ao centro de refu-

giados na vila sede do distrito de 

Gorongosa, Sofala, abaladas por 

confrontos intensos entre o exér-

cito e homens armados, ligados à 

Renamo. Muitos refugiados fo-

ram forçados pelo exército a dei-

xar a “vida” depois que guerrilhei-

ros se misturaram nas suas aldeias, 

após confrontos, o que não tem 

permitido distinguir a população 

de homens armados da Renamo, 

para permitir a “limpeza” destes.

 

Em quase 65 dias, desde Novem-

bro, 3.845 pessoas foram forçadas 

a se refugiarem para a vila sede 

do distrito de Gorongosa, quase 

a metade para o centro de abrigo, 

aberto na escola de Mapombwe, 

na sequência da intensificação dos 

ataques e das rivalidades entre as 

Forças de Defesa e Segurança e os 

guerrilheiros da Renamo, segun-

do as estatísticas oficiais. 

O centro para refugiados na Go-

rongosa é prova do provérbio: na 

luta de elefantes quem sofre é o 

capim – uma situação que está a 

irritar a população que se vê víti-

ma de um problema com o qual 

não se identifica.

“Os militares (do Governo) dizem 

para a população sair e refugiar-se 

para a vila, porque não conseguem 

diferenciar guerrilheiros da Rena-

mo do povo, para eles consegui-

rem apanhar aqueles que atacam 

o exército”, disse ao SAVANA, 

Guedes Zeca, 23 anos, que a 2 de 

Janeiro “recolheu” de Tambarara 

seis membros da sua família para 

se refugiar no centro.

A táctica da “guerrilha” é atacar as 

posições militares ou combater o 

exército sem farda, ou seja, a ci-

vil, e depois recuar fugindo para 

as aldeias, onde esconde as armas 

e se mistura com a população. Na 

perseguição, o exército, não raras 

vezes, teve que disparar contra a 

população, ao ser confrontado 

com a situação de não conseguir 

distinguir o inimigo da população.

“Um dia, quando fugíamos (das 

machambas) dos ataques, os ho-

mens da Renamo foram correndo 

juntamente connosco, como se 

fossem população, até chegarmos 

às casas para escondermo-nos. 

Com isso quem sofre somos nós, 

que não temos nada a ver com essa 

guerra”, conta ao SAVANA, Vaida 

Nhandolo, que fugiu de Nhataca 

com 16 integrantes da família e 

se acomoda em escombros de um 

antigo edifício colonial na Go-

rongosa, por falta de lugar.

“No dia em que morreu um idoso 

de 65 anos atingido por balas, fo-

mos surpreendidos pelos confron-

tos na machamba. Após o ataque 

ao Jeep, o exército desceu e cercou 

a área enquanto outros distraiam 

os guerrilheiros. Depois abriram 

fogo para o meio onde estava a 

população. Mantive-me deita-

do com a minha esposa e filhas 

e, quando cessaram os disparos, 

levantámos para fugir e fui pego 

pelo exército que me torturou 

e me interrogou porque insistia 

que eu era guerrilheiro”, contou 

um outro refugiado de região de 

Egipto (Tambarara), lembrando: 

“as armas não escolhem pessoas, 

seja inimigo ou não”.

farda governamental, pertencen-

tes às áreas atingidas pelos con-

frontos.

“Não houve recrutamento de ho-

mens, quer por parte da Renamo 

quer do Governo. Há muitas mu-

lheres sim, mas a maioria são viú-

vas”, defendeu Anatércia Amigo, 

28 anos, que a 3 de Janeiro junto 

com 13 pessoas da sua família fu-

giu de Tambarara para a vila, de-

pois de perder um vizinho (Raul) 

por bala perdida num confronto 

que durou das 7 às 10 horas da 

manhã.

Armazéns para secretários
Contudo, dois armazéns, do cen-

tro de recursos para professores 

e do instituto de cereais, na vila 

sede do distrito de Gorongosa fo-

ram reservados apenas para aco-

modar os secretários de células da 

Frelimo, alvo de perseguição dos 

homens armados da Renamo, nas 

zonas de confrontos.

Socorro!
O governo distrital e a população 

fazem o mesmo “coro” quanto a 

necessidade de se travar com o 

martírio na Gorongosa, com a fle-

xibilização do entendimento entre 

os grupos de apoio da Renamo e 

Governo, que há mais de um ano 

estão entre avanços e recuos, para 

a pacificação da região.

“Há grande esforço do governo 

distrital em persuadir o governo 

nos outros níveis para se acelerar 

o regresso de paz no distrito, para 

que esta situação tenha solução o 

mais rápido possível”, disse Geró-

nimo Langa, representante do go-

verno local, assegurando que não 

se pode “perspectivar que venha 

mais gente, pois a expectativa é 

que haja solução para esse proble-

ma o mais rápido possível”.

“Nós só queremos um entendi-

mento entre Guebuza e Dhlaka-

ma. Deixamos quase tudo, ma-

chambas com toda a produção 

que seria para o sustento. Um en-

tendimento seria a salvação des-

te povo sofrido”, disse Anatércia 

Amigo.

“Estamos em sofrimento, deixa-

mos casas, outras em alvenaria, 

cabritos, galinhas e toda a produ-

ção. Aqui no centro há deficiên-

cia alimentar. Só queremos que 

o governo e a Renamo sentem e 

ponham fim a esta guerra. Não 

nos agrada vir concentrarmo-nos 

num centro como inúteis quando 

podemos produzir e desenvolver”, 

disse ao jornal Melisa Panganae, 

vinda de Nhataca com 22 mem-

Exército força fugas na Gorongosa
 -A operação visa permitir a distinção clara entre guerrilheiro da Renamo e população, num esforço para possibilitar a “limpeza” da zona

Sala serve de dormitório e refeitório

Texto e fotos de André Catueira, enviado a Gorongosa

Há relatos de pessoas que deram 

conta que estavam nuas a meio 

caminho para a vila, depois de 

uma fuga precipitada por “rajadas 

de balas” durante as madrugadas 

de perseguições das partes em 

conflito.

Além do centro de abrigo, onde se 

passa refeições duas vezes por dia, 

várias famílias arrendam peque-

nos compartimentos de casas e se 

acomodam e outras vivem junto 

às suas famílias que já se encon-

travam instaladas na vila. 

 

Mulheres e régulos
Dado curioso é que no centro e/

ou em casas arrendadas e de fa-

mílias onde estão os refugiados, a 

maioria são mulheres e crianças, 

constatou o SAVANA no local. 

Não existem estatísticas oficiais 

de género entre os refugiados.

Existem nos locais poucos ho-

mens e destes não constam líderes 

tradicionais, ou seja, régulos, com 

Gerónimo Langa representante do 
governo

Vaida Nhandolo Anatércia AmigoGuedes Zeca
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bros da família, desde 21 de De-

zembro no centro de refugiados 

de Mapombwe.

“Queremos que o governo resolva 

isso. Que nos ajudem, resolvendo 

os problemas para nos devolver o 

sossego nos nossos lares”, precisou 

Aissa António, vinda de Nhaus-

sende, a 23 de Dezembro com 

quatro membros da sua família.

 

Morte de refugiado 
Uma criança refugiada perdeu a 

vida segunda-feira naquele centro 

de acomodação por afogamento, 

depois de tentar na companhia de 

outras crianças nadar num riacho 

próximo do local. Outra crian-

ça escapou ilesa a um acidente 

de carro quando se encontrava a 

brincar na estrada adjacente à ve-

dação do recinto escolar.  

Saúde improvisada
Um posto de saúde, com serviços 

básicos, foi aberto terça-feira para 

atender os refugiados aglomera-

dos em salas de aulas da escola 

Mapombwe, também para encur-

tar  as distâncias para os desloca-

dos.

O centro foi aberto para não criar 

congestionamento de serviços no 

hospital rural do distrito, sobre-

tudo nesta época do pico da ma-

lária, a doença mais comum nas 

primeiras consultas efectuadas 

durante o dia. O posto funcionará 

das 7 às 15 horas.

 

Vida cara
A vida tem se tornado cara na 

vila sede da Gorongosa devido à 

agudização do conflito na região, 

reflectindo até a nível dos comer-

ciantes e taxistas, pela queda de 

receitas de clientes para os seus 

serviços.

Por exemplo, o chapa Gorongosa-

-Piro, que antes passava de Vun-

duzi, disparou de 80 meticais para 

210 meticais, pois os carros são 

forçados a alongar a trajectória 

(Gorongosa-Nhamapadza-Piro), 

para evitar prováveis ataques.

A receita dos taxistas, que por dia 

chegavam a 600 meticais, caiu 

para 150 a 200 meticais, porque 

boa parte dos comerciantes, que 

entravam no interior para com-

prar produtos, sobretudo aves, 

parou de usar as motas por receio 

de serem interpelados em várias 

cancelas da Renamo, instaladas 

em áreas estratégicas nas encostas 

da serra. 

 

Chegam apoios
O governo não tem uma estrutura 

oficial para apoiar refugiados de 

guerra, contudo o Instituto Na-

cional de Gestão de Calamidades 

(INGC), de Sofala, em parceria 

com o governo local, fez uma do-

ação de produtos alimentares bá-

sicos aos refugiados.

Os produtos, que quarta-feira 

começaram a ser distribuídos aos 

deslocados, incluem 14 toneladas 

de farinha de milho, seis de arroz, 

duas de açúcar, 200 quilogramas 

de sal, dois mil litros de óleo ali-

mentar, além de 100 tendas, que 

serão usadas para retirar as famí-

lias da escola, que deverá receber 

alunos nos finais de Janeiro.

A 
região de Satunjira, o epicentro dos confrontos entre o 

exército governamental e guerrilheiros afectos à Rena-

mo, continua em alta tensão. Parte da região é controlada 

pelos homens da Renamo, que interpelam populares e 

viaturas na estrada que liga Vunduzi-Gorongosa.

Para a entrada de jornalistas a Satunjira, é necessário uma atura-

da negociação com os comandos dos guerrilheiros da Renamo e 

das Forças de Defesa e Segurança, para as instruções práticas e os 

respectivos códigos, que deverão ser exibidos em casos de interpe-

lação de ambos.

Alta tensão em Satunjira

Famílias em frente ao seu novo “lar”

Salas de aulas transformadas em dormitórios Família recém-chegada ao centro de deslocados

Refugiados recebem comida
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A 
guerra que até há pouco 

tempo se confinava ao 

centro de Moçambique e, 

esporadicamente, ao nor-

te, alastrou-se até ao sul. Segundo 

testemunhas, uma antiga base da 

Renamo, em Catine, distrito de 

Homoíne, foi terça-feira palco de 

confrontos violentos entre as For-

ças de Defesa e Segurança moçam-

bicanas e guerrilheiros do principal 

partido da oposição.

“Por volta das duas ou três horas da 

madrugada começaram a ouvir-se 

tiros, que se prolongaram até pouco 

depois das 11 horas”, conta ao SA-

VANA Ananias Zunguze, 72 anos, 

camponês, cujo aspecto denuncia 

desgaste físico e psicológico. 

Assustado com os acontecimentos, 

Zunguze relata o sucedido a fazer 

apressadamente o percurso de 30 

quilómetros, que separam o posto 

administrativo de Pembe, onde se 

situa Catine, e a vila-sede do dis-

trito de Homoíne, em busca de se-

gurança.

Fontes oficiais, que falaram na con-

dição de anonimato, disseram que 

seis membros da Força de Inter-

venção Rápida (FIR) perderam a 

vida na sequência dos confrontos 

de terça-feira. 

Oito foram feridos com gravida-

de, tendo sido transportados para 

o Hospital Rural de Chicuque, na 

cidade da Maxixe, a 53 quilómetros 

de Homoíne.

“Eu vi com os meus próprios 

olhos”, disse ao SAVANA, Juliasse 

Tamele, um habitante de Homoí-

ne, relatando ter visto dois homens 

mortos, na região de Catine, que 

abrigou guerrilheiros da Renamo, 

durante a guerra dos 16 anos.

De acordo com relatos de popula-

res, Catine foi o centro do confron-

to de terça-feira. Os tiros de armas 

de fogo vinham de lá.

O SAVANA viu ambulâncias a 

movimentarem-se entre a sede do 

distrito de Homoíne e Pembe, ce-

nário que dá crédito a informações 

de estarem a registar-se baixas nas 

escaramuças entre as Forças de De-

fesa e Segurança e a Renamo.

Entre os carros hospitalares que 

circulavam na altura, destacavam-

-se uma ambulância militar e um 

do hospital local.

Dados recolhidos na zona indi-

cam que a Renamo concentrou em 

Catine mais de cinco dezenas de 

homens armados. “Mas em Fanha-

fanha são mais do que isso”, refere 

uma fonte, em breves declarações 

ao SAVANA, repisando, no entan-

to, que estes não estão armados.

Pembe e o povoado de Fanhanha, 

área próxima de Catine, ficaram to-

talmente desertos, na sequência dos 

confrontos. As pessoas abandona-

ram as casas para áreas considera-

das seguras.

As forças governamentais monta-

ram dois postos avançados antes de 

Pembe, tudo na perspectiva de con-

trolar a mobilidade dos homens da 

Renamo e outros “estranhos”.

Desespero
Desde que começaram a circular 

notícias sobre a movimentação de 

homens armados em Pembe, a po-

pulação local vive em alvoroço. As 

chamadas caixas abertas lideram as 

operações de resgate. 

Apesar do perigo de queda e de 

perda de bens que os ocupantes 

correm, ninguém quer perder a via-

gem de fuga para a sobrevivência 

em Pembe. O trajecto é feito com 

as pessoas “penduradas” até ao topo 

das cabinas das famosas Isuzu, de 

aspecto envelhecido.

A maioria dos “deslocados” leva 

consigo quase tudo. Desde mobi-

liário, passando pelos animais de 

pequeno e grande porte.

Os que não têm dinheiro para 

transportar os animais optam por 

vendê-los. Um cabrito ou porco 

pode ser comprados por apenas 

duzentos meticais (antes vendia-se 

entre 800 a mil meticais). É possí-

vel adquirir um boi por 3.500 mt, 

contra os anteriores 13 mil meti-

cais.

“Estamos a morrer”, suplica uma 

idosa de, aparentemente, 60 anos, 

interpelada pelo SAVANA. Che-

gou à vila de Homoíne, a pé, ida de 

Pembe, na companhia do marido e 

mais dois sobrinhos, cuja mãe desa-

pareceu no dia 02 na sequência da 

tensão político-militar em vigor.

Falando em Xitswa, misturado 

com Chope, Joaquina Waniquisso 

chora os bens perdidos. “Perdemos 

tudo. A minha casa e tudo o que fiz 

durante a vida ficaram lá. Isto não 

é vida, acho que faz bem morrer, 

seguir os meus antepassados”, de-

sabafa, impotente para travar as lá-

grimas que lhe escorrem pelo rosto 

abaixo.

De Pembe até Homoíne são colu-

nas intermináveis de carros abarro-

tados de pessoas que fogem da ins-

tabilidade. As pessoas sem posses 

Guerra chega ao Sul

Homoíne: novo palco de confrontos
Por Eugénio Arão, nosso enviado a Homoíne

percorrem a distância a pé. 

Nota curiosa: na sua maioria não 

têm um destino concreto. “Estamos 

a fugir guerra”, diz Miguel, 14 anos, 

que transitou para a terceira classe.

“Mas não sei onde vou estudar, por-

que estamos a fugir”, lamenta. 

Miguel Malica, 39 anos, veio da 

África do Sul para passar as festas 

de Natal e fim-de-ano, mas tem 

dormido no mato desde o dia 03 de 

Janeiro, como o próprio relata.

“Desde o dia 03 que eu durmo no 

mato na companhia dos meus ir-

mãos”, conta, visivelmente angus-

tiado, Malica, 39 anos.

Apresentação ao régulo
Alberto Johane, habitante de 

Pembe, disse ao SAVANA que os 

guerrilheiros da Renamo foram 

apresentar-se ao régulo local, quan-

do chegaram na zona. Disseram 

que não queriam guerra, mas reta-

liariam a um ataque das Forças de 

Defesa e Segurança.

“Os homens da Renamo, quan-

do chegaram em Pembe, foram 

apresentar-se nas estruturas do re-

gulado. Disseram que não queriam 

guerra. Passeavam e até compravam 

cabritos, arroz, açúcar, entre outras 

coisas. Mas avisaram que iam re-

taliar caso fossem provocados pelo 

exército governamental”, corrobora 

Elias Sarafina, vendedor de produ-

tos alimentares na sede do posto.  

A tensão na zona aumentou quan-

do se começou a notar a presen-

ça das forças governamentais  em 

Homoíne, desde a noite da última 

segunda-feira. Ao que o SAVANA 

apurou, foram “despachados” a par-

tir de Maputo perto de três cente-

nas de militares e membros da FIR. 

Em Homoíne, chegaram por volta 

23:00 horas, uma parte seguiu para 

Pembe, no mesmo dia, e a outra, 

em número relativamente insigni-

ficante, seguiu no dia seguinte, por 

volta das 06:00h. O remanescente 

patrulha a vila, alguns visivelmente 

embriagados.

As barracas da vila-sede de Ho-

moíne têm registado uma presen-

ça considerável de membros da 

FIR e FADM, que fazem tempo 

consumindo bebidas alcoólicas, es-

pecialmente a cerveja Manica e a 

Tentação, uma bebida espirituosa 

de duvidosa qualidade.

O 
Governo distrital de Homoíne fracas-

sou numa tentativa de silenciar a Rádio 

Arco, uma interventiva estação radio-

fónica local financiada por fundos da 

UNESCO.

Os dirigentes daquela estação contaram ao SA-

VANA nesta terça-feira que foram contactados, 

logo pela manhã, por um membro do executivo 

local para transmitir a decisão. 

“Trata-se de uma ordem superior e deve ser cum-

prida com urgência”, terá dito o mandatário do 

governo.

Berlaves Alexandre, coordenador da Rádio Arco, 

disse ao SAVANA que a orientação colheu-lhes 

de surpresa. 

“Mas nós negámos categoricamente. Temos uma 

linha editorial própria e não nos deixamos intimi-

dar”, precisou Alexandre.

Uma vez fracassada a estratégia inicial, prossegue 

Berlaves, elementos do governo distrital contac-

taram a EDM no sentido de esta interromper o 

fornecimento de energia eléctrica na linha que 

Governo de Homoíne tenta silenciar “Rádio Arco”
abastece a Rádio Arco.

“Mas a EDM recusou sob a justa alegação de que 

tal procedimento iria prejudicar muitos clientes”, 

frisou.

O jovem coordenador explicou ainda que os repór-

teres vão continuar a transmitir tudo o que se passa 

no terreno, numa clara alusão ao conflito político-

-militar que agora atingiu aquele distrito da provín-

cia de Inhambane, sul de Moçambique.

