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“A Frelimo 
não está 

preparada 
para sair do 

poder”

João Pereira antevê modelo Zimbabwe caso o partido perca eleições
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Dezassete meses de con-
frontos tiveram o seu epí-
logo formal, esta semana, 
na Assembleia da Repú-

blica, com a ratificação do Acordo 
de “cessação de hostilidades” entre 
o Governo e a Renamo, num de-
talhe de última hora introduzido 
por Afonso Dhlakama a partir da 
serra da Gorongosa.

Depois do “sim” de Guebuza à pro-

posta mediada por Matteo Zuppi 

da Comunidade de Sant’ Egideo 

e musculada logisticamente por 

Carlo Calenda, o vice-ministro 

italiano, Dhlakama aceitou final-

mente “descer da montanha” e vir 

à capital, para “o aperto de mão, as 

fotografias e o champagne”, como 

havia prometido semanas antes ao 

nosso jornal. O SAVANA esteve 

no percurso do líder em direcção 

a Maputo.

A 4 de Setembro, pelas 11:25 

horas, Dhlakama aparecia no tri-

lho em direcção à “academia da 

revolução”(da Renamo), 318 dias 

depois de o mesmo local ter sido 

fustigado por fogo de artilharia das 

forças governamentais, e que de-

terminaram o refúgio do líder da 

Renamo no que ficou conhecido 

como “parte incerta”.

Bem disposto e relaxado, Dhlaka-

ma deixou passar os primeiros car-

ros da comitiva diplomática que o 

foi buscar a Satunjira, para se apro-

ximar com um grupo de apoiantes, 

homens e mulheres todos trajando 

roupas civis. O tal “malandro” de 

que falou Dhlakama teria algu-

ma dificuldade em fazer fogo no 

local sem atingir populares e os 

próprios diplomatas: Thuso Ra-

modimoosi do Botswana, Douglas 

Griffiths dos Estados Unidos,  Jo-

ana Kuenssberg da Grã-Bretanha, 

Roberto Vellano de Itália e José 

Augusto Duarte de Portugal. “No 

more war” (não mais guerra), re-

Dhlakama regressa em apoteose

Os banhos de multidão do mal-amado
Por Fernando Lima*

petiu em inglês escorreito para 

que os diplomatas o ouvissem 

bem, para logo apelar a mais in-

vestimentos para Moçambique. 

Os primeiros jornalistas chegam 

ao local e querem saber “como se 

sente o presidente?”. “Estou bem, 

vocês podem ver, uma serra bonita, 

todo este verde, os rios, esta natu-

reza…”, Dhlakama emociona-se 

por uns segundos para recordar 

o isolamento em que viveu quase 

dois anos em Satunjira, primeiro, e 

depois, mais para o topo da mon-

tanha.
Dhlakama e as motos
O encontro no fim-de-semana 

anterior decorreu sensivelmen-

te no mesmo local, pelo que o 

líder da Renamo nunca deixou 

aproximar do seu último refúgio 

ninguém que não fosse da sua 

confiança. Um grupo ruidoso de 

dezenas de “batedores de mo-

torizada” confundiu a escolta da 

polícia, nunca deixando perceber 

por antecipação onde de facto se 

daria a aparição de Dhlakama. 

Aliás, a aparente frescura do líder 

da Renamo sugere que uma parte 

do seu percurso tenha sido feito de 

motorizada. Durante a guerra, nos 

anos 80, Dhlakama escapou a vá-

rios ataques das forças combinadas 

dos exércitos de Moçambique e 

Zimbabwe conduzindo uma moto 

todo terreno.

Da Renamo mesmo, para “aquele 

longo abraço”, só estava Ivone So-

ares, a jovem deputada que esteve 

envolvida (e muito empenhada) no 

“forcing” final para tirar Dhlakama 

da montanha. Quer nos meios 

diplomáticos, quer entre os me-

diadores moçambicanos, havia a 

sensação de que, na fase final das 

negociações, havia “alguns interes-

ses” a fazer prolongar a estadia na 

“parte incerta” e, por isso, Soares, 

uma “viciada” nas postagens no 

“facebook”, talvez não tenha todas 

as palmas disponíveis para a sua 

iniciativa e exposição mediática.

Mas foi ela que toda a manhã de 

quinta-feira mediou as “conversas” 

entre a serra e a modesta sede da 

Renamo na vila da Gorongosa, 

uma casa de madeira e zinco num 

bairro popular da ex-vila Paiva, 

numa longa espera de quase três 

horas, depois de uma noite no 

acampamento do Chitengo, no 

Parque Nacional da Gorongosa, 40 

quilómetros para sul. Os embaixa-

dores olhavam de soslaio os reló-

gios, pois era suposto que o turbo-

-hélice que deixaram no Chimoio, 

na tarde anterior, estivesse de rodas 

no ar pelas 12:30 horas. 

A caravana de diplomatas, jor-

nalistas, polícias e apoiantes da 

Renamo começa a movimentar-

-se por volta das 10:00 horas. Um 

percurso demasiado curto, apenas 

até ao cruzamento da EN1 com a 

estrada de terra batida que vai para 

Vunduzi, Casa Banana, Cavalo, 

Inhaminga. Ahmad Hassan, o 

controverso comandante da FIR, a 

partir de um jipe indiano de vidros 

fumados e sem marcas institucio-

nais, parece comandar as opera-

ções através de um telemóvel que 

maneja nervosamente. É o seu car-

ro que faz de “lebre” até Satunjira, 

presume-se que no contacto com 

as forças governamentais estacio-

nadas ao longo do percurso e com-

pletamente “invisíveis” aos olhos 

da caravana motorizada que cami-

nha ao encontro de Dhlakama. As 

paragens sucedem-se: Tambarara, 

Mucodza, Tazaronda e finalmen-

te Vunduzi, cerca de 70 quilóme-

tros. Todos os edifícios públicos, 

escolas, postos de saúde fechados, 

mas não destruídos. Casas de po-

pulares, sobretudo celeiros, estão 

destruídos e danificados. Mesmo 

assim, os silos junto à estrada na-

cional estavam em laboração, al-

guns camponeses tinham os seus 

sacos com cereais à beira da estra-

da, à espera dos intermediários da 

comercialização agrícola.

A paisagem, como no comentário 

de Dhlakama, é idílica. Os rios, 

que correm a partir das nascentes 

da montanha, não dão sinal de 

poluição. A serra, a que os natu-

rais  chamavam  “kuguru kuna 

n’gozi”, qualquer coisa de mística 

e perigosa, recebeu depois o nome 

aportuguesado pelo qual a conhe-

cemos até hoje. Os seus videntes e 

curandeiros são famosos, atraindo 

gentes de paragens longínquas, in-

cluindo países vizinhos. 
As tv à espera do líder
À saída de Vunduzi, na bifurcação 

à esquerda para Satunjira, à direita 

para Casa Banana, junto à torre da 

operadora telefónica que manteve 

Dhlakama conectado com o mun-

do, duas equipas de televisão es-

tão de plantão desde as primeiras 

horas do dia. Dhlakama não deve 

estar longe. E não estava mesmo. 

Aqui, desaparece de circulação o 

comandante Hassan. Carlos Run-

go, um general de polícia que inte-

grava a comitiva num jipe indiano 

cor de vinho, onde estava também 

o director da PIC de Sofala, junta-

-se aos diplomatas para saudar 

Dhlakama e apresentar-se como 

“o responsável pela sua segurança”. 

Rungo tem direito a tratamento 

de “camarada”, misto de ironia e 

algum relaxe.

Da mata, em redor do trilho, aos 

poucos saem pelo menos duas 

dezenas de guardas da Renamo: 

fardas verde escuro, demasiado 

grandes para os corpos franzinos e 

secos dos homens e mulheres que 

os envergam, cinturões enormes, 

botas da construção civil, daquelas 

de biqueira de aço (provavelmente 

o melhor que o logístico italiano 

encontrou na zona centro). Boinas 

pretas e óculos escuros, rivalizando 

com o visual dos GOE (Grupos 

de Operações Especiais), grupo da 

polícia treinado na Índia que usa 

igualmente gorros passa-monta-

nhas, apenas com orifícios para a 

boca e olhos. As semi-automáticas 

fariam corar de orgulho o agora 

defunto Kalashnikov. Velhinhas 

e de coronhas carcomidas, mes-

mo assim aparentando operacio-

nalidade efectiva. Os guardas, de 

estatura meã, são particularmente 

escuros, cor atribuída à reflexão so-

lar no topo da montanha, a mesma 

tonalidade que Dhlakama ostenta-

va quando se recenseou no princí-

pio de Maio.

Depois das efusividades, dos re-

encontros e alguns galhardetes, 

Dhlakama baralha as cartas e re-

compõe a caravana à sua maneira. 

Não entra nem no carro protocolar 

da governadora de Manica, nem 

no “Land Cruizer” da embaixada 

italiana. Tem a sua própria cabine 

dupla e senta-se ao lado do “moto-

rista confiado” vindo da Zambézia 
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Despedida de DHL em Mucodza

Dhlakama saúda a multidão na Gorongosa sob o “olhar de Nyusi
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e três guarda-costas no banco de 

trás. À frente e na traseira, mais 

duas cabines duplas com guardas 

da Renamo. Só depois vem a co-

luna diplomática escolhida por 

Dhlakama. Ivone Soares viaja ao 

lado de Roberto Vellano. O di-

plomata italiano serviu em Mo-

çambique ao tempo do embaixa-

dor Incisa di Camerana, tendo-o 

acompanhado num temerário voo 

à Gorongosa em 1992, ainda antes 

do cessar-fogo, para assegurar que 

os homens da Renamo atingissem 

Maputo com “logística apropriada” 

e não como um “grupo de maltra-

pilhos”, como pretendia o governo. 

O mini-bus reservado aos guardas, 

que deveriam estar a civil e desar-

mados, roda vazio na poeira da 

caravana. Na primeira “paragem 

forçada”, em Mucodza, a popula-

ção, não mais de uma centena de 

camponeses, canta qualquer coisa 

como: “obrigado pela salvação, vai 

a pensar em nós. As velhas dançam 

sozinhas, num frenesim próximo 

da alucinação. O dialecto é “chidu-

ma”, uma mistura de manica/báruè 

e sena.

Até à estrada de alcatrão os episó-

dios de júbilo popular repetiram-

-se. À falta de bandeiras, as mulhe-

res agitavam capulanas com a cara 

de Dhlakama. Na Gorongosa foi a 

apoteose. A EN1 paralisou. Uma 

enorme fila de camiões-cavalo foi 

forçada a encostar às bermas. “Eu 

vi, o nosso pai está vivo”, era o 

comentário mais usual. Depois as 

pessoas abraçavam-se, os mais ve-

lhos em lágrimas, para dançarem 

de seguida um qualquer ritual de 

saudação. Dhlakama tenta ensaiar 

um comício, mesmo sem ampli-

ficação sonora. No Púnguè, mais 

a sul, novo banho de multidão. O 

meu motorista de ocasião, perten-

cente a uma instituição do Estado 

que não me quis revelar o nome, já 

não consegue conter o entusiasmo: 

“isto é melhor que a Presidência 

Aberta do Guebuza”.

De banho em banho
De Vundúzi ao Chimoio, passan-
do pelo Inchope, são qualquer coi-
sa como 210 quilómetros. Dhlaka-
ma complica o tráfego ao parar 
num hotel local para mudança de 
indumentária. Troca a camisa de 
riscas talismã por um terno escu-
ro e gravata cinza. Os empregados 
interrompem o serviço aos clien-
tes para ficarem de caras grudadas 
aos vidros da recepção. Lá fora, 
um mar de gente está em delírio. 
A Renamo bem tentou reservar a 
praça da Independência para um 

comício de apresentação. Sem su-
cesso. À falta de melhor, serviu o 
terreno capinado em frente à casa 
apalaçada, de muros lilazes, de um 
dos poderosos de Chimoio. A apa-
relhagem sonora complica as apre-
sentações. Os habituais 4x4 com 
bandeiras da Frelimo passam ao 
lado do comício e acenam à mul-
tidão. A segurança impacienta-se. 
Está tudo terrivelmente atrasado. 
Dhlakama vai chegar a Maputo 
já de noite. No meu carro, o tal 
que pertence ao Estado, um velho 
CD de Lindomar Castilho, cantor 
proscrito na rádio oficial, não se 
cansa de falar em “camas separa-
das” por causa de um qualquer mal 
sucedido romance de amor.
Finalmente, o aeroporto. O chefe 
da polícia local supervisiona pes-
soalmente o embarque das armas 
em contentor selado no porão do 
Embraer 120 da Mex. Os guardas 

da Renamo prepa-
ram-se para entrar no 
avião. É a primeira 
vez que vão fazer a 
viagem. Os sacos de 
viagem a cheirar a 
novo, mais uma aqui-
sição de emergência 
num “chunga moyo” 
local, têm as insíg-
nias contrafeitas de 
uma grande marca 
desportiva. “Não se 
preocupem, vai che-
gar tudo a Maputo”, 
diz o despachante, 
tentando afivelar o ar 
mais tranquilizador 
do mundo. Por causa 
do lugar para o ge-
neral Rungo, há um 
guarda que fica de 
fora (o plano de voo 
dizia 20). Vai no dia 

seguinte.
Dhlakama emerge da acanhada 
sala vip com ar descontraído. Não 
há protocolos, dignitários locais 
ou filas perfiladas para apertos de 
mão. Despede-se dos jornalistas, 
agradece ao motorista e manda-o 
fazer um pagamento para um fa-
miliar na cidade da Beira.  
Às 16:30 horas, o líder da Renamo 
descolava do Chimoio, rumo às 
luzes da capital, cinco anos depois 
de a ter deixado rumo ao auto-exí-
lio em Nampula. “A democracia 
tem preço”, disse no dia seguinte, 
no conforto dos mármores da sala 
onde rubricou o cessar das hos-
tilidades. Onde apertou a mão a 
Guebuza e bebeu espumante em 
nome da paz.

