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Seis ataques em quatro 

dias mataram três mi-

litares e feriram outros 

15, além de nove civis, 

no troço Muxúnguè-Save, junto à 

EN1, largamente atingido por con-

frontos entre as Forças de Defesa 

e Segurança e homens armados da 

Renamo, no reacender do conflito, 

na sequência da “quebra” do cessar-

-fogo, decretado unilateralmente 

pelo movimento.  

A quebra do “cessar-fogo unilateral” 

seguiu-se ao fracasso total registado 

na ronda de conversações de segun-

da-feira no Centro de Conferências 

Joaquim Chissano e a uma série de 

simulacros de cerco à Serra da Go-

rongosa empreendidos pelas forças 

combinadas do governo entre quin-

ta-feira (29 de Maio) e domingo (1 

de Junho).

A pressão militar governamental 

aconteceu depois de duas rondas 

de contactos dos mediadores com 

Afonso Dhlakama e Armando Gue-

buza e consideradas “muito positi-

vas”. O líder da Renamo, em decla-

rações ao SAVANA na quarta-feira 

à noite, também se mostrou muito 

esperançado no fim do conflito ar-

mado.

Conversações na estaca 
zero
Esta segunda-feira, nas palavras de 

um dos participantes nas conversa-

ções do “Joaquim Chissano, “voltou-

-se à estaca zero”, com a Renamo a 

exigir paridade nas Forças de Defesa 

e Segurança, retirada do exército e 

bloqueio nos termos de referência 

sobre a participação dos observado-

res internacionais.

Ao fim do dia, e em paralelo com a 

“declaração de reinício de hostilida-

des” feita por António Muchanga, 

o porta-voz do líder da Renamo, 

o ambiente era de desalento entre 

todos os protagonistas do frente-a-

-frente no Centro de Conferências. 

Fontes de ambos os lados ouvidas 

pelo SAVANA consideram que, 

eventualmente, só a entrada de um 

mediador/negociador externo pode 

fazer avançar o processo. Uma das 

iniciativas é solicitar à Itália, país 

muito envolvido no Acordo de Paz 

de Roma em 1992, que lidere uma 

iniciativa internacional para desblo-

quear a actual impasse. 

Na ausência de progressos, o am-

biente nas negociações tornou-se 

mais tenso e com declarações de 

grande suspeição e desconfiança. Do 

lado do governo continua a inter-

rogação se Saimone Macuiana está 

em sintonia total com o seu líder 

na Gorongosa, sobre a intenção da 

Renamo ir a votos em Outubro, do 

mesmo modo que do lado da Re-

namo há a interrogação sobre um 

potencial “golpe” de bastidores, com 

Gabriel Muthisse, o vice governa-

mental a assumir maior protago-

nismo e uma postura mais agressiva 

e belicista, pensando-se que é ele 

agora o verdadeiro representante do 

presidente Guebuza. Todas as pro-

postas governamentais, “incluindo 

as vírgulas”, são agora escrutinadas, 

para se evitar o episódio relatado re-

centemente pelo antigo presidente 

Joaquim Chissano, que sugeriu ter 

“enganado” a Renamo em Roma nos 

detalhes sobre as Forças de Defesa 

e Segurança. Levantam-se de novo 

desconfianças sobre os mediadores, 

considerando-se, no lado da Rena-

mo, que “apenas o padre Couto está 

a mostrar imparcialidade” no proces-

so. 

À mesma hora que se constatava o 

bloqueio nas conversações, na mes-

ma segunda-feira, um ataque à co-

luna de viaturas atribuído a homens 

armados ligados à Renamo em Zove 

matava um militar e feria outros cin-

co, para além de dois civis, a escassos 

10 quilómetros de Muxúnguè, a sul 

da província de Sofala. 

Nesse ataque, primeiro foi embos-

cada a viatura de reconhecimento 

da Polícia que havia avançado para 

abrir a estrada; por erros de comuni-

cação, quase duas horas depois, a co-

luna partiu de Muxúnguè em direc-

ção ao Save, escoltada pela Polícia, 

na boleia de uma viatura de carga 

Mitsubishi Canter, travada a tiros no 

mesmo lugar, onde o carro de reco-

nhecimento estava avariado devido à 

emboscada, uma zona pouco habitu-

al de ataques.

Duas mulheres, civis, passageiras 

da Mitsubishi Canter que também 

transportava os militares que diri-

giam a escolta, foram feridas, quan-

do, também durante os confrontos 

morreu um militar e outros cinco 

ficaram feridos. Depois, a coluna 

seguiu a viagem para Save e as duas 

mulheres e os cinco militares feridos 

foram evacuados para o Hospital 

Rural de Muxúnguè.

“Deram entrada no hospital dois ci-

vis e cinco militares, todos com con-

tusões e escoriações”, precisou uma 

fonte do Hospital Rural de Muxún-

guè, adiantando que “um militar teve 

fractura no antebraço e foi submeti-

do a uma operação”.

Na terça-feira, a coluna partiu de 

Muxúnguè um pouco depois das 08 

horas e, minutos depois, também na 

região de Zove foi emboscada e fica-

ram feridas quatro pessoas, das quais 

três civis e um militar. Após um in-

tenso confronto, a coluna prosseguiu 

a viagem, mas 45 minutos depois 

voltou a ser travada a tiros, quando 

um militar morreu e outro ficou fe-

rido, além de um civil.

“Deram entrada no hospital, de for-

ma faseada, dois grupos, o primeiro 

de três civis e um militar [feridos] e 

um segundo composto por um civil e 

um militar feridos”, disse uma fonte 

médica, adiantando o registo de en-

trada de um óbito na morgue local.  

Já na quarta-feira, outros três civis 

ficaram feridos depois da coluna mi-

litar de viaturas ser emboscada a seis 

quilómetros da vila de Muxúnguè, 

onde está concentrado o efectivo do 

exército que controla as colunas, jun-

to à estrada nacional (EN1), disse o 

porta-voz da Polícia em Sofala, Da-

niel Macuácua.

“Confirma-se mais um ataque dos 

bandidos armados da Renamo à co-

luna de viaturas na manhã de quar-

ta-feira”, disse Daniel Macuácua, 

porta-voz da Polícia de Sofala, sem 

muitos detalhes.

Na escalada dos ataques, o da quar-

ta-feira foi o primeiro a ocorrer mais 

próximo da zona residencial de Mu-

xúnguè, embora todos tenham sido 

registados em zonas pouco habituais 

para os ataques na região. A polícia 

voltou a usar a terminologia “bandi-

dos armados”, como os escribas do 

G-40, um grupo que escreve artigos 

favoráveis à Frelimo e ao Governo 

na imprensa controlada pelo regime.

Todas as pessoas que foram encami-

nhadas para o hospital apresentam 

ferimentos “ligeiros e moderados”, 

provocados por balas e algumas le-

sões por quedas. Apenas dois mili-

tares apresentaram um quadro clíni-

co grave, um com um traumatismo 

craniano, provocado por uma queda 

e outro com “ferimentos de balas no 

antebraço”, ambos operados.

Há um ano, as Forças de Defesa e 

Segurança activaram as colunas de 

viaturas no troço Save e Muxúnguè, 

na principal estrada que liga o sul e 

o centro de Moçambique, após ho-

mens armados terem atacado e in-

cendiado viaturas.

Os ataques no troço Save-Muxún-

guè haviam abrandado após a apro-

vação de emendas na nova Lei Elei-

toral, que era objecto de protesto da 

Renamo, mas timidamente ressurgi-

ram quando o recenseamento eleito-

ral do seu líder, Afonso Dhlakama, 

foi colocado em causa em Abril, 

rompendo-se esta semana o “cessar-

-fogo unilateral”, devido ao reforço 

de posições das tropas governamen-

tais na Gorongosa, o local onde se 

supõe estar refugiado Dhlakama. 

António Muchanga, o porta-voz da 

Renamo, disse em Maputo que, com 

a suspensão do cessar-fogo, o seu 

partido já não pode dar garantias de 

segurança na circulação na principal 

estrada do país, na região centro, 

onde a movimentação de passagei-

ros e carga tem sido feita sob escolta 

militar.

Renamo diz-se sem refor-
ços
Em contacto com o SAVANA, Al-

bano José, delegado político provin-

cial da Renamo em Sofala, garantiu 

que não foi reforçado o efectivo do 

braço militar do partido no troço 

Save-Muxúnguè, adiantando que os 

“militares (da Renamo) obedecem 

às ordens do seu líder”, basicamente 

para “se defenderem”.

“Não há generais no mundo que dei-

xam as suas forças serem atacadas e a 

concentração de força opositora para 

o aniquilar”, reagiu Albano José, em 

alusão à concentração de militares 

na Serra da Gorongosa.

Ainda segundo a fonte, o cessar-

-fogo da Renamo, que pretendia fle-

xibilizar o diálogo e melhorar o am-

biente para a realização das eleições 

de 15 de outubro, não encontrou 

acolhimento do Governo, que “se 

aproveitou da boa vontade do líder 

do partido para concentrar e reforçar 

posições na Gorongosa, justamente 

para o matar”. 

Segundo apurou o jornal, as Forças 

de Defesa e Segurança foram re-

forçadas esta semana, com material 

e homens, na região de Muxúnguè, 

para garantir as escoltas de viaturas 

no troço e fazer frente aos homens 

armados da Renamo.

*com redacção em Maputo

No primeiro ensaio do 

exército, a invasão 

ao suposto abrigo de 

Afonso Dhlakama, 

líder da Renamo, as forças mi-

litares governamentais foram 

“brutalmente repelidas”, em 

dois ataques, tendo sete deles 

ficado feridos.     

Os dois confrontos, entre ho-

mens armados e Forças de 

Defesa e Segurança, na Casa 

Banana e Mucodza, a norte de 

Gorongosa, ocorreram quando 

a tropa do governo foi “travada 

a tiros” numa trilha, a mesma 

usada pelas brigadas de recen-

seamento que inscreveram a 08 de 

Maio Afonso Dhlakama, suposta-

mente quando tentava “desactivar 

o esconderijo” do líder da Renamo 

em Nhadue (Casa Banana). 

Nos confrontos, um militar do 

exército morreu acidentalmente, 

atingido pelo retrovisor de um car-

ro, durante as manobras de recuo 

precipitadas das Forças de Defe-

sa e Segurança, segundo apurou o 

jornal de fonte médica no Hospital 

Provincial de Chimoio, para onde 

foi levado o corpo. O exército jus-

tificou a acção alegando que esta-

va na operação de distribuição de 

mantimentos às  suas posições. 

Numa outra incursão, a escassos 

metros do chamado “Santuário 

de Revolução” em Satunjira, 

onde foi desalojado, pelo exér-

cito o líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama, em Outubro passa-

do, o exército voltou a confron-

tar-se com homens armados 

sem vítimas.

O confronto ocorreu, quase cin-

co quilómetros fora da principal 

estrada que liga a vila da Go-

rongosa e Casa Banana, quando 

o exército tentava “transpor um 

dos cordões de segurança do lí-

der do partido”, segundo versão 

próxima da Renamo. 

Ensaios junto à base de Dhlakama

Reacendem confrontos entre exército e homens da Renamo

Muxúnguè-Save: chumbo quente de novo
- no Joaquim Chissano conversações voltam à estaca zero

Por André Catueira, em Muxúnguè*

Confrontos voltaram no troço entre Muxúnguè e Rio Save
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António Elias Chika-

lango, agora coronel de 

exército governamental, 

é um desertor da Rena-

mo dos tempos da guerrilha, que 

agora lidera a operação de perse-

guição de Afonso Dhlakama, seu 

ex-comandante. Foi a Terceira 

Companhia de Comandos das 

FADM, dirigida pelo coronel 

Chikalango, que perpetrou em 

Outubro de 2013, o ataque a Sa-

tunjira, que culminou com a “fuga” 

de Afonso Dhlakama para “parte 

incerta” e a morte de Armindo 

Milaco, deputado da “perdiz”.  

Chikalango, um ndau, é conhe-

cedor das matas de Gorongosa, 

onde combateu lado a lado com 

Dhlakama, até se desentenderem 

por causa de pontas de marfim. 

Mas quem é Chikalango? Ao que 

o SAVANA apurou, Chikalango, 

na altura guerrilheiro da Rena-

mo, foi preso pela então guerrilha, 

acusado de roubo de marfim em 

nome de Afonso Dhlakama. Re-

corde-se que entre 1976 e 1992, 

houve um massacre de muitos 

elefantes em Gorongosa, onde se 

situa um importante parque de-

vastado pela guerra, mas que ago-

A história do desertor da Renamo que agora caça Dhlakama
ra se procura reerguer com fundos 

da Fundação Carr, um organismo 

norte-americano do filantropo 

Greg Carr. 

Na altura, o governo moçambi-

cano e várias organizações inter-

nacionais acusaram a Renamo 

e Afonso Dhlakama de levarem 

a cabo um abate desenfreado de 

paquidermes na Gorongosa, com 

o objectivo de retirar as pontas 

de marfim, um recurso a partir 

do qual se obtinha dinheiro para 

comprar armas. Mas uma inves-

tigação interna na guerrilha con-

cluiu que parte considerável de 

marfim era desviado por Chika-

lango para benefício próprio. 

Chikalango, um operativo pró-

ximo de Afonso Dhlakama, foi 

detido nas masmorras da guerri-

lha, mas conseguiu escapulir-se e 

juntar-se às forças governamen-

tais. Já nas fileiras das forças go-

vernamentais, Chikalango, duran-

te a guerra civil, dirigiu algumas 

operações com sucesso contra 

algumas das importantes e estra-

tégicas bases da Renamo na pro-

víncia de Sofala.  

Conhecedor da região de Sofa-

la, Chikalango, da etnia ndau, o 

mesmo de Afonso Dhlakama, foi 

chamado quando em Outubro 

de 2012, o seu ex-comandante 

regressou a Satunjira para pres-

sionar o governo da Frelimo a 

negociar uma nova ordem para 

Moçambique.

O ex-guerrilheiro da Renamo, 

agora com a patente de coronel, 

primeiro liderou o processo de 

limpeza na zona de Muxúnguè, 

local onde agora se registam in-

tensos combates entre as forças 

governamentais e guerrilheiros 

da Renamo, mas sem sucesso.  

Em Outubro de 2013, um ataque 

perpetrado pela Terceira Compa-

nhia de Comandos das FADM, 

dirigida pelo coronel Chikalan-

go, resultou na “fuga” de Afonso 

Dhlakama para o interior das 

montanhas de Gorongosa, desig-

nado pelos propagandistas gover-

namentais como “parte incerta”. 

Em Satunjira também esteve pre-

sente Ahmad Hassan, acusado e 

julgado em Inhambane por desvio 

de drogas apreedidas pela polícia 

e que agora integra a estrutura 

operativa da FIR. Redacção

António Elias Chikalango explicando ao então ministro da Defesa Filipe Nyusi a parte incerta onde se refugiou Dhlakama 
depois de ter sido corrido de Santujira
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O 
embaixador norte-americano, Douglas 

Griffiths, visita próxima terça-feira a sede 

do Parlamento Juvenil em Maputo, uma 

deslocação enquadrada nas jornadas di-

plomáticas da Juventude organizadas por aquela or-

ganização juvenil dirigida por Salomão Muchanga.

Segundo uma nota daquela organização, as jorna-

das diplomáticas do Parlamento Juvenil, que irão 

decorrer até 25 de Junho próximo, têm em vista dar 

oportunidade aos jovens moçambicanos de dialo-

garem com o corpo diplomático acreditado no país 

para se inteirarem das áreas de actuação dos países 

que cooperam com Moçambique. 

Sétimo embaixador a escalar o Parlamento Juve-

nil, Griffiths deverá também falar sobre o estado 

de cooperação entre Estados Unidos da América 

e Moçambique. Passaram pelo Parlamento Juvenil 

embaixadores da Dinamarca, Japão, Irlanda, Suécia, 

Noruega e Holanda. Os embaixadores da África do 

Sul e França foram igualmente convidados para pa-

lestrarem no Parlamento Juvenil, mas até esta quin-

ta-feira ainda não haviam confirmado a presença.

(Redacção)

Embaixador dos EUA no Parlamento Juvenil

Pela primeira vez em mui-

tos anos de relacionamen-

to com o Fundo Monetá-

rio Internacional (FMI), o 

Governo parece estar predisposto 

a rejeitar algumas das receitas do 

fundo e dos doadores sobre a gestão 

macro-económica e transparência 

em Moçambique. Trata-se de uma 

nova forma de reagir, que parece só 

ser possível agora que o executivo 

está a encaixar receitas extraordiná-

rias provenientes da tributação de 

mais-valias sobre ganhos de capital 

das indústrias extractivas.

Na semana passada, o fundo emi-

tiu o relatório do Instrumento de 

Apoio a Políticas (PSI), onde faz 

a segunda avaliação anual do está-

gio da gestão macro-económica em 

Moçambique. A par do relatório, 

foi publicada a Carta de Intenções, 

que é uma espécie de declaração de 

políticas – acordadas com o FMI 

– a ser seguida pelo Governo nos 

próximos meses.

A carta e relatório do PSI deixam 

claro que o Governo rejeitou o con-

selho do FMI sobre duas questões 

centrais:

-

verno estabelecesse uma regra 

orçamental explícita sobre o 

uso de receitas resultantes da 

tributação de mais-valias ge-

radas pelas indústrias extrac-

tivas; o Governo rejeitou di-

zendo que isso é uma questão 

que deverá ser deixada para o 

novo executivo, após as elei-

ções, realçando que pode usar 

o dinheiro para financiar os 

seus gastos recorrentes (despe-

sa extraordinária).

este ano será de 11% do PIB, 

o que, diz o FMI, é muito alto; 

o Governo acha que não e re-

corda que parte do aumento 

da massa salarial, para além de 

pagar professores e pessoal da 

saúde, se deve à contratação 

relacionada com as eleições, 

acordadas com a Renamo.

Um outro episódio recente acon-

teceu no “diálogo político” entre 

o Governo e doadores, no quadro 

da revisão conjunta anual recente-

mente terminada (a revisão con-

junta é um mecanismo de avalia-

ção do progresso dos programas 

de combate à pobreza no contexto 

do apoio orçamental do chamado 

G19).

O SAVANA soube que, nesse di-

álogo, um embaixador esteve, com 

insistência, a procurar uma clarifi-

cação mais substancial do Governo 

sobre o assunto Ematum. Em face 

dessa insistência, o Ministro das 

Finanças, Manuel Chang, mandou 

esse embaixador calar-se, num epi-

sódio descrito como inédito. Diz 

quem lá esteve que Chang foi mui-

to duro, deixando mesmo explícita 

uma mensagem: se esse país qui-

sesse, que retirasse o seu apoio ao 

orçamento do Estado.

Estes dois episódios demonstram 

uma nova maneira de o Governo 

se relacionar com o fundo e os do-

adores em matérias sobre políticas 

económicas e transparência.  Mo-

çambique mantém com o FMI o 

terceiro PSI, um mecanismo de 

adesão voluntária e sem quaisquer 

condicionalismos, tanto mais que o 

fundo já não nos empresta dinhei-

ro. Por isso, as suas recomendações 

podem ser facilmente descartadas 

mas isso nunca havia acontecido 

com tamanha veemência num pas-

sado recente.