Um outro episódio envolvendo membros do exér-

cito governamental e um jornalista da “Rádio Viva” 

registou-se no último domingo em Homoíne.

O repórter Anastácio Marcelino, que estava em ple-

no exercício das suas funções, acabou sendo recolhi-

do para a esquadra local, onde terá sido objecto de 

fortes interrogatórios.

“Eu estava em plena via pública a mandar um des-

pacho para a Rádio. De repente apareceram três mi-

litares a exigirem-me BI e credencial”, conta. 

Não tendo satisfeito o pedido, os militares levaram à 

força o jovem para a esquadra, donde viria a ser solto 

duas horas mais tarde. 

Em apenas 48 horas, o preço de um boi caiu de 13.000 meticais para 3.500 meticais

- Em Chinginguiri, 5 km da Vila de Homoíne, foi aberto um campo de deslocados de guerra
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Depois de o porta-voz da 

PRM em Inhambane, De-

lcir Mariquel, e o respecti-

vo governador, Agostinho 

Trinta, terem vindo a público refutar 

categoricamente a existência de ho-

mens armados em Homoíne, admi-

tindo apenas a existência de ladrões 

de gado, o Ministério da Defesa Na-

cional (MDN) acusou publicamente 

a Renamo de estar alegadamente a 

aterrorizar a população naquele dis-

trito. 

Segundo Cristóvão Chume, Direc-

tor Nacional da Política da Defesa, 

as movimentações dos homens ar-

mados da Renamo para a província 

de Inhambane, principalmente no 

distrito de Homoíne, começaram a 

verificar-se nos finais do ano passa-

do. 

Para Chume, a presença de homens 

armados da Renamo naquele ponto 

do país visa exercer uma “pressão 

psicológica muito forte” contra a 

população e instalar um clima de 

terror.

Homoíne vive o trauma de ter sido 

palco de um dos maiores massacres 

da guerra de 16 anos em Moçambi-

que. Cerca de 400 pessoas perderam 

a vida numa matança atribuída pelo 

Governo à Renamo.

Com esse “genocídio” ainda na reti-

na, muitos habitantes dos povoados 

de Homoíne estão a abandonar as 

casas, para se refugiarem em zonas 

aparentemente seguras. 

Sem especificar o número, o Direc-

tor Nacional da Política da Defesa 

reiterou, em conferência de impren-

sa, que homens supostamente da 

Renamo estão detidos alegadamen-

te por estarem associados à estraté-

gia de terror que o movimento pre-

tende seguir na sua contenda com o 

Governo.

De acordo com Cristóvão Chume, 

a escala da instabilidade militar está 

a ser comandada pelo próprio diri-

gente da Renamo, Afonso Dhlaka-

ma. 

Citando as pessoas detidas, Chume 

afirmou que a Renamo está a re-

crutar jovens para aumentar o seu 

contingente, de modo a viabilizar o 

plano do seu líder, que é de suposta-

mente dividir o país, a partir da zona 

centro.

Para a fonte, que tem a patente de 

coronel, o líder da Renamo recorre 

ao terrorismo como meio para se 

furtar ao diálogo político que lhe 

é proposto pelo Presidente da Re-

pública, Armando Guebuza, e usa 

ainda estes actos para pressionar o 

Governo de modo a aceitar as suas 

reivindicações que não encontram 

resposta na mesa do diálogo. 

O Director Nacional da Política da 

Defesa tranquilizou a população, 

afirmando que foram colocados em 

Homoíne militares para garantirem 

segurança e bem-estar às popula-

ções em Homoíne.

ntensi cação de ata ues
O Director Nacional da Política de 

Defesa referiu que nos últimos tem-

pos a Renamo está a intensificar os 

ataques contra viaturas na Estrada 

Nacional (EN) Nº 1 no troço Save-

-Muxúnguè, como  objectivo de 

desestabilizar o país a nível político, 

económico e social. 

As acções do movimento incluem 

emboscadas contra escoltas milita-

res e abertura de crateras ao longo 

da EN1, visando condicionar o trá-

fego naquela via, que é único ponto 

de ligação rodoviária entre o sul-

-centro e norte. 

Apontou também que a Renamo 

tem alterado o seu “modus operan-

di”, orientando os seus ataques con-

tra civis, orquestrando assassinatos 

directos de civis e também contra 

bens económicos.

Travar o abastecimento às 
FADM
 O porta-voz da Renamo, Fernando 

Mazanga, confirmou esta quarta-

-feira, em conferência de imprensa 

na sede nacional do partido, que o 

seu partido tem efectivos estacio-

nados em Homoíne. “Trata-se de 

homens expurgados do exército e 

dos que nem sequer chegaram a ser 

integrados pela incúria do governo” 

disse.

 A Renamo diz que uma das causas 

que faz com que haja concentração 

dos seus homens naquela zona “é 

que grande parte dos mancebos das 

Forças Armadas de Defesa de Mo-

çambique (FADM) que atacam o 

centro do país são treinados, equipa-

dos e transportados do sul, pelo que 

essas incursões devem ser travadas a 

partir do seu local de origem”.

Fernando Mazanga ressalvou que os 

homens armados da Renamo têm 

uma orientação para nunca hostili-

zarem as populações.

De acordo com o porta-voz do prin-

cipal partido da oposição, o proble-

ma político que opõe a Renamo e o 

Governo é nacional e está relaciona-

do com uma alegada falta de demo-

cracia no país. 

“A questão do pacote eleitoral não 

afecta apenas as populações do cen-

tro do país, mas sim o Moçambi-

que no seu todo”, assinalou. Assim, 

a Perdiz diz lamentar que se tenha 

chegado a este ponto, porque no seu 

horizonte não quer guerra, mas sim 

a paz.

“O presidente Afonso Dhlakama 

quer a democracia, quer que todos 

partidos participem nas eleições em 

igualdade de circunstâncias e opor-

tunidades. Ninguém nem nada irá 

colocar a Renamo fora dos pleitos 

eleitorais”, disse Mazanga.

O porta-voz do principal partido 

da oposição apelou ao governo e a 

Armando Guebuza, para colocarem 

a mão na consciência e reflectirem 

seriamente sobre o futuro que pre-

tendem dar ao país. 

Na mesma ocasião, Fernando Ma-

zanga exortou a comunidade inter-

nacional para prestar atenção a este 

diferendo que, segundo Mazanga, 

ainda pode ser controlável.  

MDN acusa Renamo de apostar no terror
Por Argunaldo Nhampossa

Cristóvão Chume, Director Nacional da 
Política da Defesa
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Mais um ano novo, mais 

um recenseamento para 

o Serviço Militar Obri-

gatório (SMO). Mas a 

“recruta deste ano tem um dado di-

ferente, principalmente na província 

de Sofala, centro de Moçambique. É 

que vai acontecer no meio de uma 

grave instabilidade política e militar, 

a pior desde que o país está em paz, 

desde 1992.

Na Beira, capital da província de 

Sofala, o SMO é alvo de forte con-

trovérsia e divide opiniões de jovens 

em idade militar. Uns entendem que 

não têm alternativa, senão serem in-

corporados, outros consideram que 

responder ao chamamento é ofere-

cer-se como “carne para canhão” nos 

confrontos entre as Forças de Defe-

sa e Segurança e os homens armados 

da Renamo. 

O efeito do receio de ir à tropa 

traduz-se até nos resultados da ope-

ração. Desde o início do recensea-

mento no passado dia 06, apenas 80 

jovens compareceram para a inscri-

ção na Beira, de acordo com dados 

oficiais.

“O Governo deve priorizar o diálogo 

e não recrutar os jovens para tomba-

rem em confronto com os homens 

da Renamo”, defende Edson Mi-

guel, estudante do curso de Geogra-

fia da Universidade Pedagógica.

Na memória ainda bem fresca, Ed-

son Miguel lembra que o bairro 

onde vive, Munhava, na Beira, foi 

palco de violentos tumultos promo-

vidos por jovens furiosos com relatos 

de um alegado recrutamento com-

pulsivo para a tropa. 

Marline da Silva diz que vai se re-

censear para o SMO, porque pre-

tende entrar para a universidade. O 

cumprimento do SMO dá vantagem 

no ingresso ao ensino superior. 

O delegado Provincial do Centro 

de Recrutamento para o SMO em 

Sofala, Carlos Miichon, disse que a 

província prevê inscrever 15 mil jo-

vens para o SMO, incluindo 11.500 

homens e 3.500 mulheres.

De resto, acautelar o SMO como re-

quisito para o acesso aos estudos su-

periores e ao emprego é o que move 

os jovens que aceitam comparecer 

nos centros de recenseamento. É o 

caso de Fernando Silvestre, 33 anos, 

que se recenseou em Macurungo, 

porque quer evitar complicações no 

acesso ao emprego, e de Helena Ma-

cangande, 20 Anos, que sonha com 

uma vaga no ensino superior, apesar 

de não esconder o medo de ser en-

viada para o palco dos confrontos 

entre a Renamo e o Governo.

Para Carlos Miichon, os distúrbios 

que ocorreram no ano passado, rela-

cionados com boatos sobre um ale-

gado recrutamento compulsivo, não 

vão comprometer as metas estabele-

cidas para o SMO deste ano.

Segundo a fonte, o perigo para o 

sucesso do SMO vem da chuva que 

cai um pouco por todo o país do que 

propriamente da instabilidade que se 

verifica no país e dos rumores que 

circularam no ano passado.

Face ao quadro acima descrito o 

Ministério da Defesa determinou a 

Devido ao medo de ser “carne para canhão”

Por Constantino André, na Beira

prorrogação por mais 30 dias do re-

censeamento militar.

O 
ministro da Indústria e Comércio, Armando Inroga, faz um 

balanço positivo da quadra festiva 2013/2014, quando com-

parado com a dos anos anteriores, dada a disponibilidade de 

produtos, estabilidade do nível dos  preços e pela observância 

das medidas preventivas e operativas no âmbito da garantia da lei e 

ordem.

 

De acordo com Armando Inroga, o sucesso da quadra festiva deveu-se 

à activação do plano de estruturação do abastecimento em coordenação 

com diversos intervenientes, o que resultou na estabilidade da oferta e 

de preços na maior parte dos produtos essenciais com destaque para 

cereais, açúcar, frangos, bebidas, óleo alimentar, entre outros produtos.

O governante, que falava esta segunda-feira no habitual breefing anual 

dedicado ao balanço da quadra festiva, referiu que a estabilidade dos 

preços internos dos combustíveis, a manutenção dos preços de refe-

rência preferenciais na importação de batata, cebola, tomate e ovos, 

neste período da redução da oferta dos produtos nacionais, a disponi-

bilidade de divisas no sistema bancário para importação, foram factores 

que também contribuíram para a estabilização dos preços dos bens de 

consumo no mercado durante a quadra festiva. 

Contudo, indica que apesar desta estabilização dos preços, nas cidades 

de Maputo, Beira e Lichinga houve ligeiras tendências de subida de 

preços de alguns produtos básicos. 

As chuvas registadas no país e na região, particularmente na África do 

Sul, contribuíram para esta tendência dos produtos frescos, principal-

mente no sector do comércio informal.  

Em Lichinga registou-se também a ruptura de stocks de refrescos em 

garrafa de 300 mililitros nos distribuidores no dia da transição.

Face à instabilidade que se vive na zona centro do país, desde Abril do 

ano passado, concretamente no trouço Save-Muxúnguè, que obriga a 

circulação de viaturas com escolta militar, o ministério da indústria e 

comércio em coordenação com outros sectores diz que se viu obrigado 

a ordenar alguns distribuidores a recorrerem ao transporte marítimo 

como melhor via para escoar os produtos para as zonas centro, norte, 

sul e vice-versa. 

(A.N)
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Antes de Eusébio era impensá-
vel uma selecção europeia ser 
dominada por jogadores de 
origem africana

“O maior jogador de Portugal foi 

um Africano”, notou o brilhante 

escritor uruguaio Eduardo Galeano 

sobre Eusébio da Silva Ferreira, a 

lenda do futebol moçambicano, que 

morreu este domingo aos 71 anos. E 

enquanto hoje é comum, hoje, para a 

sorte do futebol das nações europeias 

depender fortemente de jogadores 

africanos, foi Eusébio que abriu a 

trilha.

Eleito Jogador Europeu do Ano em 

1965 por suas façanhas com o Ben-

fica de Lisboa, no ano seguinte, ele, 

sozinho, levou Portugal às meias-

-finais da Copa do Mundo. Por mais 

longa que seja a sua lista de elogios 

e conquistas, no entanto, o mais 

importante legado de Eusébio foi 

impacto sobre a percepção dos afri-

canos, tanto no jogo global como na 

identidade europeia.

A ascensão de Eusébio ao estrelato 

coincidiu com a era dos países africa-

nos ganhadores da independência do 

colonialismo europeu, embora o seu 

Moçambique natal só tivesse  liber-

tada do domínio português após o 

golpe de 1974 que derrubou o suces-

sor do ditador de Portugal António 

Salazar. Filho de um pai angolano 

branco e uma mãe negra moçambi-

cana, ele saiu de casa em 1961, com 

18 anos, para se juntar ao Benfica. 

Até o momento em que ele surgiu 

como o melhor jogador da Copa do 

Mundo de 1966, a maioria dos países 

africanos tinham começado a orga-

nizar associações nacionais para rei-

vindicar representação num sistema 

internacional de futebol em que eles 

continuavam marginalizados. 

Para se qualificar para a Copa do 

Mundo, os países africanos foram 

convidados a concorrer para uma 

única vaga contra a melhor equipa da 

Ásia - um status que o presidente do 

Gana, Kwame Nkrumah, pan-afri-

canista e louco por futebol boicotou. 

Como resultado, além dos jogadores 

com raízes africanas no Brasil e ou-

tras equipas da América do Sul, Eu-

sébio no lado de Portugal, foram os 

únicos jogadores africanos na Copa 

do Mundo de 1966.

Mas ele deu ao continente africa-

no plenos motivos de satisfação 

com uma série de performances 

impressionantes. Eusébio deslum-

brou frente à Hungria, à Bulgária e 

a uma equipa do Brasil com Pelé, e, 

em seguida, teve um dos melhores 

desempenhos individuais na histó-

ria da Copa do Mundo, ao marcar 

quatro golos para conduzir Portugal 

a partir de um déficit de 0-3 para um 

5-3, numa vitória sobre a Coreia do 

Norte. Representando  Portugal, ele  

terminou o torneio como o melhor  

marcador, com um surpreendente 

score de nove golos, não deixando 

nenhuma dúvida de que, apesar do 

bloqueio das nações africanas, o me-

lhor jogador da Copa do Mundo de 

1966 foi um Africano.

Foi também a primeira Copa do 

Por Sean Jacobs e Elliot Ross*

Mundo pela televisão, o que signifi-

cou que a exibição do Eusébio trans-

mitida para uma audiência global 

deu uma ideia do talento e sentido 

táctico em África, ainda à espera de 

brilhar no palco global.

A equipa de 1966, apelidada de “Os 

Magriços”, é saudada como o melhor 

jamais produzido em Portugal - um 

facto sublinhado por homenagens 

emocionais a Eusébio em registos 

mais contemporâneos, como a ex-es-

trela Luis Figo (que o saudou como 

“o rei”) e José Mourinho (“insubsti-

tuível” e “imortal”). O núcleo de “Os 

Magriços” veio da África. Além de 

Eusébio, houve o capitão da equipa, 

Mário Coluna, o atacante extraordi-

nário Matateu, o seu irmão Vicente 

Lucas (nomeado por Pelé como o 

maior defensor tinha já enfrentou), 

Hilário da Conceição, e Alberto 

da Costa Pereira. (NdR: Matateu e 

Costa Pereira, eram de Moçambique, 

mas não fizeram parte da equipa de 

1966).

Esta geração extraordinariamente 

talentosa poderia ter feito Moçam-

bique uma grande força no mundo 

do futebol, mas não havia nenhum 

Estado moçambicano ou selecção 

nacional em 1966. “Os Magriços” 

reflectem a tentativa de Salazar para 

justificar a continuação do colonia-

lismo, apesar da descolonização nou-

tros lugares, proclamando que seus 

súbditos africanos também eram  

portugueses.  

Enquanto os seus irmãos moçambi-

canos no território permaneciam su-

jeitos ao duro domínio colonial que 

limitava os seus direitos sociais e po-

líticos, Eusébio foi nomeado por Sa-

lazar como “património nacional”, a 

fim de evitar a sua transferência para 

um dos mais ricos clubes italianos. 

Mesmo se houvesse um subtexto 

coercivo para geração de ouro de 

Moçambique que representou o país 

que os colonizou, os moçambicanos 

ainda sentem um arrepio ao recorda-

rem os seus compatriotas que se des-

tacaram no cenário mundial – im-

plantando uma afinidade para com 

a equipa de futebol de Portugal, que 

sobreviveu por muito tempo após o 

fim do regime colonial.

Em 2012, durante o Campeonato 

da Europa, o centro da cidade de 

Maputo foi enfeitado com cartazes 

enormes da actual estrela de Portu-

gal, Cristiano Ronaldo, com os fãs 

moçambicanos vestindo camisas e 

cachecóis portugueses, reunindo-se 

em torno de aparelhos de televisão 

para animar a equipa lusa.

“Os portugueses são nossos irmãos”, 

disse um fã moçambicano na época. 

“E, claro, houve Eusébio”.

Eusébio e o sucesso de outros mo-

çambicanos no Benfica e em Portu-

gal foram magnetes para a grande 

migração de jogadores africanos 

para principais ligas mundiais - e, 

muitas vezes em selecções nacio-

nais europeias - acompanhando a 

maior emigração global de pessoas 

de países outrora colonizados para os 

grandes centros metropolitanos. Eu-

sébio representou uma nova África 

mais confiante, glamorosa, e móvel 

no cenário mundial. Mas a sua no-

tável conquista histórica era por ser 

o rosto de não um, mas dois conti-

nentes emergentes. Ele ajudou, à sua 

maneira, a reformular a própria ideia 

de Europa. 

O historiador Eric Hobsbawn uma 

vez escreveu sobre a centralidade de 

selecções de futebol para a identida-

de nacional na Europa, em que “a co-

munidade imaginária de milhões pa-

rece mais real, como uma equipa de 

onze pessoas nomeadas”. E isso per-

mite que se represente uma imagem 

mais abrangente do ideal nacional, 

como no caso de 1998, com a vitó-

ria da França Copa do Mundo com 

uma equipa dominada por jogadores 

negros e árabes. Mas foi Eusébio e os 

seus colegas de equipa moçambica-

nos, cabo-verdianos e angolanos que 

primeiro deram a um país europeu 

uma imagem diferente de si mesmo 

no campo de futebol.