*Com a contribuição de André 
Catueira Fe
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Embarque dos guardas da Renamo em Chimoio

A nossa última edição foi finalisada 

bem para além do deadline habitual, 

a hora de fecho que nos é imposta por 

imprimirmos longe, para darmos a 

qualidade que nos merecem leitores e 

anunciantes.

Conseguimos uma moratória de 12 

horas na gráfica, para termos a con-

firmação que DHL( o nosso nome de 

código para Dhlakama) saia da parte 

incerta a “horas decentes”. Tal como a 

Presidência que só accionou os con-

vites para a cerimónia de sexta, após 

a confirmação do aparecimento de 

DHL, montámos, plano B, até plano 

C, o que significava que se não hou-

vesse fotos da “parte incerta” lá teria 

de avançar uma foto de arquivo com a 

famosa camisa às riscas, ou uma capa 

impressa localmente, com o corpo do 

jornal feito do outro lado da fronteira.

O texto já estava pronto. Era só ajus-

tar os últimos promenores introduzi-

dos no computador por cima de um 

capot das inúmeras viaturas da cara-

vana de Vunduzi. DHL apareceu em 

cima do deadline (linha de morte). 

Em 15 minutos, graças à tecnologia 

do guru Steve Jobs e à operadora ce-

lular do mato, texto e mais de 10 fotos 

com boa resolução chegavam a Ma-

puto. Graças aos gráficos, aos editores 

de plantão e ao vírus (em vias de ex-

tinção) de se gostar de fazer jornalis-

mo no fio da navalha, o final da edição 

estava no satélite, na nuvem como se 

diz em português, antes da uma.

Às 14.03h, o meu ipad (publicidade à 

parte) recebia, a partir de Maputo, o 

PDF com a edição integral do jornal 

do dia seguinte.

Ainda no meio da poeira da estrada 

de Vunduzi.

Viva o deus tecno!  F.L. 

Deadline e tecnologia
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“Estou, ainda estou no aero-
porto, estamos à espera do 
´Obama de Moçambique`, 
ele é o único, não há outro”, 

gritava, ao celular, um simpatizan-
te da Renamo, cinco horas após ter 
chegado ao Aeroporto Internacio-
nal de Maputo, para ver o líder do 
movimento, Afonso Dhlakama, no 
seu regresso, passados cinco anos 
depois de ter deixado a capital do 
país.

Como o homem do telefonema, 

centenas de fervorosos militantes 

da “perdiz”, o símbolo da Renamo, 

maioritariamente trajando cami-

setes com uma foto já antiga de 

Afonso Dhlakama, ignoraram o ca-

lor inóspito que abafava o átrio que 

dá acesso à sala VIP do Aeropor-

to Internacional de Maputo, para 

aguardar pela chegada do presiden-

te do principal partido da oposição 

moçambicana, na quinta-feira da 

semana passada.

Nem as tentativas dos membros da 

Polícia da República de Moçambi-

que (PRM) de montar um cordão 

de segurança à entrada do recinto 

reservado às “personalidades” impe-

diram a multidão de se chegar mais 

perto.

“A polícia é gente como nós, vocês 

são pessoas, tal como nós”, ouviu-

-se um dos jovens “renamistas”, a 

tentar embalar os “cinzentinhos” na 

euforia pelo esperado desembarque 

de Afonso Dhlakama.

Além do “messias”, para os mem-

bros da Renamo, os heróis do dia 

eram outros. Os guardas de verde 

azeitona do líder. Mal chegaram ao 

Aeroporto, para reforçar a seguran-

ça de Afonso Dhlakama, foram re-

cebidos pela multidão como verda-

deiros ídolos. Muitos simpatizantes 

conseguiram os famosos “selfies”, 

pousando, para a posteridade, com 

os “guarda-costas” do “pai da demo-

cracia”, como o próprio gosta de se 

intitular.   

A presença dos guarda-costas de 

Afonso Dhlakama no aeroporto, 

alguns sem poder disfarçar o as-

pecto de carência com que andam 

equipados, com sapatos de passeio a 

destoar com o caqui militar, satisfez 

o imaginário épico de muitos dos 

adeptos da Renamo. “Isto é que é 

militar, não são as FADM”, soltou 

um jovem, já manifestamente alte-

rado pela mistura de uma mixórdia 

que tirava do bolso, de tempos em 

tempos, e o calor de derreter o osso 

que se fez sentir na quinta-feira úl-

tima. 

No meio da enorme massa humana 

que foi receber Dhlakama, estavam 

lá muitos curiosos, interessados em 

ver pelo próprio olho o “fugitivo” 

mais célebre de Moçambique. Tra-

balhadores do aeroporto, com os 

típicos colectes luminosos, funcio-

nários das Linhas Aéreas de Mo-

çambique e estudantes de várias es-

colas ousaram desafiar o risco de ser 

associado à oposição e não arreda-

ram o pé de uma das alas do edifício 

da sala VIP. Ressalvada, contudo, a 

A longa espera pelo “Obama moçambicano”
“Dhlakama já chegou”, exulta o líder da Renamo, no desembarque em Maputo

Por Ricardo Mudaukana

necessária distância dos membros 

da Renamo, para que não houvesse 

suspeitas de simpatias pelo partido.

Os “sises”, o pessoal dos serviços 

de informação moçambicanos, pois 

claro, também se intrometeram, de 

“penetra”, na festa. “Vi muitos, há 

um que estudou comigo, está aqui 

disfarçado de membro da Renamo”, 

afirmou um jornalista de um órgão 

de comunicação público, destacado 

em serviço para “cobrir Dhlakama”, 

na chegada ao aeroporto.

A presença da palavra “sacrifício” 

na ponta da língua da maioria dos 

simpatizantes do principal partido 

da oposição que foram ao aeropor-

to receber “a perdiz-mor” não deixa 

dúvidas de que será essa a principal 

“mina de ouro” da Renamo, quan-

do o seu líder começar a campanha 

eleitoral.

“Ele é o único que entrega a sua 

própria vida pelo povo moçam-

bicano e pela democracia. A sua 

presença física só vai galvanizar o 

trabalho que o partido já iniciou”, 

disse Eduardo Namburete, um dos 

colaboradores mais próximos de 

Afonso Dhlakama, a uma impro-

visada conferência de imprensa no 

átrio do acesso à sala VIP do Aero-

porto Internacional de Maputo.

De resto, os militantes da perdiz 

presentes no aeroporto elevaram a 

ideia de sacrifício a um dos lemas 

da campanha. “O homem que arris-

cou a sua vida. Vamos todos votar 

no Afonso Dhlakama, não falha 

nada”, lia-se numa das tarjas os-

tentadas pela falange de apoio da 

Renamo.

Apesar da incerteza que ia sen-

do gerada pelos sucessivos atrasos 

na chegada de Dhlakama, a pé ou 

de carro, os militantes da Renamo 

continuavam a afluir ao Aeroporto 

Internacional de Maputo, entoando 

cânticos de apoio e palavras de or-

dem. “Anga Kone wa ku fana nayê”, 

“não há ninguém igual a Dhlaka-

ma”, na língua changane, era um 

dos cânticos mais ouvidos.

“Mabaioneta” e “Bob”
A recepção ao líder da oposição 

também foi, para alguns dos histó-

ricos membros do movimento, um 

momento nostálgico. Ou mesmo 

de catarse. Esteve lá o “mabaione-

ta”, um dos temíveis comandantes 

da guerrilha, que recebeu a sinis-

tra e sugestiva alcunha da corrup-

tela “baioneta” no plural ronga. 

Também foi notável a presença de 

“Bob”, Hermínio Morais no “BI”. 

“Era especialista em sabotar linhas-

-férreas, durante a guerra”, descre-

veu-o, numa confidência aos jorna-

listas, um dos destacados membros 

da Renamo. “Perdeu um dedo em 

serviço”, complementou outro mili-

tante da perdiz. “Não acompanhou 

Dhlakama no regresso ao mato, 

porque fartou-se da guerra, já não 

quer saber”, especulou um outro.

Também se viu o “mabazuka”, que 

operou no sul e terá feito estragos 

no manuseio “de bazooka”. Agora, 

disseram, ocupa-se pela propagan-

da da Renamo na província de Ma-

puto, onde é igualmente membro 

da assembleia provincial.

Já cheguei
Nove horas após a hora inicialmen-

te marcada, aterrou em Maputo o 

líder da Renamo. Foi o delírio e 

também o caos. Como acontece a 

um chefe de Estado, uma menina 

foi encaminhada ao líder, para lhe 

colocar um colar de flores. Os jor-

nalistas de imagem que tinham sido 

acantonados num sítio para poder 

captar a figura do ilustre recém-

-chegado viram-se à nora, porque 

os membros do partido não se con-

tiveram e dirigiram-se ao líder para 

os cumprimentos ainda na sala VIP.

A acompanhá-lo, algumas su-

midades do corpo diplomático 

acreditado em Maputo, como os 

embaixadores dos EUA, Douglas 

Griffiths, Itália, Roberto Vellano, e 

de Portugal, José Augusto Duarte, 

do Botswana, Thuso Ramodimoosi, 

e a da Grã-Bretanha, Joanna kuens-

sberg. Foram eles que transmitiram 

a Dhlakama as garantias do chefe 

de Estado moçambicano, Armando 

Guebuza, de que nada lhe aconte-

cia, se pusesse o pé na “cidade das 

acácias”.

A desordem contaminou a multidão 

que estava à espera fora da sala VIP. 

Até militantes que normalmente se 

entregam a outros mesteres foram 

guarda-costas, para impedir que 

algo acontecesse a Afonso Dhlaka-

ma, mas acabou tudo bem.

“Dhlakama já chegou, o povo de 

Moçambique ganhou, a democracia 

ganhou, Dhlakama trouxe a demo-

cracia”, disse o líder.

Agradecendo, a partir de um “pa-

lanque amador” colocado numa 

carrinha de caixa aberta, os sim-

patizantes do partido, por terem 

permanecido no aeroporto desde a 

manhã, à sua espera, o líder da Re-

namo pediu aos presentes que repi-

tam o apoio nas eleições gerais de 

15 de Outubro.

O líder do principal partido da 

oposição moçambicana recordou a 

rejeição inicial pelo Governo das 

reivindicações da Renamo, que 

estiveram por detrás da crise, en-

fatizando que o executivo insistiu, 

inicialmente, na ideia de que já não 

havia lugar para novas negociações, 

após a assinatura do Acordo Geral 

de Paz em 1992, em Roma.

“Eu, Afonso Dhlakama, trouxe a 

democracia, porque já dizia a Fre-

limo que Dhlakama acabou, Roma 

acabou”, declarou o líder da Rena-

mo. 

Após a breve alocução aos mem-

bros da sua organização, Afonso 

Dhlakama seguiu para o local onde 

se encontra hospedado, “cortejado” 

por caravanas dos simpatizantes da 

Renamo. No dia seguinte, sexta-

-feira, homologou, com o chefe de 

Estado moçambicano, o fim da vio-

lência militar. 

Ile
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Afonso Dhlakama recebido por Manuel Bissopo, secretário-geral da Renamo, à sua chegada a Maputo

Afonso Dhlakama, num palanque improvisado por cima de uma viatura, dirige-se a uma multidão que o aguardava no 
Aeroporto de Maputo
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Após meses de tensão pro-

vocada pela violência mi-

litar entre o braço armado 

da Renamo e as Forças de 

Defesa e Segurança, finalmente, o 

alívio. 

O Presidente da República, Ar-

mando Guebuza e o líder da Re-

namo, Afonso Dhlakama, homo-

logaram, na última sexta-feira, em 

Maputo, o acordo de cessação das 

hostilidades militares, colocando 

ponto final, pelo menos formal-

mente, à crise política e militar que 

assolava o país há mais de um ano 

e meio.

Perante altos dignitários nacionais 

e membros do corpo diplomático 

acreditado em Maputo, o líder da 

Renamo afirmou esperar que, com 

o entendimento, se possa abrir um 

caminho para o fim de um Esta-

do de partido único, visto que os 

acordos de Roma permitiram a 

adopção duma Constituição que 

acabou com o monopartidarismo.

Por seu turno, o chefe de Estado 

moçambicano exortou a todas 

as forças vivas da sociedade para 

que sejam actores importantes e 

permanentes na materialização, 

fiscalizando e facilitando o pacto 

rubricado.

Numa sala repleta, na Presidência 

da República, com a presença de 

altas individualidades nacionais e 

estrangeiras, incluindo membros 

do Governo, dirigentes de insti-

tuições públicas e privadas, repre-

sentantes de confissões religiosas, 

do corpo diplomático acreditado 

em Moçambique, o Presidente da 

República, Armando Guebuza, e o 

líder da Renamo, Afonso Dhlaka-

ma, colocaram “o preto no bran-

co”, assinando a “versão dois” do 

documento já subscrito anterior-

mente pelo ministro José Pacheco 

e o deputado Saimone Macuiane 

da Declaração de Cessação das 

Hostilidades, com o acréscimo de 

que este seria ratificado pela As-

sembleia da República, à solicita-

ção do Presidente da República. O 

governo fez questão em convidar 

o antigo presidente do Botswana, 

Quett Masire, dado o papel crucial 

Com muita tensão no ar

Guebuza e Dhlakama dão aquele abraço
Por Argunaldo Nhampossa*

que jogou na última fase rumo ao 

acordo de paz de Roma em 1992. 

O actual embaixador tswana em 

Maputo, que foi a Satunjira a pe-

dido de Afonso Dhlakama, era um 

oficial de protocolo quando em 

Julho o líder da Renamo esteve 

em Gaberone para contactos com 

Masire e Robert Mugabe.  

Foi notória na sala a presença de 

elementos do famigerado “G-40”, 

um grupo ideológico de choque, 

que se tem notabilizado pela de-

fesa cega dos posicionamentos da 

Frelimo e do Governo e na diabo-

lização da Renamo. 