Com o boom das extractivas, cada 

vez mais o Governo cultiva a noção 

de que a redução da dependência é 

irreversível e com isso a reconquista 

da soberania na definição de como 

aplicar os recursos que colecta. De 

acordo com as melhores previsões 

do FMI, no espaço de uma déca-

da Moçambique obterá receitas 

regulares de USD1.2 bilião (actual 

valor do apoio dos doadores) e, nes-

sa altura, o grau de influência dos 

doadores na definição de políticas 

macro-económicas e de redução da 

dependência será menor.

No que tange à transparência, as 

coisas parece estarem a caminhar 

para o mesmo tom de “autodeter-

minação”. A reacção de Chang à 

“intromissão desmedida” do embai-

xador confirma uma percepção que 

o Governo tem vindo a transmitir 

no que diz respeito particularmen-

te ao caso Ematum e não só: a de 

que há uma predisposição para um 

maior endividamento e uma maior 

expansão da despesa; a de que as 

coisas foram feitas sem transpa-

rência mas como, posteriormente, o 

caso foi tratado na Assembleia da 

República já não havia lugar para 

mais questionamentos, mesmo 

que o debate na AR tivesse sido a 

posterior, ou seja, depois do acto 

consumado (e não como o Minis-

tro Chang deu a entender, errada-

mente, ao mundo em plena cimeira 

Africa Rising).

Um dos riscos que essa nova forma 

de agir traz é o de atrasar reformas 

essenciais para a consolidação da 

democracia. No caso da boa go-

vernação, muitas das exigências dos 

doadores não passam de deman-

das  da opinião pública interna. Os 

doadores são apenas correias de 

transmissão em face dos ouvidos de 

mercador com que o Governo es-

cuta a opinião pública local, restan-

do saber se num quadro de menor 

dependência externa os políticos 

moçambicanos estarão mais sensí-

veis  às preocupações da sociedade 

civil.

No últimos anos, o Governo ajus-

tou a legislação anticorrupção, em-

bora a reacção penal continue ain-

da selectiva: as acções do Gabinete 

Central de Combate à Corrupção 

têm visado unicamente casos de 

pequena corrupção. A aprova-

ção do novo Código Penal, com a 

componente relativa ao controlo 

da corrupção (que contém, como 

se sabe, dispositivos para penalizar, 

por exemplo, a violação de regras 

de conflito de interesses) é um teste 

que ajudará a perceber se o boom 

do encaixe financeiro não corres-

ponderá a um abrandamento das 

reformas de políticas e de leis desti-

nadas a imprimir uma maior trans-

parência na gestão do bem público 

em Moçambique.

Novas advertências do FMI
O fundo continua a lançar adver-

tências ao Governo no contexto da 

gestão macro-económica. No rela-

tório do PSI, o fundo alerta para a 

necessidade de a economia crescer 

mas de forma inclusiva, “gerando 

mais emprego”. 

A questão do endividamento ex-

terno tem estado no centro das 

atenções das mais recentes avalia-

ções externas que incidem sobre 

as possibilidades de Moçambique 

reverter os actuais níveis de pobre-

za através de uma utilização mais 

racional das receitas que o país tem 

gerado. O caso da Ematum é recor-

rente, não terminando a discussão 

sobre se a dívida gerada para o es-

tabelecimento desta empresa tenha 

Governo já rejeita receitas do FMI
Por Marcelo Mosse

sido oportuna em face da urgência 

de edificação de infra-estruturas.

Na carta de intenções, o Governo 

foi mais flexível quanto ao assunto 

Ematum, comprometendo-se a tra-

tar aquela empresa como uma das 

15 estatais criadas exclusivamente 

para fins sociais. Estas empresas 

apresentam planos e orçamentos e 

as suas contas são monitoradas pelo 

Ministério das Finanças. 

Embora reconhecendo as actuais 

lacunas de Moçambique em ter-

mos de infra-estruturas, o relatório 

sobre o PSI adverte que é “essen-

cial” que o país “modere o ritmo de 

novos empréstimos” .  

O relatório observa ainda que a 

dívida pública saltou de 33% do 

PIB em 2011 para 44% do PIB 

em 2013, em parte devido ao vín-

culo Ematum, e que Moçambique 

já se comprometeu para em em-

préstimos não concessionais na or-

dem de 528 milhões de USD (do 

Brasil) para desenvolver o sistema 

de transportes públicos Maputo-

-Matola, reconstruir a barragem 

Moamba-Major e  a edificação da 

zona industrial de Nacala.

Num outro documento publicado 

na semana passada, o Relatório de 

Progresso sobre a Estratégia de Re-

dução da Pobreza ( PRSP-2011&), 

o Fundo Monetário Internacional 

voltou a chamar a atenção do Go-

verno para o declínio da produti-

vidade agrícola, a incapacidade da 

economia de criar empregos e o 

aumento da dívida pública. 

O FMI adverte que, embora o go-

verno esteja a cumprir a maioria dos 

indicadores formais constantes no 

PRSP, os resultados desejados não 

estão ocorrendo. Observando que 

a produtividade agrícola de cereais 

e legumes continua a cair, o docu-

mento acrescenta que “os principais 

desafios que Moçambique enfrenta 

ainda se relacionam com o aumen-

to da produção e produtividade nos 

sectores da pesca e da agricultura”. 

O relatório PRSP também aponta 

para a falta de criação de emprego.  

O Ministro Manuel Chang encarna a nova pré-disposição do Governo para dizer “não” a alguns ditames dos doadores
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O 
PR Armando Guebu-

za teve nesta segunda-

-feira uma partida atri-

bulada para a Irlanda.   

Ao meio da tarde, depois de se 

desfazer de todo o aparato pro-

tocolar na placa da base aérea de 

Mavalane, Guebuza atravessou o 

tapete vermelho, galgou as esca-

das do “L 39 Albatros” e, no pa-

tamar, virou-se para o aceno final 

de despedidas, após o que entrou 

no pequeno avião presidencial 

que o Governo adquiriu o ano 

passado por USD14 milhões, em 

segunda mão.

Dois minutos depois, o Presi-

dente estava a descer as escadas 

da engenhoca, para espanto dos 

presentes: ministros, magistrados, 

militares, em suma toda a corte 

que habitualmente faz as honras 

do Estado em ocasiões do género.  

Guebuza foi levado da base aérea 

para a zona comercial do Aero-

porto Internacional de Maputo.   

Uma hora depois, ainda o espan-

to geral não se tinha desvanecido, 

o PR foi introduzido no voo co-

mercial da LAM para Joanesbur-

go, onde naquela noite fez ligação 

para a Europa.

O porta-voz do Governo, o vice-

-Ministro da Justiça, Alberto 

Nkutumula, explicaria  mais tar-

de que se tinha tratado de uma 

“falha”,  não especificando de 

que natureza. Nada de escanda-

loso. Falhas, sejam mecânicas ou 

eléctricas, acontecem em cima da 

hora, e o bom senso recomenda a 

mesma prudência que a tripula-

ção de Guebuza teve. Não levan-

tar voo. O problema, no caso ver-

tente, é que o atraso de Guebuza 

fez atrasar outro voo comercial, 

não aquele em que o PR acabou 

viajando para a África do Sul, mas 

o voo da LAM que parte todos os 

dias às 19:50h do Oliver Tambo 

Internacional para Maputo.

Com todos os passageiros já em-

barcados, o avião da LAM teve 

de permanecer na pista por mais 

de meia hora e sem informação. 

A dúvida ficou desfeita quando 

irrompeu aparelho adentro o can-

didato presidencial Filipe Nyusi. 

Fontes do SAVANA disseram 

que Nyusi não embarcou  na hora 

marcada porque tinha de se des-

pedir do Presidente Armando 

Guebuza.  

Com o país em pré-campanha,   

Guebuza tem se empenhado em 

marcar a sua influência sobre 

Nyusi e este não tem muito por 

escolher. Mas o atraso provocou 

a ira em muitos passageiros da 

LAM, alguns dos quais homens 

de negócios que chegam a Mo-

çambique pela primeira vez e são 

confrontados com estas contin-

gências que demonstram a eterna 

subserviência da companhia de 

bandeira ao poder político, sedi-

mentando a imagem de uma em-

presa de aviação que raramente 

cumpre os horários.

M.M.

Partida atribulada para Irlanda

Avião de Guebuza avaria e Nyusi 
atrasa voo da LAM na RAS
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O 
candidato da Frelimo às 

eleições gerais de Outu-

bro próximo, Filipe Nyusi, 

afirmou esta terça-feira 

em Niassa que não é um “aventurei-

ro político”, enfatizando que não vai 

enveredar pelo caminho das falsas 

promessas para alcançar o poder. 

A sua postura, referiu o candidato, 

será a apresentação ao eleitorado 

de projectos exequíveis, com vista 

ao desenvolvimento do país. Con-

tudo, a condição para a viabilidade 

da governação é a paz, defendeu o 

aspirante do partido do “batuque e 

da maçaroca” à Ponta Vermelha, a 

residência oficial do Chefe de Esta-
do moçambicano. 
Filipe Nyusi descreveu a conduta 
que pretende seguir na sua corrida à 
Presidência da República moçambi-
cana, por ocasião da sua deslocação 
à província de Niassa, visando apre-
sentar-se à população da província, 
como candidato da Frelimo às pró-
ximas eleições e dar a conhecer o seu 
programa de governação.
No entanto, os pronunciamentos de 
Nyusi são vistos em alguns sectores 
como uma resposta aos que o con-
sideram “um político fraco”. O co-
nhecido historiador francês Michel 
Cahen disse, semana passada em 
Lisboa, que o candidato da Frelimo, 
Filipe Nyusi, “é fraco”.
O académico, que falou à agência 
Lusa à margem da conferência so-
bre “Espaço Lusófono: trajectórias 
económicas e políticas” entre 1974-
2014, caracterizou Filipe Nyusi 

como “um candidato do Presidente 

(moçambicano Armando) Guebu-

za”

“Mas também do aparelho interno 

da Frelimo”, acrescentou, conside-

rando que Nyusi protagoniza uma 

candidatura “estranha”.

“É um candidato que é muito pou-

co conhecido. Não tem carisma, não 

faz parte dos antigos combatentes, 

não foi um dirigente civil bem co-

nhecido. É daqueles civis que tive-

ram uma certa importância no país. 

Para mim, para perceber porque 

realmente Nyusi foi nomeado para 

candidato presidencial é um factor 

interno da Frelimo. 

Mas ao meu ver é um mau candi-

dato. Aliás, (a sua indicação) torna 

muito importante as próximas elei-

ções gerais, porque a Frelimo está a 

ser muito criticada, por ter nomeado 

um candidato que, ao meu ver, é fra-

co”, afirmou Cahen.

A minha conduta
Em pré-campanha no Niassa, Nyusi 

tem previstas reuniões com diver-

sos movimentos sociais do partido, 

visando apelar para a coesão inter-

na, como premissa para a vitória da 

Frelimo nas eleições gerais de 15 de 

Outubro. Aires Ali, antigo Primei-

ro-ministro e um dos candidatos 

derrotados por Nyusi nas internas 

da Frelimo, está também ao lado do 

candidato no Niassa, sua terra natal, 

um acto visto como uma operação 

de charme visando demonstrar que 

o partido está coeso.

Na sua intervenção, Aires Ali recor-

dou que Filipe Nyusi foi seu adver-

sário nas eleições internas da Fre-

limo, mas, como camaradas, ficou 

acordado que quem saísse vitorioso 

teria o apoio de todos os membros 

do partido.

“Ele ganhou as eleições internas e é 

o nosso candidato, é preciso que haja 

união para apoiá-lo” disse, acrescen-

tado que, de agora em diante, há que 

difundir a mensagem de unidade 

em torno do candidato presidencial. 

Reunião com combatentes
O Bairro de Nzinje, na cidade de 

Lichinga, foi a primeira escala de 

Filipe Nyusi, tendo ali se reunido 

com membros e simpatizantes da 

Frelimo. No encontro, falou da ne-

cessidade de manutenção da paz no 

país, apontando a estabilidade como 

pressuposto para a consolidação das 

conquistas alcançadas na luta pelo 

desenvolvimento do país.

Para Nyusi, Moçambique vive um 

momento de mudança, o que só 

pode ser garantido através da con-

fiança da população no partido no 

poder e seu candidato presidencial. 

Um dos pontos que o candidato afir-

ma que pretende atacar em primeiro 

lugar é a melhoria no provimento de 

serviços básicos como saúde, educa-

ção, acesso à água e energia que são 

essenciais no dia-a-dia.

Em Niassa, Filipe Nyusi deu a co-

nhecer que não pretende ser um 

presidente que propala falsas pro-

messas, mas, sim, apresentar projec-

tos exequíveis e apostar no trabalho 

árduo. 

Nyusi considerou-se um homem 

sortudo, uma vez que vai herdar um 

país em obras. Por sinal, a província 

de Niassa tem como principais de-

safios a construção do troço Nacala-

-Lichinga, a conclusão da via Mar-

rupa-Montepuez e da linha férrea 

Cuamba-Lichinga, troços impor-

tantes para catapultar a província 

para o desenvolvimento.

De acordo com o candidato do par-

tido dos “camaradas”, Niassa tem de 

ser transformado em terra de espe-

rança e crescimento, desafios que 

impõem uma transformação estru-

tural da agricultura, envolvendo-a 

numa cadeia de valor que inclua o 

agro-processamento, para criar mais 

postos de trabalho e consequente 

combate à pobreza. 

Avançou também que o seu governo 

será muito contundente na preser-

vação dos recursos naturais, como a 

madeira e no combate à caça furtiva, 

de modo particular o abate do ele-

fante, pois acredita que estas acções 

vão imprimir maior dinâmica na 

promoção do turismo e na conser-

vação do meio ambiente.   

No Niassa, Filipe Nyusi reuniu-se 

também com os membros da As-

sociação dos Combatentes da Luta 

de Libertação Nacional (ACCLIN), 

professores e profissionais de saúde, 

onde estes apresentaram os pro-

blemas que as respectivas classes 

enfrentam e propostas de soluções 

para o fortalecimento do seu pro-

grama governamental.

Os membros da ACCLIN queixa-

ram-se da falta de valorização do 

combatente, baixas pensões e falta 

de acesso ao crédito bancário devido 

à idade.

Nyusi prometeu dignificar os com-

batentes e melhorar as suas condi-

ções de vida e esclareceu aos antigos 

combatentes que os bancos visam 

o lucro e têm as suas políticas de 

crédito, princípios que retiram ao 

Governo qualquer margem de acção 

sobre a matéria.  

O candidato apontou o apoio fi-

nanceiro que o executivo presta 

às comunidades rurais, vulgo “sete 

milhões”, como uma alternativa às 

dificuldades de acesso ao crédito da 

banca comercial. Nesta quarta-feira, 

Nyusi reuniu-se com estudantes da 

Unilurio. A digressão a Niassa ter-

mina nesta sexta-feira, onde depois 

rumará para Cabo Delgado sua terra 

natal.

Matchedje fonte de vitória 
Esta quarta-feira, Filipe Nyussi vi-

sitou o posto administrativo de Ma-

tchedje, no distrito de Sanga, local 

onde o partido Frelimo realizou o 

histórico segundo congresso, em 

1968.   

Segundo Nyusi, Matchedje é o ber-

ço de Moçambique, pois foram tra-

çadas no local as ideias que levaram 

à edificação da nação moçambicana.

“Viemos aqui prestar homenagem a 

todos os heróis mortos e vivos, que 

debaixo de fogo reuniram-se neste 

espaço para desenhar o futuro de 

Moçambique” disse, tendo acrescen-

tado que foi em Matchedje onde se 

identificou o inimigo e o princípio 

da não alienação da terra, que passou 

à propriedade do Estado.

“A Frelimo é um partido que pri-

ma pelo debate de ideais. Sabemos 

discutir os nossos problemas até 

convergirmos numa solução e des-

de 1968 até aos dias de hoje isso é 

respeitado”    

Para Nyusi, a visita àquele local 

histórico visa também reafirmar a 

prontidão da Frelimo em continu-

ar a desenvolver o país, sublinhar o 

compromisso de respeitar as dife-

renças, opiniões diferentes, delinear 

estratégias para assegurar a vitória 

nas eleições e, por fim, reiterar a im-

portância da unidade nacional. 

O 
Governo irlandês vai 

aplicar este ano cer-

ca de 40 milhões de 

euros no programa 

de apoio directo ao Orçamen-

to de Estado moçambicano. O 

facto foi avançado pelo embai-

xador da Irlanda em Maputo, 

Ruairi Burca, no início da vi-
sita de quatro dias iniciada esta 
terça-feira pelo Chefe de Es-
tado Moçambicano, Armando 
Guebuza, a este país Europeu. 
Lembre-se que a viagem do 
PR à Irlanda quase que ficava 
comprometida quando o avião 
presidencial teve uma “falha 
técnica” numa altura em que 
Guebuza e sua delegação se 
encontrava dentro da aeronave 
na base aérea. O presidente teve 
que ser transferido para um voo 

comercial da LAM, que o levou 

até Joannesburgo, donde viajou 

numa outra aeronave até Irlan-

da.  

Ajuda
“Nós somos um dos parceiros 

e fazemos parte do G-19 que 

apoia directamente ao Orça-
mento do Estado Moçambica-
no, este ano vamos alocar cerca 
de 40 milhões de euros dos quais 
85 por cento estão destinados a 
conta de estado nas mais diver-
sas rubricas”, frisou Ruairi Burca. 
O diplomata adiantou que desde 
que se iniciou a cooperação entre 
os dois países, há 18 anos, a “Ir-
landa já disponibilizou mais de 
meio bilião de euros e também 
estamos a investir em outras áre-
as de desenvolvimento nas pro-
víncias do Niassa e Inhambane”. 
A Irlanda tem empresas privadas 
que investem no sector de explo-
ração das areias pesadas, como é o 
caso da Kenmare, que investe no 
ramo de exploração das areias pe-
sadas de Moma, na Província de 

Nampula, onde “estão empregados 

mais de seis mil moçambicanos”. 

No primeiro dia da sua vi-

sita à Irlanda, o Presiden-

te moçambicano, Armando 

Guebuza, foi recebido pelo 

seu homólogo Michael Da-

niels Higgins, tendo mere-

cido honras de Estado, com 

direito a 21 salvas de canhão. 

Depois de fazer uma passa-

gem pela Guarda de Honra, 

Guebuza plantou uma árvore 

nos jardins do Palácio Presi-

dencial Aras an Uachatarain, 

onde também manteve con-

tacto com crianças deste país. 

Ao longo desta visita, Guebuza 

e a sua delegação vão rubricar 

seis acordos de cooperação com 

a Irlanda, destacando-se os sec-

tores da Educação, Agricultura 

(Agropecuária, Agro-Indústria 

e Irrigação), Saúde (pro saúde 

e HIV), Indústria e Comércio 

(capacitação do sector privado) 

e Desminagem. (Redacção e 

agências internacionais)

Irlanda garante €40 
milhões para Moçambique

Nyusi diz que não é nenhum “aventureiro político”
Por Argunaldo Nhampossa, no Niassa

Filipe Nyusi à sua chegada a Niassa
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O 
Estado moçambicano seria 

obrigado a preconizar a “re-

partição equitativa dos recur-

sos naturais” na Constituição 

da República, caso ratificasse a Carta 

Africana sobre Democracia, Eleições e 

Boa Governação, considera o constitu-

cionalista moçambicano Gilles Cistac.