A selecção de Portugal continua a ser 

uma plataforma para jogadores afri-

canos talentosos apanhados no lega-

do complexo de séculos de expansão 

colonial. Hoje, o maior jovem talen-

to de Portugal é o escandalosamente 

hábil extremo do Galatasaray, Ar-

mindo Tué Na Bangna, conhecido 

como Bruma, um jogador nascido 

na Guiné-Bissau que se mudou para 

Portugal ainda criança. E poucas 

pessoas sabem que a Madeira, onde 

Cristiano Ronaldo nasceu, é efec-

tivamente uma ilha africana (NdR: 

afirmação dos autores).

Alguns insistem em que Eusébio 

não era um jogador Africano de 

todo, argumentando que ele cor-

tou a sua ligação com o continente 

quando partiu para Lisboa em 1960. 

Porém Eusébio nunca viu isso dessa 

forma, chamando a Portugal a sua 

“segunda pátria”. A identidade na-

cional tornou-se cada vez mais flui-

da e complexa na era pós-colonial de 

migração e não menos importante, 

no campo de futebol.

“Eu falei com o grande Eusébio há 

um par de anos atrás”, escreveu o 

jornalista Tim Vickery, ao saber da 

morte do jogador. “Ele disse-me, e 

eu tenho certeza que ele quis dizer 

isso mesmo, que ele podia morrer fe-

liz depois de ver a Copa do Mundo 

de 2010. Ele estava muito feliz por 

ver que o continente do seu nasci-

mento tinha sido capaz de organizar 

o torneio que ajudou a fazer o seu 

nome“.

Chimamanda Ngozi Adichie, es-

critora nigeriana, observou que o 

futebol internacional permite “um 

tipo de nacionalismo que se expande 

à medida que os nossos países per-

dem”.

No caso dela, assim que a Nigéria é 

afastada de competição, ela transfere 

o seu apoio para a equipa africana 

mais bem colocada. Na década de 

1960, esses anos triunfantes da liber-

tação quando o nacionalismo africa-

no estava em seu apogeu, Eusébio e o 

seu talento surpreendente, foi toma-

do apaixonadamente por milhões de 

portugueses assim como por milhões 

de africanos, sintetizando os novos 

modos de pertença que caracterizam 

nossa época.

*Al Jazeera
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A SAVE THE CHILDREN INTERNACIONAL  (SCI), pretende contratar serviços de con-
s toria para rea i ar ava iaç es  de eio-ter o, ava iaç o na  e veri caç o peri dica de 
dados do ro ecto d caç o da apari a da ave t e i dren, r as capacitadas neste 
âmbito deverão submeter as suas propostas conforme os Termos de Referência a serem so-
licitados no endereço abaixo mencionado. 
A Save the Children em Moçambique, , está implementar um projecto com objectivo de  
promover o avanço da educação da rapariga em Moçambique. O projeto visa atingir um 
n mero signi cativo de raparigas especialmente as mais marginali adas em de  comuni-
dades das provincias de Gaza, Manica e Tete. 
O projecto está a ser implementado colaboração e parceria directa de quatro parceiros na-
cionais e  dos Ministérios de Educação e o Ministério da Mulher e Acção Social/ o projecto 
irá envidar esforços no sentido de produzir resultados com base em evidências de como o 
seu pacote de intervenções testadas pode ser adaptado para abordar com sucesso as necessi-
dades espec cas de raparigas marginalizadas na tentativa de dar um contributo substan-
cial em relação ao actual grau de instrução no que diz respeito à educação da rapariga em 
Moçambique e fornecer opções de programação acessíveis, supervisionáveis para o Gov-
erno da República de Moçambique (GRM) e actores do sector de educação.

Objectivos: 
São muitos os obstáculos que as raparigas enfrentam em Moçambique e várias as questões 
materiais secundárias em termos de qualidade de ensino e protecção ambiental em relação 
a factores socioecon micos e culturais que levantam obstáculos à demanda por educação. 
O Projecto da Educação da Rapariga irá produzir resultados com base em evidências de 
como o seu pacote de intervenções testados pode ser adaptado para abordar com sucesso as 
necessidades especí cas da rapariga marginalizada. 
Para efeitos da estratégia de investigação, monitoria e avaliação, o projecto está a contratar 
uma empresa de consultoria ou um grupo de pesquisadores para realizar uma avaliação 
de meio-termo, avaliação nal, e um processo de veri cação peri dica dos dados que serão 
colectados no âmbito do projecto. Neste contexto, o candidato deve ser credível com uma 
larga experiência em trabalhar com programas de educação, realizar investigações com re-
speito aos constrangimentos que raparigas encaram no acesso a  uma educação de quali-
dade. Os candidatos selecionadas serão avaliadas de acordo com a experiência no sector 
de educação em Moçambique e com a capacidade de realizar  investigação, recolher dados 
e elaborar relat rios de forma rigorosa em termos quantitativa bem como qualitativa bem 
como no cumprimento de prazos.

As avaliações meio-termo e nal, foram desenhadas como parte da matriz de M  A para 
o projecto, e terão como base, o estudo de base já existente. Estas, serão essenciais na aval-
iação do cumprimento dos objectivos do projecto e permitirá fornecer evidências claras da 
participação e aprendizagem das raparigas no sistema educativo do país. A  veri cação 
do funcionamento dos sistemas de controle de frequência dos alunos nas escolas será con-
duzido pelo contratado para permitir um controle sobre a con abilidade e consistência da 
dados de projecto. O processo de veri cação de dados irá apoiar a Equipa de Gestão de 
Projecto para garantir que os processos de monitoria e coleta de dados internos sejam rig-
orosos e con áveis. e igual modo, estes dados serão utilizados pelo dador para avaliar o 
desempenho do projecto.

A metodologia irá incluir pesquisa quantitativa, incluindo uma pesquisa domiciliar, uma 
avaliação dos resultados da aprendizagem de matemática e leitura, bem como a pesquisa 

TRABALHO DE CONSULTORIA
qualitativa fazendo seguimento de um sub-grupo de raparigas. 

Directrizes:
As entidades competentes, instituições e organizações são convidadas a submeter uma 
proposta técnica e orçamental detalhada especi cando a metodologia de trabalho, apre-
sentando um plano de trabalho detalhado e abrangente para as actividades do campo e o 
devido acompanhamento. As propostas devem incluir as seguintes secções:

 esa os previstas e como podem ultrapassar
 isão geral detalhando como a rma de consultoria pretende realizar o estudo da aval-

iação de meio-termo, o estudo da avaliação nal e veri cação de dados, conforme es-
peci cado na matriz de M  A (não mais de  páginas)

 apacidade da equipa  em matéria de M A (acima de  páginas) incluindo evidências 
de:

o Ampla experiência em colecta de dados qualitativa e quantitativa em contextos 
rurais desa adores

o A capacidade da equipa em torno de análise estatísticas e de triangulação de 
dados qualitativos e quantitativos

o Experiência em avaliação em temas de educação e género
o apacidade de fazer veri cação e cruzamento de dados recolhido pelo projecto 

e elaboração dos relat rios
o Experiência na pesquisa com as crianças
o nglês uente
o Experiência em gestão de avaliação
o Experiência de trabalho em Moçambique
o Analise de estatísticas utilizando o software como STATA ou SPSS 
o Recrutamento, treinamento e gestão de enumeradores

 Resumo da experiência de consultores nas linhas de base, avaliações meio-termo e 
nal (  parágrafos por consultor)

Anexos: 
- Orçamento detalhado delineando os honorários do consultor(es) e do pessoal e outras 
despesas associadas com a avaliação
-  x  páginas detalhadas de exemplos relevantes de estudos de meio-termo/ nal, aval-
iações ou outros estudos conduzidos (incluindo a escala, âmbito, cliente e valor aproxi-
mado do contrato)
- s completos dos consultores que serão envolvidos nas avaliações.
Concorrentes interessados devem solicitar os termos de referência completos mediante 
apresentação de uma carta de interesse no seguinte endereço: Save the Children, Rua de 
Tchamba Nº398, Maputo Mozambique ou por e-mail no seguinte endereço: SCiMOZ@
savethechildren.org. As propostas técnicas e nanceiras devem ser submetida sicamente 
em envelope selado para o endereço supracitado até o dia  de aneiro de .

 “Somos um empregador de oportunidades iguais, encorajamos a candidatura de mul-
heres  Os procedimentos de recrutamento e selecç o re ectem o nosso compromisso 
com a protecção da criança contra todas as formas de abuso”

NB: Somente os candidatos seleccionados serão contactados. 
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Reina uma indisfarçável agi-

tação no seio do partido no 

poder. O tal cenário deve-

-se, aparentemente, às difi-

culdades em encontrar um homem 

de consenso para substituir Arman-

do Guebuza, um líder que atravessa 

momentos difíceis devido aos altos 

índices de impopularidade, cuja ex-

teriorização se notabilizou nas re-

centes eleições autárquicas.

Em Dezembro passado, a Comis-

são Política da Frelimo (CP) apre-

sentou nomes de Alberto Vaquina, 

actual Primeiro-ministro; José Pa-

checo, ministro da Agricultura e 

Filipe Nyussi, ministro da Defesa 

Nacional, como pré-candidatos à 

escolha do sucessor de Armando 

Guebuza. Trata-se de uma lista que 

de imediato não reuniu consenso 

quer no partido bem como na so-

ciedade moçambicana no geral.

A rejeição dos três pré-candidatos, 

até certo ponto, enervou a direcção 

máxima da Frelimo que veio ao 

público, através do seu secretário-

-geral, Filipe Paúnde, referir que os 

três são fruto dum exercício cole-

gial e que tudo o que se fala do lado 

de fora são meras opiniões pessoais.

Paúnde mandou recados aos con-

testatários dos três e deixou claro 

que os debates na opinião pública 

podem ir até onde forem, mas o 

candidato da Frelimo para as pre-

sidenciais de Outubro só vai sair 

de entre os três membros indicados 

pela CP e que não havia espaço à 

entrada de outros concorrentes. 

A posição de Paúnde é interpreta-

da por alguns membros do Comi-

té Central (CC) e juristas ouvidos 

pelo SAVANA como um equívoco.

Dizem que ao falar nos termos em 

que se dirigiu à imprensa, Filipe 

Paúnde criou a impressão de que as 

decisões da CP não têm espaço para 

recurso. Outros consideram que se 

trata de um acto de usurpação das 

competências do Comité Central, 

que é o órgão do partido que sobre 

a matéria, estatutariamente se pro-

nuncia em última instância. 

Entendem as declarações de Paún-

de como um equívoco e órfãs dum 

raciocínio lógico, pois de acordo 

com os estatutos da Frelimo, a de-

cisão sobre quem deve representar 

o partido como candidato à Presi-

dência da República cabe ao CC. 

No entendimento destes, a Comis-

são Política simplesmente propõe 

os candidatos ao Comité Central.

Citam a alínea “J”, do número 3 do 

artigo 61 dos Estatutos da Frelimo, 

aprovadas no décimo Congresso, 

que referem que é competência do 

CC “apreciar e aprovar as propostas 

da Comissão Política referentes às 

candidaturas da FRELIMO ou por 

ele apoiadas a Presidente da Repú-

blica”.

Na base deste imperativo estatu-

tário, os membros da Frelimo en-

tendem que cabe à CP apenas a 

responsabilidade de propor o can-

didato ou candidatos e não a toma-

Selecção de candidato às Presidenciais

Frelimo agitada, Paúnde equivocado
Por Raul Senda

da da decisão definitiva. A decisão 

final é tomada pelo CC.

As declarações de Paúnde são ain-

da classificadas de ridículas por es-

tarem despidas de censo racional.

É que, se a letra dos estatutos diz 

claramente que o CC tem poder 

de “apreciar e aprovar” as propostas 

da CP, aquele órgão também tem o 

poder de reprovar essas propostas e 

apresentar outras que julgar mais 

convenientes.

“Se as coisas fossem da forma 

como Paúnde quer ou está a tentar 

engendrar não havia necessidade 

do CC se reunir. Era apenas uma 

questão de se arranjar mecanismos 

de cada membro votar e daí sair o 

candidato. Mas como as coisas não 

funcionam assim, o CC vai reunir 

para analisar e apreciar as candida-

turas e daí decidir se aprova ou não 

para se partir para a votação”, disse 

um membro da Frelimo em decla-

racções ao SAVANA.

Acusam Paúnde de tentar vigarizar 

o CC, um órgão que em termos 

hierárquicos está acima da CP. 

“No nosso partido está estabeleci-

do que o Congresso é o órgão mais 

alto, depois segue o CC; a CP vem 

depois do CC. Aliás, a CP é eleita 

pelo CC e não o contrário. Como 

é que um órgão inferior pode se 

sobrepor ao órgão superior? Isso só 

pode sair de quem está despido de 

um raciocínio lógico. Está claro que 

há uma intenção de se retirar os po-

deres do CC”, frisa.

Dizem as fontes que Paúnde deve 

lembrar-se que o nome de Arman-

do Guebuza, como candidato da 

Frelimo às presidenciais de 2004, 

saiu da reunião do CC e não da CP.  

Arrogância jurídica 
Para o jurista e partidário da Freli-

mo, António Frangoulis, o CC é o 

órgão máximo do partido, entre os 

Congressos enquanto que a CP é o 

órgão que orienta e dirige o partido 

no intervalo das sessões do CC. 

Segundo Frangoulis, por si só, esta 

diferenciação estatutária deixa cla-

ro que o CC é um órgão superior 

à CP, e esta deve submeter-se às 

decisões do CC. Esta situação dei-

xa claro que o CC pode reprovar 

os candidatos propostos pela CP 

e propor os seus, cabendo à CP o 

conformismo. Nessa senda, as de-

clarações do secretário-geral da 

Frelimo concorrem para uma situa-

ção de “arrogância jurídica”. 

Sublinhou que perante esta situ-

ação, cabe ao CC sanar os vícios 

criados pela CP, rebatendo todas as 

decisões que chocam com os esta-

tutos do partido.

“As directivas do CC são de cum-

primento obrigatório, e a CP não 

se pode sobrepor ao CC, sob risco 

de violar os estatutos do partido”, 

disse.

Frangoulis, que foi deputado da 

Frelimo pelo círculo eleitoral da 

cidade de Maputo no mandato de 

2005 a 2009, entende que se a in-

tenção da CP é impedir a entrada 

de outros candidatos, o CC, usando 

as suas competências, pode impug-

nar a decisão e avançar com os seus 

candidatos, desde o momento que 

haja coragem dos seus membros, 

porque sob ponto de vista legal os 

estatutos permitem. 

Por sua vez,  Máximo Dias, advo-

gado e antigo presidente do ex-

tinto Movimento Nacionalista de 

Moçambique (Monamo), classifica 

o debate que gira em torno da su-

cessão de Armando Guebuza como 

normal numa situação de transição.

Entende que o clima duma tran-

sição é sempre de choques entre 

grupos, devido a um conjunto de 

interesses que é necessário agluti-

nar ou proteger.

Sublinha que o pronunciamento de 

Filipe Paúnde é normal para quem 

participou activamente na escolha 

dos pré-candidatos.

“O senhor Paúnde mesmo ciente 

de que as decisões da CP não se 

podem sobrepor às do CC, como 

uma das pessoas que indicou as três 

figuras, é normal que apareça em 

público a pressionar no sentido dos 

mesmos serem eleitos”, disse.

Entende Máximo Dias que o secre-

tário-geral da Frelimo está ciente 

que o CC pode decidir ao contrário 

mas, neste momento, gozando do 

seu poder junto dos membros do 

CC é papel dele defender a eleição 

dos seus candidatos.

Continuando, o nosso entrevistado 

sublinhou que sob ponto de vista 

estatutário, o pronunciamento de 

Paúnde de vedar outros candida-

tos em sede do CC é grave. Porém, 

Paúnde poderá ter falado no sen-

tido de seguir a lógica da Frelimo 

neste momento onde tudo que é do 

agrado do presidente deve ser se-

guido por outros partidários.

Gilberto Correia, jurista e antigo 

bastonário da Ordem dos Advo-

gados de Moçambique, diz que o 

partido Frelimo é uma organização 

que se guia através dos seus esta-

tutos. É na base dos mesmos que 

toma as suas decisões. Sublinhou 

que dentro do partido há órgãos 

de verificação do cumprimento 

dos estatutos, cabendo aos mesmos 

tomar as devidas providências em 

caso de violação.

“Perante estes factos, sou da opinião 

de que o mais importante é que a 

Frelimo cumpra com o plasmado 

nos seus estatutos”, disse Correia. 

A 
questão da indicação 

do candidato da Fre-

limo preocupa tam-

bém as hostes da As-

sociação do Combatentes da 

Luta de Libertação Nacional 

(ACLLN), da qual Armando 

Guebuza é Presidente.

Segundo fontes a que o SAVA-

NA teve acesso, logo que a Co-

missão Política (CP) anunciou 

os seus três candidatos, diri-

gentes da ACLLN solicitaram 

um encontro com Guebuza. 

No referido encontro, eles terão 

tentado convencer o Presidente 

da necessidade de não limitar 

as escolhas aos três nomes, mas 

que deveria ser aberta a possi-

bilidade de outros interessados 

Sucessão na Frelimo ao rubro

Antigos combatentes preocupados
manifestarem a sua disponibilida-

de.

Guebuza terá aconselhado os emis-

sários da ACLLN a levarem a cabo 

um processo de consultas no seio 

da organização. Contudo, algumas 

das figuras solicitadas a darem as 

suas opiniões opuseram-se a este 

método de consulta individual, su-

blinhando que o assunto deveria ser 

abordado colectivamente, ao nível 

dos legítimos órgãos da associação.

É assim que a reunião do Comité 

Central já agendada para ter início 

no dia 27 de Fevereiro deverá ser 

antecedida de uma sessão do Con-

selho Nacional da ACLLN, onde o 

assunto da indicação do candidato 

da Frelimo será o ponto dominante 

da agenda. 

No entanto, numa entrevista 

publicada no jornal notícias, 

edição de 01 de Janeiro deste 

ano, Fernando Faustino, Secre-

tário Geral da ACLLN,  fez no-

tar que os combatentes acolhe-

ram com agrado o anúncio da 

CP sobre os três pré-cadidatos, 

mas precisou que o candidato a 

PR deve ser uma pessoa de con-

senso.

“Na minha opinião, o candi-

dato da Frelimo a Presidente 

da República tem que ser uma 

pessoa que convence a opinião 

pública, de consenso de todos 

os membros do partido Freli-

mo. Tem que ser um candidato 

com capacidades de poder atrair 

a simpatia dos moçambicanos”, 

frisou Faustino. 
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Eusébio da Silva Ferreira foi, 

segundo Paola Rolleta, na 

sua obra Finta Finta, um as-

tro absoluto no firmamento 

do futebol, a estrela mais brilhante  

do Mundial de 1966, o primeiro a ser 

transmitido em directo pela televisão. 