Na sala foi notada a presença de 

Carmo Jardim e do seu esposo 

Dias da Cunha como convida-

dos, ambos vistos como facilita-

dores informais do actual acordo, 

conjuntamente com o académico 

Jaime Nogueira Pinto. Carmo Jar-

dim é natural da Beira e uma das 

12 filhas do empresário Jorge Jar-

dim. Dias da Cunha é um empre-

sário ligado ao Grupo Entreposto, 

antigo presidente do Sporting de 

Lisboa, amigo de Samora Machel 

e Mário Soares. 

Especialmente para Guebuza, foi 

tocada uma corneta militar quan-

do ele entrou na sala, o mesmo 

não acontecendo para Dhlakama.  

O acordo homologado pelos dois 

dirigentes é composto pela De-

claração e mais três documentos, 

de carácter “obrigatório e vincu-

lativo”. Trata-se de documentos 

divulgados parcialmente em pri-

meira mão pelo SAVANA, no-

meadamente o Memorando de 

Entendimento, que versa sobre 

as questões militares e o enqua-

dramento da “força residual” da 

Renamo nas Forças Armadas de 

Defesa de Moçambique (FADM) 

e na Polícia da República de Mo-

çambique (PRM).

O memorando preconiza o carác-

ter republicano das Forças de De-

fesa e Segurança moçambicanas, 

isto é, apartidárias. Devem fideli-

dade à Constituição da República 

e nenhuma pessoa será alvo de 

perseguição criminal pelo seu pa-

pel durante o período de violência 

militar, devendo beneficiar da Lei 

da Amnistia.  

O terceiro documento versa so-

bre os Mecanismos de Garantias, 

que obrigam as partes a não violar 

nem abandonar a letra e o espírito 

do texto e a não fazer interpreta-

ções diferentes do sentido da letra 

do pacto. Caso aconteça algum 

incumprimento, os subscritores 

devem reunir-se e encontrar uma 

interpretação comum. Aponta-se 

ainda que não deverão ser feitas 

novas exigências e/ou diferentes 

das estabelecidas no acordo e, por 

fim, que em caso de violação as 

partes deverão encontrar solução 

através do diálogo.  

O quarto e último documento é 

referente aos termos de referência 

da Equipa Militar de Observação 

da Cessação das Hostilidades Mi-

litares (EMOCHIM), que esta-

belece que esta equipa é composta 

por um total de 93 oficiais milita-

res, dos quais 23 são estrangeiros e 

provêm de Botswana, Zimbabwe, 

África do Sul, Quénia, Cabo Ver-

de, Portugal, Itália, Grã-Bretanha 

e EUA.

Os restantes 70 oficiais são nacio-

nais, sendo 35 provenientes do go-

verno e igual número proveniente 

da Renamo.

As equipas estrangeiras que vão 

integrar a EMOCHIM, chefiadas 

por um brigadeiro do Botswa-

na, começaram a desembarcar no 

país a partir desta terça-feira, para 

iniciarem o seu trabalho 10 dias 

após a sua constituição. Assim, 

durante um período de 135 dias, 

a EMOCHIM deverá observar, 

monitorar e garantir a implemen-

tação do processo de cessação das 

hostilidades militares e do enqua-

dramento das tropas residuais da 

Renamo, quer nas fileiras das For-

ças de Defesa e Segurança quer a 

sua reinserção social e económica.     

Na ocasião, o líder da Renamo, 

Afonso Dhlakama, que foi o pri-

meiro a discursar, disse que o 

acordo assinado celebra o enten-

dimento que visa assegurar no fu-

turo um clima de paz duradouro 

no país. 

“Os desafios do futuro são para 

levar a sério no presente e é ne-

cessário um compromisso sincero 

das forças políticas moçambicanas 

com vista à consolidação de um 

modelo democrático orientado 

para o progresso e assente em re-

gras de boa governação”, declarou.
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Segundo Dhlakama, os adiamen-

tos deste compromisso, sejam 

voluntários ou induzidos pela 

inércia, terão sempre, por conse-

quência, mais dias de pobreza, de 

doença, de fome e de ignorância 

para a maior parte do povo mo-

çambicano.

O líder da perdiz considera que, 

quando os interesses dos represen-

tantes se sobrepõem aos interesses 

dos representados, a democracia 

está em risco e o Estado deixa de 

servir o povo e fica ao serviço dum 

punhado de privilegiados com 

acesso aos corredores do poder.

 

Dhlakama e o seu sonho
“Depois de um lindo sonho, de há 

duas décadas, quando a paz pare-

cia instalada de vez e a democracia 

instituída para sempre, assistimos 

a um processo sistemático de 

concentração de poder”, afirmou 

Afonso Dhlakama, numa alocu-

ção que parecia uma perífrase do 

“Tenho um sonho”, do célebre 

Martin Luther King. 

Dhlakama acrescentou: “este não é 

o momento nem o lugar para ajus-

tar contas do passado, mas não de-

vemos ignorar os factores de risco 

que nos levaram de novo à beira 

de um abismo de confrontação 

entre irmãos para que possamos 

efectivamente evitar no futuro”.

“Com o acordo assinado em Roma 

em 1992 conseguimos abrir ca-

minho à constituição que acabou 

com o regime de partido único. 

Espero que com o acordo que hoje 

assinamos se possa abrir caminho 

para o fim de um estado de parti-

do único”, referiu. 

“O acordo consagra muitas das 

principais reivindicações da Rena-

mo: a nova lei eleitoral visa garan-

tir a transparência nos processos 

eleitorais, com o envolvimento de 

todos os intervenientes no proces-

so da escolha democrática, desde 

o calendário até ao apuramento e 

validação dos resultados”, anotou.

Também no plano da Defesa, Se-

gurança e Ordem Pública se dão 

com este acordo passos importan-

tes.

Dhlakama elencou depois os dois 

pontos pendentes nas discussões 

com o governo, “depois dos pri-

meiros passos, mas fica ainda mui-

to por fazer com vista a libertar o 

Estado Moçambicano da sua ac-

tual servidão partidária”.

“Só com uma justa e equilibrada 

distribuição da riqueza nacional, 

reflectida em programas sociais 

de emprego, de educação, de as-

sistência sanitária e de promoção 

individual e colectiva, em todas 

as Províncias, de Norte a Sul, no 

Litoral e no interior, nas maiores 

cidades, mas também nas mais pe-

quenas aldeias, poderemos cum-

prir a principal promessa que a 

Democracia encerra”.

Afonso Dhlakama disse que, de-

pois de tantos anos da instalação 

da democracia no país, não vê ra-

zões para que se mantenham de-

sigualdades tão gritantes no seio 

do povo, que fazem com que viva 

em condições difíceis e longe de 

todos os benefícios da civilização 

moderna, sem hospitais, sem es-

colas, sem acesso a oportunidades 

dignas de emprego, promoção so-

cial que a independência primeiro 

e democracia depois lhes prome-

teram. 

Falou também do “boom” dos re-

cursos naturais, que trazem enor-

mes oportunidades de progresso 

e referiu: “não devemos nunca 

esquecer que a principal riqueza 

de Moçambique são os moçambi-

canos”, e apelou para uma justa e 

equilibrada distribuição da riqueza 

nacional refletida em programas 

sociais de emprego, educação as-

sistência sanitária e de promoção 

colectiva e individual em todos os 

cantos do país. 

Dhlakama encerrou o discurso, 

afirmando que o futuro é de espe-

rança se cada um assumir as suas 

responsabilidades e os compro-

missos forem respeitados dia-a-

-dia, nas palavras e nos actos.

Por seu turno, o Presidente da Re-

pública, Armando Guebuza, disse 

que, com a assinatura do Acordo 

de Cessação das Hostilidades Mi-

litares entre o Governo e a Rena-

mo, ficou selado o compromisso 

de, em definitivo e de imediato, 

cessarem todas as hostilidades mi-

litares, iniciar o processo de des-

militarização, desmobilização e de 

reintegração das “forças residuais 

da Renamo”, para que este partido 

se conforme com o primado da lei.

Farpas do PR
Guebuza saudou o povo moçam-

bicano pela confiança e por, mes-

mo no desespero, ter sabido espe-

rar paciente e firmemente pelo dia 

da homologação do acordo. Elo-

giou também o presidente da Re-

namo e o seu partido, enfatizando 

que compreenderam e assumiram 

que seria apenas na mesa do diá-

logo e à luz do Estado de direito 

democrático que suas preocupa-

ções seriam avaliadas e atendidas e 

que não seria através da força das 

armas.

“O nosso povo espera que, dora-

vante, todos os actores políticos 

se conformem escrupulosamente 

com os ditames da Constituição 

da República, na orientação da sua 

vida em sociedade”, disse.

Na mesma ocasião, anunciou a 

criação de um Fundo de Paz e 

Reconciliação, que visa oferecer 

oportunidades de geração de ren-

da aos desmobilizados, incluindo 

das “forças residuais” da Renamo 

depois de ter pedido um minuto 

de silêncio em homenagem aos 

mortos do conflito que agora ter-

mina. 

Depois da assinatura dos docu-

mentos, os dois presidentes abra-

çaram-se, embora fosse notória 

a falta de entusiasmo e, depois, 

abandonaram a sala de mãos da-

das, mais para as fotografias do 

que com um sentido de fraterni-

dade assumido.

No almoço que se seguiu, Guebu-

za fez questão de realçar o papel 

especial do líder da oposição, um 

posicionamento defendido ante-

riormente pelo diplomata italiano 

Mário Raffaelli para Dhlakama 

como um dos signatários do Acor-

do de Roma.    

AR transforma acordo em 
lei
Depois da homologação do Acor-

do de Cessação das Hostilidades 

Militares, o Presidente da Repú-

blica submeteu o documento à 

Assembleia República, para a de-

vida apreciação e aprovação. 

E assim foi. As três bancadas 

(Frelimo, Renamo e MDM) 

reuniram-se esta segunda-feira, 

numa sessão extraordinária. A lei 

foi aprovada na generalidade e na 

especialidade, por consenso e acla-

mação, sendo o seu encargo para 

o Orçamento Geral do Estado 

estimado em 540.200 mil meticais 

(USD18milhões). 

Não foram levantadas quaisquer 

questões, tendo apenas intervindo 

os chefes das bancadas parlamen-

tares. 

Uma lei idêntica já havia sido sub-

metida pela bancada parlamentar 

da Renamo com o nome de Pro-

posta dos Mecanismos de Garan-

tias, a 24 de Agosto, mas acabou 

por ser considerada a lei que foi 

enviada pelo chefe de Estado a 5 

de Setembro, com a designação 

Acordo de Cessação das Hostili-

dades Militares. 

Os chefes das três bancadas parla-

mentares manifestaram satisfação 

pela aprovação da norma, pois, 

segundo eles, a mesma visa asse-

gurar o restabelecimento, em de-

finitivo e de forma duradoura, da 

paz no país.

A lei sobre o Acordo de Cessação 

das Hostilidades Militares é com-

posta por três artigos e deixa ao 

critério do Conselho de Ministros 

a definição dos meios necessários 

para a sua aplicação.

*Com a Redacção

Depois da cessação das 
hostilidades militares 
entre o governo e a 
Renamo, na zona de 

Vunduzi, situada na serra da 
Gorongosa, voltou a ouvir-se 
tiros, que desta vez se verifica-
ram entre elementos das for-
ças governamentais que ainda 
povoam a região.

O móbil dos tiros foi a dispu-

ta por uma mulher na manhã 

desta segunda-feira, entre mi-

litares das forças governamen-

tais estacionados em Vunduzi 

que resultou no ferimento de 

um dos elementos das FADM.

No entanto, os tiros resultan-

tes deste imblóglio e o respec-

tivo pânico geraram um boato, 

que ultrapassou as fronteiras 

de Vunduzi. Em   Maputo 

chegou a informação de que se 

trata da primeira violação do 

acordo de cessar-fogo, assina-

do a 24 de Agosto entre o Go-

Disputa entre militares gera pânico em Vunduzi  
verno e a Renamo, e homologado 

a 5 de Setembro pelo Presidente 

da República, Armando Guebu-

za e Afonso Dhlakama, líder do 

maior partido da oposição. Na ca-

pital do país constou que as forças 

governamentais pretendiam “de-

sactivar e ocupar” a chamada “par-

te incerta”, onde estava refugiado 

Afonso Dhlakama, depois de ter 

sido corrido da sua residência em 

Satunjira, em Outubro do ano 

passado. O risco de um assalto era 

um dos maiores receios de Afonso 

Dhlakama em deixar a Serra da 

Gorongosa. Aliás, Dhlakama terá 

alertado as suas forças que perma-

necem na zona da “parte incerta” 

sobre o risco da região ser ocupada 

pelas forças governamentais.

Contudo, ao que o SAVANA 

apurou, tudo não passava de um 

rumor, que começou quando os 

militares disputavam uma mulher 

que passava nas proximidades do 

acampamento das tropas, voltando 

de um riacho onde tinha ido bus-

car água. 

Na referida disputa e troca de pa-

lavras que parecia inofensiva, um 

dos militares disparou deliberada-

mente contra o colega para ficar 

com a mulher, facto que resultou 

num ferimento ligeiro.

O disparo que foi somente de um 

tiro gerou um boato que correu 

rapidamente o distrito e multipli-

cou-se por todo o país através de 

mensagens (SMS) em telefones 

celulares e redes sociais, dando a 

conhecer que o acordo de cessar-

-fogo tinha já sido violado.

Abordado pelo SAVANA, na 

tarde desta quarta-feira, António 

Muchanga, o fogoso porta-voz de 

Afonso Dhlakama, precisou que 

não houve nenhum ataque à base 

da Renamo e muito menos o local 

onde estava o seu líder. Alguns co-

laboradores próximos de Afonso 

Dhlakama que falaram informal-

mente ao jornal não se mostraram 

apreensivos sobre pretenso ata-

que contra Gorongosa. O próprio 

Afonso Dhlakama foi descrito 

pelos seus próprios colabora-

dores como estando tranquilo. 