Cistac apontou as consequências jurí-

dico-constitucionais da ratificação por 

Moçambique da Carta Africana sobre 

Democracia, Eleições e Boa Gover-

nação, em declarações ao SAVANA, à 

margem de um seminário sobre a de-

mora do Estado moçambicano na as-

sunção do referido instrumento jurídico 

continental.

Criticando o facto de o país ainda não 

ter ratificado aquele documento, Gilles 

Cistac, afirmou que o Estado moçambi-

cano seria obrigado a inscrever a “repar-

tição equitativa dos recursos naturais” 

na lei fundamental do país, ao abrigo 

da Carta Africana sobre Democracia, 

Eleições e Boa Governação.

“Um aspecto importante da carta é que 

o Estado devia harmonizar as suas leis 
aos princípios contidos na mesma, te-
mos alguns princípios a melhorar, por 
exemplo, a repartição equitativa dos 
recursos naturais devia estar na Cons-
tituição. O Governo ainda não apre-
sentou um modelo equitativo de gestão 
desse tipo de recursos”, realçou o jurista.
Outra implicação da adesão de Mo-
çambique à Carta Africana sobre De-
mocracia, Eleições e Boa Governação, 
assinalou o docente, é a exigência do 
consenso para a revisão da Constituição 
da República.
Gilles Cistac defendeu que, ao abrigo 
do direito africano, a revisão da lei-mãe 
está sujeita ao consenso entre as princi-
pais forças políticas do país.
“No actual processo de revisão consti-
tucional, não se verificou esse consen-
so, o que seria contrário aos princípios 
inscritos na Carta Africana sobre De-
mocracia, Eleições e Boa Governação”, 
frisou Cistac.
O constitucionalista sublinha ainda que 
o compromisso do Estado moçambica-
no com os valores defendidos na alu-
dida carta seria igualmente objecto de 
escrutínio no plano regional, através da 
Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) e continental, 
por via da Comissão da União Africa-
na.

Ditaduras africanas minam 
democracia
Questionado pelo SAVANA sobre o 
desrespeito dos princípios democráti-
cos em África, apesar de as lideranças 
do continente estarem formalmente 
vinculados a esses princípios, Gilles 
Cistac apontou as alegadas tendências 
autoritárias da maioria dos governos 
africanos como a principal razão para o 
incumprimento do Direito continental.
Segundo o constitucionalista, a maioria 
dos líderes africanos dirigem os seus 
países de forma autoritária, manchan-
do o compromisso que o continente 
tem vindo a assumir com os princípios 
democráticos e respeito pelos direitos 
humanos.
“Há regimes autoritários que impedem 
a implementação de princípios sobre 
democracia e respeito pelos direitos 
humanos, apesar de terem ratificado os 
instrumentos jurídicos que impõem es-
tes valores”, frisou Gilles Cistac.
De acordo com Cistac, na maioria dos 
países africanos, registam-se casos de 
violação dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, apesar de os governos estarem 
formalmente comprometidos com a 
defesa da dignidade humana.
“A maior parte dos países africanos 
são ditaduras, em termos de índices 
de democracia, estão no fim da lista, a 
disputar as últimas posições com países 
como a Coreia do Norte. Quando te-
mos situações como a do Sudão, onde 

uma mulher é condenada à morte por 

mudar de religião, algo vai mal”, realçou 

o constitucionalista.

Para o jurista, professor na Universida-

de Eduardo Mondlane (UEM), a maior 

e mais antiga de Moçambique, o alar-

gamento do acesso à educação a todas 

as camadas da população africana vai 

resultar numa maior pressão dos cida-

dãos do continente para a mudança da 

conduta dos dirigentes.

Distribuição equitativa dos recursos 
naturais deve estar na Constituição
– defende constitucionalista Gilles Cistac
Por Ricardo Mudaukane
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da população.

“O Parlamento está ausente dos ci-

dadãos. Esta é uma oportunidade 

para dizermos que queremos um es-

paço de diálogo. O Parlamento não se 

deve distanciar da sociedade”, criticou 

Mutoua. 

Na opinião do director-executivo da 

Solidariedade Moçambique, a As-

sembleia da República tem-se fur-

tado ao debate de questões urgentes 

da vida do país, tendo apontado a 

suposta ausência da reflexão sobre os 

recursos naturais como um exemplo 

dessa situação.

“Gostava de olhar para os contratos 

na área da indústria extractiva, porque 

as comunidades continuam a ser mar-

ginalizadas. A maneira como estão 

sendo feitos os contratos viola grave-

mente a Constituição da República. 

Nós queremos co-responsabilização, 

destacou.

Por sua vez, Momade Bin, da ONG 

FACILIDADE, afirmou: “os deputa-

dos andam longe do povo. O povo só 

vê os deputados no aeroporto e nunca 

se reúnem com a sociedade civil e, 

muito menos, com alguma esfera da 

sociedade”.

Já Leonardo Caetano, da ADELNA, 

apontou o polémico programa de de-

senvolvimento agrário ProSAVANA, 

como um dos exemplos da indifer-

ença dos chamados “representantes” 

do povo em relação aos temas mais 

candentes. 

“Quanto ao ProSAVANA, a Comis-

são Parlamentar dos Assuntos Con-

stitucionais, Direitos Humanos e Le-

galidade deve pedir um encontro com 

o Presidente da República para saber 

da nossa carta aberta. Pedimos para 

parar e reflectir sobre o ProSAVANA, 

mas ele está a avançar. Nós não que-

remos que se registem tumultos. O 

ProSAVANA está a avançar sem o 

consentimento das comunidades. Há 

muita usurpação de terras das comu-

nidades”, indicou.

Calisto Ribeiro, da ORAM, consider-

ou que há “impedimentos no diálogo 

entre a sociedade civil e o Governo” 

em questões de interesse nacional.

“Temos evidências da exclusão da so-

ciedade civil nas reuniões de interesse 

público, embora ela seja muito inter-

activa e prestativa, o Governo não 

vem isso de bons olhos”.

Para o secretário- executivo da 

PPOSCN, António Muagerene, o 

debate parlamentar prevalecente em 

Moçambique não tem contribuído 

para o fortalecimento da democracia

 “O debate parlamentar não mostra 

o fortalecimento da democracia. A 

cultura partidária impõe-se às priori-

dades das nossas comunidades”, refe-

riu Muagerene. 

Em resposta às inquietações das 

organizações da sociedade civil de 

Nampula em relação à actuação da 

Assembleia da República, a depu-

tada Virgília Matabele defendeu a 

necessidade de uma análise em torno 

das preocupações do eleitorado, como 

forma de busca de respostas. 

“As questões precisam de ser anali-

sadas e não devem ser respondidas 

daqui para aqui. A conclusão a que 

chegamos é que precisamos de con-

versar mais”, disse Virgínia Matabele

Membros das organi-

zações da sociedade civil 

em Nampula, norte de 

Moçambique, consider-

am que o parlamento moçambicano 

“está longe do povo que o elegeu” e 

tem relegado as preocupações dos ci-

dadãos a um segundo plano, a favor 

da disciplina partidária”.

O alegado afastamento da Assembleia 

da República em relação aos eleitores 

foi um dos pontos mais enfatizados 

durante uma reunião entre a Plata-

forma Provincial das Organizações 

da Sociedade Civil de Nampula 

(PPOSCN) e a Comissão Parlamen-

tar dos Assuntos Constitucionais, Di-

reitos Humanos e Legalidades.

Para António Mutoua, director exec-

utivo da Solidariedade Moçambique, 

uma ONG que opera em Nam-

pula, o Parlamento moçambicano é 

uma instituição ausente da vida dos 

moçambicanos e fechada aos anseios 

Sociedade civil de Nampula considera que 
parlamento anda “longe do povo”
Por Aunício da Silva, em Nampula
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Infra-estruturas vistas como solução para o desenvolvimento de África 
Por Argunaldo Nhampossa /Fotos de Naíta Ussene

Infra-estruturas foi a palavra 

mais ouvida na conferência 

“África em Ascensão”, promo-

vida pelo Fundo Monetário In-

ternacional (FMI) em parceria com 

o governo de Moçambique, com 

vários intervenientes a defenderem 

o investimento no sector como um 

desafio que se coloca ao futuro sus-

tentável dos países africanos.

“Acreditamos que a infra-estrutura 
é a base para o desenvolvimento em 
todos os sectores”, precisou o vice-
-presidente do Fundo de Desenvol-
vimento China-África, Wang Yong.
Vários governantes africanos que in-
tervieram em vários debates enten-
dem que uma das formas para o al-
cance desta ambiciosa meta é garantir 
que os ganhos com a exploração dos 
recursos naturais sejam investidos nas 
infra-estruturas, no fortalecimento 
das instituições e no capital humano. 
A conferência de alto nível que, du-
rante dois dias, juntou os principais 
actores da economia africana e do 
mundo na capital moçambicana ter-
minou com o comprometimento de 
que todos deverão continuar a estrei-
tar parcerias com o FMI.
O diálogo político e a capacitação 
irão reflectir a ambiciosa agenda que 
tem por objectivos: manter a estabi-
lidade macro-económica com acções 
de política formuladas para fomentar 
a transformação estrutural e sustentar 
um crescimento forte e inclusivo; su-
perar a fragilidade, garantir o finan-
ciamento adequado para o desenvol-
vimento de África e criar capacidades 
institucionais inclusive no tocante 
aos recursos humanos.
“África em Ascensão” manifestou a 
sua preocupação face aos conflitos 
e ondas de violência que se verifi-
cam no continente, pois constituem 
grandes barreiras ao desenvolvimento 
dos países desta região. Os ministros 
das finanças, governadores de bancos 
centrais e parceiros internacionais sa-
lientaram a importância primordial 

da paz e da segurança para sustentar 

o desenvolvimento económico e hu-

mano.

A directora geral do FMI, Christine 

Lagarde, foi uma das personalidades 

que de forma reiterada afirmou que 

ninguém deve duvidar que o conti-

nente africano está em pleno desen-

volvimento, mas há necessidade que 

este desenvolvimento seja sustentável 

e inclusivo.

Lagarde recordou a última conferên-

cia desta dimensão, que ocorreu na 

Tanzânia em 2009, e onde foi discu-

tida a forma de proteger o continente 

africano da crise financeira que eclo-

diu nos EUA, assinalando que “muito 

foi feito” a partir dessa altura.

De acordo com os dados do FMI, o 

crescimento da África subsariana de-

verá atingir os 5,4% este ano e che-

gar aos 5,5% em 2015. Se se excluir 

a África do Sul, os números passam 

para os 6,5%. Em termos gerais, a 

África subsariana é uma região onde 

há crescimento económico, mas este 

é suportado pelos crescimentos na-

turais, com destaque para o petróleo. 

Onde os grandes projectos impulsio-

nam o Produto Interno Bruto mas 

criam poucos empregos. Onde há ri-

queza acumulada, mas esta demora a 

chegar às populações.

Visto que os recursos minerais cons-

tituem o principal motor de desen-

volvimento, Lagarde apontou a ne-

cessidade de usar os ganhos com a ex-

ploração destes recursos para investir 

fortemente em infra-estruturas, for-

talecimento das instituições e capital 

humano.

“África está claramente em ascensão” 

e que “a sua força e energia estão já 

a ter impactos em alguns indicadores 

sociais, como a mortalidade infantil”, 

mas a questão que se coloca agora “é 

como garantir que este crescimento 

seja mais sustentável e mais inclu-

sivo”, declarou Lagarde no final da 

Conferência. Segundo Lagarde, as 

infra-estruturas como vias de acesso 

(apenas 16% de estradas estão pavi-

mentadas no continente), energias 

e transportes constituem principais 

catalisadores de mais investimentos, 

ligação com os mercados e melhoram 

a qualidade de vida. O fortalecimento 

das instituições como saúde, educa-

ção e provimento de diversos tipos de 

serviços também constituem princi-

pais desafios, sendo que por último, o 

investimento em capital humano vai 

ajudar a profissionalizar a mão-de-

-obra que enfrenta muitos desafios 

principalmente na adopção de le-

gislação, análise de contratos ligados 

ao sector da exploração de recursos 

minerais e garantias de transparência. 

Isto porque, segundo Lagarde, trata-

-se de um sector muito sensível em 

que as empresas que já contam uma 

vasta experiência procuram a todo o 

custo obter mais ganhos.  

grandes males
O continente africano tem sido o 

principal destino para o investimen-

to directo estrangeiro, sendo que 

até ao momento já foram investidos 

USD 800 mil milhões, na sua maio-

ria para o sector dos recursos naturais, 

nos quais África possui uma reserva 

mundial estimada em 30%. 

A directora executiva da Oxfam In-

ternational, Winnie Byanyima, afir-

mou que as isenções fiscais atribuídas 

às multinacionais aliadas à corrupção 

constituem os grandes males que pe-

rigam o desenvolvimento do conti-

nente.

Segundo Byanyima, os governos afri-

canos já perderam cerca 140 mil mi-

lhões de dólares em isenções fiscais às 

multinacionais e mais de 100 milhões 

em impostos não pagos.

Byanyima apelidou de “assombroso” 

o valor que o chamado continente 

negro perde para as multinacionais e 

mencionou dois números: o primeiro 

fala do total das perdas em isenções 

fiscais atribuídas às multinacionais 

e o segundo aos impostos devidos, 

mas não pagos, perfazendo USD242 

mil milhões. A directora da Oxfam, 

que intervinha numa mesa redonda 

sob tema “próximos passos e acção 

conjunta” referiu que é preciso que 

os governos africanos se unam rumo 

ao combate à corrupção e às isenções 

fiscais. Aliás, fez notar que estes dois 

elementos andam de braços dados 

devido à permeabilidade da legislação 

que está perante novas realidades mas 

também à falta de ética dos investi-

dores e dos governantes.

“Temos que nos capacitar, melhorar 

o nosso quadro jurídico e não ter-

mos medo de pedir apoio aos países 

com experiência na (re)negociação 

dos contratos”, disse, tendo apontado 

dedo acusador às multinacionais e aos 

governantes que não se preocupam 

com a superação das desigualdades 

sociais, mas sim com a colecta de lu-

cros para os respectivos bolsos.  

Assim, apontou que o próximo pas-

so de África deve ser a retenção dos 

recursos financeiros para investir em 

sectores chaves para a redução das 

desigualdades sociais, isto porque 

os recursos naturais são de África e 

quem pretende explorá-los deve pa-

gar um valor justo.

O director executivo da Safaricom, 

Boby Collymore, considera que a 

corrupção é um mal que contrasta 

com o tema da conferência, pois o de-

sejo é a ascensão mas ela não permite 

isso, retrocede as ambições e planos 

rumo ao desenvolvimento.

Collymore apelou à adopção de po-

líticas sólidas e responsabilização dos 

agentes da corrupção, porque não 

existe corrupto sem corruptor.

Para Christine Lagarde, a aposta na 

transparência que poderá se mani-

festar através da disponibilidade da 

informação sobre todos os negócios 

do Estado pode constituir uma das 

principais ferramentas para o comba-

te à corrupção. A directora do FMI 

afirmou que a sua instituição não 

compactua com actos de corrupção, 

pelo que quando está para prestar 

qualquer apoio a um Estado mem-

bro analisa a situação e caso constate 

indícios do fenómeno o processo é 

paralisado.      

Por sua vez, o ministro moçambicano 

das Finanças, Manuel Chang, corro-

borou com a tese defendida sobre a 

corrupção, referindo que há necessi-

dade de melhorar o quadro jurídico. 

“Na legislação deve evitar-se o esta-

belecimento de parâmetros de pa-

gamento de taxas para evitar que na 

decisão o funcionário peça as ditas 

taxas. As leis e os regulamentos de-

vem estabelecer o que cada cidadão 

ou investidor deve pagar, para evitar 

que a cada nível haja decisores de ta-

xas”, opinou.

De acordo com líderes africanos, a 

economia baseada na exploração dos 

recursos naturais não leva a um de-

senvolvimento sustentável pelo facto 

destes serem esgotáveis. Deste modo, 

é preciso apostar no investimento em 

outros sectores para garantir a diver-

sificação da economia, o que conse-

quentemente vai contribuir na cria-

ção de mais postos de trabalho e na 

inversão da actual tendência em que 

o sector público é principal empre-

gador.  

Henry Rotich, secretário do conselho 

de ministros do Quénia, aponta que 

o estabelecimento de parcerias públi-

co-privadas pode ser uma das chaves 

para o alcance deste desiderato, pois 

um sector privado bem estimulado 

garante o crescimento a longo prazo. 

De seguida, alertou para que as par-

cerias público-privadas sejam enqua-

dradas nos modelos económicos dos 

países.  

Rotich avança que neste ponto o 

grande desafio prende-se com acessi-

bilidades dos mercados, redução dos 

custos do negócio e simplificação das 

leis para o desenvolvimento dos pri-

vados locais. 

O mesmo aponta que a principal base 

de economia de muitos países africa-

nos é a agricultura, mas infelizmente 

é pouco explorada enquanto oferece 

muitas oportunidades.  

“O sector agrícola deve estar incluso 

numa cadeia de valor que congrega 

o comércio e o processamento dos 

produtos o que vai trazer mais-valia. 

Antes de mais, a agricultura deve ser 

industrializada, transferir as tecno-

logias necessárias para aumentar os 

níveis de produção”, indicou.

A título ilustrativo, disse que os agri-

cultores africanos produzem apenas 

uma tonelada de arroz por hectare, 

enquanto que os asiáticos conseguem 

nove toneladas no mesmo espaço. 

Assim, defende que é preciso impor-

tar as experiências dos asiáticos me-

diante a realidade e necessidade de 

cada país. 

Mas a formação de parcerias pú-

blico-privadas (PPP), desenvolvi-

mento de infra-estruturas e o sector 

empresarial em África foram alvo 

de acalorados debates na confe-

rência de Maputo. O economista-

-chefe do Fundo FMI, Oliver Blan-

chard, defende a formação de PPP. 

Blanchard argumenta que o primeiro 

passo necessário para a transforma-

ção estrutural do sector privado são 

as infra-estruturas, representando as 

PPP.

“Além disso, os dois parceiros (pú-

blico e privado) podem controlar-se 

mutuamente e também aprender um 

com o outro. Por isso, para mim, o 

primeiro passo a dar (para o desen-

volvimento de infra-estruturas) é o 

estabelecimento de PPP”, defendeu 

o economista. As PPP acabaram por 

acalorar o debate sobre o sector priva-

do, quando um empresário queniano 

rejeitou esta forma de investimento.

Andrew Rugasira, director da Good 

African Coffee, lançou um interes-

sante debate sobre esta forma de 

desenvolver as infra-estruturas. Para 

ele, há outras formas mais fáceis de se 

realizarem investimentos.

“A noção de PPP coloca-se num pla-

no demasiado acima das pessoas, que 

precisam de estradas e de energia, 

mas, se tiverem boas sementes, vão 

conseguir alimentar as suas famílias. 

Se os agricultores formarem coopera-

tivas e estes grupos obtiverem conse-

lhos sobre produção ou distribuição, 

vão conseguir obter rendimentos para 

desenvolver aquilo de que necessi-

tam”, notou o empresário queniano. 