E foi estrela que se apagou aos 71 anos 

de idade, 39 dos quais como jogador. 

A meta era jogar até aos 50 anos mas 

as lesões impediram de realizar esse 

sonho. 

A história de Eusébio é paradigmática 

e pode ser interpretada como o recon-

hecimento do valor dos futebolis-

tas africanos na Europa e no mundo. 

Qualquer que seja a resposta, o dado 

mais relevante é que ele foi um vence-

dor e os seus golos foram fundamen-

tais para uma nova e positiva visão dos 

futebolistas africanos. 

A sua carreira internacional está mar-

cada pelo Sport Lisboa e Benfica. E 

existem diversas histórias à volta da sua 

ida para o Benfica. A mãe, Elisa An-

issabeni, esteve presente em todas. 

Na Europa encontraria out-

ros moçambicanos: Matateu,  

Vicente, Hilário, Mário Coluna, que 

chegaram ao Benfica em 1954. Diz 

que o salário de Eusébio era duas vezes 

mais alto que o salário mais bem pago 

até então a um futebolista africano.

Claro, ele era a Pérola Negra, era 

o Rei! Mas naquela época os con-

tratos não eram milionários como  

hoje. 

No auge da sua carreira foram muitos 

os clubes europeus que o queriam. O 

Inter e a Juventus, na ltália, o Real Ma-

drid, em Espanha, entre outros.

Em 1964, aquando do convite da Ju-

ventus, o presidente do conselho dos 

ministros de Portugal, António Sala-

zar, decretou Eusébio como institu-

ição nacional, mandou-o para a tropa 

e apenas teve autorização para sair de 

Portugal para compromissos de fute-

bol. Foram vinte anos de carreira numa 

época em que o jogo era muito duro. 

Quase brutal. E não havia atenção para 

a preparação física como há hoje. O jo-

elho direito de Eusébio é o testemunho 

disso. Foi operado seis vezes no mesmo 

sítio. 

Foi premiado com duas Botas de Ouro 

e com sete Bolas de Prata tendo se tor-

nado numa lenda de futebol mundial.

“Havia nele a máxima tensão 
Como um clássico ordenava a 
própria força 
Sabia a contenção e era explosão 
Não era só instinto era ciência 
Magia e teoria já só prática 
Havia nele a arte e a inteligência 
Do puro e sua matemática 
Buscava o golo mais que golo- 
só palavra 
Abstracção 
ponto no espaço 
teorema 
Despido do supérfluo rematava 
E então não era golo - 
era poema”

Manuel Alegre

Eusébio: a lenda do futebol mundial
Por Paulo Mubalo

Entretanto…
A poucos metros da Avenida de An-

gola, no prolongamento da Estrada 

que parte do Tribunal do Distrito de 

Nlhamankulo em direcção à Mafalala 

localiza-se a casa onde nasceu o Pan-

tera Negra. A mesma conserva a es-

trutura do tempo colonial: é uma casa 

feita de madeira e zinco, mas já em ruí-

nas. Para lá se chegar tem de se passar 

por uma estrada estreita junto à vala de 

drenagem. Não é preciso esforço para 

se localizer a casa de Eusébio porque 

a maior parte das crianças, jovens e 

idosos daquele bairro a conhecem. Eis 

alguns depoimentos.

 

“Eusébio foi distinto”
Ângelo Eduardo Matavele, 
colega da escola
“Conheci Eusébio faz muito tempo, 

fui seu colega de escola na Santa Ana 

da Munhuana, da primeira à terceira 

classes e recordo-me do nome de al-

guns dos nossos professores, o Alberto 

Massavanhane e o Ismael. Quando 

Eusébio foi para Portugal tinha apenas 

(Madala) e Antoninho Mexe-Mexe, 

este último já falecido.

“O Eusébio tinha muita força, levava a 

bola da defesa, corria até marcar, tinha 

um pontapé muito forte. Nas partidas 

que se realizavam na escola distinguia-

se porque era habilidoso, e até os pa-

dres reconheciam as suas qualidades”,  

afirmou, para depois acrescentar que  

a sua popularidade aumentou com 

a vinda do Belenenses de Portugal à 

Moçambique.

“O Belenenses veio jogar cá e tinha no 

seu plantel jogadores também brasilei-

ros e um angolano fogoso, o Yauca. O 

Belenenses realizou um jogo contra os 

naturais de Moçambique, onde fazia 

parte o Eusébio. Nessa partida, na se-

gunda parte o Matateu foi substituído 

porque queria apreciar de fora as quali-

dades do Eusébio. Ele fez uma exibição 

extraordinária”.

Ángelo Matavele explica ainda que 

muitas pessoas passaram a ser adeptas 

do Benfica precisamente quando Eu-

sébio começou a envergar a camisola 

encarnada.

“Eusébio foi um grande jogador, um 

grande homem, por isso o seu desa-

parecimento físico representa uma 

perda para o país, um grande choque 

para todos”.

“Foi cartão de visitas do 
Ben ca” 
-Carlos Bruheim
Carlos Bruheim, irmão da esposa de 

Eusébio explicou que jogou com Eu-

sébio com as bolas de borracha da 

Facobol que comprava nas cantinas dos 

China. “Eram jogatanas quase que in-

interruptas, pois a paragem era apenas 

para passar refeições. Jogávamos no 

campo da JOCA descalços. Eu perten-

cia à Académica de Mafalala, o Hilário, 

ao Arsenal da Mafalala e o Eusébio ao 

Brasileirão também da Mafalala. Aos 

fins-de-semana, jogávamos no campo 

da Glória (Fajardo) e muitas vezes o 

árbitro dirigia os jogos em cima de uma 

árvore”.

Por influência dos mais velhos, casos 

de Carlos Brito, o primeiro moçam-

bicano a jogar em Portugal “eu passei 

para o Ferroviário e o Eusébio como 

era simpatizante do Desportivo e foi 

para aquela colectividade. Como era 

franzino, o roupeiro do Desportivo o 

desencorajou e ele, aborrecido, de volta 

à casa, foi interpelado por dirigentes do 

Sporting que conheciam as suas habili-

dades e levaram-no. No único jogo ofi-

cial que defrontei o Eusébio, a minha 

equipa perdeu por 6-0, com quatro 

golos dele. Ele passava pela nossa de-

fesa com toda a naturalidade”, afirmou.

Disse ainda que quando Eusébio foi 

para Portugal teve de se vestir à sen-

hora, isto à sua chegada por forma a 

ludibriar o Sporting que muito o que-

ria. Quando os dirigentes do Sporting 

souberam que estava em Portugal, já 

tinha assinado pelo Benfica.

Conta que em Portugal Eusébio aju-

dou muitos moçambicanos.

Acrescentou que Eusébio foi um 

grande homem de futebol, foi uma 

figura incontornável, um exemplo a 

seguir. “Sinto-me na vontade de enal-

tecer os feitos dele”.

Ajuntou ainda que com a morte de Eu-

sébio o mundo de desporto em geral, e 

o de futebol em particular, perdeu uma 

referência.

“Eu penso que se devia fazer algo nesta 

casa onde ele nasceu, algo que pudesse 

identificar a sua casa. Quem passa por 

aqui dificilmente pode acreditar que 

está diante da casa de Eusébio. Em 

vida, ele devia ter feito algo, há pessoas 

que nos vêm visitar e quando mostra-

mos a casa de Eusébio elas ficam per-

plexas. Eusébio foi conhecido a nível 

mundial, não trouxe glórias a Moçam-

bique, mas trouxe algo a Portugal. 

Penso que deveria ter feito algo para 

que as crianças crescessem a saber que 

apresenta a casa de Eusébio.

“Como ele trabalhou muito, julgo que 

o governo deveria reabilitar não só a 

casa como esta rua que passa em frente 

da antiga residência de Eusébio, deve-

ria estar iluminada, ficar pavimentada 

para que as crianças ficassem a saber 

a grandeza que ele foi. Assim como a 
casa está, os bandidos podem fazer uso 

dela para praticarem crimes”.

E termina: “Fiquei sinceramente 

chocada com a sua morte, só não pude 

ir à Portugal dispedir-me dele porque 

não tenho condições, caso contrário 

teria ido mas acompanhei a missa que 

foi realizada em sua memória”, afir-

mou.

“Nasceu com dom de jogar 
futebol”
-Bernardo Alberto Caetano
Eusébio jogou futebol comigo justa-

mente onde actualmente está implata-

da a igreja da Munhuana, antes, por-

tanto, de existirem os prédios que hoje 

há”, palavras de Bernardo Caetano .

Acrescentou que conheceu Eusébio  

como jogador :“ele era temível no 

reabilitar, enfim, sentimos muito pelo 

facto dele ter desaparecido do mundo 

dos vivos, mas em termos de obra para 

o bairro fez pouco. Que ao menos 

tivesse mandado algumas pessoas para 

tirarem o capim que está em volta da 

casa”, lamentaram.

O QUE DISSERAM ALGUMAS 
PERSONALIDADES

“Eusébio era como um lho”, 
Mário Coluna
Para Mário Esteves Coluna, “Eusébio 

era como se fosse meu filho, sou sus-

peito para falar de Eusébio. Recebi-o 

de braços abertos em Portugal quando 

saiu de Moçambique. Fui responsável 

por ele ter ido para o Benfica e por ser 

aquilo que foi no futebol português. 

Estou triste, muito triste. Que Deus 

tenha a sua alma em paz”.

“Perdi um amigo”
- Joaquim Chissano
“Perdi um amigo, Eusébio era um or-

gulho para o povo moçambicano”, 

disse Joaquim Chissano, antigo presi-

dente da República que acrescenta 

que foi com muito pesar que recebeu a 

notícia da morte de Eusébio. 

“Perdi um amigo, quando éramos jo-

vens brincámos juntos, jogámos futebol 

juntos. Era quase alguém de família. O 

futebol português perdeu um dos seus 

pontos de referência. O futebol ligava 

Moçambique e Portugal. Eusébio era 

um orgulho para o povo moçambicano. 

Através do desporto, Eusébio era um 

dos embaixadores de Moçambique. Os 

feitos dele vão perdurar”. 

 “Descansa em paz”
-Mike Tyson 
O antigo campeão de pesos-pesados 

de boxe, Mike Tyson, também fez 

questão de prestar homenagem a Eu-

sébio, comprovando o imenso recon-

hecimento que tinha o Pantera Negra. 

“Descansa em paz, Eusébio”, foi a 

mensagem escrita por Myke Tyson na 

rede social Twitter.

“Eusébio é imortal” 
- José Mourinho
José Mourinho, treinador do Chel-

sea, preferiu recordar as boas 

memórias de Eusébio e o legado que 

deixa do que lamentar a sua perda.  

“É uma das grandes figuras de Portu-

gal. E significa para Portugal e para os 

portugueses, aquilo que significa uma 

pessoa importantíssima. Eusébio e 

Amália são grandes senhores de Portu-

gal, continuo a vê-los nessa perspectiva. 

Acho que são imortais. Todos sabemos 

o que ele significa para o futebol e em 

especial para o futebol português”, afir-

mou. 

“Desapareceu um amigo”
- Luís Figo
O antigo internacional português, Luís 

Figo, enalteceu as qualidades de Eu-

sébio. “Foi uma pessoa muito impor-

tante e será eterno para todos os por-

tuguêses e não só. Vamos tentar dar a 

melhor despedida possível. Nunca o vi 

jogar, mas do que privei com ele sei que 

tinha uma enorme qualidade humana 

e é um amigo que desapareceu”, disse. 

a terceira classe, mas confesso que era 

um grande futebolista”, palavras de 

Ângelo Eduardo Matavele, colega de 

escola de Eusébio.

Para além de ter privado com Eusébio 

na escola, o nosso entrevistado afirmou 

que conviveu com Eusébio na casa da 

dona Elisa, a madrinha do Pantera Ne-

gra no Chamanculo.

E conta mais: “Eusébio tinha dois ami-

gos inseparáveis, o Henriques Augusto 

“Eusébio e Coluna foram perseguidos 

pela PIDE, temível polícia colonial, 

porque já se transpirava que eram da 

Frelimo. O Eusébio foi um cartão de 

visitas do Benfica em qualquer parte do 

mundo e ajudou muitos moçambica-

nos sobretudo estudantes”.

 

“Casa de Eusébio não digni-
ca a sua grandeza”

-Arlindo Cumbula
Para Arlindo Cumbula, jogador e mo-

rador na rua onde nasceu Eusébio antes 

deste partir para Portugal, não deixa de 

ser grande privilégio crescer na mesma 

zona em que ele nasceu.

“Eu convivi com os irmãos dele até à 

data da sua morte, trocávamos ideias 

nos jogos de futebol, eles deram-me 

conselhos, sempre foram pessoas hu-

mildes, apesar de serem irmãos de um 

ícone”.

“Quando Eusébio partiu para Portugal 

eu não tinha nascido, estive sim oca-

sionalmente com ele na sua passagem 

por aqui. Ele vinha à casa do tio aqui ao 

lado, passava e não parava na sua antiga 

casa”, afirmou.

é aqui onde nasceu e cresceu. Há três 

anos ele veio com Luís Filipe Vieira a 

este bairro, mas não parou naquela que 

foi a sua primeira casa”.

“O governo deve reabilitar a 
casa de Eusébio”
-Marta Júlio Cossa
“Eu não conheci o Eusébio, conheci 

sim a mãe e os irmãos dele. A irmã de 

Eusébio deu nome a minha irmã mais 

nova de casa. Quando perdeu a mãe eu 

tinha 12 anos e quando perdeu o irmão 

eu tinha 20 anos”, afirmou. 

Acrescentou que as informações que 

possui indicam que Eusébio foi exem-

plar e grande jogador de futebol. “Sei 

que começou a jogar com xingufo, a 

bola de trapos, sei também que a mãe 

visitava o filho em Portugal”.

Marta Cossa  não conseguiu esconder a 

sua insatisfação pelo estado em que se 

“Foi referência do futebol 
mundial”
-Eduardo dos Santos, presi-
dente de Angola
O presidente da República de Angola, 

José Eduardo dos Santos, enviou duas 

mensagens aos seus homólogos de 

Moçambique (Armando Guebuza) 

e de Portugal (Aníbal Cavaco Silva), 

onde apresenta os pêsames pela morte 

de Eusébio.

“Com muita tristeza, tomámos con-

hecimento do desaparecimento físico 

de Eusébio da Silva Ferreira, um il-

ustre filho de Moçambique que se 

tornou numa das maiores referências 

do futebol mundial e cujo talento e 

qualidades encantaram durante dé-

cadas, milhares de adeptos e aman-

tes do mundo desportivo”, escreveu 

o Chefe de Estado angolano na 

mensagem que enviou a Guebuza. 

A Cavaco Silva, Eduardo dos 

Santos prestou condolências, 

que pediu que fossem endereça-

das à família do antigo jogador. 

“Nesta hora de comoção para o povo 

português devido ao seu desapare-

cimento físico, apresento a Vossa Ex-

celência, ao Governo e ao povo de Por-

tugal, em nome do Governo angolano 

e no meu próprio, os mais sentidos 

pêsames que peço para transmitir à 

família enlutada”, declarou.

“Eusébio continuará vivo” 
- presidente da Guiné Bissau
O presidente de transição da Guiné-

Bissau, Serifo Nhamadjo, lamentou, 

esta segunda-feira, a morte de Eusébio, 

lembrando que o antigo jogador influ-

enciou “muita gente” a ser do Benfica. 

“Muita gente foi influenciada para 

ser benfiquista por causa do Eusébio. 

É uma grande perda, porque, não só 

como futebolista, mas como um ser hu-

mano e apesar daquela fama, o Eusébio 

era um homem muito humilde”, disse 

Nhamadjo, numa declaração à impren-

sa a partir do Palácio da Presidência, 

em Bissau.

“O Eusébio continuará vivo e inspirará 

muitos jovens e não só no continente 

africano, concretamente no mundo 

lusófono, mas em toda a parte do mun-

do”, acrescentou.

“Tive a sorte de estar com ele no Es-

tádio da Luz numa visita que fiz em 

tempos. Pude tirar uma fotografia com 

ele, com o capitão Mário Coluna, era 

no tempo do senhor Manuel Vilar-

inho como presidente do Benfica”. 

Ângelo Eduardo Matavele 

Carlos Bruheim

Marta CossaArlindo Cumbula

Bernardo Alberto Caetano

Os líderes dos principais partidos políticos 

aprovaram esta quarta-feira, no Parlamen-

to, a trasladação do corpo de Eusébio, que 

foi a enterrar segunda-feira no cemitério do 

Lumiar, para o Panteão Nacional.

Apesar de a iniciativa ter sido aprovada por unanimi-

dade pelos vários partidos com assento parlamentar, 

não foi determinada uma data para a trasladação.

“Esta é uma deliberação política de grande relevo, é 

uma exigência democrática, há um consenso unânime 

entre todos os grupos parlamentares de reconheci-

mento do Eusébio como uma grande figura nacional, 

um atleta ímpar, genial que foi uma referência de 

Portugal e da lusofonia”, disse Alberto Martins, líder 

da bancada do PS, após a reunião, acrescentando que 

“não há qualquer entrave” em relação à questão levan-

tada pela presidente da Assembleia da República, As-

sunção Esteves, relativamente aos custos do processo. 

Aos jornalistas, o líder parlamentar do PSD, Luís 

Montenegro, declarou que “há um grande con-

senso por parte de todos os grupos parlamen-

tares no sentido de que a Assembleia da República 

venha nos termos da lei a conceder a Eusébio da 

Silva Ferreira as honras do panteão nacional”. 

Já Telmo Correia, do CDS-PP justificou a tra-

sladação afirmando que Eusébio “era uma figura con-

sensual em todo o espaço político e desportivo”, mas 

lembrou que “há uma tramitação legal a cumprir”. 

Em sintonia com os outros partidos, o líder da ban-

cada comunista, João Oliveira, reiterou a disponibi-

lidade do PCP para, dentro de um ano, dar início ao 

processo de deposição dos restos mortais de Eusébio 

no Panteão Nacional. 

(A Bola. Título da responsabilidade do SAVANA)

Eusébio no Panteão

rectângulo de jogos, aliás, mesmo 

quando tivesse de jogar contra adultos, 

criava dores de cabeça a todos, nasceu 

seguramente com dom de jogar fute-

bol”.

Do ponto de vista de convivência so-

cial, a fonte explicou que Eusébio não 

tinha problemas, e entendia-se com 

todos.

“O Eusébio convivia com o pessoal, era 

amigo de toda a gente”, destacou.