O ataque que não foi
Informações postas a circu-
lar esta segunda-feira, davam 
conta que as Forças Armadas 
de Defesa e Segurança subi-
ram as colinas pelas 16:00 ho-
ras do dia 7 de Setembro, isto 
após as cerimónias do dia da 
luta vitória, junto às margens 
do rio Mucodza, para chegar a 
sua nascente, bem nas encostas 
da Serra da Gorongosa, para 
ocupar o esconderijo do líder 
da Renamo, por forma a não 
permitir que ele regressasse ao 
local. 
As informações davam conta 
que as forças governamentais 
entraram a disparar, mas foram 
repelidas por homens armados 
da Renamo. Apontavam ainda 
a existência de várias baixas do 
lado das forças governamen-

tais.(A.N. e A.C.)

Guebuza e Dhlakama homologando o acordo
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O 
professor de Ciências Po-
líticas e Administração 
Pública da Universidade 
Eduardo Mondlane, João 

Pereira, comentou ao SAVANA 
o acordo entre o Governo e a Re-
namo, chancelado há uma semana, 
em Maputo, entre o Presidente da 
República, Armando Guebuza, e 
o  Presidente do maior partido da 
oposição, Afonso Dhlakama. Ho-
mem de fortes convicções e coe-
rente consigo próprio, o académico 
considera que o prazo que as partes 
acordaram para a implementação 
do acordo é muito curto tendo em 
conta a dimensão do problema a 
ser resolvido. Pelo caminho, Pe-
reira acha que a Frelimo não está 
preparada para estar na oposição e 
que caso perca as eleições de 15 de 
Outubro próximo poderá seguir o 
método de Zimbabwe, onde o par-
tido de Robert Mugabe patrocinou 
a violência para forçar um governo 

de unidade nacional. 
“A perca de eleições da Frelimo 
significa o fim da própria Frelimo. 
Perdendo o controlo central do 
Estado, a Frelimo perde a sua rede 
clientelista que os líderes africanos 
precisam para se manter no poder”.
Durante a entrevista de pouco me-
nos de uma hora, Pereira conside-
rou igualmente Afonso Dhlakama 
um fenómeno da política moçam-
bicana. “Ele não tem máquina 
partidária, mas tem carisma e este 
carisma é muito importante. Nos 
últimos tempos fomos inflamados 
com notícias dando conta da sua 
morte ou da sua doença grave, mas 
ele veio provar o contrário”, notou.  

No dia 5 de Setembro, o Presidente 
da República, Armando Guebuza, 
e o Presidente da  Renamo, Afonso 
Dhlakama, assinaram o acordo que 
pós fim à tensão política e militar. 
Depois da falha dos acordos de 
Roma, acha que o presente enten-
dimento terá algum futuro? 
Depois do quase fracasso dos Acor-

dos de Roma e depois de tudo que 

caracterizou o país ao logo dos últi-

mos 20 anos após Roma, é verdade 

que as partes vivem numa situação 

de desconfiança mútua. Não foi por 

acaso que quer o Presidente Gue-

buza, quer o Presidente Dhlakama 

reiteram nos seus discursos a sen-

sibilidade e complexidade de mate-

rialização de planos desta natureza.

Na minha óptica, a questão de 

tempo é que é fundamental. O pra-

zo que as partes acordaram para a 

implementação do acordo é muito 

curto tendo em conta a dimensão 

do problema a ser resolvido.

Outra situação tem a ver com os 

implementadores do acordo. O 

presidente que for eleito nas elei-

ções de 15 de Outubro é que terá 

a missão de operacionalizar o acor-

do. Isto quer dizer que o futuro 

Académico João Pereira analisa acordo de cessação de hostilidades

“Afonso Dhlakama é um fenómeno 
da política moçambicana”
Por Raul Senda (Texto) e Fotos IleC Vilanculo

presidente terá a dupla missão de 

garantir o processo de transição e 

implementar o acordo.

Donde virá a complicação para a 
implementação do acordo?
A complicação poderá vir na me-

dida em que o novo presidente irá 

encontrar focos de resistências e 

contradições internas de grupos 

que quererão ver seus interesses 

satisfeitos. A satisfação desses in-

teresses pode retardar o acordo e 

provocar outro problema.

Pode provocar tensão no seio dos 

homens da Renamo e se for mal 

gerido volta-se à conflitualidade.

Outra situação complexa é esta: 

imaginemos uma situação em que a 

Frelimo saia do poder ou a Renamo 

fique em terceiro lugar. Como é que 

será gerida a situação.

Também sabemos que a Frelimo 

está a gerir o dossier dos antigos 

combatentes que até hoje ainda não 

tem desfecho, mas que se calhar 

não reivindicam porque são leais à 

Frelimo. Como é que esse grupo irá 

reagir ao testemunhar a ressocia-

lização dos homens da Renamo e 

eles continuarem na mesma.     

A terceira complexidade tem a ver 

com a própria organização da Re-

namo. Há um grupo que esteve 

com Dhlakama nos últimos dois 

anos na Serra da Gorongosa e o 

outro que lutou durante 16 anos 

mas que se desvinculou em 1992. 

São grupos actualmente margina-

lizados que quererão também ser 

integrados. Será que estão inclusos 

nesses acordos?

Também temos a questão dos nú-

meros. Será que a Renamo ou o 

governo têm dados estatísticos de 

quantos homens serão integrados. 

Como é que será o processo de se-

lecção dentro da própria Renamo. 

As escolhas não irão abrir fissuras 

e provocar frustrações. São essas 

questões que não me deixam segu-

ro na materialização, a bom termo, 

desde acordo.

Com isto, quer dizer que o acordo 
veio para adiar um problema e não 
para resolvê-lo definitivamente? 
É isso mesmo. Parece-me que quer 

o Governo quer a Renamo adiaram 

o problema. 

Para dizer que não acredita na ma-
terialização e implementação do 
acordo em 135 dias?        
É preciso ver esta situação em vá-

rios cenários. Grande parte daque-

les homens fizeram a sua socializa-

ção dentro da estrutura e da lógica 

do funcionamento da própria Re-

namo.  

Será que em caso de serem enqua-

drados, serão leais ao novo sistema 

estadual. Não nos podemos esque-

cer que a socialização precisa de 

tempo. Não é automática. Também 

não sei se será possível integrar to-

dos os homens ao mesmo tempo e 

isso tem custos muito elevados para 

o Estado e, de outro lado, não sei se 

as instituições de Estado estariam 

preparadas para receber esta ava-

lanche de gente que fosse enqua-

drada em menos de 135 dias.

Contudo, a concretização deste 

acordo depende daquilo que vai ser 

a atitude da Frelimo em relação à 

Renamo e de outras forças políti-

cas. 

No caso de Afonso Dhlakama, 

que vai na quinta eleição, perder a 

posição de líder da oposição e ficar 

em terceiro lugar junto com o seu 

partido, acha que estará em condi-

ções de entregar as armas e as suas 

forças?

Claro que isso pode trazer um novo 

paradigma no sistema político mo-

çambicano e pode ter implicações 

profundas no seio da sociedade 

moçambicana.

A saída da Renamo e do seu líder 

do segundo para o terceiro lugar 

mudaria muita coisa. Significa-

ria mudança na relação Renamo-

-Frelimo ou Renamo-Governo e 

Renamo-MDM.

Isso seria maior derrota para Afon-

so Dhlakama e o seu partido e não 

sei se o líder da Renamo podia di-

gerir isso.

A minha questão é: Se a Renamo 

e o seu líder ficarem em terceiro 

lugar, acha que vão participar na 

implementação do acordo ou não?  

É complicado prever possíveis ce-

nários dessa situação. Mas é preciso 

lembrar que o Presidente Dhlaka-

ma assumiu, na Presidência da Re-

pública, o compromisso de respei-

tar o acordo. 

Antes terá dito que temos uma Co-

missão Nacional de Eleições que 

representa interesses da própria 

Renamo. Também disse publica-

mente que iria reconhecer resulta-

dos da eleição de 15 de Outubro. 

Disse ainda que, embora reconheça 

os constrangimentos em volta do 

processo, tudo fará para garantir a 

estabilidade neste país.

Este compromisso público retira-

-lhe a legitimidade ou a força su-

ficiente para regressar às matas. 

Também temos que ver que há 

sempre idade para tudo.

Se for a ver, a maioria dos movi-

mentos rebeldes bem sucedidos em 

África foram dirigidos por jovens.  

Quando Dhlakama assinou o acor-

do de paz tinha menos de 40 anos. 

Hoje está na casa dos 60 anos e 

mais 10 não terá a mesma força su-

ficiente para poder estar nas matas 

e comandar aqueles homens que 

também estão a envelhecer.

Guebuza não tinha como 

deixar o país em guerra 
Há quem diga que a Frelimo via-

bilizou o acordo por causa das 

eleições e para que, pelo menos, 

o Presidente Armando Guebuza  

deixasse o país em paz, tal como 

o encontrou quando chegou em 

2005.

  

Acho que foi uma questão estra-

tégica da parte da própria Frelimo 

e de Armando Guebuza. Nenhum 

presidente gostaria de encontrar 

um país em paz e deixá-lo em guer-

ra. Seria catastrófico para a Frelimo 

ir às eleições enquanto o país está 

em guerra. Lembro-me que na sua 

última governação aberta, o Pre-

sidente Guebuza foi confrontado 

com pedidos de paz.

Julgo que os estrategas da Frelimo e 

todas as redes da contra-inteligên-

cia militar e não militar terão feito 

um estudo que mostrava claramen-

te que a melhor solução para o país 

seria a estabilidade. Quer para as 

questões eleitorais quer para ima-

gem do Presidente Guebuza.

Acredito também que houve muita 

pressão interna na Frelimo, no país 

e ao nível regional no sentido do 

Presidente Guebuza deixar o país 

em paz.

Para dizer que o Presidente Gue-

buza foi pressionado a aceitar as 

exigências da Renamo e devolver a 

paz aos moçambicanos? 

Ele foi pressionado, mas também 

houve combinação de factores. 

Não podemos esquecer dos resul-

tados das autarquias. As eleições 

autárquicas deram grande sinal à 

Frelimo. 

Os resultados das autarquias em 

algum momento foram favoráveis 

ao MDM e, em parte, isso resul-

tou do facto de que as pessoas es-

tavam muito desgastadas devido ao 

conflito, das tensões sociais, assim 

como a indefinição ao nível da can-

didatura interna da Frelimo porque 

o que se notou é que, quanto mais 

instável a Frelimo internamente 

mais instável fica a sociedade. 

A Frelimo não iria a uma eleição 

desta dimensão para sofrer as con-

sequências de um voto de protesto 

por causa da paz.

Também é preciso lembrar que 

esta pressão não era só na Frelimo. 

A Renamo também estava pressio-

nada. Precisava de participar neste 

processo porque é muito mais fácil 

para a Renamo ter representantes 

no Parlamento para aceder aos re-

cursos do Estado e garantir a estru-

tura mínima da Renamo. Através 

do Parlamento também faz com 

que a Renamo ganhe certa legi-

timidade nas suas acções contra o 

Governo.  

Acha que a Frelimo está preparada 

para estar na oposição?

Diferentemente de qualquer par-

tido, a Frelimo tem noção das im-

plicações duma provável perca elei-

“Guebuza foi pressionado a devolver a paz”
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toral e a consequente sobrevivência 

política.

A Frelimo não está preparada para 

estar na oposição, por vários moti-

vos. Um dos motivos é da experi-

ência dos homónimos ao nível da 

região. Na Zâmbia quando Kenne-

th Kaunda perdeu eleições, o seu 

partido desapareceu.

A perca de eleições da Frelimo 

significa o fim da própria Frelimo. 

Perdendo o controlo central do 

Estado, a Frelimo perde a sua rede 

clientelista que os líderes africanos 

precisam para se manter no poder. 

Porque só aquele que tem o con-

trolo do aparelho de Estado é que 

tem o poder necessário para desen-

volver redes clientelistas e mobili-

zar financiamentos para garantir 

o funcionamento da sua própria 

máquina.

Em áfrica, negócio e política vão 

todos juntos. Hoje, por exemplo, 

muitos dos empresários apoiam a 

campanha da Frelimo, mas com a 

Frelimo fora do poder grande par-

te dos empresários deixariam de 

apoiá-los.

Para dizer que não teremos elei-
ções livres, justas e transparentes?
Tudo dependerá do papel da Co-

missão Nacional de Eleições e do 

Secretariado Técnico de Adminis-

tração Eleitoral. Porém, dadas as 

experiências anteriores, num ce-

Depois dos resultados das elei-
ções autárquicas, aliado aos úl-
timos acontecimentos. Há ou 
não condições para uma vitória 
retumbante da Frelimo? 

Duvido muito que isso aconte-

ça. Tomando em consideração 

os resultados das autárquicas, a 

vitória de Nyusi pode acontecer, 

mas com a Frelimo a perder entre 

40 a 60 deputados no Parlamen-

to. Isso tendo em consideração as 

actuais taxas de participação dos 

eleitores. 

Se a taxa de participação aumen-

tar, podemos assistir a um cenário 

em que Nyusi ganha presidências 

e nas legislativas o somatório dos 

assentos da oposição supere a 

Frelimo. 

E tendo em conta a forma como 

Dhlakama foi recebido em Ma-

puto, acredito que as taxas de 

participação eleitoral poderão 

aumentar na medida em que a sa-

ída dele da “parte incerta” provou 

que, no actual contexto, é possível 

enfrentar a Frelimo e esta render-

-se. Isso motiva os eleitores tradi-

cionais da Renamo.

Os adversários de Dhlakama na 
corrida presidencial já estão no 
terreno a pedir voto. A sua de-
mora não poderá prejudicá-lo?
 