A integração regional dos países afri-

canos nos blocos regionais é vista 

como uma das saídas para catapultar 

as economias destes países, pois abre 

espaço para a criação de uma zona de 

comércio livre, união aduaneira e livre 

circulação.

No entanto, a governadora do banco 

central de Botswana, Linha Mohohlo, 

considera que a integração regional é 

um facto que deve ser consolidado, 

mas  não pode ser forçado porque há 

países que ainda não estão preparados 

ou enfrentam desafios internos. 

O ministro da Planificação e De-

senvolvimento de Moçambique, 

Aiuba Cuereneia, também comunga 

da opinião segundo a qual o desen-

volvimento de África passa pela in-

tegração dos países, desenvolvimento 

das infra-estruturas o que pode tra-

zer mais-valia no estabelecimento de 

parcerias comercias. 

Segundo Cuereneia, muitos pensam 

que a maior riqueza de Moçambique 

são os recursos minerais, o que não 

é verdade, mas sim a sua localização 

geográfica que é estratégica e permite 

prestar serviço aos países do hinter-

land. 

Contudo, reconheceu que o défice de 

infra-estruturas constitui um grande 

obstáculo para a afirmação de novas 

oportunidades de negócio. Isto por-

que, segundo ele, ao nível da região, 

Moçambique tem uma grande van-

tagem no sector energético e podia 

alimentar muitas indústrias da região, 

mas infelizmente as fragilidades nas 

vias de acesso e a energia encarecem 

as transacções dos países.

Para o ministro das Finanças de An-

gola, Fernando Manuel, é um facto 

que cada país é soberano na definição 

das suas prioridades, mas se o objec-

tivo é o desenvolvimento é preciso 

olhar para as coisas de forma global.

Manuel aponta que há projectos 

convergentes de infra-estruturas que 

podem trazer largos benefícios para 

a região, mas os mesmos não se ma-

terializam porque cada estado puxa 

para o seu lado. Na opinião do gover-

nante angolano, é importante estabe-

lecer uma visão estratégica em torno 

das infra-estruturas fundamentais 

para o desenvolvimento.

A 
directora geral do FMI, 

Christine Lagarde, elo-

giou o desempenho que 

a economia moçambi-

cana vem registando nas últimas 

duas décadas, cuja taxa de cresci-

mento é de 7,4% por ano e consi-

derada uma das mais elevadas da 

região subsariana.

A dirigente do FMI enaltece as 

medidas prudentes que foram to-

madas para a redução da pobreza 

e aumentar a esperança de vida e 

aponta que estes são os frutos de 

anos de esforço no desenvolvi-

mento de instituições e na gestão 

económica sólida. No entanto, 

avança que a descoberta recente 

de recursos naturais oferece uma 

oportunidade ímpar de consolidar 

estes ganhos e tornar o crescimento 

mais inclusivo.  

Segundo Lagarde, há um provérbio 

africano que diz: “Se quiser andar 
depressa, caminhe sozinho. Se quiser 

ir longe, junte-se aos outros”. Mo-

çambique percorreu um longo 

caminho, e a jornada continua, o 

FMI sempre esteve e continuará 

a estar ao seu lado. O FMI apoia 

Moçambique na área financeira, 

no aconselhamento em matéria 

de políticas e também a agenda 

de reformas do país com o reforço 

das iniciativas de assistência téc-

nica e capacitação.     

Como principais desafios para o 

país, a mais alta dirigente do FMI 

apelou ao governo moçambicano 

para garantir um crescimento in-

clusivo. Mas advertiu que para tal 

é preciso que haja um enquadra-

mento legal tributário para taxar 

as multinacionais e boa gestão da 

despesa pública. A conferência de alto nível juntou durante dois dias os principais actores da economia africana e 
do mundo na capital moçambicanaChristine Lagarde prometeu a Armando Guebuza mais apoios para Moçambique

Christine Lagarde
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No último sábado surgiu a 

notícia que Meriam Yehya 

Ibrahim Ishag ia ser liber-

tada nos próximos dias. 

O Ministério dos Negócios Es-

trangeiros sudanês vem agora des-

mentir a libertação e afirmar que 

a mulher, de 27 anos, apenas será 

colocada em liberdade se a resposta 

ao recurso da sua defesa for aceite 

em tribunal.

Abdullahi Alzareg, subsecretário 

do Ministério dos Negócios Es-

trangeiros, afirmou, citado pela 

BBC, que Meriam seria libertada 

em breve, porque a tutela garantia a 

liberdade religiosa no país e a pro-

tecção da sudanesa.

Um dia depois, o marido de Meri-

am, Daniel Wani, indicava que não 

tinha recebido qualquer informação 

oficial sobre a possível libertação da 

mulher. “Nenhum mediador su-

danês ou estrangeiro me contactou. 

Talvez existam contactos entre o 

governo sudanês e elementos es-

trangeiros que desconheço”, disse 

Wani à BBC. “Do que sei, terei 

que esperar pelo recurso apresen-

tado pelo meu advogado e espero 

que a minha mulher seja libertada”, 

acrescentou.

O Ministério dos Negócios Es-

trangeiros afirma o mesmo, numa 

declaração que desmente o que 

tinha sido avançado pelo seu sub-

secretário e que terá sido retirado 

do contexto em que proferiu as 

afirmações. Segundo o gabinete 

do chefe da diplomacia sudanesa, 

apenas o sistema judicial tem uma 

resposta final sobre o caso. “A eq-

uipa de defesa da cidadã recorreu 

do veredicto e, se o tribunal decidir 

a seu favor, será libertada”.

Segundo a tutela, o que Abdullahi 

Alzareg disse foi que o “governo não 

interfere com o trabalho da justiça 

porque é um corpo independente”. 

“Alguns meios de comunicação so-

cial pegaram no que o subsecretário 

disse fora de contexto, alterando o 

significado do que afirmou.”

Apesar do marido de Meriam ter 

manifestado esperança de que 

serão ouvidos os protestos nacio-

nais e internacionais contra a sen-

tença de pena de morte da mulher 

e que a condenação seja revogada, 

o advogado da família, Mohannad 

Mustapha, admite ter dúvidas de 

que a sudanesa seja libertada ou 

que as acusações sejam retiradas. 

“A única parte que pode fazê-lo é o 

tribunal de recursos, mas não tenho 

a certeza que tenham o processo 

completo”, argumentou Mohannad 

Mustapha. Esta quarta-feira dever-

ia haver uma audiência em tribunal, 

que foi adiada por a documentação 

do caso não estar toda na posse da 

justiça.

A história de Meriam
Meriam foi educada pela mãe seg-

undo a religião Ortodoxa e não is-

lâmica, a fé do seu pai, um homem 

pouco presente durante a sua infân-

cia. Casou com um sudanês do sul, 

também cristão. Depois de ter sido 

acusada de adultério após a denún-

cia de um membro da sua família 

de que estava casada com um cris-

tão (o casamento com pessoas de 

outra religião não é reconhecido 

pela sharia), Meriam foi acusada de 

renunciar à religião do seu país ao 

afirmar-se cristã. Um tribunal de 

Cartum considerou-a culpada de 

adultério e apostasia, após a mulher 

ter recusado, mais uma vez, o islão 

como a sua religião. Condenou-a 

à morte por enforcamento e a 100 

chicotadas pelo adultério.

Detida desde 17 de Janeiro, Meri-

am entrou na prisão para mulheres 

de Omdurman, em Cartum, com 

o filho bebé Martin e grávida. Na 

terça-feira, Maya nasceu na enfer-

maria da prisão. Segundo o marido 

e a Amnistia Internacional, a mul-

her esteve acorrentada pelos tor-

nozelos durante o parto, tal como 

tem estado desde a sua detenção há 

quatro meses.

Condenada à morte, Meriam tem 

direito a permanecer junto da filha 

durante dois anos após o nascimen-

to. No final desse período deverá 

ser cumprida a sentença. Quanto 

às 100 chicotadas a que também foi 

condenada, a justiça sudanesa prevê 

que sejam infligidas assim que a 

mulher recuperar do parto.

A sudanesa mantém-se intransi-

gente e recusa afirmar que trocou 

o islão pelo cristianismo. “Como 

posso regressar se nunca fui muçul-

mana? Sim, o meu pai era muçul-

mano, mas fui criada pela minha 

mãe”, questiona.

Fundamentalismo mantém Meriam na prisão
Sudão

Por Cláudia Bancaleiro
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Genericamente, o brasileiro 

envelhecerá. Tomará mais 

remédios e antioxidantes. 

Com tatuagens desbota-

das, será mais mulato, culto, cosmo-

polita e contemporâneo. Gozará de 

amadurecimento político. Manifes-

tar-se-á de forma clara e objectiva. 

Contará com líderes consistentes e 

éticos, gestores competentes e pro-

postas programáticas viáveis. De-

fenderá, além dos discursos e cau-

sas, as práticas e os compromissos. 

Pagará menos impostos. Superará 

a burocracia. Assistirá controvér-

sias editoriais. Será um consumidor 

respeitado.
Concomitantemente, os avanços da 

globalização e a dinâmica de ino-

vação tecnológica intensificarão o 

descompasso do conhecimento, os 

contrastes sociais, a massificação de 

padrões de consumo e a manutenção 

da pobreza.

Junto às tendências locais, precisamos 

compreender os movimentos dias-

tólicos da evolução das sociedades, 

ora progressistas, ora reaccionários. 

Alternam-se fases de centralização 

e descentralização, liberdade e mo-

ralismo, hedonismo e solidariedade, 

desordem e progresso.

Na sequência, reconhecermos a nos-

sa condição planetária e os efeitos do 

aquecimento global que ora se im-

põem. A legitimidade dos desejos de 

consumo individuais, a natureza pre-

datória das corporações, os paradoxos 

entre o conhecimento científico, a 

sustentabilidade do planeta e da vida 

humana.

Quanto ao Brasil especificamente, 

fundamental considerarmos suas 

abissais dimensões e desigualdades 

sócio-económicas e culturais, fron-

Para onde vai o Brasil?
Por Pedro Lessa*

teiras de espaço e tempo que consti-

tuem e determinam o futuro de seu 

povo.

Colectivamente, apesar do excep-
cional ritmo de transformações dos 
modus operandi, poucas conquistas 
podem ser testemunhadas no espaço 
de uma geração. Coexistem conside-
ráveis níveis de conhecimento, muita 
informação e ignorância. Em situa-
ções extremas, conflitos interétnicos 
e inter-religiosos, histerias colectivas, 
regimes autoritários, auto justiça-
mento, sentenças capitais e outras so-
luções terrivelmente primitivas ainda 
são cogitadas.
Terra de Deus. Da água doce. Em 
se plantando tudo dá. Raízes fortes. 
Animus afro, resistência tupi, sen-
sibilidade lusa. Resiliência. Tutu de 
feijão preto, mandioca e chouriço. 
Outros sabores, temperos e poderes.
De língua única, musical e comple-
xa. Ritmos e identidade. Rica mul-
ticulturalidade. Diversas feições e 
imperfeições. Divina policromia. Do 
Aleijadinho.
Amazônia. Costas sem fim. Praias 
paradisíacas. Sob o sol generoso, o 
bronze, a prata e o ouro. Belas cur-
vas. Paisagens postais. Oásis urbanos. 
Jazidas idílicas. Sensualidade, ginga e 
malemolência. A carne. Frutas fres-
cas. Cacau e café. Sal e açúcar. Pi-
mentas e perfumes.
Redentor. Longe das guerras, pão de 
queijo e água de coco à sombra das 
palmeiras. Areia fina...
Hospitalidade nata. Compensação. 
Curiosidade. Deslumbramento. In-
ventividade. Cultura antropofágica, 
semelhante e singular. Macunaíma. 
Potencial civilizatório.
Barroca. Moderna. Do avião. Da ar-
quitetura de referência internacional 
e das favelas. Da cirurgia plástica e 
das novelas. Da indústria criativa, o 
design e a gastronomia. De Gisele 

Bündchen. Havaianas. Da inquestio-
nável quebra da patente dos antivirais.
Excessos. Tanto que se desconhece, 
descuida e negligencia.
Humanos. Errantes. Direitos para 
alguns, falta para os outros. Faraós 
modernos, políticos míopes. Atrasos.
Medievais visionários, miseráveis fi-
lantropos, intelectuais deprimidos, 
espertos oportunistas, alienados op-
timistas, ignorantes desafortunados, 
benfeitores ocultos, mestres desvalo-
rizados, doutores maltratados. Anjos 
e demônios.
Desafios da escala, da estrutura fede-
rativa, das demandas cíclicas da edu-
cação. A crise dos valores, das ideo-
logias, das instituições, das lideranças.
Nesse templo, os vendilhões são bem-
-vindos. Como o celeiro de commo-
dities e das alternativas energéticas, a 
potência do futuro inequivocamente 
enfrentará as adversidades de sua 
deficiente cultura de planejamento e 
preservação. Seus filhos conviverão 
com a insuficiência e a precariedade 
de sua infra-estrutura, os apagões e 
experimentarão mais sede. Coadju-
vante, continuará em desvantagem e 
vulnerável à exploração de mega cor-
porações.
Os melhores grãos e a intelligentsia 
for export. A evasão das riquezas. 
Abundância, desperdício e escassez.
Cidades em expansão, ruas progres-
sivamente hostis, trânsito inviável, 
incontáveis recursos tecnológicos e 
relacionamentos virtuais. A natureza 
cada vez mais distante, a biodiversi-
dade lembrada nos museus. Rotinas 
mais medíocres do ponto de vista 
estético.
A longo prazo, o caos prevalecerá so-

bre o paraíso. Tragédias de grandes 

números. Aumento da competitivida-

de, da pirataria e da violência.

*designer, empresário

Ninguém quer 
aprender da história

O 
anúncio feito esta semana pela Renamo, dando conta 

do cancelamento do cessar-fogo unilateral que havia 

sido anunciado pelo seu líder, Afonso Dhlakama, no 

dia 7 de Maio, caiu como que um balde de água fria 

para os moçambicanos que acreditavam que mesmo na décima 

primeira hora, era possível que o governo e o maior partido da 

oposição conseguissem ultrapassar as suas diferenças e salvar-

-nos do holocausto.

É importante recordar que Dhlakama anunciou o cessar-fogo 

unilateral no mesmo dia em que se recenseou como eleitor para 

o escrutínio de 15 de Outubro. Na altura, o líder da Renamo 

fez notar que a medida poderia assumir um carácter definiti-

vo, dependendo da atitude do governo nas actuais negociações 

entre as duas partes.

E servirá de um instrumento de avaliação do sistema de hie-

rarquias na Renamo, que uma medida anunciada pelo seu pre-

sidente venha agora a ser anulada pelo seu porta-voz, António 

Muchanga, sem qualquer menção quanto ao facto de que o 

esteja a fazer em nome do seu líder.

Mas essas são questões de governação interna, que apesar de 

nos ajudarem a tirar algumas ilações, não trazem importância 

para o assunto que aqui se pretende abordar.

As declarações de Muchanga devem ser lidas em atrelamento 

ao que foi dito, também esta semana, pelo Secretário Geral da 

Renamo, Manuel Bissopo, quando em Morrumbala, na Zam-

bézia, ameaçou dividir o país caso as exigências do seu partido 

na mesa de negociações não sejam satisfeitas. E como que a 

confirmar o reinício da guerra, surgiu o ataque de terça-feira no 

trajecto entre Muxúnguè e o Rio Save, saldando-se em dezenas 

de mortos.

É uma encruzilhada perigosa, esta em que nos encontramos. 

Onde a guerra, mais do que uma possibilidade, é uma realidade 

amarga. A guerra que só viria a terminar em 1992 começou 

assim mesmo em 1976. Os primeiros ataques contra viaturas e 

autocarros de transporte de passageiros começaram como fo-

cos localizados na região da Gorongosa. Em poucos anos, a 

guerra já se havia alastrado por todo o país. 

Quando a guerra terminou ao cabo de 16 anos, mais de um 

milhão de pessoas tinham sido cruelmente assassinadas, va-

liosas infra-estruturas económicas e sociais destruídas, e perto 

de metade da população do país a viver em condições sub-

-humanas quer em campos de refugiados nos países vizinhos, 

quer como deslocados em várias partes do território nacional, 

sobrevivendo à custa da esmola internacional.  

Não custa nada desencadear uma guerra de guerrilha. Basta 

uma dúzia de indivíduos armados das mais básicas espingardas, 

mas motivados e determinados a causar o caos. 

Uma vez desencadeada, a guerra assume a sua própria dinâmi-

ca; matanças desordenadas, deslocação de populações desespe-

radas à procura de segurança, destruição instantânea de bens 

que levaram anos a construir, e, de forma inexorável, a cami-

nhada para o colapso económico. Nada de que não estejamos 

familiarizados. Mas, aparentemente confortados na vaidade e 

retidão dos nossos princípios, ninguém quer aprender da his-

tória. 
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carlosserra_maputo@yahoo.com

http://www.oficinadesociologia.blogspot.comEmbora de forma confusa, 

ele apercebeu-se de que 

estava numa sala fria e 

húmida, escura como 

breu.

Apalpou com mão esquerda à 

procura de algo material, mas 

encontrou o vazio, o mesmo 

com a mão direita. Estava dei-

tado de costas, mas não numa 

cama, nem numa esteira. Sentia-

-se como que a flutuar num lago 

de água negras, espeças como 

manteiga e densas que nem as 

águas do mar morto. 

Evitou abrir os olhos e recom-

pôs pouco a pouco o que lhe ti-

nha acontecido. Lembrava-se de 

ter profanado o altar da família: 

aquela mafureira centenária, que 

tinha à sua volta quatro gar-

rafas de refresco, Refrescos de 

Inhambane Limitada ((RIl), que 

tinham desenhados um cowboy 

com laço no ar, naturalmente a 

tentar lançar uma vaca. Cada 

uma daquelas garrafas tinha 

O iconoclasta
um trapo amarrado à altura do peito, 

um pano de cores diferentes, um de 

preto e outro de vermelho, outro de 

branco e outro de verde. Era naquele 

santuário que o seu pai, nas noites das 

grandes missas de evocação dos ante-

passados, se ajoelhavam rodeados da 

prole das esposas, dos amigos afim 

de fazer oferendas aos antepassados 

simbolizados naqueles frascos e na-

queles panos.

O preto era patriarca da família, 

aquele tinha dado origem ao clã 

Nhanombe, o branco era o seu tio, 

o verde os seus descendentes, o ver-

melho o sangue daqueles todos que 

tinham morrido em guerras com ou-

tras tribos. A oferenda consistia num 

caril de amendoim com peixe salame, 

xima de mapira e um aguardente de 

caju, a coroar tudo isso no sangue 

derramado do bode expiatório que 

os vivos ofereciam aos seus antepas-

sados. Num acesso de fúria, Tomas 

Nhanombe desenterrou e destruiu 

todas aquelas garrafas e todos aque-

les ícones. O clã soube e condenou 

a morte imediata. O curandeiro 

preparou a porção com o veneno 

que ele foi obrigado a tomar. Ele 

estava morto por conseguinte e 

tudo à sua volta confirmava isso. 