Conta a nossa fonte que por se ter pre-

ocupado mais com futebol do que com 

os estudos chegou a ter problemas na 

Escola Santa Ana da Munhuana tendo 

sido mandado embora para o bairro 

indígena. 

Bernardo Caetano diz sem rodeios que 

morreu um grande amigo, um grande 

jogador.

“Eu também fui grande jogador, mas 

não atingi o nível dele, pena a idade 

não perdoa porque actualmente ando 

com muitas dificuldades”.

“Eusébio foi grande, mas fez 
pouco por Mafalala”
- Alguns anciãos 
Três anciãos moradores no bairro de 

Mafalala contaram ao SAVANA, na 

condição de anonimato que Eusébio 

fez muito pouco pelo bairro onde o viu 

nascer, muito menos pela casa da mãe.

“De Eusébio há pouco que se diga pelo 

menos aqui na Mafalala, apesar de ter 

sido uma estrela. Nós só vimos o Eu-

sébio a passar. Veja que a própria casa 

onde nasceu nunca a quis melhorar ou 
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A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) foi fun-
dada em 1980, designando-se Conferência de Coordenação do Desen-
volvimento da África Austral (SADCC).

A organização transformou-se em Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) a 17 de Agosto de 1992, e integra 15 Estados 
Membros, nomeadamente Angola, Botswana, República Democrática 
do Congo, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Na-
míbia, Seychelles, África do Sul, Suazilândia, República Unida da Tan-
zânia, Zâmbia e Zimbabwe.

A visão da SADC é de um futuro comum, um futuro inserido numa 
comunidade regional que assegurará o bem-estar económico, o me-
lhoramento do nível e qualidade de vida, a liberdade e a justiça social 
bem como a paz e a segurança para a população da África Austral.  
Esta visão partilhada está enraizada nos valores e princípios comuns e 
nas a nidades históricas e culturais existentes entre os povos da África 
Austral.

O Secretariado da SADC anunciou o lançamento do Concurso de Pré-
mios de Jornalismo da SADC referente a 2014. Os Prémios abrangem 
os ramos do Jornalismo Escrito, Jornalismo de Rádio, Jornalismo da 
Televisão e Fotojornalismo. Os potenciais concorrentes são convidados 
a apresentar os seus trabalhos a concurso ao Comité Nacional (NAC) 
dos seus respectivos países, acompanhados do comprovativo da sua 
nacionalidade. 

Regras do concurso 

a) Os trabalhos a concurso devem ter sido divulgados/radiodifundi-
dos entre Janeiro e Dezembro do ano anterior à outorga dos pré-
mios, ou seja, 2013, por uma instituição ou agência de comunicação 
social ou divulgadas num portal da Internet de uma instituição ou 
agência de comunicação social registada e/ou autorizada em qual-
quer um dos Estados Membros da SADC;

b) Os temas dos trabalhos a serem apresentados para o concurso de-
vem debruçar-se sobre as questões e actividades que promovem a 
integração regional da SADC, ou seja, entre outros, os sectores de 
infra-estruturas, de economia, de água, da cultura, dos desportos e 
da agricultura;

c) Todos os pro ssionais da informação, cidadãos nacionais da SADC, 
podem participar no concurso, excepto aqueles que estejam afectos 
laboralmente a instituições contratadas pela SADC e os funcionários 
do Secretariado da SADC;

d) Todos os trabalhos a concurso devem ser apresentados numa das lín-
guas de trabalho da SADC, isto é, Inglês, Português e Francês, bem 
como em qualquer língua indígena nacional da região da SADC. Es-
tes trabalhos devem ser remetidos no mesmo formato àquele que os 
mesmos foram publicados/radiodifundidos (recortes de jornal, por-
tais da Internet, revistas, CD de áudio ou cassetes de vídeo/DVD e 
boletins informativos);

e) São convidados trabalhos a concurso inseridos nas seguintes catego-
rias:

i) Jornalismo de imprensa escrita, abarcando notícias/artigos pu-
blicados em jornais, boletins informativos, portais da Internet e 
revistas:

ii) Jornalismo de rádio, compreendendo o material de radiodifusão;

iii) Jornalismo de Televisão, compreendendo o material televisiona-
do:

REGRAS DO CONCURSO DE PRÉMIOS DE JORNALISMO DA SADC 2014

-

iv) Fotojornalismo, compreendendo fotogra as publicadas com le-
genda:

f) Todos os trabalhos a concurso devem ser remetidos ao Comité Na-
cional de Avaliação, o mais tardar, até ao dia 31 de Marco de 2014;

g) A apresentação de todos os trabalhos a concurso deve ser feita 
mediante o Formulário de Concurso de Prémios de Jornalismo da 
SADC, devendo conter os dados completos de contacto do concor-
rente, incluindo uma fotogra a tipo-passe, a morada, o terminal te-
lefónico e, se necessário, o número de fax e o endereço electrónico;

h) Os trabalhos a concurso deverão ser inicialmente exibidos e avalia-
dos pelo Comité Nacional de Avaliação em cada Estado Membro, 
que seleccionará o melhor trabalho de cada uma das quatro catego-
rias a ser encaminhado ao Comité Regional de Avaliação (RAC), por 
intermédio do Secretariado da SADC, o mais tardar, até ao dia 31 de 
Maio de 2014;

i) A selecção dos melhores trabalhos a concurso regionais será feita 
pelo RAC;

j) A decisão do RAC será nal;

k) Os vencedores serão anunciados durante a 34ª Cimeira dos Chefes 
de Estado e de Governo da SADC e receberão os seus prémios nessa 
ocasião;

l) O Concurso de Prémios abarcará o jornalismo de imprensa escri-
ta, de Rádio, de Televisão e Fotojornalismo, devendo o vencedor de 
cada categoria habilitar-se a um prémio no valor de USD 2.000,00;

m) Os prémios monetários fazer-se-ão acompanhar de um certi cado 
assinado pelo Presidente da SADC;

n) Os prémios serão pagos directamente ao vencedor. Caso o vencedor 
esteja impossibilitado de participar na cerimónia, a SADC efectuará 
diligências no sentido de atribuir o prémio no seu país de origem;

o) O RAC reserva-se o direito de não outorgar um determinado pré-
mio, referente a qualquer uma das categorias anunciadas, se os tra-
balhos a concurso não corresponderem de forma satisfatória aos 
requisitos previstos para o concurso, em cuja circunstância o RAC 
poderá atribuir os mesmos prémios aos autores de trabalhos a con-
curso que tenham obtido a segunda ou terceira melhor classi cação 
concorrentes de outras categorias.

Mais informações e os formulários para o concurso estão disponíveis 
junto dos Comités Nacionais de Avaliação e dos Coordenadores dos 
Órgãos de Comunicação Social Nacionais da SADC de cada Estado 
Membro. 

Member States:     
      
Angola, Lesotho, Malawi, Namibia, S w a z i -
land Botswana Madagascar Mauritius Seychelles U n i t e d 
Republic of Tanzania Democratic Republic of Congo, M o z a m -
bique, South Africa Zambia Zimbabwe
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O Secretariado da SADC anuncia o lançamento do Concurso de Jor-
nalismo sobre a Água. O concurso cobre o jornalismo escrito, radio-
fónico, televisivo e o fotojornalismo

Regulamento do concurso

a) Os trabalhos a concurso deverão ter sido publicado ou radiodi-
fundido entre Janeiro e Dezembro de 2013 por um órgão de co-
municação social registado e/ou autorizado, ou apresentados no 
site de um órgão de comunicação social registado ou autorizado 
em qualquer Estado-Membro da SADC;  

b) Os trabalhos submetidos ao concurso devem estar relacionados 
com assuntos e actividades que promovam a gestão integrada de 
recursos aquíferos (IWRM) na região da SADC (vide regulamen-
to especí co sobre a matéria).

c) Podem participar no concurso todos os jornalistas oriundos da 
região da SADC, à excepção dos que funcionam em instituições 
contratadas pela SADC e dos funcionários do Secretariado da 
SADC;

d) Todos os trabalhos submetidos ao concurso devem ser redigidos 
numa das línguas de trabalho da SADC, ou seja, em francês, in-
glês ou português, devendo os referidos trabalhos ser apresenta-
dos tal como foram publicados ou radiodifundidos (recortes de 
jornal, endereços de internet, revistas, cassetes áudio e vídeo/
CD ou DVD);

e) Aguardam-se trabalhos nas seguintes categorias:
i. Jornalismo escrito: artigos publicados em jornais, boletins in-

formativos e na Internet;

ii. Jornalismo radiofónico: material radiofónico;
iii. Jornalismo televisivo: material televisivo;

iv. Fotojornalismo: fotogra as publicadas com uma legenda ou 
texto;

> Os trabalhos a serem apresentados a concurso na área do 
jornalismo escrito devem ter um mínimo de 600 (seiscen-
tas) palavras e um máximo de 2000 (duas mil) palavras.

>Os materiais radiofónicos ou televisivos devem ter uma 
duração mínima de cinco minutos e uma máxima de trin-
ta minutos, devendo todos os materiais radiofónicos ser 
acompanhados de uma transcrição numa das três línguas 
de trabalho da SADC.

f) Todos os trabalhos a concurso devem ser enviados ao Júri Nacio-
nal do Concurso até 30 de Março de 2014;

g) Todos os trabalhos a serem apresentados a concurso devem con-
ter os detalhes de contacto do jornalista, incluindo uma fotogra-

a tipo passe, o endereço físico, o número de telefone e, caso seja 
relevante, o número de fax e o endereço de correio electrónico; 

h) Os trabalhos apresentados a concurso a nível nacional serão ob-
jecto de triagem e avaliação pelo Júri Nacional, que seleccionará 
o melhor trabalho em cada uma das quatro categorias e o enviará 
ao Júri Regional, através do Secretariado da SADC;

i) Caberá ao Júri Regional apurar os melhores trabalhos regionais;

j) O Júri Regional reserva-se o direito de não atribuir os prémios se 
as obras apresentadas não satis zerem os requisitos do concurso;

k) A decisão do Júri Regional será nal;

l) Os vencedores serão anunciados e os prémios entregues numa ceri-
mónia que terá lugar durante a Cimeira de Chefes de Estado e de 
Governo da SADC;

m) Cada categoria, nomeadamente jornalismo escrito, radiofónico, te-
levisivo e fotojornalismo terá um prémio monetário de US$ 2000 
(dois mil dólares americanos).

n) Os prémios monetários serão acompanhados por um certi cado 
assinado pelo Presidente da SADC em exercício;

o) Os prémios serão entregues directamente aos respectivos vencedo-
res. Caso algum vencedor não possa estar presente à cerimónia de 
entrega dos prémios, a SADC fará diligências no sentido de entre-
gar o prémio no país de origem do vencedor;

Para mais detalhes e submissão de candidaturas queira contactar o 
Júri Nacional, na Direcção de Informação e Comunicação – Gabinete 
de Informação, Av. Francisco Orlando Magumbwe, 780, 5º. Andar – 
Maputo.
O Secretariado da SADC não será responsável por qualquer perda ou 
dano causado ao trabalho ou material apresentado a concurso.

Regras especí cas do Prémio de Jornalismo sobre a gua

a) Embora devam observar-se as regras gerais supra mencionadas, a 
ênfase dos trabalhos a concurso para o Prémio de Jornalismo sobre 
a Água deverá incidir sobre o desenvolvimento e gestão coorde-
nados dos recursos hídricos e a ns, de modo a maximizar o bem-
-estar social e económico sem comprometer a sustentabilidade do 
meio ambiente;

b) Os trabalhos a concurso deverão destacar um dos seguintes ele-
mentos:

i. A água doce é um recurso nito, vulnerável e essencial para man-
ter a vida, o desenvolvimento e o meio ambiente;

ii. Uma participação mais ampla no desenvolvimento e na gestão 
dos recursos hídricos, envolvendo utilizadores, plani cadores 
e formuladores de políticas a todos os níveis e em todos os sec-
tores;

iii. O papel da mulher na provisão, gestão e protecção da água; e 

iv. O valor económico da água em todos os seus usos que concor-
rem entre si e o seu reconhecimento como um bem tanto social 
como económico;

c) Os trabalhos a concurso a nível nacional serão objecto de uma tria-
gem e avaliação pelo Júri Nacional em cada Estado Membro, em co-
laboração com um membro do Comité Técnico para os Recursos Hí-
dricos da SADC em cada Estado Membro, que seleccionará o melhor 
trabalho em cada uma das quatro categorias, devendo o mesmo ser 
submetido ao Júri Regional através do Secretariado da SADC;

Para mais detalhes sobre as regras especí cas acima apresentadas, 
contacte, por favor, Departamento responsável pelas Questões Rela-
cionadas com a Água em cada Estado Membro.

Estados membros 
Angola, Madagascar, África do Sul, Zambia, Botswana, Malawi Swa-
zilandia, Zimbabwe República Democrática do Congo, Mauricias, 
Namíbia Lesotho, Moçambique e República Unida da Tanzania.

CONCURSO DE JORNALISMO SOBRE GUA DA SADC 2014



18 Savana 10-01-2014OPINIÃO

CartoonEDITORIAL

Registado sob número 007/RRA/DNI/93
NUIT: 400109001

Propriedade da 

KOK NAM
Director Emérito

Conselho de Administração:
Fernando B de Lima, (Presidente)

e Naita Ussene

Direcção, Redacção,
Publicidade e Administração: 

Av. Amílcar Cabral n°1049* CP 73
Telefones:

(+258) 21301737, 823171100  
84 3171100

Editor: 
Fernando Gonçalves
editorsav@mediacoop.co.mz

Editor Executivo:
Francisco Carmona

francisco.carmona@mediacoop.co.mz

Redacção: Fernando Manuel, 
Raúl Senda, Abdul Sulemane e 
Argunaldo Nhampossa

Fotogra a: Naita Ussene (Editor) 
e Urgel Matula
Colaboradores Permanentes:

Machado da Graça, Fernando Lima, 
António Cabrita, Carlos Serra, 
Ivone Soares, Luís Guevane, João 
Mosca, Paulo Mubalo (Desporto) e 
Isadora Ataíde

Maquetização: A. S .M e 
Hermenegildo Timana

Revisão: Gervásio Nhalicale

Publicidade: Benvinda Tamele 
(82 3282870)

benvinda.tamele@mediacoop.co.mz

Fax: +258 21302402 (Redacção)
823051790 (Publicidade Directo)

*
Delegação da Beira:

Prédio Aruâ ngua, nº32 – 1ºandar, A  
Telef: (+258) 825 847050821

*
savana@mediacoop.com.mz 

(Redacção)
admc@mediacoop.co.mz 

(Administração)

www.savana.co.mz
www.facebook.com/pages/Distribuição: Miguel Bila 

(82 4576190 / 84 0135281)
miguel.bila@mediacoop.co.mz 
(incluindo via e–mail PDF)

*

*

Maputo-República de Moçambique

*

*

Meu ser original
Ivone Soares

Numa ronda pelos canais que 

nos trazem notícias do país e 

do mundo, pelas redes sociais 

e jornais da praça fui ouvindo 

e lendo alguns pronunciamentos de 

personagens da nossa esfera pública 

visivelmente preocupadas com o “(…) 

pânico e terror em Homoíne” (página 

3 do Magazine Independente do dia 

07/01/14). 

O conceituado jornalista, Salomão 

Moyana, no editorial do jornal aci-

ma citado, diz o seguinte: Custa-nos 

imenso aceitar que um “conflitozinho”, 

inicialmente localizado em lugar certo, 

na zona de Muxúnguè, possa, em me-

nos de um ano, se generalizar, a olhos 

vistos, para ameaçar toda a paz de que 

desfrutava este País nos últimos 20 

anos. 

Por seu turno, na sua página de Face-

book, o ex-Bastonário da Ordem dos 

Advogados, Gilberto Correia, escre-

veu o seguinte: Agora que se diz que 

os homens armados da Renamo atra-

vessaram a ponte do Save talvez surja 

repentinamente maior consciência da 

necessidade urgente à Paz! 

Sinceramente falando, é hora de se 

pôr termo ao cenário de insegurança, 

medo e pânico que tem assolado aos 

moçambicanos. É hora de se darem 

passos firmes e rápidos rumo ao enten-

dimento. O clamor dos moçambicanos 

pela Paz efectiva não pode, nem deve, 

ser ignorado. 

O Edil da Autarquia de Quelimane, 

Manuel de Araújo, disse-me que como 

um cancro, a guerra se alastra pelo 

corpo deste belo país perante o olhar 

cúmplice de cada um de nós (simples 

cidadãos, políticos, diplomatas, depu-

tados, militares, religiosos, académicos, 

jovens e mulheres de paz). Ontem, 

foi Muxúnguè, Satunjira, Gorongosa. 

Hoje é Pembe, Homoíne! Amanhã, 

quando já for tarde, será Xai-Xai, 

Não à guerra! 
Marracuene e Maputo! Será que cada 

um de nós já gritou o suficiente para 

que aqueles que vivem do sangue do 

outro deixem de fazê-lo? Dizia Bre-

cht: ontem quando levaram os Judeus 

eu não era Judeu. Depois levaram os 

intelectuais, também não me importei 

porque não era intelectual,…até que 

chegou a minha vez!

Neste momento, parece que todo o 

exército está concentrado em Goron-

gosa, daí ser extremamente perigoso 

que o Governo não aposte convicta-

mente no diálogo. Parece que Goron-

gosa hipnotizou as forças anti-motim, 

as de defesa e segurança e demais que 

velam pela lei, ordem e tranquilida-

de públicas que já não olham para o 

resto do país onde a criminalidade é 

visível e tende a recrudescer. Durante 

16 anos surgiram as chamadas zonas 

libertadas e não eram ma-Gorongosas 

apenas que lutavam pela democracia 

multipartidária. Rongas, Matsuas, Bi-

tongas, Changanas e moçambicanos 

originários de outras partes do país, 

de outras etnias também participa-

ram na guerra civil que levou longos 

16 anos para cessar. Fará sentido que 

após termos deliciado o sabor do ca-

lar das armas, nos embrulhemos em 

arrogância, intransigência que nos leva 

a uma nova escalada de violência ar-

mada envolvendo filhos deste imenso 

país? Todos devemos trabalhar para 

contrariar o que inquietou Brecht. To-

dos devemos unir esforços, fazer o que 

estiver ao nosso alcance para serenar os 

ânimos das partes em conflito. A Paz é 

sem dúvida um bem fundamental. Não 

conheço bem maior que a sensação de 

respirar ventos de Paz, respeito, con-

vivência harmoniosa não obstante as 

diferenças. E já estivemos muito perto 

desta realidade.