Dhlakama rejuvenesceu
O líder da Renamo começou a 

campanha eleitoral muito antes 

de sair da “parte incerta”. Nas úl-

timas 10 semanas não se falava 

de mais nada senão Dhlakama. 

Ele tornou-se praticamente o 

assunto do dia. 

Quantas forças políticas africa-

nas conseguem mobilizar tanta 

imprensa internacional como ele 

mobilizou na sua vinda a Mapu-

to.
Isso mostra o grau de carisma 

que ele tem. Ele não tem máqui-

na partidária, mas tem carisma e 

este carisma é muito importan-

te. Nos últimos tempos fomos 

inflamados com notícias dando 

conta da sua morte ou da sua do-

ença grave, mas ele veio provar o 

contrário. 

É estratégia de Dhlakama criar 

esses momentos em que ele tor-

na-se o assunto do dia. Ele é um 

fenómeno da política moçambi-

cana.

Dhlakama tem carisma, tem 

controlo sobre seus homens, tem 

algum faro político que mui-

tas vezes lhe trazem vantagens 

competitivas em relação a outros 

concorrentes. Acredito que, com 

o rejuvenescimento de Dhlaka-

ma, a Renamo vai aumentar o 

número de deputados no Parla-

mento. 

nário de derrota da Frelimo acho 

que a única coisa que pode existir 

em Moçambique é uma situação 

igual a do Zimbabwe que é a não 

aceitação dos resultados, violên-

cia, negociações e formação de um 

Governo de Unidade Nacional. E 

se isso acontecer vai dar estabili-

dade ao país, mas a democracia é 

que vai perder porque os eleitores 

nunca vão acreditar em processos 

eleitorais na medida em que as suas 

vontades não são respeitadas.

O outro ponto é que um cenário 

do Governo de Unidade Nacional 

pode acabar com a própria oposi-

ção porque, por causa da acumu-

lação primitiva do capital, vai ser 

desgastada pela própria máquina 

de propaganda do partido Frelimo 

e isso prejudicará a oposição.

Desta vez a Frelimo não terá uma vitória retumbante

TEMA DA SEMANA
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Introdução 

Os Conselhos Consultivos (CCs) desempenham um papel chave no 
desenvolvimento local, prestação de serviços e combate a pobreza. 
De acordo com o Guião sobre a Organização e o Funcionamento dos 
Conselhos Locais, as tarefas dos CCs incluem: 

-
lação na implementação das iniciativas do desenvolvimento local 
e apresentar respostas aos problemas colocados pelas comunida-
des; 

do desenvolvimento, o combate contra a pobreza, a prestação de 
serviços públicos e a qualidade da governação local; e 

-
rar a boa execução das actividades, chamando atenção para os 
principais problemas da sua comunidade ou grupo de interesse e 
do distrito em geral.

Com vista a avaliar sistematicamente o desempenho das competên-
-

liação anual de desempenho dos CCs composta por 10 indicadores 
abaixo mencionados.

grupos de interesse que actuam no distrito. 
   10. Tarefas realizadas pelos CCs durante o ano.
De acordo com orientação da matriz, a avaliação dos CCs 

(para medir o desempenho dos CCs do ano anterior). Esta 
abordagem visa assegurar que os resultados da avaliação 

-
ção e orçamentação anual.

Foi no âmbito do exposto acima que de 05 a 23 de Maio do 
-

tritais da Sociedade Civil realizaram a avaliação dos CCs de 

de Maputo, nomeadamente, Manhiça, Boane, Matutuine, 
-

alizado culminou com a elaboração dos planos de acção de 
desenvolvimento institucional dos CCs que foram submeti-
dos aos respectivos Governos Distritais.  

Metodologia 
Seguindo a lógica da matriz o processo de avaliação desdo-
brou-se pelas seguintes técnicas de colecta de informação: 

Análise documental: -

Grupos focais: 
Matriz de avaliação do desempenho dos CCs e envolveram 

da Sociedade Civil e dos CCs segundo ilustra a tabela abai-
xo.

Desempenho dos Conselhos Consultivos em 2013

Da avaliação feita notou-se que em 2013 os CCs dos setes 
(7) distritos concentraram-se na realização das seguintes ac-

-
-

jectos de Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD); 

fundo de desenvolvimento distrital;
-

Tabela 1: Indicadores da Matriz de avaliação dos Conselhos Consultivos

-
iação dos Conselhos Consultivos.

SOCIEDADE ABERTA: ACADEMIA COMUNIDADE ACÇÃO

Síntese
Avaliação do desempenho e necessidade de capacitação institucional dos Conselhos Consultivos
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conselhos consultivos locais tal como as convocató-
rias com pelo menos duas semanas de antecedência.

(v)  Mobilizar os agentes económicos para a construção 

-
ção,  em 2013 os CCs deixaram de fora as seguintes ques-

-

do Orçamento; 

-
-

tar e desenvolvimento e outros assuntos de interesse lo-
cal, extensão da rede eléctrica e construção de salas de 
aulas. 

iii. Estabelecimento de comunicação permanente e presta-
-

resses sobre interesses respectivos e sobre cumprimento 
do plano de actividades.  

-
tais, não-governamentais (internas e externas) e priva-

e controlo dos planos estratégicos provinciais e planos 
distritais de desenvolvimento; 

-
do a qualidade de participação das comunidades locais 
e dos grupos de interesse do distrito no geral.

Necessidade de Desenvolvimento Institucional

que precisam de ser sanadas para melhorar o desempenho dos CCs em 
2015, nomeadamente:   

organização e funcionamento; 
-

des nas comunidades locais; 

conselhos consultivos locais tal como as convocatórias deve ser di-
vulgada com pelo menos duas semanas de antecedência) da pro-

-

Sociedade Aberta 

Cel 826437391, Tel: 21.783.405, Fax: 21783134,
www.sociedade-aberta.org, s_aberta@yahoo.com.br e 
s_aberta@tdm.com 

 Matola, 27 de Junho de 2014

Parceiros 

pretende recrutar para o seu quadro de pessoal 2 jovens 
dinâmicos, motivados e pró-activos para preencherem as 
vagas de Consultores(as) de vendas (emissão de bilhetes) 

Funções:
1). Gestão de Carteira de clientes;
2). Gestão de tarefas administrativas associadas a carteira 
de clientes;

Requisitos:
-

tagem);

3). Falar e escrever inglês ;
4). Boa capacidade de comunicação;
5). Disponibilidade imediata;

Os interessados devem encaminhar os seus CV’s e carta de 
manifestação de interesse até o dia 19/09/2014 
para: info.lta.mozambique@gmail.com

Os Candidatos seleccionados serão contactados para entre-
vista dentro dos próximos 7 dias, após a manifestação de 
interesse.

ANÚNCIO DE VAGA
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A 
Polícia em Chi-
moio, a capital de 
Manica, registou 
um caso de roubo, 

em que os ocupantes, mu-

nidos de pistolas, se faziam 

transportar numa viatura 

com mastros e bandeiras 

da Frelimo, e cuja matrícu-

la estava totalmente tapada 

com colantes do partido.

Belmiro Mutadiua, porta-

-voz da Polícia, disse que 

os jovens, em número e 

paradeiro desconhecidos, 

renderam o proprietário da 

loja com três tiros no bair-

ro Nhamaonha, tendo-se 

introduzido no estabele-

cimento e roubado 50 mil 

meticais em dinheiro.

“O caso do assalto ocorreu 

sábado. A viatura envolvida 

estava em campanha elei-

toral e a matrícula coberta 

por cartazes dum partido. 

A Polícia está a trabalhar 

para identificar a viatura e 

os meliantes”, precisou Bel-

miro Mutadiua, que apelou 

à retirada dos distintivos nas 

matrículas das viaturas, quer 

particulares e\ou dos parti-

dos.

Contudo, uma operação 

policial vai ser iniciada em 

Chimoio para travar a onda 

de tapagem de matrículas 

nas viaturas, por violar o 

código de estrada e estar a 

criar um móbil de crime.

“Apelamos que as pesso-

as deixem a descoberto as 

matrículas e vai ser iniciada 

uma rusga nesse sentido. As 

pessoas aproveitam cometer 

crimes denigrindo a ima-

gem dos partidos”, precisou 

Belmiro Mutadiua.

Os casos foram confirmados 

por José Saise, porta-voz da 

campanha eleitoral da Freli-

mo na província de Manica.

Segundo o nosso correspon-

dente, várias viaturas da Re-

namo, principal partido da 

oposição e da Frelimo, in-

cluindo protocolares, estão a 

circular durante a campanha 

com as matrículas total-

mente tapadas.

Um jovem morreu asfixiado 

por uma bandeira da Freli-

mo, na campanha eleitoral 

em Gondola, Manica, cen-

tro de Moçambique, após a 

insígnia se ter enrolado no 

raio da roda da motocicleta 

em que viajava, informou a 

Assaltantes usam viatura com matrícula 
coberta por panfletos da Frelimo

Polícia.

Segundo Belmiro Mutadiua, porta-

-voz da Polícia de Manica “seguiam 

na motocicleta dois jovens embriaga-

dos, tendo um perdido a vida instan-

taneamente, após a paragem brusca 

da roda traseira. O condutor desta 

motorizada encontra-se em parte 

incerta.

Fora de Maputo, a campanha elei-

toral não decorre de forma pacífica 

e ordeira como vem sendo reporta-

do. Relatos de violência e detenções 

chegam dos locais mais distantes dos 

centros urbanos. As principais víti-

mas são quase sempre os membros 

e simpatizantes de partidos da opo-

sição.

No distrito de Metarica (Niassa), um 

membro do MDM, de nome Bran-

cos Eduardo, foi agredido no dia 

02 de Setembro, alegadamente por 

membros e simpatizantes do partido 

Frelimo. De seguida foi encaminha-

do à Polícia e detido sem acusação 

formal. Viria a ser solto 72 horas 

depois, por ordens da Procuradoria 

Distrital.

Segundo o Delegado do MDM no 

Niassa, Raimundo Lauma, a agres-

são ao membro do seu partido surgiu 

como repreensão por este ter arren-

dado a sua casa, no Posto Adminis-

trativo de Namicunte, para servir 

como delegação do partido.

Apesar de existir mandado de soltura 

a favor de Brancos Eduardo, passado 

pelo Procurador Distrital de Metari-

ca, Cândido Wilson, o porta-voz da 

Polícia da República de Moçambi-

que no Niassa, Alfredo Fumo, disse, 

quando contactado pelo correspon-

dente do CIP, que desconhece esta 

ocorrência.

Na vila distrital da Moamba, pro-

víncia de Maputo, a Renamo apre-

sentou queixa nesta segunda-feira, 

8 de Setembro, à Polícia e Comissão 

Eleitoral locais, sobre a actuação de 

supostos membros do partido Freli-

mo, que teriam ido, durante a noite 

de domingo para segunda-feira, à 

sua sede distrital onde colaram pan-

fletos e cartazes daquele partido e do 

candidato Filipe Nyusi. Segundo o 

chefe Provincial de Mobilização da 

Renamo em Maputo, este partido 

já foi pedir a Polícia para notificar a 

Frelimo a fim de mandar remover os 

panfletos.

No distrito da Manhiça, ainda na 

província de Maputo, concreta-

mente no Posto Administrativo de 

Xinavane, a residência do delegado 

Político local da Renamo de nome 

“Dhlakama” foi inundada durante a 

noite de domingo para segunda-feira 

por panfletos da Frelimo, que foram 

colados alegadamente por membros 

daquele partido. A residência tem 

servido de sede da delegação política 

local.

Em contacto com o nosso corres-

pondente, que comprovou estes actos 

no terreno, o porta-voz da Polícia da 

República de Moçambique (PRM) 

na província de Maputo, Emídio 

Mabunda, confirmou a notificação 

dos dois casos, mas negou que tal seja 

ilícito eleitoral.

Segundo Emídio Mabunda, no caso 

da Moamba, os panfletos foram co-

lados nos postes situados em frente 

da Delegação Política da Renamo, 

não sendo por isso nenhuma irregu-

laridade. A fonte disse que o mesmo 

foi o que aconteceu no Posto Admi-

nistrativo de Xinavane, no distrito da 

Manhiça.

No distrito de Marracuene, onde 

apenas os partidos Renamo, Movi-

mento Democrático de Moçambi-

que e Frelimo é que já saíram à rua 

para efeitos de campanha, ainda não 

há registo de casos de ilícitos elei-

torais, segundo garantiram os par-

tidos concorrentes e os órgãos elei-

torais através do director Distrital 

do STAE, Salomão Benzane. Mas 

nossos correspondentes constataram 

que no Habel Jafar simpatizantes da 

Frelimo colocaram os seus panfletos 

e do candidato Filipe Nyusi, na en-

trada principal da Escola Secundária 

local.

Em Ricatla, Habel Jafar e um pouco 

por todos os pontos de Marracuene, 

constataram que o material de pro-

paganda dos partidos da oposição 

está a ser vandalizado por desconhe-

cidos. 

-

No mercado da sede do posto admi-

nistrativo de Nhangau, nos arredores 

da cidade da Beira, três membros da 

Frelimo, um dos quais de sexo femi-

nino, foram evacuados de emergên-

cia para o Hospital Central da Beira 

(HCB) para receberem cuidados 

médicos, momentos após terem sido 

espancados por elementos da cara-

vana da Renamo, que se deslocara 

àquela região da capital provincial de 

Sofala com o objectivo de caçar vo-

tos. Trata-se de Pascoal Feliz, de 42 

anos, Timóteo Renato (27) e Rosita 

Albino (26). 

Conforme explicaram as vítimas ao 

nosso correspondente, o incidente 

ocorreu quando a caravana da Rena-

mo, saída de Djanlane, se fizera pre-

sente no mercado local para namorar 

o eleitorado e vendo que a população 

não os atendia, eis que destrói os dís-

ticos propagandísticos da campanha 

da Frelimo, nomeadamente a ima-

gem do partido e de Filipe Nyusi.