O espaço frio e húmido, o silêncio 

e a escuridão, mas ao invés de ter-

ror sentia-se num estado de pura 

serenidade autoconfiança e até lhe 

assaltava uma vontade louca de 

se rir. Quando se preparava para 

mandar um manguito, em frente a 

imagem que lhe vinha retratado, o 

grande líder amor do seu povo, es-

perança de todos os desertados da 

cúpula e retentor de auto-estimas 

perdidas sentiu uma mão meiga a 

tocar-lhe no ombro, uma voz nem 

perto nem distante sussurrou-lhe 

ao ouvido… pai acorda. Ele estava 

na cama afogado em suor, abriu os 

olhos e viu o rosto sereno da sua 

filha Carlota, que lhe murmurava 

ao ouvido: “pai não me digas que 

tiveste outra vez o pesadelo que 

tiveste em Outubro de 1994!”

Duas hipóteses sobre 
o cesarismo

378

Anda um espectro pela Euro-

pa.

Já não o do comunismo, es-

perançosamente anunciado 

por Marx e Engels no seu Manifesto, 

mas da ascensão de uma extrema-di-

reita chauvinista, xenófoba e racista.

Os resultados das recentes eleições 

para o Parlamento Europeu são, a 

esse título, assustadores. Os partidos 

de extrema-direita ficaram em pri-

meiro lugar, com mais de 25% dos 

votos, na França, na Grã-Bretanha 

e na Dinamarca, tendo subido mui-

to de votação na Áustria e na Grécia. 

Boas notícias, só mesmo as vindas da 

Holanda e da Bélgica, onde os par-

tidos xenófobos sofreram fortes que-

bras, quando esperavam vencer � isto, 

claro está, para além daquelas vindas 

dos muitos países onde tais forças 

políticas continuam a ser marginais 

e residuais.

Os paralelos históricos - com a crise 

dos anos 30 do século passado e com 

a ascensão do nazismo alemão e dos 

vários fascismos europeus - tornam-

-se tentadores, mas não menos ilusó-

rios. 

Apesar da construção de bodes-

-expiatórios (de que o Holocausto 

antissemita e anti-cigano foi a mais 

trágica, embora não única, expressão), 

o apelo de então à ordem e estabilida-

de, sob a asa de um “estado forte” que 

acabaria com o desemprego massivo 

e despertaria a força da “raça” na-

cional, só tem paralelos, nos dias de 

hoje, naquilo que diz respeito ao na-

cionalismo, à xenofobia e ao conser-

vadorismo. Também nesses aspectos, 

creio, com conteúdos razoavelmente 

diferentes.

O nacionalismo destes novos ex-

O espectro da extrema-direita xenófoba
Por Paulo Granjo*

tremistas é sobretudo apontado à 

União Europeia regulamentadora e 

burocrática, explorando problemas 

realmente existentes e graves, com 

efeitos devastadores nalguns países. 

A hiper-regulamentação da vida 

quotidiana, a acelerada perda de so-

berania capacidade de decisão nacio-

nais, em proveito de uma estrutura 

“estrangeira” e não-democrática, a 

incapacidade desta em responder de 

forma eficaz à crise � sem questionar 

que os pressupostos económicos e 

políticos das respostas que a EU teve, 

e que agravaram a crise, são exacta-

mente os mesmos que partilham os 

novos arautos do conservadorismo 

xenófobo.

A xenofobia, por seu lado, já não tem 

por objecto velhos inimigos históri-

cos nem históricos bodes-expiatórios 

“internos”, mas os imigrantes � de 

África, da Ásia ou de países euro-

peus mais pobres e tidos como cul-

turalmente diferentes. Neste campo, 

e face à incompetência técnica e po-

lítica de governos que repetem con-

traproducentes receitas neo-liberais, 

revivificam-se velhos lugares-comuns 

dos países mais ricos: a suposta res-

ponsabilidade dos marginalizados 

imigrantes na situação de desem-

prego e diminuição de rendimentos 

dos “nacionais”, a que se vêm juntar 

desagrados por práticas culturais e 

religiosas, facilmente manipuláveis 

como abastardamentos da “verdadei-

ra” e “tradicional” identidade e forma 

de vida da “nação”.

Em grande medida, o terreno fértil 

quer para esta responsabilização do 

“outro” (mesmo que filho ou neto 

de nascidos em território nacional) 

pelos nossos infortúnios, quer para 

a exigência de fronteiras blindadas 

e de limpezas étnicas por repatria-

mento, deve tanto às dificuldades de 

vida exponenciadas pela crise quanto 

à falência dos modelos de integração 

social praticados na Europa.

Conforme já salientava há mais de 

uma década o antropólogo Miguel 

Vale de Almeida (link), ambos os 

modelos � o assimilacionismo “à 

francesa” e o “multiculturalismo “à 

holandesa” � estão baseados numa 

visão essencialista, imutável, inter-

namente homogénea e externamente 

exclusiva das “culturas” e provocam 

efeitos perversos contraproducentes. 

Poderíamos explicitar que, combina-

dos com a discriminação maioritaria-

mente vivida pelos imigrantes, esti-

mulam até fenómenos de resistência 

cultural essencialista, muitas vezes 

contrários às expectativas e interesses 

dos seus actores, mas aos quais estes 

não podem ou não querem eximir-se.

O assimilacionismo constitui uma 

violência ao exigir, como condição 

para a integração no todo nacional, o 

abandono em bloco de uma cultura 

vista como monolítica e a adopção 

em bloco de uma outra, aquela que 

é atribuída ao país de acolhimento. 

Com maior ou menor aceitação des-

sas regras de jogo, contudo, a evidên-

cia quotidianamente vivida da discri-

minação convida, afinal, ao reforço 

e exagero dos traços culturais dessa 

diferença negada (como afirmação 

identitária e de protesto), com isso 

reforçando a exclusão e as desculpas 

para a praticar.

Por seu lado, o multiculturalismo 

visto como uma coexistência com-

partimentada de culturas diferentes 

e separadas (a suposta base de legi-

timação do apartheid, afinal), embora 

baseado numa bem-intencionada vi-

são do direito à diferença, incentiva 

a segregação espacial e relacional em 

comunidades separadas. Uma segre-

gação que facilita as capacidades de 

controlo social por parte de aspiran-

tes a líderes comunitários e religiosos 

e que, associada a uma também real 

discriminação quotidiana, igualmen-

te convida a uma reprodução cultu-

ral em circuito interno, exageradora, 

desadaptada do contexto mais vasto 

onde essas comunidades se inserem e, 

também ela, conducente a uma maior 

segregação e discriminação.

Em ambos os casos, então, aquilo que 

seria normal e desejável num contex-

to de contínuo contacto intercultural 

(o desenvolvimento, em cada indiví-

duo imigrante ou indígena, de uma 

constelação mutável de referências 

culturais que resulta, de forma activa 

e passiva, da sua interacção com to-

dos os outros � ou, como lhe chama 

Vale de Almeida, de uma “cidadania 

cosmopolita”) é muito dificultado, 

com isso arrastando uma artificial e 

enquistada diferenciação, facilitadora 

da criação de bodes expiatórios.

No entanto, se a culpa da crise eco-

nómica e do seu agravamento é das 

práticas neoliberais e das políticas 

prosseguidas pelos políticos instala-

dos, e se a culpa do ascenso da extre-

ma-direita xenófoba é tanto dos reais 

problemas das políticas comunitárias 

e nacionais quanto da mais primária 

manipulação dos sentimentos de in-

segurança e incerteza dos cidadãos 

precarizados e empobrecidos por essa 

crise, a esquerda europeia não está 

isenta de responsabilidades nesse as-

censo.

Não o está, antes de mais e nos seus 

sectores mais centristas, pela inte-

gração que foi fazendo, nas últimas 

décadas, de princípios neoliberais 

e de práticas governativas que lhes 

correspondem. Com isso se tornou 

no passado imediato uma parte do 

A 
primeira hipótese: os 

partidos políticos da 

oposição são, em prin-

cípio, mais propensos 

ao cesarismo. Por quê? Por 

que isso está na sua “natureza”? 

Não, porque, por hipótese, não 

estão a gerir o Estado. Um par-

tido que controle o Estado tem, 

em princípio, mais possibilida-

de de distribuir, descentralizar 

e disfarçar o cesarismo central 

por múltiplas pequenas unida-

des na cadeia de comando, (1) 

amortecendo os protestos e os 

choques através da distribuição 

e rotação de recursos de poder 

e/ou (2) punindo os protestos 

através da rede estatal de apa-

relhos de segurança. 

A segunda: quanto mais fraca 

for a comunicação dentro de 

um partido, quanto mais fraca 

for a malha local de interven-

ção autónoma, quanto mais 

militarizada for a organização, 

quanto menor a escolarida-

de dos membros, mais forte é 

o peso do César e, portanto, 

do cesarismo.

problema, criando uma cumplicida-

de com as mais contraproducentes e 

destruidoras lógicas austeritárias de 

resposta à crise, limitando-se a críti-

cas de grau quanto aos diagnósticos e 

soluções, e descredibilizando-se - por 

esse real vazio de diferença - enquan-

to alternativa efetiva.

Não o está, tão-pouco e em quase to-

dos os países, a esquerda da esquerda. 

Pela continuidade, mesmo em tem-

pos de emergência social e política, 

do seu habitual fraturamento e pela 

subalternização do debate e busca de 

plataformas comuns à preocupação 

de tentar salvaguardar os interesses 

de implantação de cada grupo. Tam-

bém, pela desistência de procurarem 

forçar ao diálogo a esquerda que 

está à sua direita, com isso, no míni-

mo, influenciando as suas posições e 

produzindo uma clarificação. Ainda, 

pela sua predominante incapacidade 

para, a partir de diagnósticos acerca 

da crise e das lógicas austeritárias que 

acertam na mouche, transmitirem es-

ses diagnósticos e as alternativas que 

apontam de uma forma compreensí-

vel e credível para qualquer cidadão.

Neste quadro, não será talvez razão 

para grande espanto que seja em zo-

nas de predominância histórica da 

esquerda que a extrema-direita xenó-

foba comece, com mais frequência, o 

seu crescimento.

Qual a solução para evitar que a ex-

trema-direita xenófoba se transforme 

de um espectro num monstro bem 

real? 

Não posso dar outra resposta se não 

combater todos os factores que apon-

tei para esse crescimento. Talvez co-

meçando, apenas por uma questão de 

exequibilidade e urgência, mas sem 

desvalorizar os restantes, por aqueles 

que têm um carácter político e comu-

nicacional, a nível nacional e europeu.

*Antropólogo
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A TALHE DE FOICE 
Por Machado da Graça

Dr. Jekill e Mr. Hide
O 

desafio catalão congrega nacionalistas conser-

vadores e de esquerda, com fortíssima repre-

sentação republicana.

A margem de manobra e mediação que o su-

cessor de Juan Carlos conseguir definir na crise criada 

pela convocação da consulta popular de 9 de Novem-

bro sobre a eventual independência da Catalunha irá 

determinar o futuro da monarquia espanhola.

Juan Carlos abdicou tarde demais, após sucessivos es-

cândalos que minaram o prestígio da Coroa, e o her-

deiro enfrenta um desafio às instituições sem paralelo 

desde a aprovação da Constituição de 1978, numa al-

tura em que o “Partido Popular” e o “Partido Socialis-

ta” vêem ameaçadas as suas posições hegemónicas no 

sistema partidário.

O desafio catalão congrega nacionalistas conservado-

res e de esquerda, com fortíssima representação re-

publicana, e implica o reconhecimento do direito de 

consulta sobre a constituição da nação como entidade 

estatal e eventual secessão.

 

Refazer Espanha      
O chumbo pelo Tribunal Constitucional, em Junho 

de 2010, do Estatuto de Autonomia favoravelmen-

te referendado na Catalunha quatro anos antes para 

substituir o articulado legal de 1979, provocou uma 

radicalização nas reivindicações independentistas com 

consequências potencialmente fatais para o regime 

pós-franquista. 

  O «café para todos» celebrado por Adolfo Suárez 

amargou e a crise financeira delapidou a capacidade 

administrativa local a favor de tendências centralistas 

assumidamente defendidas pelo “Partido Popular” e 

por certos sectores do “Partido Socialista” em prejuízo 

das comunidades autónomas e dos poderes concedidos 

a “nacionalidades históricas” como a Catalunha, País 

Vasco e Galiza, posteriormente alargados à Andaluzia.

A exigência do direito de autodeterminação votada 

pelo parlamento de Barcelona em 2012 com apoio da 

“Convèrgencia I Unió” e de toda a esquerda tem por 

efeito pôr em causa a estrutura da monarquia consti-

tucional.

Um estado catalão com os seus 7,5 milhões de habi-

tantes, 16% da população do reino, poderia integrar 

uma federação espanhola e aceitar inclusivamente um 

vínculo monárquico comum em alternativa à indepen-

dência.

A difícil renegociação de poderes com as demais com-

ponentes regionais e nacionais teria ainda de realizar-

-se tendo em conta o republicanismo particularmente 

forte na Catalunha e os interesses dos cerca de 20% 

de residentes oriundos de outras regiões do estado es-

panhol.     

 

O capital do monarca
A “Lei de Sucessão” de 1947, a proclamação como 

herdeiro em 1969, sob a tutela de Franco e o juramen-

to de fidelidade às “Leis Fundamentais” do regime, 

constrangeram Juan Carlos que, entronizado em 1975, 

conseguiu legitimar a monarquia com o apoio precioso 

de Adolfo Suárez.

Juan Carlos e Suárez numa ruptura-reforma-pactada 

neutralizaram a reacção direitista e militar com o con-

tributo de Torcuato Fernández Miranda, como presi-

dente das Cortes e do Conselho do Reino, do general 

Manuel Gutiérrez Melado, chefe do estado-maior do 

exército que chegaria a ministro da Defesa, ou o carde-

al Vicente Enrique Tarancón à frente da Conferência 

Episcopal.

A contestação laboral e o terrorismo basco constituíam 

óbices graves, mas longe de criarem uma situação in-

sustentável ao regime conforme sucedera com a guerra 

colonial em Portugal, e as oposições não tinham força 

para liderar uma ruptura democrática.

A defesa das prerrogativas do civilismo e da lisura de-

mocrática ante o golpe de   23 de Fevereiro de 1981 

consagram a monarquia constitucional, mas a vitória 

socialista nas eleições de Outubro de 1982 afastou o 

rei do centro da negociação política, ainda que manti-

vesse poderes de mediação relevantes.

 

O paradoxo monárquico 
O negocismo e jogos de influências em torno do rei 

- à semelhança do tolerado e incentivado por forças 

políticas a nível nacional, regional e provincial - actos 

de esbanjamento, consumo ostentatório, infidelidades 

conjugais, corrupção de familiares, delapidaram o ca-

pital político e o prestígio pessoal de Juan Carlos.

A mais recente leva dos Borbón carecia de uma tradi-

ção dinástica como símbolo da unidade de um estado 

multinacional e democrático, conforme o provou a 

proclamação da II República em 1931 e a posterior 

manipulação franquista da restauração monárquica, e 

só a actuação de Juan Carlos na transição o legitimara 

como soberano constitucional.

Por virtude de soberania popular democrática, a uma 

monarquia constitucional parlamentar e hereditária só 

será reconhecida legitimidade se contribuir directa ou 

indirectamente, por razões de tradição e/ou eficácia 

política, para a estabilidade funcional de um regime 

democrático.   

Juan Carlos e o juancarlismo esgotaram-se e ao her-

deiro cabe afirmar-se ou fracassar na conquista de 

nova legitimidade política ainda que não careça pre-

sentemente de legitimidade constitucional. 

O príncipe Filipe ascende ao trono com excelente for-

mação académica e militar, intensa agenda de contac-

tos diplomáticos, empresariais e culturais, senhor de 

presença pública inatacável, apesar de revelar pendor 

algo distante ao que não ajuda uma consorte frequen-

temente entediada e dada aos distúrbios da anorexia.

A Filipe compete provar capacidade de mediação 

política para justificar a manutenção da instituição 

monárquica ante o que possa trazer na reivindicação 

independentista o confronto das tradições catalãs de 

“la rauxa”, o arrebatamento, e “el seny”, a ponderação 

serena.

 

Jornalista

Filipe VI e a secessão catalã 

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Quando uns tantos moçambicanos 

ouviram, leram e comentaram 

que as forças governamentais es-

tavam interessadas na segurança 

de Afonso Dhlakama e não em cercá-lo 

para o aniquilar, percebeu-se que, segura-

mente, aconteceriam coisas graves. 

É que sempre esteve claro que esse ges-

to de suposta segurança (que lembra as 

justificações de Putin na Ucrânia) visava 

outros objectivos. Deu mesmo para pen-

sar no seguinte: eliminar o problema que 

cria o ódio dentro de nós é, se calhar, uma 

boa forma de nos livrarmos do ódio que 

nos cega com sua forte escuridão. Se ad-

mitirmos que nós próprios somos a cau-

sa desse mesmo ódio, então… por força 

Paz ameaçada
desse pressuposto teríamos que desentranhar 

de nós tudo que constitui indicador desse 

problema. Nessa acção, compreenderíamos o 

sentido de tolerância.

E, como dizia, de facto, aconteceram coisas 

graves (ainda que habituais). Para fazer jus 

ao azedar das relações, a Renamo acusou o 

Governo de tentativa de eliminação física de 

A. Dhlakama. Como defesa o Governo re-

futou tais acusações atirando essa pretensão 

para supostas facções no seio da Renamo. 

Depois, ficamos a saber que terminaram as 

benesses do cessar-fogo unilateral gerado 

pela Renamo e que o centro do País passava, 

assim, a ser o principal palco de guerra, com 

as suas previsíveis e nefastas consequências 

económicas e sociais. Nesse “show” desne-

cessário e evitável de “braço de ferro” entre 

os beligerantes ficamos a saber da existência 

de mortos e feridos entre militares e civis em 

Gorongosa e Muxúnguè, na Província de So-

fala. Um “show” que merece a reprovação de 

todos e onde não há aplausos nem para uns e 

nem para outros. 

Entretanto, ainda que se propale sobre a ne-

cessidade de se defender a soberania nacional 

e que as forças governamentais não consti-

tuem nenhuma ameaça à Renamo e ao seu 

líder, nem em Gorongosa (onde continuarão 

presentes) e nem em nenhuma outra parte 

do país, é preciso perceber que esses efecti-

vos distribuem-se desproporcionalmente pelo 

país e têm uma presença considerável no cen-

tro do país. A porosidade das nossas frontei-

ras e uma série de outras fragilidades ligadas 

à segurança, entre outros aspectos, bem preci-

sariam desses efectivos para garantir a expres-

são mais alta de defesa da soberania nacional. 

Portanto, o foco está claro. A lupa deve ser 

direccionada para o entendimento, focali-

zada no diálogo. Queremos um ambiente 

de paz para o “Outubro eleitoral”; não ten-

temos, de modo algum, substituir 20 anos 

de paz por outros 20 de guerra.

Cá entre nós: ouvimos e lemos que o Gover-
no não está a exigir que os homens armados 
da Renamo sejam retirados das zonas onde se 
encontram, mas sim a sua desmilitarização, o 
que significa que uma vez desmilitarizados 
podem lá continuar. O que é que poderá de-
sencadear um novo processo social e, sobretudo, 
económico, que possa substituir inequívoca e 
seguramente essa desmilitarização? Espere-
mos para ver.

Por João Carlos Barradas 

Fram clássico da literatura fan-

tástica mundial é o “Dr. Jekill 

e Mr. Hide” do autor esco-

cês Robert Louis Stevenson. 