Mulheres de todas as idades, gostaria 

que nos uníssemos (sem distinção da 

filiação político-partidária) em defesa 

do valor PAZ em Moçambique. São as 

mulheres que carregam no seu ventre 

esse ser, Homem, que não obstante a 

demanda de resolução de querelas pelo 

diálogo frutífero, quando a paciência 

se lhe esgota, demonstra sua ira das 

mais variadas formas incluindo o re-

curso à violência. 

Julgo que é hora de se ouvir a voz fir-

me da Mulher (esteja ela a desempe-

nhar funções como parlamentar, juíza, 

advogada, professora, médica, enfer-

meira, representante ou membro de 

organizações civis, religiosas, activista 

de Direitos Humanos, de Género, não 

importa. Seja ela estudante, emprega-

da doméstica, agricultora, comerciante 

no circuito formal ou informal, empre-

sária, dona de casa, desempregada, po-

lícia…), unamo-nos, numa só voz, para 

exigir a resolução imediata do conflito 

armado que está a ceifar vidas na nossa 

terra. 

Vamos advogar, junto dos nossos che-

fes, dirigentes, parceiros, conhecidos 

ou não para que se ponha termo a esta 

guerra não declarada antes que entre-

mos num plano inclinado irreversível. 

Está nas mãos de cada um de nós in-

fluenciar o fim do conflito armado em 

Moçambique.

Como mulher jovem filha desta Pátria, 

mandatária do povo e membro de uma 

das partes em contenda predisponho-

-me, incondicionalmente, a trabalhar 

para que se resgate a confiança, diálogo 

objectivo, sério com carácter urgente e 

a tranquilidade.

Unamos as pequenas iniciativas que 

vão surgindo, para tornarmos a nossa 

acção em algo indubitavelmente fru-

tífero. 

Eu conservo a minha fé, a PAZ ainda 

está ao nosso alcance.  

 

*Comunicóloga, Deputada da Assembleia 
da República pela Bancada Parlamentar 
da Renamo

É 
difícil acreditar que haja alguém dentro do governo moçambicano 

que seja suficientemente louco para se manter convencido de que é 

possível realizar eleições gerais em Outubro, sem que tenham sido 

primeiro removidos os obstáculos para o retorno da paz para o país.

Não duvidamos que haja cabeças suficientemente quentes dentro do par-

tido no poder e no seu governo, que acreditam que da mesma forma que a 

Renamo ameaçou boicotar as eleições autárquicas e estas acabaram sendo 

realizadas, também será possível que o mesmo aconteça em Outubro.

A limitação das analogias é que elas tendem a fazer comparações sobre 

situações diferentes em momentos diferentes. E como consequência, aca-

bam sempre obtendo resultados negativos. 

As razões que levaram a Renamo a retomar a guerra são demasiado 

conhecidas. Prendem-se com o facto de esta formação político-militar 

acreditar que mesmo que obtenha votos suficientes nas urnas, nunca será 

capaz de assumir o poder pela via democrática, enquanto prevalecer o ac-

tual controlo do partido Frelimo sobre a máquina administrativa do país, 

incluindo na gestão de processos eleitorais.

Há uma convicção muito forte por parte do partido de Afonso Dhlakama 

de que ele e o seu partido têm uma base de apoio suficiente no seio do 

eleitorado para formar governo, e que se isso nunca aconteceu desde 1994, 

tal se deve a manobras de viciação e de subversão da vontade popular que 

têm sido encetadas pela Frelimo, recorrendo aos seus membros que con-

trolam os órgãos de administração eleitoral.

No entender da Renamo, este cenário poderá ser alterado através  da in-

trodução de um sistema de paridade ao nível das estruturas responsáveis 

pela gestão dos processos eleitorais. Esta questão fica também subjacente 

na exigência da Renamo para que as instituições do Estado sejam total-

mente profissionalizadas e destituídas de qualquer contaminação ideoló-

gico-partidária, como é actualmente o caso. 

O governo não tem que necessariamente estar de acordo com aquilo que 

são as exigências da Renamo. Do mesmo modo que este partido não tem 

que aceitar todas as imposições que lhe são feitas pelo governo.

Mas o primeiro passo para o sucesso de qualquer processo negocial é 

quando uma das partes afirmar estar preparada para considerar o que a 

outra pretende. Ou seja, estar preparada a abdicar daquilo que conside-

ra serem princípios sagrados. Considerar não significa aceitar; quer dizer 

apenas que no meio de um diálogo franco, aberto, construtivo e baseado 

no respeito mútuo, é possível encontrar-se uma solução de compromisso, 

em que nenhuma das partes ganha ou perde 100 por cento das suas po-

sições. 

Até aqui, nenhuma das partes em confronto, sobretudo o governo, de-

monstrou a flexibilidade necessária para que o processo negocial seja pro-

dutivo. 

No caso concreto da paridade exigida pela Renamo, é possível chegar-se 

à conclusão de que tal figurino seria desfuncional. Mas seria igualmente 

possível encontrar-se uma alternativa que fosse satisfatória não só para 

as duas partes, como também para a generalidade dos eleitores que têm 

interesse em salvaguardar a integridade e intenção do seu voto.

Os incidentes registados nas últimas eleições autárquicas revelam que 

mesmo que não se esteja plenamente de acordo com o modelo de admi-

nistração eleitoral proposto pela Renamo, tanto a CNE como o STAE 

não estão à altura de garantir que é o desejo dos eleitores, tal como ex-

presso nas urnas, o que se traduz depois nos resultados finais das eleições. 

Aliás, todos nós, o governo e a Renamo inclusos, devemos estar interes-

sados em que os que governam o país o façam com mérito, como conse-

quência de um mandato isento de qualquer tipo de contaminação. Ou 

será que estamos equivocados, que não é esse o entendimento dos actuais 

governantes?

Os argumentos jurídico-legais e de defesa de princípios sagrados podem 

ser sonantes, podem demonstrar o elevado nível académico e argumen-

tativo da parte de quem os enuncia, mas não devem ser utilizados para 

justificar a imposição de uma guerra destruidora que o povo já disse que 

não quer. Os governantes exercem o seu poder por empréstimo do povo; 

eles devem encontrar soluções, não justificações para os problemas. E se 

são incapazes de fazerem isso, o povo deve tirá-los do poder. Nunca os 

pedimos para estarem no governo, e nunca os pediremos para lá estarem 

se não são capazes de corresponder com as nossas expectativas. É isso, e 

nada mais que se espera deste governo. 

 

O que se espera 
deste governo
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As crenças são, fre-

q u e n t e m e n t e , 

i n g e n u a m e n t e , 

construídas com 

postulados, ditados, provér-

bios, sabedoria espontânea, 

tradições orais, com o diz-

-que-diz socialmente útil, 

etc. Também, não poucas 

vezes, são produto de in-

tranquilidade, uma resposta 

ao desconhecido e ao medo.

As crenças são, regra geral, 

hostis ao questionamento e 

ao teste da prova empírica.

Porém, é sempre necessário 

questioná-las, aferir o seu 

coeficiente de fiabilidade.

Não às evidências 
primeiras

O 
Benfica veste de verme-

lho e branco porque es-

sas são, segundo os seus 

fundadores, cores que 

transmitem vivacidade e alegria. 

Sim, o meu clube tem a alegria 

nos estatutos (e isso envaidece-

-me). Há três ou quatro anos, em 

Liverpool, o estádio do Everton 

tinha um aspecto bastante lúgu-

bre. As bancadas estavam cheias 

Outra maneira de dizer alegria
Por Ricardo Araújo Pereira* 

de adeptos tristes, vestidos de co-

res escuras, deprimidos pelo cli-

ma da cidade em que escolheram 

viver e pelo facto de, uma semana 

antes, terem perdido por 5 a 0 no 

Estádio da Luz, o que mói ainda 

mais do que a neblina. Antes de 

o jogo começar, os altifalantes do 

estádio anunciaram que o grande 

Eusébio iria ao centro do relvado. 

E então, todos aqueles desgraça-

dos ingleses se levantaram para 

aplaudir, sorrindo. Foi a única 

alegria que tiveram naquela noite, 

em que acabariam por perder ou-

tra vez, por 2 a 0. A camisola do 

Benfica foi feita para ser vestida 

por ele. Eusébio é outra maneira 

de dizer alegria. Eusébio é outra 

maneira de dizer Benfica. Não 

conheço façanhas maiores.

*Humorista

Já se contaram inúmeras his-

tórias e episódios em redor 

do grande Eusébio, que fale-

ceu esta semana em Lisboa, 

pouco antes de completar 72 anos 

de idade.

Mas não esta pequena história, 

que aqui elenco, em singela ho-

menagem ao superlativo atleta de 

Moçambique, que inspirou e ma-

ravilhou gerações de amantes do 

futebol em todo o mundo, entre 

eles o meu pai (NdR: Botelho de 

Melo, polícia de trânsito e treina-

dor de futebol do Sporting), que, 

vindo dos Açores e de Macau, 

decidiu ir viver para Lourenço 

Marques em 1958, e que assistiu 

ao vivo a todo o percurso de Eu-

sébio, que em nossa casa sempre 

foi visto como um grande valor 

moçambicano.

Como é conhecido, o nome de 

código de Eusébio usado nas ne-

gociações que culminaram quan-

do ele viajou de Lourenço Mar-

ques para ingressar no Benfica 

em Lisboa, onde chegou na noite 

de 16 de Dezembro de 1960, era 

Rute (ou Ruth) Malosso.

Mas Rute Malosso não era ape-

nas um nome de código.

Havia de facto uma Rute Ma-

losso em Lourenço Marques em 

1960.

Rute Malosso era na altura uma 

jovem filha de Conceição Malos-

so, casada com Albertino do Vale 

Malosso, único irmão de Arlindo 

do Vale Malosso, que vivia em 

Moçambique desde os anos 20.

O seu irmão, Arlindo do Vale 

Malosso, era um português mas 

que tinha cidadania norte-ame-

ricana. Trabalhava como comis-

sário de bordo de um navio que 

fazia carreira entre Cuba e os Es-

tados Unidos. O seu pai era ita-

liano (o apelido Malosso origina 

no Norte da península italiana) 

e foi chefe dos rebitadores que 

trabalharam na construção da 

Torre Eiffel em Paris, inaugurada 

Eusébio e Rute Malosso
Por António Botelho de Melo

aquando da realização da Exposi-

ção Universal naquela cidade em 

1889 (e em que o use dos rebites 

foi uma inovação tecnológica im-

portante). Mais tarde trabalhou 

na Ponte Dom Luiz na Cidade 

do Porto.

Em Portugal, o pai de Arlindo 

casou com uma senhora portu-

guesa, de Tomar, de apelido Vale.

Anos mais tarde, numa viagem 

em redor de África, no início dos 

anos 1920, o navio onde Arlin-

do se encontrava a trabalhar teve 

uma avaria grave e teve que parar 

em Lourenço Marques para re-

parações durante algum tempo. 

Arlindo era cortador de carnes e 

arranjou logo emprego num talho 

de Manuel Cretikos, pai de Jorge 

Cretikos, uma família de origem 

grega que tinha vários negócios 

em Lourenço Marques. Even-

tualmente, Malosso radicou-se 

em Moçambique e envolveu-se 

em vários negócios, entre eles 

uma rede de talhos em Lourenço 

Marques.

Pouco depois da sua chegada a 

Moçambique, Arlindo mandou 

vir a sua mulher de Portugal e 

também convidou o seu irmão 

Albertino (pai de Rute Malos-

so) que vivia em Portugal, para se 

juntar a ele em Lourenço Mar-

ques, como talhante.

Qual a ligação entre Rute Malos-

so e a saga do mais famoso des-

portista moçambicano de todos 

os tempos?

Quem usou o nome de Rute Ma-

losso aquando da transferência Por exemplo, se nos dizem 

que um leão foi visto na ci-

dade de Maputo, a nossa ati-

tude não deve ser a de aceitar 

isso só porque alguém disse. 

Devemos, antes,  esforçar-

-nos para saber se isso efec-

tivamente aconteceu, anali-

sando fontes, tipo de fontes, 

credibilidade do (s) informa-

dor (s), frequência do fenó-

meno, etc.

Desconfiemos dos consensos 

de fácil digestão e façamos 

do não às evidências primei-

ras a alavanca para chegar-

mos ao sim da pesquisa e da 

credibilidade processual.

de Eusébio do Sporting de Lou-

renço Marques para o Benfica 

em Lisboa foi Mário Tavares de 

Melo, que conhecia Rute e era 

amigo de Albertino Malosso, 

pois ambos eram talhantes (cor-

tavam carne num talho, (situado 

no Bazar de Lourenço Marques) 

e eram adeptos ferrenhos do Ben-

fica na capital da então província 

portuguesa, onde o jovem Eusé-

bio nascera, filho de um angola-

no branco de Lubango e de uma 

bonita jovem moçambicana do 

Xipamanine, Elisa. O pai morreu 

antes de Eusébio completar sete 

anos de idade.

No final dos anos 50, o talento do 

jovem moçambicano, que vinha 

na senda de enormes talentos fu-

tebolísticos já surgidos do futebol 

moçambicano (Mário Coluna 

era o pilar do Benfica na altura, 

por exemplo) já despontara o in-

teresse, e pouco antes do seu in-

gresso no Benfica, Bella Gutman, 

o lendário e mercurial treinador 

do clube português, voou até 

Lourenço Marques para observar 

o jovem talento. Gutman ficou 

impressionado.

Mário Tavares de Melo foi um 

dos elementos chave no comple-

xo processo negocial em que Eu-

sébio, que na altura era jogador 

do Sporting de Lourenço Mar-

ques, e que era menor (logo não 

tinha capacidade jurídica para 

assinar contratos), acaba, essen-

cialmente por decisão da sua mãe 

Elisa, por assinar um compromis-

so com o Benfica, compromisso 

esse consubstanciado com o seu 

registo, dias mais tarde, na Fe-

deração Portuguesa de Futebol, 

como jogador desse clube.

Nas negociações, que envolveram 

telegramas e telefonemas entre a 

capital moçambicana e a capital 

portuguesa, feitos em “aberto” (ou 

seja, podiam ser escutados e lidos 

pelos operadores da companhia 

telefónica em Lourenço Mar-

ques e em Lisboa), Mário usava 

o nome de Rute Malosso para se 

referir a Eusébio.

Rute Malosso ainda é viva (e 

saudável), está reformada e hoje 

reside em Queluz de Baixo, Por-

tugal. Tem dois filhos e uma filha. 

Apesar de, como era costume na 

altura, as mulheres tipicamente 

adoptarem os nomes dos mari-

dos quando se casavam, Rute, 

que casou com Joaquim Oliveira, 

manteve até hoje o seu apelido de 

nascimento – Malosso. Duran-

te muitos anos, trabalhou para o 

Grupo Pestana.

Não tenho registo de alguma vez 

Rute Malosso e Eusébio se terem 

conhecido.
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ESPINHOS DA MICAIA
Por Fernando Lima

A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

“Já estão a descer” começa a ser uma 

expressão usada por muitos moçam-

bicanos para dar a entender que o 

conflito político-militar entre a Re-

namo e o Governo (Frelimo) está a tomar 

a direcção Centro-Sul. 

O ano iniciou com uma espécie de reflexão 

sobre a vida familiar, social, económica e, 

sobretudo, político-militar. Quer dizer, era 

a melhor maneira de se ocupar o feriado 

condimentado com tolerâncias, um Sába-

do e um Domingo. Cinco dias a pensar 

na paz e na guerra. Nesse acto de reflexão, 

percebe-se que há uma forte unanimida-

de por parte dos moçambicanos para que 

o conflito seja bem resolvido e abra uma 

nova página na história deste País. 

Tem-se colocado muito peso na figura do 

“Descida” para o Sul
actual Presidente da República. É como se o 

culpassem pelo estágio actual em que a situa-

ção político-militar se encontra. É nesta onda 

que, mesmo considerando que foram avança-

dos três pré-candidatos do Partido no poder 

para de lá sair o candidato às presidenciais, 

continua um misto de dúvida. Isto é, a Frelimo 

terá o seu candidato às presidenciais mas, en-

tretanto, a situação no terreno continua a ca-

minhar mais para um agravamento do quadro 

de tensão do que para um alívio do mesmo. 

Está claro que o ponto de discórdia entre a 

Renamo e o Governo (Frelimo) não será re-

solvido com o agravamento do conflito políti-

co-militar. A preocupação em atirar as culpas 

para quem não tem em seu poder a imprensa 

pública não resolve praticamente nada. Esta 

“descida” para o Sul pode acelerar ou retardar 

a solução do problema. 

Em primeiro lugar, o catalisador da aceleração 

poderá vir a ser, por um lado, a quantidade de 

energia militar investida por ambos os lados, 

necessária para criar visibilidade do lado ven-

cedor (ou vencido) e, por outro, a reacção da 

Sociedade Civil (SC) em não permitir a ma-

nutenção do mesmo conflito e exigir energica-

mente que o mesmo se resolva imediatamente 

à mesa (de conversações/diálogo/negociações). 

Jogará um papel importante a inteligência que 

a SC for a usar para inibir tal problema, con-

vencendo-os a substituir a energia militar pela 

energia do diálogo profícuo.

Em segundo lugar, podemos vaticinar que a 

“descida” para o Sul poderá vir a retardar a so-

lução do problema admitindo que esta seja a 

vontade dos principais visados ou, na pior das 

hipóteses, vontade de inteligências externas, 

garantindo claramente o efeito mor da “mal-

dição dos recursos”. É que esta “maldição” 

é benéfica para quem dela consiga tirar o 

máximo proveito, o que é inaplicável para o 

cidadão comum, aliás, o povo. Garantem-se 

aqui as maiores probabilidades de manu-

tenção do actual cenário político-governa-

mental e forte inibição da democracia.

Cá entre nós: muitos crêem que ele tem a 

varinha mágica para solucionar o problema 

mas, a inflexibilidade só o faz pensar numa 

solução militar e não numa solução pacífica. 

Por isso, devemos, isso sim, descer em direc-

ção ao sol para, a partir daí, iluminarmo-nos 

com aquilo que são as vontades do nosso 

povo. Ah! Deixamo-nos rodear com tanta 

escuridão que nos confundimos com ela, ao 

ponto de nos esquecermos que o sol ainda 

existe. Onde anda o Mandela?

Os nossos dirigentes, democra-

tas de mão cheia, com fre-

quência nos recordam que, 

em democracia, as decisões 

tomadas por maioria, em órgãos devi-

damente eleitos, devem ser obedecidas 

mesmo que não concordemos com 

elas. E eu estou perfeitamente de acor-

do com isso.

Onde começa a minha discórdia é 

em saber se grande parte dos nossos 

órgãos dirigentes foram, na realidade, 

democraticamente eleitos.

Sobre as eleições anteriores já não 

recordo dados relevantes mas, pelo 

contrário, em relação às últimas au-

tárquicas as coisas estão bastante mais 

frescas.