“Quando quisemos saber as motiva-

ções da destruição do nosso material 

de campanha, fomos recebidos com 

cabeçadas e chutos por parte dos 

membros da Renamo que vinham a 

bordo de três viaturas”. 

Uma outra situação teve a ver com o 

facto de os elementos da Renamo te-

rem “obrigado as pessoas a retirarem 

as camisetes de campanha da Frelimo 

e a ficar com os seus cartazes, para 

além de os mesmos terem apelado às 

pessoas a votar na Renamo e Afonso 

Dhlakama, porque se não o fizerem, 

passarão mal”, disse Rosita Albino, 

uma das vítimas, a qual indicou a 

posterior que depois de os membros 

da Frelimo terem “apanhado” vários 

golpes, responderam seguidamente 

às investidas dos elementos da cara-

vana da Renamo.

Reagindo ao sucedido, o porta-voz 

da campanha da Frelimo na cidade 

da Beira, Manuel Severino, afirmou 

que em Nhangau elementos ligados à 

Renamo destruíram material de pro-

paganda do seu partido e candidato, 

para além de terem espancado três 

dos seus membros que se encontra-

vam a caçar votos porta-a-porta.

A fonte explicou que, depois do acto, 

os elementos da Renamo se puseram 

em fuga, mas conforme disse as ma-

trículas das três viaturas da caravana 

foram registadas. Revelou que o caso 

está já a seguir os seus trâmites legais.

Luís Chitato, presidente da Liga da 

Juventude da Renamo em Sofala, ex-

plicou ao nosso correspondente que 

a sua caravana não atacou ninguém 

da Frelimo e que foram os elemen-

tos deste partido que provocaram a 

confusão.

“Saímos de Djanlane e quando che-

gamos aqui no mercado de regres-

so à Beira fomos provocados pelos 

elementos da Frelimo, pelo facto de 

terem visto a moldura humana que 

estava do nosso lado. Arremessaram 

pedras contra a nossa caravana e de-

fendemo-nos dos membros da Freli-

mo”, explicou Chitato.

Quando questionado sobre de que 

forma se defenderam, Luís Chitato 

limitou-se apenas a afirmar: “tínha-

mos que acudir os nossos jovens”.

-

No dia 9 de Setembro, uma brigada 

do MDM composta por 20 elemen-

tos em campanha eleitoral na Aldeia 

Comunal de Nhocuene, distrito de 

Xai-Xai, foi fisicamente agredida por 

um grupo de membros do Partido 

Frelimo, tendo-se saldado em seis fe-

ridos, dos quais dois com gravidade. 

De entre os agressores, segundo os 

agredidos, estava o membro da As-

sembleia Provincial, Cardino Ma-

nuel Zitha, proprietário da carrinha 

TOYOTA HIACE chapa de 

matrícula ACH 176 MP com 

escritas na grelha “CAMARA-

DAS”. “Esta é uma viatura co-

nhecida por todos em Chongo-

ene”, disse uma das vítimas de 

agressão dos tais membros da 

Frelimo.

Segundo aqueles membros do 

MDM, Cardino Zitha agrediu-

-os na companhia de muitas ou-

tras pessoas que se faziam trans-

portar na sua carrinha TOYOTA 

HIACE. 

Os cidadãos agredidos são: Abí-

lio Fabião Simango (gravemente 

ferido com cinco pontos em bai-

xo do olho direito), Herculano 

Fialho Chauque (lesões no bra-

ço, dedo polegar do pé esquerdo 

e para andar se faz auxiliar de 

um pau), Elisa Fabião Ruco (fe-

rimentos ligeiros), Issaque Mu-

guambe (ferimentos ligeiros), 

Boaventura Filimone Chiluvane 

(ferimentos ligeiros) e Amélia 

Luís Paruque (ferimentos ligei-

ros). 

Afonso Francisco Cossa, De-

legado Distrital do MDM em 

Xai-Xai, disse que apesar dos 

agressores os terem perseguido 

e estado a atirar pedras e outros 

objectos até ao Comando Dis-

trital da PRM “a polícia nada 

fez para os neutralizar e deter. A 

PRM não actua como uma força 

do Estado, mas como uma força 

do partido Frelimo”.

Embora no Comando Distri-

tal da PRM em Chogoene não 

tenham sido atendidos pronta-

mente, depois de comunicarem a 

ocorrência, os feridos foram en-

caminhados para o hospital local 

para tratamentos.

O Delegado do MDM admitiu 

que se fizeram a campanha elei-

toral naquela Aldeia de Nhocue-

ne sem antes solicitar protecção 

policial foi porque “sabemos que 

a PRM não é apartidária”, justi-

ficou Cossa.

Sobre esta ocorrência, Germano 

Ribeiro, Comandante Distrital 

de Xai-Xai, disse que teria sido 

registada nas ocorrências do dia. 

“A primeira medida que tomá-

mos foi passarmos guias para se 

apresentarem ao hospital para 

tratamentos e para constatar o 

tipo de lesões sofridas para em 

seguida abrirmos o respectivo 

auto”. Segundo Germano Ri-

beiro, estes elementos do MDM 

não voltaram para dar seguimen-

to à ocorrência. “Se eles vierem 

com as guias, vamos dar o se-

guimento do caso como manda 

a lei”, prometeu o comandante 

Distrital de Xai-Xai. 

(Boletim sobre o processo políti-

co em Moçambique)

Mais de uma dezena de in-
divíduos pertencentes 
aos partidos da oposição 
encontram-se a contas 

com a PRM (Polícia da República de 

Moçambique) em diferentes pontos 

da província de Nampula, acusados 

de promoverem desmandos duran-

te a primeira semana da campanha 

eleitoral que decorre desde o passado 

dia 31 de Agosto, à escala nacional. 

  Esta informação foi dada a conhecer 

pelo comandante provincial da PRM 

em Nampula, Abel Nuro, numa con-

ferência de imprensa convocada por 

aquela unidade na manhã desta ter-

ça-feira (09).

Dos detidos não consta qualquer 

simpatizante do partido governa-

mental, a Frelimo. 

Aliás, Nuro enfatizou que nenhum 

caso do género foi registado contra 

os simpatizantes dos “camaradas” na 

primeira semana da campanha elei-

toral. 

Falando a jornalistas, a fonte confir-

mou que no distrito de Liupo a Polí-

cia deteve três membros da Renamo, 

logo no primeiro dia da campanha, 

indiciados de tentativa de furto de 

duas motorizadas, duas bicicletas e 

Membros dos partidos da oposição  
encarcerados em Nampula

um valor de cinco mil meticais.     

Em Alua, no distrito de Eráti, um sim-

patizante dum partido da oposição, cujo 

nome não nos foi dado a conhecer, in-

cluindo o régulo da zona, estão igual-

mente detidos, supostamente por terem 

tentado bloquear uma caravana da Fre-

limo que seguia em direcção ao povoado 

Samora Machel. 

De acordo com aquele comandante, 

na cidade de Angoche, alguns simpati-

zantes da Renamo foram encarcerados, 

depois de alegadamente terem agredido 

fisicamente uma menor de nome Isabel 

Aguiar, incluindo a sua própria mãe, 

identificada pelo nome de Beatriz Ro-

mão.

Em Nacarôa foram instruídos dois 

processos criminais contra indivíduos 

de igual número, sendo um do MDM 

e outro da Renamo, alegadamente, por 

terem vandalizado panfletos do partido 

Frelimo e do seu candidato. 

A fonte disse ainda que um grupo de 

três indivíduos da oposição foi inter-

pelado a rasgar panfletos da Frelimo, 

na zona de Sauaua, no populoso bairro 

de Namicopo, arredores da cidade de 

Nampula.  

Instado a pronunciar-se se no grupo dos 

infractores havia indivíduos da Frelimo, 

Albel Nuro limitou-se apenas a afirmar 

que a Frelimo foi a formação que mais 

queixas apresentou às autoridades poli-

ciais. 

-

- No presente processo, vários ilícitos 
eleitorais (uso de meios do Estado) já 
foram reportados e os queixosos aguar-
dam punição exemplar aos infractores.
A nova lei eleitoral, aprovada no âm-
bito do acordo político, assumido entre 
o governo moçambicano e a Renamo, 
prevê que os recursos sobre os ilícitos 
eleitorais registados ao nível das mesas 
sejam encaminhados para os tribunais 
de distrito e não à Comissão Distrital 
de Eleições, como se procedia de acordo 
com a lei anterior. Tendo em conta esta 
nova responsabilidade que recai sobre os 
tribunais comuns, o Tribunal Supremo 
convocou a imprensa, na manhã desta 
terça-feira, para abordar questões que 
têm a ver com a necessidade de treino 
dos magistrados que deverão lidar com 
os ilícitos eleitorais. 
Na abordagem do assunto, o porta-voz 
do TS, Pedro Nhatitima, assegurou que 
os tribunais estavam atentos e manter-
-se-iam atentos em relação a todo e 
qualquer tipo de ilícito eleitoral, bas-
tando, para tal, que as ocorrências sejam 

encaminhadas aos órgãos que efectiva-
mente devem decidir em torno de cada 
caso. 
Entretanto, observou Nhatitima, mais 
do que encaminhar a informação-base 
sobre os ilícitos eleitorais, é importante 
que os reclamantes encontrem e criem 
condições que façam com que as quei-
xas e denúncias sejam acompanhadas 
de provas para permitir o devido segui-
mento dos mesmos. Só acompanhados 
de provas poderão os casos efectiva-
mente chegar a julgamento. Por falta 
das provas, muitos casos são arquivados, 
segundo observou Nhatitima.
“Não basta ficarmos por aí nas refe-
rências. É preciso que as partes que 
tenham vivenciado estas situações, com 
provas e factos, remetam estas maté-
rias às entidades competentes para que, 
subsequentemente, os tribunais possam 
apreciar. O tribunal só pode agir se esses 
autos forem promovidos”, elucidou Pe-
dro Nhatitima.
No referido encontro, o porta-voz deu a 
conhecer que serão capacitados mais de 
470 magistrados em matéria eleitoral. 
De acordo com a nova lei, os tribunais 
judiciais de distrito passam a dirimir 
recursos eleitorais na fase de votação e 
de apuramento parcial, distrital ou de 
cidade e provincial.
De acordo com o plano traçado pelo 

TS, a capacitação decorrerá entre os 

dias 11 e 12, 15 e 16, 18 e 19 de Se-

tembro, nas cidades de Maputo, Xai-

-Xai, Quelimane, Chimoio e Pemba 

e serão capacitados juízes e procura-

dores de nível distrital. A formação 

será ministrada por magistrados 

judiciais, do Ministério Público (juí-

zes conselheiros, juízes desembarga-

dores, procuradores-gerais adjuntos, 

sub-procuradores-gerais adjuntos) e 

por vogais da Comissão Nacional de 

Eleições. 

Entretanto, desde o início da cam-

panha eleitoral a 31 de Agosto últi-

mo, vários casos de ilícitos eleitorais 

já foram denunciados publicamente, 

tanto pela imprensa como pelos par-

tidos políticos, observadores e orga-

nizações cívicas que acompanham a 

par e passo o processo eleitoral. 

Muitos casos denunciados vêm cla-

ramente acompanhados de provas, 

particularmente por fotografias que 

demonstram o uso de meios do Es-

tado em campanha eleitoral. O par-

tido no poder, a Frelimo, tem estado 

a comandar o uso ilícito de bens 

públicos para a campanha eleitoral, 

particularmente viaturas. 

A 
contagem rumo ao 15 de Ou-
tubro está a um ritmo acele-
rado. Os concorrentes inves-
tem no discurso, promessas 

e acusações. O povo escuta e também 

promete votar em cada um dos políti-

cos que os aborda para “vender o seu 

peixe”. 

O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, 

que desde a última quinta-feira se en-

contra em Maputo, até ao fecho desta 

edição ainda não tinha “arrancado” com 

a sua campanha. Ao que apurámos, 

Afonso Dhlakama deverá arrancar 

formalmente com a sua campanha em 

Nampula, um círculo eleitoral que vota 

47 deputados e centro de grandes aten-

ções por parte dos três maiores partidos 

da actual geografia política moçambica-

na. As sondagens mostram que aquele 

círculo eleitoral poderá decidir a eleição 

de 15 de Outubro próximo.    

Filipe Nyusi, candidato presidencial 

da Frelimo, já escalou as províncias de 

Nampula, Cabo Delgado e Niassa. Da-

viz Simango, que concorre pelo Movi-

mento Democrático de Moçambique 

(MDM), está a “namorar” o eleitorado 

de Tete, depois de ter escalado as pro-

víncias de Nampula e Zambézia. 

Ao longo do país, várias brigadas da 

Frelimo, Renamo e MDM vão apos-

tando na caça ao voto, lançando pro-

messas intermináveis.

Quanto à conduta dos intervenientes, 

quer a polícia, quer os próprios partidos 

políticos apontam uma excepção, carac-

terizada por situações isoladas de des-

Campanha eleitoral em velocidade de cruzeiro

truição de material de propaganda dos 

adversários e agressões físicas. A regra 

tem sido uma campanha eleitoral, no 

cômputo geral, ordeira e pacífica.  

-

Filipe Nyusi já está na província do 

Niassa, onde promete construir estra-

das. A província do Niassa, com um to-

tal de 15 distritos, é das mais carentes, 

em termos de vias de acesso.

Mais de 2/3 dos distritos da província 

estão ligados por via de estradas de ter-

ra batida, situação que atinge contornos 

dramáticos no tempo chuvoso, visto 

que ficam totalmente intransitáveis.

Filipe Nyusi quer contrariar os seus 

antecessores, prometendo reverter a 

situação. Diz que vai dar primazia à 

construção de vias de acesso, principal 

obstáculo ao desenvolvimento duma 

província rica em recursos faunísticos, 

agrícolas e turísticos.

Antes de escalar Niassa, Nyusi passou 

por Cabo Delgado, onde garantiu mui-

tas mudanças e vida boa para a popu-

lação.