Nessa obra fala-se de uma pessoa 

com uma personalidade totalmente 

dividida: por um lado um médico, 

quase um santo e, por outro, um ter-

rível criminoso.

Ora, eu começo a suspeitar que, en-

tre nós, temos um caso semelhante.

Refiro-me ao caso do nosso Presi-

dente da República, por um lado,  

e do Comandante em Chefe das 

Forças de Defesa e Segurança, por 

outro.

Mas eu explico.

Por um lado, temos um Chefe de 

Estado que, sempre que fala em pú-

blico, tem a boca cheia de Paz, Paz, 

Paz. 

Por outro, temos um Comandante 

em Chefe que manda as forças ao 

seu dispor cercar e atacar as bases 

da Renamo e, principalmente, a 

serra da Gorongosa, onde se alberga 

Afonso Dhlakama.

E o resultado disto é que o Governo 

tenta surgir como a famosa pomba 

branca quando a Renamo, em auto-

-defesa, responde a tiro aos ataques 

das forças governamentais.

Há pouco tempo tivemos um caso 

concreto, na Zambézia. O Gover-

no e todas as suas trombetas de 

propaganda criticaram a Renamo, 

acusando-a de ter feito um ataque 

depois de ter declarado uma trégua. 

Só que, depois, se veio a saber que 

os homens da Renamo apenas se 

defenderam de unidades das forças 

governamentais que procuravam 

ocupar a base em que se encontra-

vam.

Agora a coisa voltou para a Goron-

gosa. As forças do Governo pare-

cem estar a tentar apertar o cerco a 

Afonso Dhlakama, nomeadamente 

ocupando o local onde o líder da 

Renamo se recenseou.

Perante este tipo de atitude, a Re-

namo suspendeu a trégua que ti-

nha decretado há quase um mês. E 

voltou a correr sangue no centro de 

Moçambique. Sangue de militares e 

sangue de civis. 

Em todos os casos, sangue de ino-

centes. Porque os polícias e mili-

tares que estão a ser enviados para 

os campos de batalha desta guerra 

civil não estão na Polícia nem nas 

FADM para lutar, de armas na mão, 

contra outros moçambicanos. Uns 

alistaram-se na Polícia para defen-

der a ordem pública e evitar aciden-

tes nas estradas e outros aceitaram 

o Serviço Militar Obrigatório para 

defender o país de ameaças exter-

nas. Hoje, todos eles, estão a ser 

mandados para o mato, no interior 

do país, para tentarem capturar, ou 

matar, o dirigente do maior parti-

do da oposição. Partido a que, por 

evidência estatística, muitos deles 

pertencem.

É por tudo isto que alguém deve 

curar a dupla personalidade dos 

nossos Dr. Jekill e Mr. Hide, dei-

xando apenas aquele que melhor 

defende os interesses dos moçam-

bicanos.

O outro deve ser enviado para o cai-

xote do lixo da História, local onde 

tem, decerto, já lugar reservado, de 

destaque.
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São consideradas como as 

mais renhidas eleições para 

a presidência da Federação 

Moçambicana de Natação, 

FMN, com quatro candidatos, en-

tre galácticos e outros discretos, a 

concorrerem para o almejado cargo. 

Entre os galácticos pontificam os 

nomes de Fernando Miguel e Cae-

tano Rúben, os quais vão encontrar 

forte oposição dos restantes dois, 

nomeadamente, Justino Francisco e 

Amine Semá. O pleito está agenda-

do para o próximo dia 10 de Junho, 

mas as associações provinciais ale-

gam que ainda não receberam ne-

nhum comunicado oficial, excepto 

o publicado na imprensa.

De fontes dignas de crédito, o SA-

VANA apurou que o manifesto de 

Fernando Miguel é quase que uma 

cópia fiel do manifesto de Caetano 

Rúben, ou vice-versa, o que leva  

antever que essas duas candidaturas 

possam vir fundir-se numa única 

só.

Mas, por enquanto, cada um dos 

dos candidatos retromenciodados, 

segundo as nossas fontes, decidiu 

avançar para a corrida a conta e ris-

co próprio. 

Recentemente reproduzimos aqui 

as linhas-mestras do manifesto do 

candidato Justino Francisco, que 

evidencia a necessidade de aumen-

tar o número de praticantes tendo 

como ponto de partida a formação,  

para além da componente infr-

-estrutura.

Seguem-se alguns dados relativos 

aos quatro candidatos e também 

dos programas de Fernando Miguel 

e Caetano Rúben. Até ao presente 

Quatro galos para um único poleiro
-Trata-se de Fernando Miguel, Caetano Rúben, Justino Francisco e Amine Semá, que disputam as mais renhidas eleições para a presidên-
cia da FMN
Por Paulo Mubalo

momento, não dispomos de dados 

relacionados com o candidato Ami-

ne Semá. 

Fernando Miguel
Foi atleta e monitor de natação no 

Clube Ferroviário da Beira, colecti-

vidade que o lançou para a ribalta. 

Já em Maputo, onde veio continu-

ar com os seus estudos, Fernando 

Miguel foi membro da Associação 

de Natação da Cidade de Maputo, 

concretamente na comissão de ar-

bitragem. Foi instrutor de árbitros 

e participou na criação do Clube 

Golfinhos e na idealização da tra-

vessia Katembe-Maputo a nado.

Na FMN desempenhou várias fun-

ções, sendo que continua árbitro 

internacional.

É tido como conhecedor dos corre-

dores que configuram a modalida-

de, sendo que a sua formação pro-

fissional, engenheiro, acrescenta-lhe 

mais-valia.

Caetano Rúben
É quadro do Ministério da Edu-

cação e é presentemente secretário 

geral da ANCM, cargo que ocupa 

há já bastante tempo. 

Dinamizador da modalidade, Rú-

ben, ou simplemente “o ilustre” 

como tem sido apelidado, tem se 

destacado em várias iniciativas que 

visam o crescimento da modalidade, 

como a travessia Katembe-Maputo, 

a realização de torneios com envol-

vendo outros países da região, a for-

mação de atletas através das escolas 

de natação, entre outras.

Amine Semá
Quanto a Amine Semá, apurámos 

que foi secretário-geral da FMN no 

mandato de Yolanda Mussá, uma 

pessoa, portanto, conhecedora da 

modalidade. Tem experiência de-

corrente desse cargo e um passado 

ligado à natação. 

Os manifestos
O manifesto de Caetano Rúben, tal 

como o de Fernando Miguel, assen-

ta nos seguintes pressupostos:

- A promoção da prática da natação 

com segurança e qualidade em todo 

o território nacional, com enfo-

que para Nampula, Cabo Delgado, 

Zambézia, Tete, Manica, Chinde, 

Inhaminga, Inhambane, Gaza e 

Maputo- província;

- O fortalecimento da capacidade 

institucional, o que impõe a exis-

tência de um quadro regulador e 

legal na natação;

- O estabelecimento de parcerias 

estratégicas entre os agentes des-

portivos e outros agentes do de-

senvolvimento como vector incon-

tornável para o relacionamento da 

modalidade no quadro do desen-

volvimento económico do país;

- O melhoramento da articulação 

entre a federação, associações e clu-

bes;

- A reunificação da família de nata-

ção entre si e outras forças vivas do 

desporto nacional;

- A publicação da história da nata-

ção em Moçambique e da história  
de natação de cada província;
- A adequação do regulamento e 
estatutos da federação à realidade 
actual tendo em conta a lei e o re-
gulamento do desporto;
- A necessidade de equipar as as-
sociações de meios electrónicos, in-
formáticos e tecnológicos;
- A promoção de intercâmbios com 
os países vizinhos, Palops e outros  
organismos de que Moçambique é 
membro;
- A divulgação do pólo aquático e a 
introdução da natação sincronizada. 

Coincidência ou similaridade?
Para além de existir muita simila-
ridade no que tange aos programas 
de Caetano Rúben e Fernando Mi-
guel, também há muitos aspectos 
em comum na composição das duas 
listas.
Com efeito, as duas listas arrastam 
consigo antigos praticantes, diri-
gentes e treinadores, casos de Amad 
Kanji (já foi presidente da FMN), 
Sérgio Rodriges (já foi  vice-presi-
dente da FMN), Jorge Fernandes 
(já foi secretário geral da FMN); 
Fernando Pedro, ex-treinador da 
selecção nacional; Flávio Almeida 
(ex-atleta); Franscisco Matusse (an-
tigo atleta e um dos fundadores da 
ANCM em 1977); André Mucave-
le (ex-treinador da selecção), Maria 
do Cêu, destacada dirigente des-
portivo; Manuel Borges Bernardo, 
uma das pessoas que não se cansa 

em apoiar a modalidade, entre ou-

tros nomes.

Serão renhidas as eleições para a presidência da FMN

O 
antigo médico da FIA, 

Gary Hartstein, escreveu 

no seu blog, ter “quase a 

certeza que nunca mais 

haverá boas notícias sobre o antigo 

piloto”, depois do silêncio que dura 

desde Abril. 

Michael Schumacher continua em 

coma, o que sucede desde há seis 

meses, e depois de o último comu-

nicado médico sobre o seu estado 

de saúde ter data de Abril, falando 

em “momentos de consciência e de 

despertar”, Gary Hartstein, ex-de-

legado médico da Federação In-

ternacional do Automóvel (FIA), 

revela-se pessimista. 

Face ao silêncio da família do anti-

go piloto, escreveu: “Tenho receio, 

mas estou quase certo que nunca 

mais teremos boas notícias sobre 

Michael Schumacher”. 

O mesmo médico recorre ainda a 

estatísticas para casos de seis me-

ses de coma. “Apenas uma pequena 

percentagem de pacientes em esta-

do vegetativo consegue recuperar 

Schumacher: entre o estado vegetativo e a morte
a consciência”, acrescenta, ante-

vendo apenas dois cenários para o 

ex-piloto: “Manutenção do estado 

vegetativo ou a morte”.

Hartstein lembra que no caso de a 

consciência ligeira permitir intera-

ção com o seu ambiente, o estado 

de Schumacher pode evoluir de 

forma favorável nos próximos anos.

“Infelizmente, após estados vege-

tativos de seis meses, alguns pa-

cientes conseguem manter uma 

conversa, caminhar ou vestir-se 

sozinhos”, disse.

Não é a primeira vez que Gary 

Harstein antevê piores dias para 

Schumacher, uma vez que a 26 de 

Março tinha dado uma espécie de 

sentença. 

“Os pacientes que estão em estado 

vegetativo permanente têm expec-

tativa de vida que pode variar de 

meses a alguns anos. Isso depende 

das condições físicas (extraordiná-

rias no caso de Michael, é claro), 

e da qualidade dos cuidados de 

enfermagem, entre outros facto-

res imponderáveis. Geralmente 

morrem de infecções respiratórias 

ou urinárias. Sobrevivências mais 

longas já foram relatadas, mas são 

excepcionais”, declarou Harstein, 

impressionado com o amor dos fãs 

para com o ex-piloto alemão.

“Sempre soube que Michael era 

adorado. Passei anos em circuitos 

tomados pela cor vermelha de bo-

nés, bandeiras e camisolas da Fer-

rari. Ainda estou sensibilizado com 

a persistência do amor dos fãs. E, 

enquanto ficava preocupado sobre 

o que vai acontecer quando, e se, as 

notícias muito más forem anuncia-

das, percebi que a falta de actuali-

zações no quadro clínico também 

pode ser uma chance para come-

çarmos a despedir-nos dele. Acho 

que este é o “benefício” inesperado 

da estratégia de comunicação esco-

lhida pela família de Michael. De 

alguma forma, acho que os fãs vão 

ficar bem, porque têm tempo para 

processar tudo isso”, acrescentou o 

médico.Michael Schumacher está entre a vida e a morte
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Com 21 votos, contra 

dois do seu opositor, o 

relator do RM Despor-

to, Fernando Dias, é o 

novo presidente da Associação 

Provincial de Futebol de Sofala, 

APFS. Dias venceu de forma 

retumbante o seu adversário,  

Rogério José, o que deixa bem 

claro a confiança que os clubes 

depositam nele. 

O novo presidente prometeu à 

A BOLA trabalhar em prol do 

desenvolvimento do futebol em 

toda a província tendo na oca-

sião pedido a colaboração e o 

apoio de todos.

“Não há vencidos nem vence-

dores, o que digo apenas é que 

quem saiu a ganhar foi o fute-

bol em Sofala. Apelo a todos os 

amantes desta modalidade no 

sentido de criarmos uma família 

unida para que todos os projec-

tos tenham sucesso”, salientou.

Fernando Dias 
presidente da APFS

Entretanto, o candidato derrota-

do queixou-se de diversas ilega-

lidades e acrescentou que o seu 

adversário não cumpriu todos 

os requisitos exigidos para apre-

sentar a candidatura, entre eles, a 

falta dos registos criminais.

De referir que Adinane Ibraimo, 

que vinha dirigindo a APFS, pas-

sa a ocupar o cargo de presidente 

da mesa da Assembleia-geral. A 

nova direcção daquele organismo 

vai tomar posse dentro de dias. 

Fernando Dias

Numa noite de verdadei-

ra festa, o Ferroviário da 

Beira revalidou, com todo 

o mérito, o título de cam-

peão nacional de basquetebol, após 

vencer o seu homónimo de Ma-

puto por 71-62, no terceiro jogo 

dos “play-off ” da Liga Nacional de 

Basquetebol.

A vitória do Ferroviário teve a mão 

de dois norte-americanos, Jeffrey 

Fahnbuller e Kejuan Johnson, os 

quais foram, simplesmente extraor-

dinários. Jeffrey Fahbuller marcou 

26 pontos, enquanto que Kejuan 

Johnson marcou 16 pontos.

O Ferroviário de Maputo lutou até 

ao limite das suas forças, mas não 

encontrou argumentos para con-

trariar a maneira organizada do seu 

Ferroviário da Beira, pois claro!

adversário. 

Horácio Martins, o técnico dos lo-

comotivas da capital, queixou-se, 

no final da partida, do alegado mau 

trabalho da equipa da arbitragem.

De referir que do lado do Ferrovi-

ário de Maputo, Edson Monjane, 

que apontou 12 e Helton Ubisse, 

que marcou 13 pontos, estiveram 

em evidência. 

Festa rija pela revalidação do título

Depois de ter deixado para 

trás a selecção do Sudão 

do Sul com um agregado 

de 5-0, Moçambique vai 

defrontar a Tanzânia, treinada pelo 

conhecido Mart Nooij, nas duas 

partidas que vão decidir o acesso 

à fase de grupos de apuramento ao 

Campeonato Africano das Nações 

de 2015, a realizar-se em Marr-

cocos. O próximo adversário dos 

Mambas depois de ter vencido o 

Zimbabwe na partida da primeira 

mão, por uma bola sem resposta,  

na segunda mão empatou a dois 

golos, o que não deixa de ser uma 

obra. 

Mambas com tarefa espinhosa
O primeiro jogo dos Mambas será 

realizado em Dar-Es-Salaam, entre 

os dias 19 e 20 de Julho e o segun-

do vai acontecer em Maputo, con-

cretamente no dia 3 de Agosto, no 

Estádio Nacional do Zimpeto, em 

Maputo.

Para já, o técnico João Chissano há 

muito que vinha rogando para que 

a Tanzânia ultrapassasse o Zimba-

bwe por forma a que pudesse vir a 

ser o adversário dos Mambas, o que 

veio a acontecer. 

Moçambique venceu três vezes o 

seu adversário, empatou três e per-

deu uma. O resultado mais desni-

velado foi a 15 de Junho de 1997, 

quando os “Mambas” venceram por 

3-0. E a derrota (1-0) foi a 19 de 

Novembro de 2008, em Dar-Es-

-Salaam. 

Sabe-se que a eliminatória frente à 

Tanzânia será disputada numa al-

tura em que os atletas que actuam 

fora de portas, sobretudo na Europa 

e África do Sul, estarão em fase de 

pré-época, situação que preocupa 

sobremaneira o seleccionador na-

cional.

Mesmo assim, Chissano é optimista 

em função do valor das duas equipas 

ainda que a Tanzânia tenha um se-

leccionador que conhece a realidade 

do futebol moçambicano.

-

-

Novo endereço do IESE

A 
Liga Muçulmana consolidou 

a liderança do Moçambola 

ao vencer o Desportivo de 

Maputo, por uma bola sem 

resposta, no jogo de acerto da jornada. 

Assim, os muçulmanos passam a so-

mar 23 pontos, com menos um jogo, 

seguidos pela HCB, que totalizou 18 

pontos. Significa isso que em caso de 

vitória no último jogo em atraso, os 

muçulmanos vão alargar a vantagem 

para oito pontos comparativamente ao 

Liga consolida liderança
segundo classificado.

A vitória da Liga Muçulmana foi con-

seguida a ferro e fogo, pois, o Despor-

tivo não só teve oportunidades para  

empatar o jogo, como para terminar a 

partida a vencer.

Nos outros despiques, o Ferroviário 

de Pemba venceu o Costa do Sol por 

uma bola sem resposta, enquanto que   

os locomotivas de Nampula empata-

ram com os seus homónimos da Beira 

a dois golos.

Novo presidente da Associação Provincial de 

Futebol de Sofala, Fernando Dias
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Após beneficiar de obras de 

reabilitação, para a sua ma-

nutenção regular e extraor-

dinária, a Casa de Ferro foi 

apresentada em cerimónia oficial ao 

público, presidida pelo Ministro da 

Cultura, Armando Artur, na sexta-

-feira, dia 30 de Maio corrente em 

Maputo. 

A reabilitação foi realizada com o 

apoio da Empresa Vale Moçambi-

que, no âmbito do Regulamento de 

Protecção do Património Arque-

ológico e de um contrato firmado, 

que previa a prospecção arqueoló-

gica preliminar e de arqueologia 

de salvaguarda, na área abrangida 

pelas obras do projecto Corredor 

Nacala, onde aquela empresa actua.

A Vale apoiou o projecto da Casa 

de Ferro, financiando as obras da 

sua conservação, como um contri-

buto destinado a propiciar aquelas 

instalações à realização das acti-

vidades de gestão do património 

arqueológico nela operadas e nas 

quais se inclui a exposição do pró-

prio edifício.

A casa de Ferro dá sede, actualmen-

Casa de Ferro reabilitada

te, à Direcção Nacional do Patrimó-

nio Cultural, unidade orgânica do 

Ministério da Cultura que funciona 

naquele edifício e monumento his-

tórico-cultural, a qual é responsável 

pela gestão do património cultural.

A Casa de Ferro é um edifício em-

blemático localizado numa área 

privilegiada da Baixa de Maputo, 

perto da estátua erguida em ho-

menagem ao Presidente Samora 

Casa de Ferro apresenta novo rosto para os turistas

Moisés Machel e do maior jardim 

botânico de Maputo, Tunduro. 

A Casa de Ferro constitui uma das 

atracções da baixa da cidade de 

Maputo, sendo, por isso, visitada 

por turistas de todos os quadrantes 

do mundo. Tem patente uma expo-

sição temática de arqueologia, para 

além de receber estagiários e estu-

dantes em matérias relacionadas 

com o património cultural. A.S

A 
renomada escritora, 

poetisa e activista 

dos direitos huma-

nos Maya Angelou, 

que teve a morte anunciada 

a semana passada, também 

era uma figura de ponta na 

luta pelos direitos cívicos nos 

Estados Unidos, e ligada ao 

ganhador do Prémio Nobel da 

Paz, Martin Luther King.