Terão sido eleições livres, justas e 

transparentes quando na Macia seis 

delegados do MDM foram detidos, 

na hora da contagem dos votos, ale-

gadamente por as credenciais, emiti-

das pelas autoridades eleitorais serem 

falsas? No Dondo foram detidos 22 

delegados do MDM, pelas mesmas ra-

zões. Em Gondola foram detidos mais 

22 delegados do MDM e mais sete 

em Chókwè e seis em Chibuto. E só 

se descobriu que as credenciais eram 

falsas à hora da contagem dos votos? 

E quem teve autoridade para mandar 

proceder às detenções?

Em Nhamatanda a coisa foi ainda 

mais bizarra. seis delegados do MDM 

foram detidos porque se recusaram 

a abandonar as salas de votação para 

irem comprar água, por ordem dos 

presidentes das mesas.

Não será difícil identificar quem deu 

as ordens para estas detenções e fazer 

com que sejam exemplarmente puni-

dos. Mas não acredito que vá haver 

uma única punição até porque o méto-

do foi usado de forma tão generalizada 

que indica que as “orientações” para tal 

procedimento vieram de cima.

Quem pode acreditar nos votos apre-

sentados nessas mesas em que os de-

legados do MDM foram afastados à 

força?

O mesmo se diga de um posto eleito-

ral de Quelimane onde o surrealismo 

foi mais forte e a Polícia arrancou uma 

série de urnas e desapareceu com elas, 

voltando, mais tarde, a devolvê-las.

Outro aspecto interessante: Em prin-

cípio os partidos concorrentes só têm 

acesso aos boletins de voto no mo-

mento da votação. Como se compre-

ende, então, que, em Angoche, tenham 

sido encontrados boletins pré-mar-

cados a favor do partido Frelimo, na 

casa de um candidato daquele partido? 

Creio que também em Angoche foi 

apanhada uma militante do partido 

Frelimo com numerosos boletins de 

voto, também pré-marcados a favor do 

seu partido, no interior do seu carro.

Na mesma cidade um delegado da 

oposição apanhou um eleitor a depo-

sitar cinco votos para a Presidência e 

outros cinco para a Assembleia, todos 

a favor do partido Frelimo. Nenhum 

membro frelimista foi detido por estes 

actos mas o delegado da oposição, que 

descobriu a fraude, foi detido e agredi-

do pela polícia.

Na Beira mais de 150 observadores, do 

Observatório Eleitoral, não exerceram 

o seu trabalho por não lhes ter sido 

dada credencial. Ao que parece havia 

falta de papel...

E por aqui me fico, embora houvesse 

muito mais a contar.

Foram livres, justas e transparentes 

eleições que decorreram desta forma?

Deverão ser respeitadas as decisões 

tomadas por órgãos designados desta 

forma fraudulenta?

Deixo a resposta aos leitores.

Democracia?

Eu sou da geração dos que ouviram o King 

a jogar. Nunca o vi ao vivo e nem televisão  

havia como quando Nelson Mandela saiu 

da prisão em 1990.  

Conhecer Eusébio veio muito mais tarde. Pela 

mão do Kok Nam que também me apresentou ao 

Mário Coluna, ao “sobrinho” Shéu Han, ao José 

Craveirinha. Amanhecemos algumas vezes no 

“Sinatra” e, mais tarde no “Face2Face”. Bom con-

vívio,  bom copo. Sobretudo, ouvido atento ao que 

era novo para mim. Habituei-me a tratá-lo por 

“king” porque era o hábito à minha volta. Como 

trato de “Monstro Sagrado” o Mário Coluna.  

Conheci pois o humano, o simples, o humilde, o 

dono de uma boa gargalhada no convívio de ami-

gos e conhecidos de ocasião. 

E nestas novas vivências com roupagem de estatu-

to de comunicação social, nem sequer me passou 

pela cabeça a ligação  às dezenas de carteiras de 

fósforos  incendiadas num ápice, para ficar com os 

bonecos das estrelas da bola dos anos 60, do Yaú-

ca, do Matateu, do Santana e do Costa Pereira.

Depois veio o politicamente correcto e o Eusébio 

foi parar ao congelador. Tinha alergia aos três F 

(fado, família, futebol). Saía da sala sempre que a 

voz da Amália era estupidamente ritualizada. E 

ria com a anedota racista dos tremoços, o marisco 

do Eusébio.

Na independência segui os debates acalorados se 

o Eusébio era moçambicano ou português, como 

se as nacionalidades sejam meros actos adminis-

trativos. A animosidade dos tempos levou Eusé-

bio ainda mais para o outro lado, até porque havia 

um prédio nacionalizado no Alto-Maé, o que co-

locava em paralelo, o fenómeno da Mafalala com 

o discurso da exploração colonial. Como as ainda 

mais ridículas nacionalizações das casas de ma-

deira e zinco dos subúrbios, muitas das quais o 

sustento para as famílias poderem dar mais edu-

cação aos seus filhos.

Antes de José Craveirinha compreender quer era 

preciso agir para que Mutola não fosse mais um 

Eusébio ou uma Neide Gomes, Samora compre-

endeu os dramas e emendou a mão. Num ápice, 

deu uma casa a Eusébio e também um passaporte 

diplomático, formalizando a dupla nacionalida-

de que era um tabu na altura, muito longe ainda 

do rebuscado artigo 33  da Constituição revista 

em 2004. No rol das várias recordações, ouvi esta 

semana que o Eusébio, quando inesperadamente 

convocado à Presidência, fez questão em assegu-

rar que não ia ser preso. O que dá para ver  os 

obstáculos que a noite colonial construiu e as 

pontes randes e pequenas que foi preciso estabe-

lecer para que o passado se reconciliasse com os 

pós-dogmas.

O gelo quebrou a partir daí, mas não totalmente. 

Não há muitos anos, a famosa casa, oferta de Sa-

mora, veio a terreiro numa disputa a favor de ou-

tra família moçambicana, vindo de novo à colação 

– porque interessava – que o King tinha sido um 

dos beneficiários do colonialismo. Como se hou-

vesse um nome próprio para os que “compraram” 

várias casas a preço de banana, em nome do colo-

nialismo e dos economicamente mais vulneráveis, 

“expulsos” para a periferia no Zimpeto, em Kobe, 

em Guava, no CMC. 

Mas, desde que o gelo quebrou, as visitas de Eu-

sébio aumentaram, mesmo com o seu pavor em 

andar de avião. Numa das estadias, no Hotel Ave-

nida, quando o dissuadiam a não ir ao Banquete 

de Estado na Ponta Vermelha como convidado 

de Cavaco Silva, atirou de forma desconcertante: 

“não dá, a falta de um preto numa  delegação de 

brancos dá muito nas vistas”.

Nesta semana de memórias e homenagens, al-

guém disse, depois de horas a fio a ver os directos 

televisivos em honra de Eusébio, que o King pa-

recia a Zaida Hlongo dos portugueses.

Fora das bandeiras que não houve, para além do 

estandarte do seu clube de sempre, lembro mais 

uma das “boutades” do King, nas tertúlias noctí-

vagas de Maputo. “Já esqueci a última vez que tive 

de pagar a conta num restaurante”. 

Não é necessário que assim seja, mas eventual-

mente a história se encarregará de aproximar Zai-

da, Eusébio e todos os moçambicanos.

O king
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Por Paulo Mubalo ( texto) e  
Urgel Matula ( foto) 

Nasceu no antigo hospital Mi-
guel Bombarda, actual Hos-
pital Central de Maputo, 
mas os seus pais a registaram 

como sendo natural de Xai-Xai. Esta-
mos a falar de Olga Max Cavele, 55 
anos de idade, uma mulher de convi-
ções próprias e verticalidade nas suas 
ideias. Depois de alguns anos a residir 
na Holanda por força do casamento, 
já está no país que a viu nascer. Max 
está triste com algumas situações que 
se vivem no atletismo, como o facto 
de o país não estar a dar o merecido 
valor à Lurdes Mutola, a nossa me-
nina de ouro. Outrossim, não entende 
como é que o Parque dos Continuado-
res está num estado de total abandono, 
chegando-se ao cúmulo de se retirar a 
placa que indicava o dia em que foi 
inaugurado pelo antigo presidente Sa-
mora Machel. Fala ainda da recêm-
-terminada corrida São Silvestre e 
diz não concordar que num evento de 
tal envergadura tenha faltado o bási-
co: a água. Para ela, Deus foi mesmo 
moçambicano porquanto caso con-
trário “alguém teria perdido a vida”, 
lamenta.
Seguem-se os excertos mais relevantes 
da entrevista.

Fale-nos da sua trajectória no des-
porto, particularmente no atletis-
mo
-Comecei a praticar o atletismo a 

sério em 1973, mas desde criança 

gostei de correr, gostei de brincar 

com rapazes fazendo corridas com 

pneus, nunca brinquei com berlin-

des. Recentemente um meu cunha-

do disse-me que meu pai dizia para 

ele que tinha nascido um homem e 

não uma mulher, mas a mim direc-

tamente nunca o disse. Eu corria, 

jogava futebol no Zixaxa numa al-

tura em que não existia futebol fe-

minino, pois na mesma equipa po-

dia se encontrar rapazes e raparigas.

Qual foi o seu primeiro clube?
-Comecei no Desportivo de Mapu-

to, mas devo dizer que igualmente 

participava nas competições entre 

bairros. Para ser mais preciso, pri-

meiro corri pelo Zixaxa e só depois 

é que fui para o Desportivo. A mi-

nha especialidade foi velocidade, 

mas com o andar do tempo passei 

a fazer as provas de fundo, fiz ma-

ratona e ultramaratona. Em 1983/4 

representei o Textáfrica de Chi-

moio e só voltei para Maputo em 

1988. Depois deste longo período 

decidi abraçar outra carreira, a de 

treinadora de atletismo. Treinei a 

Ceta durante oito anos, mas é im-

portante notar que era essa empresa 

que patrocinava o Desportivo, jul-

go que se chamava Desportivo da 

Ceta.

E porque deixou de ser treinadora?
-Deixei simplesmente porque ti-

nha que ir à Holanda, tinha de 

acompanhar o meu esposo. Saí do 

país em 2001, mas a experiência de 

treinadora foi boa. Trabalhei tanto 

com rapazes como com raparigas, 

eu falava com eles todos, era uma 

“Lurdes Mutola não é respeitada no seu próprio país”
- a rma Olga Max, uma veterana no atletismo

mãe para eles, dava-lhes a educação 

como uma mãe, explicava-lhes que 

primeiro que tudo deviam estudar, 

que a prioridade eram os estudos 

e que o mais importante é que 

deveriam saber conciliar as duas 

actividades, mas sem prejuízo dos 

estudos. Hoje sou uma mulher feliz  

porque muitos dos meus colegas di-

zem-me que os meus atletas já ter-

minaram a universidade e estão em 

várias empresas a trabalhar. Mesmo 

na Holanda tenho tido contactos 

com alguns deles.

Mas foi fácil treinar  homens?
-Eles nutriam simpatia e respeito 

por mim, compreendiam que po-

diam ser treinados por uma mulher 

mesmo sendo homens, porque não 

há muita diferença. Também perce-

biam que um homem podia treinar 

mulheres, o importante é que deve 

haver respeito mútuo.

Consta que foi a única moçambica-
na a participar na corrida Comra-
des na África do Sul.
-Concerteza, participei nessa pres-

tigiada competição em Junho de 

2000 e devo dizer que é realmente 

uma maratona mundial e recordo-

-me que tomaram parte mais de 23 

mil atletas em representação de vá-

rios países do mundo. É uma prova 

difícil, de 87,3 kms, sendo que só 

nela participa quem consegue qua-

lificar-se. Do total dessas pessoas só 

chegaram à final cerca de 20 mil e 

eu fiquei na posição 14028, o que 

foi muito positivo.

E na Holanda?

-Estou num clube chamado Pallas 

e vivo concretamente em Wagenin-

gen, uma cidade universitária. Mas 

queria abrir um parênteses para 

afirmar que  tenho recebido muitos 

moçambicanos sobrertudo no início 

da época escolar. É que nesse perío-

do quem fala uma determina língua 

procura ajudar o recêm-chegado, 

mostrando as lojas, etc. Já convidei 

moçambicanos para o natal e con-

tinuo a dizer que as portas, pelo 

menos enquanto estiver lá, estarão 

abertas para todos e procurei dar 

apoio dentro do possível aos que 

tiverem certa necessidade.

Que comparação faz do atletismo 
na Holanda e em Moçambique?
-Na Holanda, o atletismo está mais 

organizado, há campeonatos de ve-

teranos, o que não existe aqui. Penso 

que é altura de se realizar este tipo 

de provas porque existem veteranos 

no país. Mas também a divisão de 

escalões não está muito clara, en-

quanto na Holanda está conforme 

o estabelecido internacionalmente, 

em Moçambique a realidade é dife-

rente. Vou ser mais clara: na recente 

maratona São Silvestre os veteranos 

pertenciam a um único escalão, aci-

ma de 35 anos, mas é importante 

notar que há veteranos com 40, 50, 

60 anos. Imagine um veterano de 

40 anos a correr com o de 60 anos, 

julgo que não devia ser assim. A 

África do Sul tem a divisão por es-

calões e a nossa não está clara. Esta 

é a razão pela qual vou competir na 

África do Sul.

Que ilações há a tirar da corrida 

São Silvestre?
-Tenho a dizer que a corrida foi 

bem organizada, comecou a tempo 

e horas coisa que não via fazia mui-

to tempo, mas o maior senão foi a 

falta de água. Muitas pessoas não 

renderam o seu máximo por falta 

de água. Em 15 kms de percurso 

só havia três postos de água e des-

tes muitos não tinham água, razão 

pela qual muita gente não aguentou. 

Passavam as ambulâncias, as pesso-

as pediam mas também não traziam 

água, passava a polícia também não 

tinha água. Julgo que tiveram sor-

te porque alguém teria morrido ao 

longo do percurso. Houve também 

o problema dos tempos, quando se 

chegava à meta não davam os tem-

pos. Eu quando corro na África do 

Sul logo que chego à meta já co-

nheço o meu tempo. Vou dar mais 

um exemplo, corri recentemente 

em Malelane, na África do Sul, 

por lapso o meu nome apareceu na 

classificação de masculinos, quan-

do reclamei em pouco tempo tinha 

a situação ultrapassada. O atleta 

precisa de ver o seu tempo oficial, 

o da mesa. Podem tirar os tempos 

manualmente mas devem melhorar 

muito neste aspecto.

Prossiga…
-Queria dizer que reduzi o meu 

tempo na corrida São Silvetre por 

falta de água, falei com o presiden-

te da Federação Moçambicana de 

Atletismo e ele disse-me que tinha 

metido certeza nos baldes. Ora essa, 

os atletas não podem parar mete-

rem a água no copo. Mesmo assim, 

nesses postos onde se servia água só 

estavam lá duas pessoas. O normal 

é que houvesse água para beber e 

água com esponja, julgo que o pre-

sidente devia ter feito um check up 

antes da prova começar. A corrida 

do Millennium foi melhor porque 

não faltou água. Ao longo do per-

curso conversei com um atleta da 

Suazilândia e este reclamou muito 

esta situação decorrente da falta de 

água.

Com que impressão ficou do Par-
que dos Continuadores?
-É simplesmente triste ver o estado 

em que a pista se encontra e creio 

que se tivessem aceite o projecto da 

Lurdes Mutola não estaria assim. 

Ela remeteu a documentação do seu 

projecto creio que ao município e ao 

Ministério da Juventude e Despor-

to mas bloqueram tudo. O que me 

entristece mais é que ela tinha di-

nheiro mas foi obrigada a devolver 

à Nike. Eu estou contra a instala-

ção de outros empreendimentos. O 

presidente Samora Machel deu-nos 

aquela pista, ele morreu e veja só 

que até retiraram a placa que fazia 

referência ao seu nome. Ouvi dizer 

que vai nascer um projecto que tem 

à frente o senhor Tadeu. Ora, de-

pois de terem retirado a placa com 

o nome do presidente só falta colo-

carem o nome do Tadeu. Isso fica 

mal. Há pessoas que já não vão ao 

parque. Até dá a entender que não 

deixaram avançar o projecto da 

Lurdes para ficarem a escangalhar 

o parque e depois tomá-lo à von-

tade. Hoje a Lurdes está na África 

do Sul porque não é considerada no 

seu próprio país, quando ela quer 

fazer algo é bloqueada. É triste ter 

de dizer isto.

Continue…
-Bem, a Lurdes comprou uma casa 

em Joanesburgo para apoiar os atle-

tas, ela quer apoiar o país, mas estão 

a bloquear. Muitos falam de costas 

que ela quis ficar na África do Sul, 

que não apoia o país, o que não é 

verdade. A lurdes é mais respeitada 

na África do Sul do que em Mo-

çambique. Ela tem essa casa, o que 

quer é que o país dê uma percenta-

gem para as crianças que vivem lá 

para estudar. Esta é última chance 

que quer dar, mas diz que estão 

a dar volta. A casa da Lurdes fica 

perto de muitas escolas o que iria 

facilitar a integração dos atletas. A 

Lurdes sempre quis ajudar o país 

só que não lhe dão chance. Ela é 

bem vinda lá mas cá fecharam-lhe 

os caminhos, ela ganhou o que ga-

nhou mas não significa que tem de 

gastar todo o seu dinheiro em apoio 

ao país. Existe o comité olímpico 

que também podia apoiar, mas não 

o faz. A casa da Lurdes seria uma 

espécie de centro de estágio e se 

não confiam nela até podiam pagar 

directamente à escola o valor das 

mensalidades. O projecto da Lurdes 

morreu na gaveta e isso cortou-lhe 

as pernas.

Olga Max: “ A Lurdes quer ajudar o país mas lhe bloqueam”
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A 
selecção nacional, os 

Mambas, defronta 

este sábado a sua con-

génere da África do 

Sul, concretamente, os Bafana  

Bafana em partida inaugural 

do CAN interno que se realiza 

naquele país vizinho. A partida 

está marcada para as 18 ho-

ras. Moçambique faz parte do 

Mambas/Bafana Bafana, sábado à noite
Grupo “A”, juntamente com o Mali 

e a Nigéria. Depois de defrontarem a 

aguerrida selecção da África do Sul, 

os Mambas vão depois medir forças, 

a 15 deste mês, com a selecção da 

Nigéria, pelas 20 horas e finalmente 

a 19 de Janeiro, pelas 19 horas terão 

como adversário o Mali.