Prometeu uma distribuição equitativa 

dos ganhos provenientes da exploração 

dos recursos energéticos, nomeada-

mente: gás e petróleo. Com a capitali-

zação destes recursos, afirma o candi-

dato, será possível promover o emprego, 

habitação, educação de qualidade, saúde 

e infra-estruturas. Consolidar a unida-

de nacional também é parte dos desíg-

nios de Filipe Nyusi, segundo as suas 

palavras.

Sem falar dos executivos anteriores, o 

candidato do partido no poder disse 

que a sua eleição significa mudança de 

vida do povo moçambicano.

Depois de ver a sua entrada à provín-

cia de Tete supostamente sabotada com 

uma estranha paralisação do batelão e 

das canoas que garantem a travessia do 

rio Chire, o candidato presidencial do 

MDM escalou, no domingo passado, 

a província de Tete. A porta de entra-

da de Daviz Simango foi o distrito de 

Mutarara.

Tal como fez na sua passagem pelas 

províncias de Nampula e Zambézia, em 

Tete, Daviz Simango disse que, em caso 

de vencer as eleições, irá formar um go-

verno inclusivo, comprometido com o 

desenvolvimento do país e com o bem- 

estar dos moçambicanos.

Referiu que com o MDM e Daviz Si-

mango no poder, Moçambique será 

para todos e não para um grupo. A sua 

aposta será em todas as vertentes, desde 

a saúde, passando pela educação, habi-

tação, emprego, água potável, vias de 

acesso, industrialização e mecanização 

agrícola até à construção de um verda-

deiro Estado de Direito Democrático.

Enquanto o candidato da Renamo não 
sai à rua para pedir o voto, membros e 
simpatizantes do movimento divididos 
em várias brigadas estão pelo país a “na-
morar” o eleitorado.

Sem meios, a Renamo tem privilegiado 

a campanha porta-a-porta, onde trans-

mite mensagens de mudança, através 

da qual pretende tirar a Frelimo do 

poder. A Renamo diz que o bem-estar 

está com Dhlakama. Mas desde a sua 

saída da Serra da Gorongosa, Afonso 

Dhlakama tem estado a receber inte-

ressantes apoios, como foi demonstrado 

aquando da sua chegada a Maputo, na 

passada quinta-feira, 04 de Setembro.

O porta-voz do Comando Geral da Po-
lícia, Pedro Cossa, chamou a imprensa, 
terça-feira, para anunciar que os pri-
meiros dez dias de campanha eleitoral 
foram caracterizados por um ambiente 
calmo.
Pedro Cossa falou da detenção de 30 
indivíduos, a maioria dos quais perten-
centes aos partidos da oposição, pelo seu 
alegado envolvimento na sabotagem das 
actividades políticas de outros partidos.  
Segundo Cossa, os crimes eleitorais que 
culminaram com as detenções resultam 
da destruição e sobreposição do mate-
rial de propaganda.
Pedro Cossa lamentou ainda a morte de 
três pessoas e o ferimento de outras 15 
por causa da queda em caravanas du-
rante a campanha. 
Duas das três pessoas perderam a vida 
quando o taipal de um camião que 
transportava membros e simpatizan-
tes da Frelimo se abriu, no distrito de 
Memba, província de Maputo.  
A outra vítima morreu numa caravana 
do MDM, na cidade de Chimoio, pro-
víncia de Manica.
Pedro Cossa aponta a falta de obser-
vância das normas de segurança como 
causa dos dois acidentes.  

Enquanto Afonso Dhlakama não sai à rua a pedir voto, membros da Renamo vão 
enamorando eleitorado 
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Embaixada dos Estados  Unidos
LEILÃO – Sistema de Hasta Pública

Local: Terreno Baldio a norte do Casino Polana, entrada         
pelo lado oposto à Av. da Marginal.

Data e horário do leilão: Inicia às 11 horas do 
dia 13 de Setembro 2014

Dias de exposiçãoaoPublico:  12 de Setembro 2014 
(9:00 – 17:30), e 13 de September 2014 (8:30-10:30)

Inscrição: No local do Leilão, no dia 12 de Setembro 
2014, entre as 9:00 e 17:00horas e no dia 13 de Setembro 
2014, entre as 8:30 e 10:30

Artigos a serem leiloados: Geradores, ar condicionados, 
electrodomésticos, bombas de àgua, mobilias de quarto 
e sala, colchões, computadores, printers, materiais de 
construção e de escritorio, viaturas, e contentores 
de 20 e 40 pés.
  
Para maisinformaçãoconsulte  onossosite: 
http://maputo.usembassy.gov/about-us/auction.html
http://portuguese.maputo.usembassy.gov/leilao.html

Aproveite e Participe!
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Numa altura em que marchamos inexoravelmente a caminho das 

eleições gerais de 15 de Outubro, como cidadãos, precisamos de 

parar algum momento e reflectir sobre o tipo de Moçambique 

que queremos.

Como produto dessa reflexão, sairá uma decisão sobre como cada um de 

nós, no seu melhor juízo, irá votar. 

Todos pretendemos um país melhor. Mas o que é um país melhor? Cada 

um tem a sua própria definição, dependendo da forma como idealiza o 

seu próprio futuro.

Quando olhamos para os manifestos dos vários partidos concorrentes e 

seus candidatos, dificilmente iremos encontrar diferenças profundas que 

vão para além da forma como as frases são montadas.

Todos prometem um futuro melhor, cada um à sua maneira. Mas não há 

compromissos firmes. E talvez por culpa nossa, os eleitores, imbuídos de 

uma cultura em que não acreditamos que aqueles a quem elegemos para 

nos servir, nos devem contas. 

Em mais de vinte anos de democracia formal, a nossa cultura política 

continua a ser dominada por um ambiente em que a proliferação do 

número de partidos políticos é o único indicador de que somos uma 

democracia. 

Mas não exigimos mais nada. E mesmo a nossa participação nos par-

tidos em que nos identificamos como membros ou militantes, reduz-se 

apenas a números. Somos simplesmente uma grandeza. Com a única 

utilidade  de colorir o ambiente e bater palmas naqueles dias em que os 

líderes nos chamam para anunciar grandes decisões tomadas em nosso 

nome.    

Apesar de tudo, neste meio, há partidos que demonstram seriedade nos 

seus propósitos e batem-se com firmeza por uma mudança positiva na 

vida política do nosso país. Mas a maioria de outros encontraram na 

política um modelo de negócio que lhes permite apenas apanhar as mi-

galhas que o poder vai largando. Porque na sua estrutura mental, o poder 

acredita que é possível comprar almas, da mesma forma como a gente vai 

a uma padaria e compra pão para o pequeno almoço.

Mas de um modo geral, todos se posicionam à direita, acreditando, cada 

um, que a solução para os problemas do país reduz-se na sua ascensão ao 

poder, por remoção do partido que lá se encontra agora.

Mas Moçambique precisa de uma transformação radical que requer que 

os pretendentes ao poder político estejam armados de numa ideologia 

radicalmente oposta ao que hoje vivemos no país. Um poder político 

sustentado pela ideologia de se estar apenas no poder torna o processo 

de mudança positiva praticamente impossível.

Os eleitores precisam de saber como é que os partidos políticos e os 

seus candidatos definem os assuntos que marcam a vida actual dos mo-

çambicanos. Questões como a transformação da educação, do sistema 

nacional de saúde, a previdência social, a gestão das finanças públicas, o 

desenvolvimento da agricultura, como tornar o crescimento económico 

sustentável e inclusivo, devem fazer parte da agenda de qualquer partido 

comprometido com um Moçambique diferente.

Por exemplo, de nada valerá construir mais escolas se as que existem 

actualmente não têm professores, ou se encontram em condições tão 

deploráveis que não contribuem para dignificar o ensino.

Também podemos construir mais hospitais. Mas se estamos constante-

mente a perder pessoal médico simplesmente porque não conseguimos 

reter no nosso sistema nacional de saúde os poucos profissionais que 

possuímos, é o mesmo que multiplicar um milhão por zero. 

O objectivo não pode ser só o de assumir o poder. E depois tudo perma-

necer na mesma. Um dos grandes problemas que a maioria dos países 

africanos enfrentam hoje é o de os dirigentes políticos que assumiram 

o poder no período imediatamente pós-independência não terem tido 

uma agenda de transformação profunda das suas sociedades.

Assumiram o lugar outrora ocupado pelo colono, mas mantiveram o 

mesmo modelo de governação e de administração pública da era colo-

nial. O que sucedeu é que as massas que haviam lutado pela independên-

cia, cedo se aperceberam que nada havia mudado e iniciaram uma nova 

luta para derrubar o sistema neo-colonial que se lhes havia sido imposto. 

Para entornar o vinho velho que aparecia em garrafas novas. 

Vinho velho em 
garrafas novas

Como sociedade moçam-

bicana, como nos inse-

rimos no modo de pro-

dução Capitalista? No 

passado colonial, o ocupante era 

conhecedor das regras do jogo e 

geria o território na base da sua 

percepção do modus operandi do 

sistema, com a particularidade de 

introduzir as necessárias adapta-

ções e ‘inovações’ para responder 

aos objectivos do império. Os co-

lonizados não passavam de meras 

peças de um jogo jogado pelo co-

lonizador para servir e defender os 

seus interesses. Não aprendemos 

os princípios e as regras do siste-

ma porque fazia parte da estraté-

gia do colonizador não passar os 

‘segredos’. Quando conquistamos 

o território, optamos (?) ou im-

puseram-nos um novo modo de 

produção – o Socialismo. Na épo-

ca, existiam apenas alguns países 

‘berços do sistema’ e algumas bol-

sas aqui e acolá pelo mundo afora. 

Durante cerca de 15 anos, vivemos 

(ou sobrevivemos) num sistema 

designado então por marxista-le-

ninista, que politicamente visava 

ser um dia no futuro o Socialismo. 

Com o fracasso deste projecto, 

voltámos (ou empurraram-nos) 

ao Capitalismo. A diferença em 

relação ao primeiro estava no fac-

to de que desta vez passamos a ser 

Nós e o Capitalismo (2)
Por Alberto da Barca

nós os moçambicanos a geri-lo, à 

nossa maneira. No início, não sa-

bíamos como fazê-lo nem política, 

nem social nem economicamente. 

Desde então, acontecem coisas que 

surpreendem até os países onde o 

sistema nasceu. Alguns chamam 

de ‘Capitalismo selvagem’ pela 

falta de princípios/regras que ca-

racterizam o capitalismo clássico. 

Outros defendem-no alegando 

que não deve haver princípios e 

regras universais, pois o sistema 

deve ser adaptado às condições 

culturais, antropológicas, estágio 

de desenvolvimento económico e 

social, etc. de cada lugar. Vamos 

aprendendo fazendo, com atrope-

los, excessos, desconfiança, falta de 

ousadia e porque não dizer, ainda 

“contaminados” pelos métodos de 

trabalho e maneira de estar à moda 

do sistema Socialista. Nalguns ca-

sos fazemos bem mas em muitos 

outros o egoísmo, a esperteza e a 

ganância falam mais alto. A título 

de exemplo, o roubo de alto nível 

é aceite e considerado como for-

ma de acumulação primitiva do 

capital, como ocorreu nos países 

de origem do Capitalismo. Consi-

deram que é aceitável este método 

de acumulação de riqueza porque 

se foi sempre assim no passado, 

porque é que não pode continuar 

a sê-lo hoje? Bem, perante defesas 

deste tipo, justificam-se algumas 

perguntas para nós próprios: será 

que precisamos de escrever e pu-

blicar novos manuais ajustados à 

realidade de Moçambique para 

ensinar matérias sobre a econo-

mia de mercado? Ou basta que 

iniciemos a educação das nossas 

crianças a partir do ensino primá-

rio sobre o significado, as teorias 

e práticas do sistema em que vi-

vemos? Qual deve ser o papel das 

lideranças políticas, económicas, 

sociais e religiosas? É verdade que 

o Capitalismo vive do lucro. Mas 

qual lucro? Um lucro desmedido? 

Ou um lucro assente no bom sen-

so, na justiça? Só porque a Con-

certação Social aprovou um de-

terminado salário mínimo, todas 

as empresas devem praticá-lo in-

dependentemente da sua margem 

de lucro? O bom senso, a justiça 

não são conceitos que se aplicam 

ao Capitalismo? Há várias formas 

de se estar no Capitalismo, umas 

mais humanas que outras. É pre-

ciso que sejam promulgadas leis 

que determinem que o salário mí-

nimo deve ser ajustado à margem 

de lucro das empresas? Ou basta 

que os empresários procurem ser 

justos na base da sua própria cons-

ciência? Mas qual é a consciência 

que deve prevalecer? A minha? A 

tua? A nossa? A deles?

Multa

Sanções
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A 
propaganda eleitoral pre-

enche os poros do país.

A propaganda eleitoral 

visa seduzir e dirigir a opinião pú-

blica, levá-la a acreditar no imagi-

nário oferecido. O seu fundamen-

to não é o real, mas a imagem que 

as pessoas são levadas a construir 

desse real. Uma das ideias subja-

centes à teatrocracia eleitoral con-

siste em conduzir os leitores po-

tenciais a acreditar no e a aceitar 

o poder do candidato, quer o seu 

fausto, a sua grandiosidade, o seu 

Propaganda eleitoral
poder de poder, quer, numa outra 

alternativa, a sua naturalidade, a 

sua sinceridade, a sua simplicida-

de, a sua sobriedade. Certamente 

faz-se fé em que, para gente ca-

renciada, a propaganda-espectá-

culo pode ser hipnótica.

Propaganda-espectáculo que, 

numa das suas modalidades, leva 

partidos e candidatos à convicção 

de que, por exemplo, as multi-

dões presentes em seus comícios 

representam aderência, partilha, 

promessa indiscutível e natural 

de voto.  