Maya Angelou, 86 anos, “fa-

leceu tranquilamente em sua 

casa antes das 08h00 da ma-

nhã”, indicou sua família em 

um comunicado. Citando 

uma “vida de professora, acti-

vista, artista e ser humano”, o 

comunicado da família saúda 

“esta combatente pela igual-

dade, tolerância e paz”.

A Universidade Wake Forest 

de Winston-Salem, Carolina 

de Norte, de onde era pro-

fessora, falou de “um tesouro 

nacional, cuja vida e ensina-

mentos inspiraram milhões de 

pessoas no mundo”.

Personalidade de múltiplos 

talentos, reconhecida com 

muitos prémios e distinções, 

Maya Angelou escreveu o 

best-seller “Eu sei porque o 

pássaro engaiolado canta”, as-

sim como várias obras onde 

manifestou seu amor pela lite-

ratura e luta contra o racismo.

Nascida Marguerite Ann Jo-

Maya Angelou:  
tesouro do mundo

hnson, em 4 de Abril de 1928 

em St. Louis (Missouri), a 

jovem “experimentou muito 

cedo a brutalidade da discri-

minação racial”, de acordo 

com a biografia que consta 

em seu site mayaangelou.com.

Ela seguiu depois para o 

Egipto, onde trabalhou em 

uma loja, e para Gana, onde 

conheceu o líder negro Mal-

colm X, assassinado em 1964. 

Em seu retorno aos Estados 

Unidos, o pastor e activis-

ta dos direitos civis Martin 

Luther King pediu a ela que 

assumisse a direcção da ses-

são norte de sua associação de 

direitos civis Southern Chris-

tian Leadership Conference.

Em 1993, Bill Clinton pediu 

a Maya Angelou para que ela 

lesse um de seus poemas du-

rante sua cerimónia de posse. 

Em 2011, o presidente Barack 

Obama homenageou a escri-

tora com a Medalha Presi-

dencial da Liberdade, a maior 

condecoração civil do país. Na 

ocasião, ele elogiou “uma voz 

que falou a milhões de pes-

soas”, acrescentando que uma 

de suas filhas foi baptizada 

em homenagem a ela. Maya 

Angelou “inspirou muitos ou-

tros que sofreram injustiça em 

suas vidas”, disse o presidente 

americano. A.S

Maya Angelou e Desmond Tutu

O 
Poeta, ensaísta e histo-

riador brasileiro Alberto 

Costa e Silva é o vencedor 

do Prémio Camões, edição 

2014.

O anúncio foi feito, recentemen-

te, em Lisboa, pelo júri, composto 

por Rita Marnoto, professora uni-

versitária, José Carlos Vasconcelos, 

jornalista, e os escritores Affonso 

Romano de Sant’Anna, Antó-

nio Carlos Secchin, José Eduardo 

Agualusa e Mia Couto, vencedor 

em 2013.

O júri justificou a escolha, por una-

nimidade, pela “elevada qualidade 

em todos os géneros” literários, aos 

quais Costa e Silva se dedicou, e 

salientou também a sua “escrita re-

finada”, que construiu “pontes entre 

os povos”.

Alberto Costa e Silva nasceu em 

São Paulo, em 1931. Membro da 

Academia Brasileira de Letras, 

que presidiu entre 2002 e 2003, é 

correspondente da Academia de 

Ciências de Lisboa e o décimo 

primeiro escritor brasileiro a ser 

distinguido com o Prémio Camões.

A editora brasileira Companhia 

das Letras, na sua página na inter-

net, considera-o “um dos mais im-

portantes intelectuais brasileiros”, 

“especialista na cultura e na histó-

ria da África”.

Diplomata, foi embaixador do Bra-

sil, na capital portuguesa, de 1989 a 

1992, seguindo então para Bogotá, 

na Colômbia, depois de ter ocu-

pado cargos de representação em 

diferentes capitais, como Caracas, 

Roma ou Washington.

Fez parte do júri do Prémio Ca-

mões nas edições de 2001, 2003 e 

Prémio Camões edição 2014

2013. “Um rio chamado Atlânti-

co”, “Perfis Brasileiros”, “Livro de 

linhagem”, “Linhas da mão” e, para 

os mais novos, “Um passeio pela 

África” e “A África explicada aos 

meus filhos”, contam-se entre as 

suas obras.

O Prémio Camões foi criado em 

1988 por Portugal e pelo Brasil, 

para reconhecer um autor em lín-

gua portuguesa cuja obra “contri-

bua para a projecção e reconheci-

mento da língua portuguesa”.

Desde a sua criação, dois escritores 

moçambicanos já foram distingui-

dos com o prémio, nomeadamente 

José Craveirinha, em 1991, e Mia 

Couto, em 2013. Em 2012, o Pré-

mio Camões distinguiu o escritor 

brasileiro Dalton Trevisan e, em 

2011, o escritor e jornalista portu-

guês Manuel António Pina.

Ferreira Gullar (2010), Armé-

nio Vieira (2009), António Lobo 

Antunes (2007), Sophia de Mello 

Breyner Andresen (1999), Pepe-

tela (1997), José Saramago (1995) 

e Jorge Amado (1994) também 

foram distinguidos com o Prémio 

Camões que, na primeira edição, 

reconheceu a obra de Miguel Tor-

ga. Em 2006, o escritor angolano 

José Luandino Vieira recusou o 

prémio. A.S

Alberto da Costa Silva segue Mia Couto na distinção  Faleceu o escritor, decano das 

artes e cultura Alberto Vie-

gas. Viegas perdeu a vida na 

noite do dia 30 de Junho, 

vítima de doença. Viegas foi um 

lutador nas artes e cultura e for-

mou-se a partir das experiências 

adquiridas ao longo dos anos da 

sua carreira multifacetada, usando 

a sabedoria popular como a sua 

matéria prima, escreveu e contou 

oralmente inúmeros episódios 

acerca do grande povo macua, fê-

-lo usando recursos linguísticos 

rebuscados de humor, despertando 

atenção e encantando a todos que 

o escutavam.

Os escritores e todos os outros ar-

tistas moçambicanos sofrem com 

Morte de Alberto Viegas
essa grande perda inrreparável. 

Alberto Viegas aprendeu e ensi-

nou. Presenteou-nos com contos e 

escritos revelando o lado mais pre-

cioso da mitologia africana. Com 

palavras metafóricas, identificou a 

dimensão da complexa espirituali-

dade de Moçambique e do conti-

nente africano. 

Alberto Viegas contou a tradição e 

o dia-a-dia dos moçambicanos de 

forma excepcional, com um enor-

me poder criativo. Em reconheci-

mento ao seu grande contributo 

para o desenvolvimento das artes 

e cultura moçambicanas foi con-

decorado em cerimónia de Estado, 

em Fevereiro do corrente ano, com 

a Medalha de Mérito Artes e Le-

tras. A.S

Por Abdul Sulemane
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Fernando Manuel (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Isto é como os anos bissextos. Acontecem de seis em seis anos, mas sempre 

acontecem, nós também aparecemos uma por outra vez, mas sempre apa-

recemos. Nesta semana, ocupamos mais de metade desta página connosco 

próprios jornalistas ou homens de uma forma ou de outra ligados às letras.

Começamos com o Leandro Paul, de mão estendida para o Benjamim 

Faduco, antigo director do Notícias, que o escuta atentamente. O Leandro 

Paul foi aqui há muito pouco tempo editor de um jornal polémico, que só nos 

falava de escândalos ou sexuais ou passionais ou de outra origem qualquer. 

O jornal saía às quintas-feiras e chamava-se Fim-de-semana, viveu uma vida 

curta, mas muito intensa e acabou por morrer de morte natural, já chegava de 

tantas escandaleiras e o burro morreu de velho.

O Benjamim Faduco foi durante anos o delfim do jornal Notícias. Uma trom-

bose prematura reteve-o na cama durante muito tempo, mas paulatinamente 

ele está por assim dizer a retomar o ritmo normal da sua vida. Há coisas que 

nos acontecem muito cedo, mas acontecem.

Estes doutores também têm grande parte da sua vida ligada às artes ou como 

poetas ou como prosadores. Estamos a falar do Argunaldo Nhampossa, nosso 

colega de carteira e companheiro nesta difícil e longa caminhada de tentar 

passar para os outros ou o que nos vai na cabeça ou o que está a acontecer à 

nossa volta. No fundo é uma função que, embora nobre, conduz frequente-

mente a insanáveis mal-entendidos, como bem pode testemunhar o Nataniel 

Ngomane: é tempo de sorrisos, abraços, sem palmadinhas nas costas, porque o 

que o futuro nos reserva está nos segredos dos deuses.

Eu próprio não acreditava naquilo que via, mas a verdade é que fui flagrado a 

tomar sumo, eu um inveterado cultor das vinhas de Baco a beber sumo? Mas 

não tinha outra hipótese, a sugestão surgiu como conselho de amigo, mas com 

a carga letal de um ultimato; “O senhor com essa idade ou continua a beber 

não lhe dou mais três meses de vida e nem volte a este consultório ou pára e 

aí podemos nos tornar amigos”. Não estava perante uma encruzilhada, estava 

a receber um conselho de uma voz amiga embora vestisse uma bata branca e 

estivesse sentada de frente de mim. Eis-me pois aqui, eu Fernando filho de 

Manuel a tomar sumo ainda por cima com uma palhinha. O que a vida nos 

reserva…

Diz o ditado que quem brinca com putos sai molhado ou quem brinca com 

fogo queima-se. Não é o caso de dizer que a inveja é como carvão se não que-

ima suja, mas a verdade o que acontece é que Carlos Nuno Castel-Branco está 

a contas com a justiça por causa dos seus escritos e suas opiniões devastadoras. 

Boa altura, portanto, para se ver na companhia de Alice Mabota, Presidente da 

Liga do Direitos Humanos.

Por outros pontos surge-nos o Venâncio Mondlane, que foi mediatizado pelos 

caminhos sinuosos da sua postura e o partido a que pertence, o MDM, ao 

lado de Luís de Brito, Director do Instituto de Estudos Sociais e Económicos 

(IESE), belas surpresas podem vir por aí…

Caras bissextas
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Diz-se.
.. Diz-se

Foto de Naíta Ussene

O 
Governo continua opti-

mista quanto ao início das 

exportações de gás natural 

liquefeito em 2018, disse 
uma fonte sénior do executivo. Se 
2018 falhar, Moçambique perderá 
o barco num mercado onde outros 
competidores se estão a posicionar (o 
Qatar e a Tanzânia), mas sobretudo 
porque nesse ano a demanda estará 
alta. “Se falharmos, teremos de espe-
rar mais 10 anos”, frisou a fonte.

-
tractiva continua a ser risonho, apesar 
de alguns contratempos, como os que 
a Vale Moçambique e a Rio Tinto 

queda do preço do carvão no mercado 
mundial. 
Há duas semanas, a Vale anunciou 
prejuízos de USD44 milhões nas ope-
rações locais do primeiro trimestre e 
decidiu “accionar um alerta” sobre a 

-

resta após os custos com transporte 

naval e ferroviário”, afirmou o novo 

gerente da Vale para Moçambique, 

Pedro Gutemberg, explicando que é 

cinco vezes mais barato transportar 

-

trália.

Razão insuficiente para causar espan-

apontam que a redução de custos de 

produção pode almofadar esses pre-

juízos mas, no caso de Moçambique, 

uma infra-estrutura deficiente con-

tinua a ser um dos principais Calca-

a breve trecho melhorias na linha de 

Sena (que teve um descarrilamento 

na semana passada) e do Terminal de 

Carvão do Porto da Beira, mas tam-

bém conta com as soluções do cor-

redor de Macuze e a nova linha para 

paga justamente pela Vale (6 biliões 

de dólares).  

prefere outra flexibilidade por parte 

do Governo em material fiscal. Gu-

temberg afirmou que a Vale já iniciou 

as negociações com o governo mo-

çambicano para obter uma redução 

temporária de impostos. “É um me-

canismo usado por alguns países. Re-

duzem as taxas por um determinado 

período, até que a situação do merca-

do melhore e seja possível voltar a co-

brar as antigas taxas”, explicou aquan-

futuro não muito distante, o Governo 

espera fechar quatro novos contratos 

de concessão com outras tantas mul-

tinacionais da área do carvão. 

Quando ao sector do gás, os próximos 

Plan já está pronto, faltando a apro-

vação pelo Conselho de Ministros, e 

a Lei de Petróleos, que não altera o 

regime fiscal, poderá ser aprovada na 

-

-

-

de de liquefação logo que o Governo 

licenciar a produção, o que se espera 

uma unidade semelhante em alto mar 

ainda é motivo de acesas discussões, 

sobretudo porque é uma opção pouco 

multiplicadora de oportunidades de 

negócios e de emprego para os mo-

çambicanos.

Sobre o processo de adjudicação da 

Base Logística de Pemba, a fonte fri-

sou que as opções eram escassas dada 

a urgência de se ter infra-estruturas 

para garantir 2018 e a participação 

de grupos económicos moçambicanos 

em várias linhas de negócios em Pem-

ba e em Palma. 

Marcelo Mosse

Cenários optimistas no 
gás e carvão

vez maior o receio das elites políticas e tecnocratas de a socieda-

de perceber que é possível aceder a parte dos tachos como fez o 

Brasil com a sua “bolsa família”. Mas foi ensurdecedora a forma 

como um executivo do Governo vincou a pés juntos e repetiu 

para todos ouvirem que isso de distribuição equitativa da riqueza 

era uma miragem. Daí se perceberam muitas coisas que explicam 

o cunho ideológico de um governo onde todos os integrantes só 

pensam em business e o resto que se lixe.

eurobonds para a fami-

gerada empresa estatal de pesca de atum e fiscalização costeira. É 

que o processo foi tão mal conduzido que o executivo levou um 

puxão de orelhas até chorar e foi forçado a explicar no Parlamen-

to, o racional da operação…depois de burro morto. Mas o fulano 

quer insistir que tudo foi perfeito, quando todo o mundo sabe 

que não…para quê tentar parar o vento com as mãos?

-

ausente de um dos maiores comerciantes de mobílias locais com 

rendas também no sector da inspecção não intrusiva vai ter lugar 

numa das mais famosas tendas de Maputo. Um estranho desejo 

do finado, que já descansa algures no Líbano!!

extractivas, que vai tentar chegar ao site. Esperemos que ela traga 

boas novas, para consolo dos moçambicanos….e que cumpra a 

promessa de a imprensa moçambicana ter acesso ao local. É que 

pelas bandas de Mocímboa da Praia já há sinais negros na costa. 

Talvez possa ser limpo antes da visita ministerial…

futuro breve. Como a máxima do Governo é não deixar nada 

incólume, uma sísmica está marcada para ter lugar numa zona de 

conservação: o parque de Marromeu. Entre preservação do meio 

ambiente e exploração de hidros, o Governo opta pela segunda. 

-

mado no Rovuma.

-

versações voltaram à estaca zero e recomeçou de forma violenta 

quarta-feira era frenético o vai e vem dos mediadores e há quem 

já apela aos bons préstimos dos italianos.

Em voz baixa
lobbies na freli para ocupar um assento na escolinha de ba-

rulho estão ao rubro. Um conhecido animador de um programa 

dominical, na tv paga pelos nossos impostos e que adora fazer 

elogios à primeira-dama, está em altos lobbies lá para as bandas 

de 25 de Junho (Choupal) para ver se apanha um lugar na lista 

comprar votos à moda eleição presidencial freli..., o Governo 

-

lacao ao leite derramado no Rovuma.
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A 
mineradora Montepuez 

Ruby Mining (MRM) 

vai leiloar entre 12 e 17 

do mês em curso, em 

Singapura, Rubi, uma pedra pre-

ciosa explorada em Montepuez, 

na província de Cabo Delgado.

Falando na manhã da última 

terça-feira, em Maputo, diante 

de jornalistas, o Director Execu-

tivo da GEMFIELDS (empresa 

accionista da MRM), Ian Hare-

bottle, não revelou o volume a ser 

levado alegando que “as regras 

do mercado proíbem-nos de di-

vulgar, sob pena de inundarmos”, 

mas garantiu que serão conheci-

dos após o acto, entre 18 e 19 do 

mesmo mês. 

Mesmo sem avançar dados con-

cretos, Harebottle revelou que, 

até Dezembro de 2013, a com-

panhia já tinha recolhido cerca 

de sete carates, em 1.6 milhão de 

terra removida, mas que “não va-

mos levar todos estes carates para 

o leilão”, frisou.

Harebottle explicou que o desejo 

da sua companhia é apresentar 

resultados positivos porque “tra-

balhamos com transparência”, 

garantindo que “a MRM será 

uma das maiores contribuintes 

do país” e promete devolver cada 

cêntimo de venda a Moçambique.

A MRM diz que a sua estratégia 

de venda está ligada com a pro-

moção do país, por isso “em cada 

rubi a ser vendido será eviden-

ciado o nome do país de origem: 

Moçambique”.

Segundo o dirigente da GEM-

FIELDS, em dois anos de ex-

istência (desde 2012), a MRM 

investiu cerca de USD 30 mil-

hões e pretende explorar uma 

área de 100 a 200 hectares, num 

período de 25 a 30 anos.

Para descrever o possível sucesso 

do projecto, Harebottle dá exem-

plo da Zâmbia, onde explora Co-

bre e Esmeraldas.

“A Mina de Cobre que explora-

mos na Zâmbia quando estava 

nas mãos do governo não rendia o 

suficiente, mas desde que passou 

a ser gerido pelo GEMFIELDS, 

o Estado rendeu muito porque 

passamos a pagar impostos”.

O projecto está na fase ex-

ploratória, estando dividido em 

quatro fases e empregando mais 

de 600 trabalhadores, dos quais 

98% nacionais.

Harebottle afirma que o inves-

timento da sua companhia está 

destinado às sociedades e ao 

ambiente porque, de um lado, “o 

nosso objectivo é formar o outro 

a ser também capaz de desen-

volver este trabalho” e do outro, 

não pretendemos criar problemas 

ambientais por isso “prometemos 

deixar a terra da melhor forma 

possível”.

“Vamos trabalhar com as comu-

nidades de modo a desenvolver 

projectos sustentáveis em médio 

e longo prazo para que possam 

assumi-los, mas faremos tudo em 

consonância com a legislação”, 

concluiu a fonte.

Em relação ao relacionamento 

com as comunidades locais, a 

MRM diz que existiram “peque-

nos conflitos” devido à existência 

de machambas, mas foram “ultra-

passados”.

A MRM acrescenta que é o seu 

desejo ser fornecido 95% do eq-

uipamento que utiliza por Peque-

nas e Médias Empresas locais. 

Entretanto, “não há qualidade”, 

mas temos um da área geológica.

Ian Harebottle terminou a sua 

abordagem rematando: “quem 

não estiver abraçado com este 

projecto não é patriótico ou não 

sabe nada sobre as pedras precio-

sas”.