No rescaldo da preparação, os Mam-

bas perderam duas vezes, (1-2) fren-

Deseja-se aos pais, encarrega-
dos de educação e ao público 
em geral feliz ano novo. Apro-
veita-se informar que a Escola 
Comunitária Luís Cabral ma-
tricula alunos da 6ª a 12ª clas-
ses por 350,00 meticais. Tenha 
mais informações na secretaria 
daquela escola sita na sede do 
bairro Luís Cabral, entrada a 
partir da Junta ou Maquinague 
ou pelos telefones: 21477080 
ou 847700298.

Desejando próspero ano novo 
com MATRICULA garantida

O IMIG, instituição de ensino 
técnico-pro ssional com sede na 
Zambézia – Município de Gurué, 
informa que tem inscrições abertas 
de 01 de Novembro a 31 de Janeiro 
para os seguintes cursos médios: 
Administração Pública; Contabili-
dade e Gestão/Auditoria; Sistemas 
Eléctricos; Técnico Aduaneiro; Téc-
nicas Bancárias e Micro nanças; 
Análise e Programação de Siste-
mas, cujas aulas iniciam no dia 04 
de Fevereiro /2014.
Duração dos cursos: Ingressos com: 
12ª – 1,5 anos;
Ingressos com 10ª -2,5 anos.
O IMIG dispõe de um Lar estudan-
til onde é garantido alojamento, 
alimentação, transporte e assistên-
cia médica e medicamentosa. 
Para informações adicionais po-
dem contactar pelos números 
823318380;84 2349210; 824565510; 
847841346; 24910548

INSTITUTO MÉDIO DE 
INFORMÁTICA E GESTÃO 

(IMIG)

Anúncio
te ao  Zimbabwe e 2-3 diante da 

Muaritânia; empataram também 

duas vezes, (1-1) diante da Suazi-

lândia e 0-0 frente à Namíbia. 

Outros grupos: Grupo “B”: Zim-

babwe, Uganda, Burkina Faso e 

Marrocos; Grupo “C”: Ghana, 

Líbia, Etiópia e Congo Brazaville; 

e Grupo “D” :  RDCongo, Gabão, 

Burundi e Mauritânia.
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Três anos passaram após a mor-

te do mestre das artes mo-

çambicanas. Malangatana Va-

lente Ngwenya morreu a 5 de 

Janeiro de 2011, no hospital Pedro 

Hispano, em Matosinhos, Portugal. 

Malangatana foi um grande artista 

e fez com que o nome de Moçam-

bique fosse reconhecido e respeitado 

no mundo das artes. 

Com as suas obras, o artista tornou-

-se numa referência e um exemplo, 

assim como uma escola donde mui-

tos artistas beberam os seus ensina-

mentos. A sua casa, no bairro do Ae-

roporto, era um verdadeiro museu, 

pois era lá onde encontrava sossego 

para transformar tudo aquilo que lhe 

ia na alma, assim como tudo aquilo 

que testemunhava e achava que era 

digno de ser transformado numa 

obra. 

Malangatana não só era artista plás-

tico como também poeta. Muitas 

vezes, através da sua voz marcante, 

declamava os seus poemas na sua 

língua materna e arrancava, mais 

uma vez, a atenção, o respeito e a ad-

miração dos que o rodeavam. 

A sua obra continua viva e cada dia 

mais forte apesar dos obstáculos 

existentes. O  filho mais velho do 

Mestre, Mutxhini Ngwenya, afir-

mou: “o sonho do mestre continua 

de pé”, mas não esconde a existência 

de vários obstáculos, motivos pelos 

quais, a maioria dos projectos con-

“Sonho do mestre continua de pé”

tinuam no papel. “A Fundação do 

Mestre ainda não existe fisicamen-

te, uma vez que não se trata de uma 

situação fácil. Várias implicações são 

responsáveis pelo atraso dos projec-

tos que traçamos, entre elas, técnicas 

e financeiras, mas tudo está a ser 

feito para ultrapassarmos as dificul-

dades e erguer todos eles. Em Ma-

talana, as actividades também não 

decorrem como desejávamos, mas 

estamos a fazer de tudo para manter 

os ideais vivos”, afirmou Mutxhini 

Ngwenya, presidente da Fundação 

Malangatana Valente Ngwenya.

As homenagens também continu-

am a ser destaque desde a morte de 

Malangatana. Exemplo disso, é a li-

nha de loiças que a portuguesa Vista 

Alegre lançou no primeiro semestre 

de 2012, como forma de eternizar a 

obra e nome do artista plástico. “A 

Vista Alegre, bem como a Visabeira 

e Portugal, sempre tiveram uma re-

lação contínua com Malangatana, e 

foi a pensar nisso que lançaram a li-

nha dedicada ao mestre que para nós 

só confirma que Malangatana levou 

Moçambique para além fronteira. 

Desde Portugal e o mundo”, frisou 

Mutxhini. 

Apesar dos obstáculos, Mutxhini ga-

rante que até meados de 2014 e iní-

cio de 2015, muitas novidades estão 

para vir e várias actividades serão le-

vadas a cabo tanto em Maputo como 

em Matalana, terra onde nasceu o 

mestre e onde foram depositados os 

seus restos mortais. 

Das nove produções com 

o seu nome, três vence-

ram o Óscar de Melhor 

Filme. Saul Zaentz, 

casado por duas vezes e pai de 

quatro filhos, morreu em sua 

casa aos 92 anos de idade, de 

complicações relacionadas com 

a doença de Alzheimer. 

Chamaram-lhe “o último dos 

grandes produtores indepen-

dentes” americanos, muito em-

bora os filmes que tenha produ-

zido não ultrapassem os dedos 

das duas mãos. 

Mas esses filmes chegam e so-

bram para Saul Zaentz, que 

morreu em São Francisco na 

sexta-feira, aos 92 anos de ida-

de, justificar o epíteto: Voando 

Sobre um Ninho de Cucos, 

Amadeus, A Insustentável Le-

veza do Ser, O Paciente Inglês... 

Filmes em que Hollywood não 

quis arriscar e que Zaentz fi-

nanciou quase inteiramente 

sozinho. Das nove produções 

com o seu nome, três venceram 

o Óscar de Melhor Filme. 

Filho de imigrantes judeus po-

lacos, que chegou a ganhar di-

nheiro como jogador profissio-

nal e que assegurou os direitos 

para o cinema das obras de J. R. 

R. Tolkien O Senhor dos Anéis 

e O Hobbit, Zaentz começou 

por deixar marca no mundo da 

música. Zaentz dedicar-se-ia 

a tempo inteiro ao cinema na 

década de 1970; a sua primei-

ra produção foi Payday (1972), 

ambientado no mundo da mú-

sica country, mas só com Voan-

do sobre um Ninho de Cucos 

(1975), de Milos Forman, com 

“O último dos grandes 
produtores independentes”

Jack Nicholson no papel prin-

cipal, o seu nome é creditado 

no genérico como produtor. 

Um dos filmes mais emblemá-

ticos da “nova Hollywood” dos 

anos 1970, Voando sobre um 

Ninho de Cucos foi o primei-

ro dos três filmes que Zaentz 

produziu a vencer o Óscar de 

Melhor Filme. Os outros fo-

ram Amadeus (1984), baseado 

na peça teatral de Anthony 

Shaffer e também dirigido por 

Forman, e O Paciente Inglês 

(1996), de Anthony Min-

ghella, a partir do romance de 

Michael Ondaatje, com Ralph 

Fiennes, Kristin Scott Thomas 

e Juliette Binoche.

Produziu igualmente A Costa 

de Mosquito (1986) de Peter 

Weir, com Harrison Ford; A 

Insustentável Leveza do Ser 

(1988) de Philip Kaufman, a 

partir do romance de Milan 

Kundera, com Daniel Day-

-Lewis e Binoche; e A Brincar 

nos Campos do Senhor (1991) 

do brasileiro Hector Babenco, 

um desastre financeiro que 

forçou à redução da sua activi-

dade de produtor. 

O último filme que produziu 

foi, em 2006, a sua terceira co-

laboração com Milos Forman, 

Os Fantasmas de Goya, com 

Javier Bardem e Natalie Port-

man; pouco antes, desfizera-se 

do catálogo da Fantasy, hoje 

propriedade da multinacional 

Universal, e encerrara o Saul 

Zaentz Film Center, estúdio 

de pós-produção que edifica-

ra em São Francisco em 1980. 

A.S

O 
escritor moçambicano 

Mia Couto lançou no 

passado dia 4 de De-

zembro em Lisboa o 

seu mais recente livro “Menino 

no sapatinho”, baseado num 

conto publicado em 2001 na 

obra “Na Berma de Nenhuma 

Estrada”, agora reescrito com 

ilustrações de Danuta Woj-

ciechowska. A estória do livro 

de Mia Couto começa com o 

tradicional “era uma vez”, mas 

não se trata exactamente de 

um conto para crianças. “O 

Menino no Sapatinho é um 

livro que joga com um imagi-

nário mitológico cristão e de 

uma tradição animista, e que 

critica a sociedade de consumo 

e, particularmente, um Natal 

de consumo”, afirmou a pro-

fessora de Literatura, Artes e 

Culturas, Inocência Mata, da 

Faculdade de Letras da Uni-

versidade de Lisboa, durante a 

Mia Couto e “Menino
 no Sapatinho” 

apresentação da obra.

A estória do livro de Mia 

Couto começa com o tra-

dicional “era uma vez”, mas 

não se trata exactamente de 

um conto para crianças. É 

um jogo que nós vamos des-

cobrindo, que é um livro para 

todas as idades. À sua maneira 

típica de escrever, Mia Couto 

trabalha com o secretismo 

discursivo numa obra onde 

revela, uma vez mais, a sua 

preocupação com uma reali-

dade que teima em permane-

cer no seu país e em todos os 

outros do continente africano: 

a pobreza da maioria e o con-

sumismo de uma minoria.

O escritor moçambicano fala 

também com a Voz da Amé-

rica sobre a obra. 

Em jeito de prenda para 2014, 

Mia Couto confirma estar 

bem avançado na preparação 

do seu próximo romance.A.S

Por Abdul Sulemane

“A Italiana” a última obra de Malangatana



D
o

b
ra

 p
o

r 
aq

u
i

SUPLEMENTO HUMORÍSTICO DO SAVANA Nº 1044  10 DE JANEIRO DE 2014



SUPLEMENTO
2 3Savana 10-01-2014Savana 10-01-2014



27Savana 10-01-2014 OPINIÃO

Abdul Sulemane (texto)
Ilec Vilanculo (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)    

A 
conversa nos últimos tempos tem sido sobre os pré-candidatos à 

sucessão de Armando Guebuza. Ouvimos várias opiniões, suges-

tões sobre quem vai ser o próximo futuro candidato.          

                                                                      

Estava em casa em frente à televisão. Sempre tenho mudado de canal para 

ver algo mais cativante. Foi quando calhei com o programa do jornalista 

da STV, Arsénio Henrique, que gosta de piscar o olho sempre que termina 

o noticiário. Ele estava acompanhado pelo jornalista Fernando Lima, onde 

falavam sobre os pré-cadidatos da Frelimo.

Foi no momento em que Arsénio Henrique disse que houve um telespec-

tador que preferia que fosse Luísa Diogo a candidata para a Presidência da 

República, excluindo os que tanto fazem correr muita tinta na imprensa 

nos últimos tempos. 

Quando vejo a primeira foto onde encontramos o advogado Albano Silva 

e Luísa Diogo numa cerimónia, veio a mente o seguinte: se Luísa Diogo 

fosse a canditata vitoriosa teríamos uma Presidente. Seria uma nova expe-

riência.

Quem não se recorda da greve dos médicos. Esse assunto da greve dos 

médicos faz recordar uma parte de uma peça teatral do Grupo Gungu, 

onde aparece um dos actores a dizer: onde já se viu um país ter uma greve 

dos médicos. 

Os que cuidam da saúde da população estão inconformados com a sua 

situação profissional. Saíram muitos a favor dos médicos. Até a população, 

a parte mais lesada com a situação apoiou as revidicações dos médicos. 

Agora dizem que seria silenciosa. Espero que tenhamos superado isso. A 

figura mais conhecida na greve dos médicos é Jorge Arroz, jovem médico 

que aparece nesta segunda imagem a ouvir conselhos. Ele nunca escondeu 

o seu lado partidário como se vê com a camisete que traja. É daqueles que 

diz que sou da Freli, mas quando vejo que algo está arrado não fico calado. 

Nesta outra encontramos a jornalista Selma Inocência que, no entanto, já 

deixou a Miramar, a conversar com o Jornalista Lázaro Mabunda. Grandes 

jornalistas. Parece que a Lizha James tira os óculos do Bang para pôr entre 

o nariz para que não veja algo que o desagrade. Agora nesta outra foto 

encontramos a Neyma Alfredo, acompanhada por sei lá quem. Eu não 

o conheço. Para quem olha pode pensar que a Neyma está com um novo 

amor. O olhar centrado deles parece cúmplice. Os olhares com ou sem 

óculos é outra cena. 

Os olhares com ou sem 
óculos é outra cena
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Um dos maiores canais, 

senão o maior canal 

de moda internacio-

nal, Fashion TV, esteve 

em Dezembro do ano passado 

em Maputo, representado pela 

Fashion TV Beverages, para 

apresentar um dos seus maiores 

produtos no mundo do entrete-

nimento. 

Sim, sem dúvidas que o canal 

com mais de 350 milhões de es-

pectadores esteve em Moçam-

bique, a representar os seus pro-

dutos que já são um sucesso aos 

arredores e pelo mundo fora. O 

Mais beleza para as noites maputenses

canal Fashion Tv lançou a sua 

própria Vodka e bebida energéti-

ca chamadas FVodka e F88 res-

pectivamente, e desde então tem 

sido um dos maiores appetizers 

das bebidas exóticas e exclusivas 

no mundo.

Numa altura do ano em que o 

entretenimento moçambicano se 

fez sentir com maior peso, com a 

realização de vários eventos, com 

destaque para semana de moda 

em Moçambique, que agita a 

nata moçambicana, a Fashion TV 

Beverages não quis estar alheia a 

esta festa. Fazendo parte da lista 

dos eventos mais comentados em 

Dezembro último na capital, a 

Fashion TV Beverages juntou-se 

ao mais jovem hotel da cidade das 

acácias, Radisson Blu, misturando 

a essência de cada um deles para 

organizar a festa de lançamento 

desta marca, que foi por sua vez 

memorável.

Com a beleza da sua localiza-

ção e da sua estrutura física, em 

conjunto com os mais apetecidos 

paladares e aromas da Fvodka e 

F88, o Radisson Blu recebeu um  

número de convidados seleccio-

nados para um vernissage privado 

de lançamento de uma nova mar-

ca de vodka na capital a FVodka 

Luxury,  FVodka Premium, e o 

seu energético F88.

Para Elsie Irene Venichand Coe-

lho, representante oficial da FTV 

Beverages em Moçambique, esta 

foi uma oportunidade de colocar 

cada vez mais Moçambique como 

um dos destinos internacionais. 

“Trazer e poder ter a oportuni-

dade de ter a marca da Vodka da 

FTV em Moçambique é poder 

alargar ainda mais o nosso hori-

zonte e quem sabe tornar as nos-

sas noites mais glamorosas“.

Coelho disse ainda acerca deste 

evento que marcou a primeira 

aparição da marca no país, que 

foi por si só um sucesso, “não só 

pelo número de pessoas que aflu-

íram, mas também pela sua beleza 

e pelo interesse que já despertou 

nas pessoas”. Para incrementar 

a beleza deste evento, a noite do 

lançamento da FVodka, criada 

por Michell Adam, fundador e 

dono da Fashion Tv, e produzidas 

na Polónia, teve ainda o apoio do 

DJ Fresh Nunas já conhecido na 

casa pela sua versatilidade e um 

show de Jazz. Edson Bernardo
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Já foi anunciado o primei-

ro alinhamento das estrelas 

que irão passear a sua classe 

no maior evento de Jazz em 

África, Cape Town International 

Jazz Festival. 

A acontecer nos dias 28 e 29 de 

Março próximo, o evento já con-

firmou a presença de alguns dos 

grandes nomes da música inter-

nacional e nacional sul-africana. 

A rainha do soul norte America-

na Erykah Badu lidera a lista das 

atracções internacionais que irão 

fazer parte da comemoração dos 

15 anos do Cape Town Jazz Fes-

tival. Entre outros nomes interna-

cionais, estarão Haitus Kaiyote da 

Austrália, o Quintento Ambrose 

Akinmusire dos Estados Unidos 

da América, THE Foreign Ex-

change (EUA), Quintento Kenny 

Garret (EUA), Chris Dave e 

os Drumhedz (EUA), Rakesh 

Chaurasia e Amigos da Índia, 

Snarky Puppy (EUA), Carmen 

Lundy (EUA). Da África do 

Sul estão confirmados os nomes 

de Jonas Gwangwa, o grupo The 

Soil, Jimmy Nevis, Shane Coo-

per, Reason, The Muffinz, Oligi-

cal Studies, Soul Housing project, 

Cape Town Jazz Festival ao gosto dos fãs
Com 55 anos, Jaco Maria acredi-

ta que está maduro suficiente para 

poder contar e cantar ao mundo o 

percurso de África desde as suas 

“fortunas e sofrimentos”. Está 

será a oportunidade de Jaco Ma-

ria marcar a sua carreira de mais 

de 40 anos. 

Para o CEO da espAfrika, or-

ganizadora do evento,  Rashid 

Lombard, o alinhamento deste 

ano é bom. “Nós procuramos ou-

vir os nossos espectadores e fãs, e 

tornamos o evento mais agradável 

aponta de satisfazermos os dese-

jos da nossa plateia. Porque no 

final das contas este é um evento 

de África”. 

Falando sobre o evento e parti-

cularmente em 2014, o ano que 

marca as festividades do vigésimo 

aniversário de Liberdade e Demo-

cracia da África do Sul, o Ministro 

de Arte e Cultura, Paul Mashatile, 

disse: “a realização deste evento é 

uma reflexão do quanto a nossa 

nação já andou rumo ao progres-

so. O festival acolhe o melhor dos 

nossos talentos locais, assim como 

também atraia grandes nomes da 

música internacional de Jazz”.

Edson Bernardo

Dr Philip Tabane e Malombo.

A participação de músicos mo-

çambicanos radicados na África 

do Sul tem sido praxe neste even-

to, pela qualidade e reconheci-

mento que estes têm na África do 

Sul. Este ano o músico moçam-

bicano Jaco Maria irá representar 

a bandeira nacional na Cidade 

do Cabo com o seu mais recente 

álbum “Storryteller”. Este álbum 

faz viagens por vários ritmos mu-

sicais, com destaque para ritmos 

latinos, afro-jazz e afro-pop.

Segundo Jaco Maria, este álbum 

faz uma ode por áfrica, representa 

igualmente os vários ritmos afri-

canos, desde os mais tradicionais 

aos mais vibrantes ritmos mistos. 

Jaco_Bio
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