De recordar que a GEMFIELDS 

é uma empresa proprietária da 

Montepuez Ruby Mining. A 

Montepuez Ruby Mining é 

presidida por Samora Machel 

Júnior, com Raimundo Pachinu-

apa como Gestor dos Assuntos 

Corporativos, Sanjay Kumar na 

gestão do projecto, Saul Muchine 

como Director Residente e As-

ghar Fakhraleali como Director 

Não Executivo.
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MRM leiloa Rubi

Por Abílio Maolela
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O 
processo de recolha de da-

dos através de um questio-

nário entregue a diversas 

empresas, pela KPMG 

Moçambique SA, já iniciou com 

vista ao apuramento das “100 

Maiores Empresas de Moçambi-

que” em exercício das suas activida-

des no ano de 2013. 

Esta iniciativa vai contar para a 

16ª edição, e desde a sua concep-

ção, o ranking sempre teve como 

objectivo divulgar o desempenho 

empresarial nos vários sectores da 

economia. Como tal, vários crité-

rios são usados para se alcançar a 

maior empresa de Moçambique 

nomeadamente volume de negó-

cios, maior capital privado moçam-

bicano, maior empresa por ordem 

de capitais próprios, maior subida 

no ranking em relação a edição 

anterior, maior entrada nas 100 

maiores, melhor empresa do ano e 

finalmente o reconhecimento das 

empresas que lideram os respecti-

vos sectores de actividades de acor-

do com o volume de negócios.  

Para a edição 2014, a grande no-

vidade será a relevância dada às 

Pequenas e Médias Empresas 

KPMG na busca das 100 Maiores Empresas de Moçambique
Por Nélia Jamaldine

(PMEs), que pela primeira vez en-

tram no ranking das instituições 

com a mesma categoria de PME. 

Assim sendo, será analisado o vo-

lume de negócios, será premiada a 

pequena melhor empresa, a média 

empresa com maior volume de ne-

gócios e, consequentemente, será 

distinguida a média melhor em-

presa assim também as melhores 

empresas por cada sector de acti-

vidade.

Durante a conferência de imprensa, 

o Director Geral da KPMG, Fili-

pe Mandlate, referiu que a selecção 

das empresas que responderam aos 

questionários que diagnosticam 

o estado de saúde institucional é 

notável através da transparência, 

credibilidade, crescimento do nível 

de competitividade, assim como o 

fornecimento de uma ferramenta 

de análise e tomada de decisões dos 

gestores empresariais e aos interes-

sados no mercado nacional.

Mandlate acrescentou ainda que 

o ranking da “Melhor Empresa 

de Moçambique” é feito a partir 

das que constam nas 100 Maiores 

Empresas de Moçambique e visa 

essencialmente destacar a entida-

de com o melhor desempenho fi-

nanceiro do ano em análise, tendo 

em vista o crescimento do volume 

de negócio, autonomia financeira, 

rentabilidade do volume de negó-

cios, de capitais próprios e líquidos, 

sendo que as concorrentes serão 

pontuadas de um a cem.

Referir que a KPMG a nível nacio-

nal é pioneira na realização de pes-

quisas do género em instituições do 

ramo como forma de fornecer um 

guião para o sector empresarial lo-

cal assim como também estrangei-

ro, permitindo-lhe ter uma noção 

clara do empresariado e dos diver-

sos sectores de actividade existentes 

no país.

Vinte escolas primárias e 

secundárias pertencentes 

às cidades de Maputo e 

província beneficiaram-se 

durante uma semana da Campa-

nha sobre Segurança Rodoviária, 

na sua quarta edição, promovida 

pela seguradora Ímpar em parceria 

com o Departamento de Trânsito 

do Comando Geral da Polícia da 

República de Moçambique (PRM) 

e o Instituto de Transportes Terres-

tres e Rodoviários de Moçambique 

(INATTER).

Inserido no programa de responsa-

bilidade social do Millennium bim 

“Mais Moçambique pra Mim”, e na 

semana Global das Nações Unidas 

para a Segurança Rodoviária, o re-

ferido programa teve o seu encer-

ramento na passada quarta-feira, 

28 de Maio, do ano em curso, na 

Escola Comunitária Imaculada da 

Conceição, situada no Bairro de 

Hulene.

Esta iniciativa de actividades de 

prevenção da sinistralidade rodo-

viária tem como objectivo dinami-

zar projectos que visam promover, 

apoiar e incentivar a educação, as-

sim como sensibilizar a população 

Ímpar encerra campanha sobre segurança rodoviária 2014
Por Nélia Jamaldine

em geral e os jovens em particular, 

nos cuidados que devem ter no seu 

quotidiano, como forma de preve-

nir o maior causador de perdas de 

vidas humanas nas estradas, os aci-

dentes rodoviários. 

Não ocasião, o Chefe dos Serviços 

da Área de Produção da Ímpar, 

Momade Ali Mucessa, referiu ser 

uma mais-valia para a instituição 

dar o seu contributo para redução 

da sinistralidade em Moçambique. 

Mucessa acrescentou ainda que é 

muito importante abraçar iniciati-

vas do género de forma activa como 

forma de promover uma verdadeira 

cultura de segurança, sensibilizando 

os jovens a primarem por compor-

tamentos responsáveis que podem 

salvar vidas. 

Por seu turno, o representante da 

PRM, José Gabriel Nhamtumbo, 

frisou a necessidade de activida-

des idênticas, urgentes e imediatas 

como forma de abordar assuntos 

relacionados com as rodovias ou 

vias de acesso aos peões, pois tem 

se vivido momentos de luto e dor 

por perdas humanas e materiais nas 

estradas do país.

Entretanto, à semelhança das edi-

ções anteriores, nas escolas abran-

gidas pelo projecto, foram proferi-

das palestras abordando a temática 

da prevenção rodoviária, com espe-

cial atenção aos alunos mais velhos, 

que receberam informações claras e 

pertinentes para que possam ajudar 

os mais novos a atravessar a estrada, 

nos horários de entrada e saída.

Lembrar que a campanha acima 

referida teve o seu pontapé de sa-

ída com os alunos e corpo pedagó-

gico da Escola Primária Completa 

Gwaza Muthini, na Matola. Re-

ferir que este projecto já abrangeu 

acima de trinta mil alunos de se-

tenta escolas diferentes.

Volume de negócios, maior capital privado moçambicano, maior empresa por ordem de capitais próprios, maior subida no ranking em relação a 
edição anterior, maior entrada nas 100 maiores voltam a serem os critérios fundamentais na escolha das 100 melhores empresas

Seguradora Ímpar em (PRM) e (INATTER) alfabetizam  pupilos de 20 escolas primárias pertecentes às cidades de Maputo e Matola  
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“Mais Moçambique pra Mim” 

é a campanha de responsabi-

lidade social do banco Mil-

lennium bim que inaugurou 

recentemente mais dois fontaná-

rios nos distritos de Furancungo e 

Mandimba, nas províncias Tete e 

Niassa respectivamente.

Tendo em conta a realidade do 

país, em que o acesso à água potá-

vel continua a ser um problema que 

afecta sobretudo as populações das 

zonas rurais, que muitas vezes têm 

de percorrer vários quilómetros 

à procura de fontes de água, esta 

contribuição o Millennium bim 

garante o abastecimento de água 

com qualidade às comunidades 

destes locais.

De forma a combater este flagelo, 

o Millennium bim tem desempe-

nhado um papel activo através do 

seu programa de responsabilida-

de social, “Mais Moçambique pra 

Mim”, o qual tem como um dos 

Campanha inaugura fontanários 
em Tete e Niassa

seus grandes objectivos imple-

mentar, construir e proporcionar a 

execução de projectos que vão de 

encontro com o bem-estar das co-

munidades, contribuindo de forma 

efectiva para a melhoria das condi-

ções de vida das populações. 

Desde a sua criação, em 2006, 

“Mais Moçambique pra Mim” 

tem levado água potável a vários 

distritos do país de forma a prover 

as populações com maior acesso a 

fontes de água, desenvolvendo es-

forços de forma a garantir “Mais 

Água para Todos”.Edson Bernardo

Através da promoção 

dos valores huma-

nos, desenvolven-

do competências, 

a Fundação José Ibraimo 

Abudo ( JIA) foi recente-

mente oficializada. Criada 

em 2013, a fundação está 

sediada na Cidade de An-

goche, na Província de 

Nampula, com a finalidade 

de promover o desenvol-

vimento sócio-económico 

e científico a partir da im-

plementação de projectos 

sociais, de educação, ensino 

técnico-profissional, saúde e 

desporto.

Entretanto, esta iniciativa 

pretende, através da forma-

ção e capacitação profissio-

nal nas áreas acima referidas, 

impulsionar o desenvolvi-

Fundação JIA faz 
crescer Angoche

mento nas comunidades ru-

rais e urbanas carenciadas de 

Angoche. A Fundação preten-

de ainda tornar-se uma insti-

tuição de relevância naquela 

parte do país, assim como a 

nível nacional, desenvolven-

do mecanismos e acções que 

buscam o desenvolvimento 

sócio-científico, técnico-

-profissional e económico. 

Referir que a referida institui-

ção de formação profissional 

compromete-se a trilhar seus 

caminhos de partilha de co-

nhecimento com seus utentes 

e manter um relacionamento 

de acordo com os valores e 

regras de integridade e ho-

nestidade preconcebidas pelas 

sociedades para que haja uma 

convivência saudável e pro-

missora entre as partes.

Nélia Jamaldine

O 
envolvimento dos ho-

mens em acções e inicia-

tivas que busquem a efec-

tiva igualdade de género 

em todas as esferas da sociedade 

tem se mostrado cada vez mais 

relevante.

Face a esta realidade, nasceu em 

Moçambique o Instituto Fanelo 

Ya Mina (FYM), que é uma orga-

nização da sociedade civil moçam-

bicana, associada ao movimento 

das mulheres com vista a envolver 

os homens como parceiros e agen-

tes para a mudança, como forma 

FYM envolve homens em acções 
de igualdade de género
Por Nélia Jamaldine

de promover a igualdade de géne-

ro, justiça social e bem-estar para 

todos.

A MYM pretende através do seu 

trabalho catalisar esforços nacio-

nais de advocacia, activismo, par-

tilha de recursos e conhecimentos 

para que se alcance um estágio em 

que as gerações vindouras de ra-

pazes e raparigas cresçam numa 

sociedade de igualdade de género, 

na qual a justiça social, partilha de 

responsabilidades e de oportuni-

dades assim como o respeito mú-

tuo sejam a norma.

Entretanto, a plataforma de acção 

do referido instituto é composta 

por 41 organizações parceiras in-

cluindo o Governo e Sociedade 

Civil. Todavia, a Fanelo Ya Mina 

faz uma abordagem abrangente, 

envolvendo a natureza na vertente 

ecologia de uma forma transpa-

rente e sincronizante.

Referir que nas suas actividades 

estão inclusos workshops com 

grupos de discussões com ho-

mens, formação de organizações 

da sociedade civil em abordagens 

transformativas de género, de-

senvolvimento e disseminação de 

campanhas públicas.

Com o objectivo de abraçar 

ainda mais a moçambi-

canidade e ser o espelho 

da realidade nacional, a 

Multichoice Moçambique lançou 

recentemente, e pela primeira vez, 

uma campanha exclusivamente 

moçambicana, produzida em Mo-

çambique, com actores moçambi-

canos.

Com números cada vez maiores de 

clientes e com produtos de interes-

se do telespectador moçambicano, 

a DStv decidiu, depois de muito 

estudo, que Moçambique merece 

uma campanha que reflicta a rea-

DStv mais moçambicana
lidade do seu povo. A nova cam-

panha da DStv projecta a imagem 

de uma família moçambicana, 

composta por um pai, o chefe da 

família, uma mãe, a dona de casa, 

e os seus dois filhos, em que cada 

um se identifica com pelo menos 

um canal e programa oferecidos 

pela DStv. “Esta família vai servir 

de base de toda a comunicação em 

2014/2015, e pretende evidenciar 

que estamos e queremos conti-

nuar a estar presentes em todos 

os momentos de entretenimento 

que ajudam a relaxar; nas garga-

lhadas que alegram o dia-a-dia; 

nos grandes acontecimentos que 

juntam a família inteira; nos risos 

e nas emoções; na aprendizagem e 

na diversão de manhã até à noite. 

Nós levamos alegria e juntamo-

-nos à família, a vocês!” Disse na 

ocasião a Directora de Marketing 

da DStv em Moçambique, Jonia 

Presado.

A DStv está hoje disponível para 

todos os segmentos da família 

moçambicana, satisfazendo todos 

os bolsos e demais preferências em 

termo de gênero televisivo, sendo 

assim um complemento no quoti-

diano dos seus subscritores.

Desde1996 que a DStv está no 

mercado moçambicano sob a pre-

missa trazer a diferença para a te-

levisão moçambicana. “E este de-

sejo permanece e é para cumpri-lo 

que a MultiChoice tem  trabalha-

do arduamente através da melho-

ria da sua tecnologia, acréscimo de 

canais mais preferidos pelos mo-

çambicanos”, disse Presado.

Dando seguimento ao anúncio da 

nova campanha, a DStv lançou 

igualmente uma nova campanha 

alusiva ao Mundial 2014. Sendo 

que esta será a única plataforma 

que irá transmitir oficialmente 

todos os jogos desta competição. 

Através de elevado investimento 

em infra-estruturas de suporte, via 

canais super sport que vão trans-

mitir os sessenta e quatro jogos 

deste Campeonato de Futebol, 

Jonia Presado disse: “é com gran-

de orgulho que a DStv é a única 

operadora que transmite oficial-

mente todos os jogos desta com-

petição. Mais uma vez, estamos na 

vanguarda e com uma oferta de 

conteúdos desportivos única, des-

tacando-nos de toda a concorrên-

cia que não transmitirá todos os 

jogos do Mundial. Vamos, assim, 

agitar os corações dos amantes 

de futebol, com ritmos intensos e 

brasileiros”.

Por Edson Bernardo

fontanários  
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“Sete Pecados” e “Boleia Afri-

cana” são os títulos dos CDs 

do músico moçambicano, 

Stewart Sukuma, lançados 

nesta sexta-feira, 6 de Junho do ano 

em curso, no Hotel Polana. Nomes 

sonantes da música nacional e es-

trangeira irão subir ao palco com o 

autor de Ulombe nomeadamente 

Jimmy Dludlu, Oliver Mtukudzi, 

Luís Represas, Cuca Roseta, Ma-

ria Berasarte com a participação 

especial da Banda Nkhuvu, Nelton 

e Pappy Miranda, Sheila Jesuíta, 

Costa Neto, Naldo Ngoka, Simão 

Nhacule, Bernardo Domingos, Si-

zaquel Matchombe e Valter Mabas. 

Esta colectânea é composta por 

Stewart Sukuma lança CD duplo
Por Nélia Jamaldine

uma mistura de ritmos nacionais 

e africanos sendo que “Sete Peca-

dos” privilegia a identidade cultural 

africana, valores e ritmos e nes-

te podem ser ouvidas músicas em 

diferentes línguas, enquanto que 

“Boleia Africana” faz uma passa-

gem por Brasil, Portugal, Espanha, 

Índia e Senegal, trazendo sonorida-

des diferentes em momentos ainda 

mais diversificados.

Em conferência de imprensa, o au-

tor de “Julieta” referiu ser este um 

momento especial na sua vida e 

carreira, pois o lançamento do CD 

duplo não só será um ponto de en-

contro apenas para a realização do 

espectáculo, mas também para par-

tilha da amizade.

Por seu turno, o músico português 

Luís Represas disse que a músi-

ca representa para a classe a vida, 

a identidade do artista e todos os 

momentos e acontecimentos pelos 

mesmos vividos fazem parte da sua 

história e o definem como cidadão 

do mundo independentemente de 

qualquer convicção social.

Referir que entre 100 a 150 pesso-

as estão envolvidas na produção do 

lançamento deste CD duplo, com 

uma movimentação de arte, gastro-

nomia e cultura denominada “Ce-

lebrando Moçambique” promovida 

pela estância hoteleira que vai ser 

palco do espectáculo.

O 
Instituto Superior de Tec-

nologia e Gestão (ISTEG) 

inaugurou, no dia 30 de 

Maio, o seu ciclo de gra-

duações, com o lançamento para 

o mercado de emprego de 78 dos 

seus estudantes que concluíram os 

seus respectivos cursos com sucesso.

Os recém-graduados estavam dis-

tribuídos em dez cursos, sendo o 

de Direito, com 27 estudantes, o 

que o maior número lançou para o 

mercado.

Os outros graduados vieram dos 

cursos de Contabilidade e Audi-

toria (16); Informática de Gestão 

(10); Gestão de Empresas (9); Eco-

nomia Monetária e de Seguros (3); 

Gestão Turística (2); Gestão Fi-

nanceira e Bancária (2); Psicologia 

Social e do Trabalho (4); e Gestão 

de Recursos Humanos (2).

Para além do Chanceler e funda-

dor daquela instituição, Domingos 

Tivane, a cerimónia de graduação 

contou com a presença do Minis-

tro da Educação, Augusto Jone, em 

representação do Presidente da Re-

pública, Armando Guebuza, bem 

como do Presidente do Conselho 

Constitucional, Hermenegildo Ga-

ISTEG inaugura ciclos de graduação
mito, do antigo Primeiro-Ministro 

Aires Ali, e outras individualidades 

do governo e do sector privado.

Estiveram também presentes anti-

gos governantes, tais como são os 

casos de Tomás Salomão e Paulo 

Zucula, ambos antigos Ministros 

dos Transportes e Comunicações. 

Numa mensagem dirigida aos 

recém-graduados, o Reitor do 

ISTEG, Inocente Mutimucuio, 

recorreu às palavras do antigo Pri-

meiro Ministro Britânico, Wins-

ton Churchill, quando em plena II 

Guerra Mundial, em 1941, disse a 

um grupo de estudantes: “Nunca se 

rendam a nada, apenas à honra e ao 

bom senso. Que nunca se vergam à 

força dos outros, por mais esmaga-

dora que possa parecer”. 

Era um chamamento aos gradua-

dos para enfrentarem a vida pós-

-estudantil com firmeza e determi-

nação.

Numa outra passagem do seu dis-

curso, o Reitor do ISTEG citou 

Michael Dell, fundador da com-

panhia Dell Computers, quando 

falava a finalistas da Universidade 

do Texas, em Austin, nos Estados 

Unidos, em 2003.

“Não percam muito tempo à pro-

cura da oportunidade perfeita, 

senão perdem a oportunidade cer-

ta. Reconheçam que vão falhar e 

consciencializem-se de que haverá 

obstáculos. Vão aprender com os 

vossos próprios erros e com os erros 

dos outros, pois aprende-se muito 

pouco com o sucesso”.

O ISTEG nasceu em 2008, e se-

gundo o seu Reitor, os cursos lec-

cionados na instituição visam dotar 

os estudantes com ferramentas que 

lhes permitam obter melhores re-

sultados não só como trabalhado-

res, mas também como potenciais 

criadores de auto-emprego.

O tema da qualidade do ensino, 

na sua relação com o mercado do 

trabalho, foi o centro do discurso 

académico proferido na ocasião por 

Teodoro Waty, Professor de Direi-

to e Presidente da Comissão dos 

Assuntos Constitucionais, Direitos 

Humanos e de Legalidade da As-

sembleia da República.

No seu discurso, Waty sublinhou 

que para os recém-graduados, 

aquele marco era apenas o começo 

de uma nova fase das suas vidas, 

onde o esforço por aprender mais 

deverá ser uma preocupação cons-

tante.   
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“Sete Pecados” e “Boleia Africana” no Hotel Polana