Seria-me mais conveniente, mais seguro e mais 

cómodo. Tenho tentado convencer-me de que 

a mudança que verifico na forma como vejo o 

mundo, que é muito acentuada, se deve, não 

tanto ao lento avançar da minha idade, mas principal-

mente às leituras que tenho feito ou fiz em tempos e 

sobre as quais sem grandes hesitações atiro todas as 

culpas. 

Seja isso verdade ou não, o que acontece é que penso 

com cada vez maior frequência nas páginas finais do 

romance do Umberto Eco “O nome da rosa”, onde ele 

descreve em pormenor o incêndio que se registou na 

Abadia, centro de toda a acção da obra cuja história se 

passa no ano de 1307, algures no norte da Itália, numa 

época de guerra surda, mas muito profunda entre o 

Papa e o imperador alemão.

Mas isso não vem aqui a-propósito, o que quero dizer é 

que me impressionou bastante a forma como aquele in-

cêndio, que começou com uma pequena chama de uma 

lamparina acesa de azeite que se esmagou de encontro 

a meia dúzia de manuscritos que faziam parte do acer-

vo da biblioteca que era considerada a maior de toda a 

cristandade, depois se expandiu de forma incontrolável 

até engolir todas as instalações da Abadia.

De acordo com o testemunho do autor, o fogo durou 

três dias, três noites e 22 horas. 

É assim como numa montagem em câmara lenta que 

tendo cada vez mais a ver o mundo a minha volta a 

ruir tijolo a tijolo. A cada nova notícia da morte de um 

amigo ou parente, a constatação de que os rostos que 

alguma vez vi jovens e frescos – a começar pelo meu - 

estão hoje cheios de rugas e cada vez mais parecidos 

com um velho pergaminho egípcio e que as meninas 

com quem namorei ou simplesmente amei em silêncio 

num amor platónico hoje se me apresentam com placas 

na boca no lugar dos dentes, andar hesitante e o olhar 

que me fala de uma solidão sem remédio e de um senti-

do de perda irrecuperável em relação a um passado que 

nem sequer é muito longínquo.

E depois veio o mexicano Carlos Fuentes e fico apavo-

rado com a minha ignorância em relação ao monstro 

que é o mundo de narcotráfico na América Latina e do 

seu papel da eliminação sem tréguas de tudo que sejam 

valores supremos do homem tanto em termos sociais 

como políticos, económicos e culturais.

A imagem de uma China que avança como uma hi-

dra sedenta disposta a esmagar e engolir o continente 

africano a médio prazo que me surge da leitura de “o 

homem de Pequim” do sueco Henning Mankell.

Fico sem fôlego e sinto-me a navegar cada vez mais 

sem rumo num mundo que se revela cada vez mais 

hostil.

Mais isto não é nada quando comparado com aquilo 

que acontece e pela profundidade do abalo sísmico que 

se apodera de mim, cada vez que me acontece uma 

coisa como aquela que me aconteceu na tarde desta 

terça-feira (9 de Setembro). Tinha combinado com a 

Joaninha para me emprestar mais alguns livros para ler 

a troco, como sempre, de eu devolver os que já me tinha 

emprestado há um ou dois meses. Depois de feita a 

troca, estávamos numa conversa informal e amena no 

jardim da Mediacoop, quando de repente se interrom-

peu para me dizer “sabes do David?” eu disse não, mas 

qual David?

Ela: O David Massinga. Eu: E então? Mas antes mes-

mo dela responder intui o que era. Ela responde: Ele 

morreu esta manhã.

O David Massinga era um, dois ou três anos mais velho 

do que eu, mas eu gostava da simplicidade com que le-

vava a vida, da seriedade que punha em tudo o que fazia 

e que duma forma ou doutra tivesse que ver com a sua 

família e o seu bem-estar e, acima de tudo, da semente 

da rebeldia e auto confiança que nele se revelou ainda 

em jovem, quando como condutor da polícia militar 

na tropa portuguesa e a operar na Beira, que como se 

sabe era considerada a cidade bastião do racismo em 

Moçambique, soube conhecê-lo como um negro que 

nunca se vergou contra a discriminação nos acessos aos 

restaurantes, salas de cinema ou outras casas destina-

das ao público onde fosse como fosse enfrentado quem 

quer que fosse, o David levava a sua avante.

É bom ter amigos assim. Fica difícil, no entanto, en-

frentar o momento de separação.   

David Massinga

Tenho visto, pelos meios de co-

municação social nacionais, 

um spot publicitário produzido 

para disseminar a campanha 

eleitoral do candidato às eleições pre-

sidenciais pelo partido actualmente 

no poder em Moçambique, Filipe 

Nyusi. No mesmo, um denominador 

comum é apresentado aos eleitores: 

meia dúzia de jovens a depor a favor 

do candidato dizendo “Nyusi, eu con-

fio em ti”.

Achei a expressão muito interessante. 

Decidi então fazer alguma pesquisa 

instantânea em torno do conceito de 

confiança e as suas diversas nuances, 

para melhor perceber a extensão e a 

compreensão desse discurso propa-

gandístico. Regra geral, confiança é 

um sentimento de segurança ou a 

firme convicção que alguém tem re-

lativamente a outra pessoa ou a algo. 

Confiar pode também ser a crença de 

que uma expectativa sobre algo ou 

alguém será concretizada no futuro, 

tomando como base experiências e 

resultados anteriores que reforçam tal 

sentimento. Portanto, para se confiar 

em algo ou em alguém há que se ter 

necessariamente provas anteriores. 

Porque é que eu desconfio de Filipe Nyusi?
Por Edgar Kamikaze Barroso*

Sem essas provas ou evidências, o in-

divíduo que tem de confiar em algo 

ou em alguém tende a basear-se ape-

nas na informação dada (frases sim-

ples do tipo “Nyusi, eu confio em ti”), 

acabando por seguir potencialmente 

uma linha de pensamento longe da 

verdade. 

Como é que podemos estar seguros 

de que Nyusi será um bom Presiden-

te da República? Apenas porque é o 

candidato do partido no poder? Ou 

porque já foi Ministro da Defesa? Ou 

ainda porque foi também um funcio-

nário sénior dos Caminhos de Fer-

ro de Moçambique? Ou porque foi 

Presidente do Clube Ferroviário de 

Nampula e com ele venceu o Campe-

onato Nacional de Futebol de 2004? 

Em sã consciência, estas “experiências 

e resultados anteriores” não reforçam 

convincentemente a confiança que 

Nyusi supostamente transmite. Todos 

os que têm olhos de ver sabem que a 

escolha de Nyusi como candidato da 

Frelimo às eleições presidenciais é 

resultado mais das dinâmicas inter-

nas de distribuição de poder naquele 

partido do que de qualidades pessoais 

de liderança e/ou de realização que 

ele possui. Era “inadiável” a hora de se 

designar um Presidente da República 

oriundo de uma região diferente da 

do sul de Moçambique e, porque dos 

históricos fundadores do movimento 

de libertação nacional “herdado” pelo 

partido Frelimo, Alberto Chipande 

era o nome que se seguia. Devido à 

sua idade avançada, este obviamente 

usou do seu poderoso lobby interno 

para apadrinhar e promover Nyusi, 

de origens iguais à sua. Mais nada. 

Em paralelo, as provas de liderança 

de Filipe Nyusi são quase todas cons-

truídas com pilares de caniço. Ele foi 

Ministro da Defesa sim, mas todo o 

mundo sabe que este é um cargo para 

o qual o Presidente da República 

designa apenas pessoas de confiança 

política absoluta. Portanto, não esta-

ria muito longe da limpidez da ver-

dade se dissesse que não foi devido 

a qualquer elemento de competência 

técnica pessoal de Nyusi que ele foi 

nomeado Ministro da Defesa. Cer-

tamente que o mesmo não pode ser 

dito do cargo que Nyusi exerceu como 

funcionário sénior dos Caminhos de 

Ferro de Moçambique, devido à sua 

área de formação como engenheiro, 

mas o argumento morre de morte 

súbita ao se tentar relacionar com o 

facto de ter sido campeão nacional de 

futebol como dirigente desportivo. É 

que todo o mundo sabe que qualquer 

clube ferroviário do país tem na sua 

estrutura directiva quadros de alto 

escalão junto dos Caminhos de Ferro 

de Moçambique – logo, estes cargos 

não são ocupados por competência 

dos seus usuários, mas sim por cultura 

ou normas de protocolo interno - e, 

só por essa via, qualquer um dos seus 

dirigentes máximos não pode vir a ser 

um bom Presidente da República so-

mente porque já venceu um e outro 

campeonato nacional.

Por outro lado, confiança também 

tem a ver com a familiaridade na for-

ma de tratamento. Normalmente, nós 

confiamos “instintivamente” nos nos-

sos pais, irmãos, parceiros, amigos ou 

colegas. Portanto, nas pessoas com as 

quais temos convivido no nosso dia-

-a-dia e com as quais temos tido rela-

ções profissionais, sociais ou afectivas. 

Ora, objectivamente, o povo moçam-

bicano não tem nenhum laço de em-

patia com Filipe Nyusi anterior à sua 

escolha como candidato presidencial 

da Frelimo. As únicas pessoas que 

conheciam Nyusi, para além dos seus 

familiares e amigos, eram os seus ca-

maradas na Frelimo e os colegas nos 

Caminhos de Ferro, no Ministério da 

Defesa Nacional e no Clube Ferrovi-

ário de Nampula. Só para relembrar, 

Nyusi era o pré-candidato menos 

cotado junto das massas partidárias 

da Frelimo e da opinião pública na-

cional, inicialmente. Foi literalmente 

imposto aos demais pela centena e 

meia de membros que formam a eli-

te dirigente da Frelimo junto da sua 

comissão política. Não foi por acaso 

que depois da sua escolha se orques-

trou uma “estratégia consensual” de 

apoio e uma pesada campanha indus-

trial de propaganda, sem memória no 

país, para a promoção da sua imagem 

bem como das suas “experiências e 

resultados anteriores”. É por aqui 

onde eu situo aqueles jovens que apa-

recem nos spots propagandísticos a 

testemunhar a sua confiança cega em 

Nyusi. É aqui onde eu situo os “ami-

gos de Nyusi” em voga pelos meios de 

comunicação e redes sociais. Jovens 
que congelaram voluntariamente a 
sua consciência no frigorífico da con-
fiança obrigatória em Nyusi, impos-

ta pelas elites dirigentes e fabricada 
nos fornos de um consenso artificial 
vendido aos potenciais eleitores com 
requintes coloridos de unanimidade.
Concluindo, confiança supõe uma 
suspensão da incerteza relativamente 
às acções de algo ou de alguém em 
quem confiamos no futuro. Portan-
to, quando confiamos em algo ou em 
alguém, nos esquecemos plenamen-
te de todo o mal que provavelmente 
nos possa vir a ser feito por sua causa. 
Quando alguém nos aparece a dizer 
que confia em Nyusi ou que quer que 
nós confiemos nele, nas telas dos nos-
sos televisores, nas nossas ruas e mer-
cados ou nos nossos murais nas redes 
sociais, está a dizer para enterrarmos 
toda e qualquer dúvida a seu respeito. 
Eu não sou tal idiota. Eu desconfio de 
Nyusi, particularmente por dizer que 
o seu manifesto eleitoral é integral-
mente a continuidade da governação 
presidencial anterior. É que a gover-
nação anterior alcançou níveis histó-
ricos de descontentamento popular 
(expresso pelos sistemáticos levanta-
mentos e manifestações populares e 
pela viragem para a oposição nas úl-
timas eleições autárquicas), para além 
de ter sido uma sucessão invariável 
de políticas públicas falhadas tradu-
zidas na erosão da qualidade de vida, 
de ensino e de provisão de saúde dos 
cidadãos (lembre-se dos relatórios 
sobre o índice de desenvolvimento 
humano produzidos por instituições 
nacionais e internacionais), no desca-
labro da segurança pública (conflito 
armado entre o governo da Frelimo 
e a Renamo, recrudescimento do cri-
me violento e de crimes associados à 
desigual redistribuição de riqueza), 
no triunfo da corrupção e o sequestro 
dos bens, recursos e serviços do Es-
tado (envolvendo membros seniores 
do partido no poder), bem como no 
surgimento exponencial de ilhas de 
prosperidade (mansões, condomínios 
e complexos turísticos de luxo) cerca-
das por mantos oceânicos de pobreza 
extrema nas zonas urbanas, de expan-
são e rurais. Se confiar em Nyusi sig-
nifica automática e cegamente votar 
nele e na continuidade disto, então 
prefiro desconfiar dele. E até começar 

a denunciá-lo.

*Texto retirado da página do autor no 
Facebook
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Tenho vindo a seguir com alguma atenção as campanhas 

eleitorais dos três principais partidos e aqui deixo algu-

mas opiniões.

De uma forma geral dá a impressão de que estes partidos já 

contam com o voto dos eleitores e estão mais preocupados 

com aspectos técnicos, como ensinar em que quadradinho 

é que se deve pôr a cruz. Os aspectos ligados ao projecto de 

governação ficam, claramente, em segundo plano. E, muitas 

vezes, são apresentados de uma forma muito superficial: vamos 

construir mais escolas, hospitais, estradas, etc.

A diferença de meios ao dispor das três formações políticas é 

abismal e isso vê-se. O partido Frelimo mostra uma pujança 

financeira espantosa, até ao ponto de ter alugado uma frota 

de helicópteros para apoiar a campanha. Além disso, os pe-

sos graúdos, residentes em Maputo, estão todos a ser enviados 

para o resto do país para apoiar a campanha. Resta saber quem 

paga esses helicópteros e as passagens desses pesos pesados. 

Será que os helis não foram sendo pagos, ao longo dos anos, 

pelo Estado, durante as presidências abertas? Talvez valesse a 

pena investigar. E as passagens, estadias e perdiems dos pesos 

pesados estão a ser pagas pelos cofres do partido ou pelos ór-

gãos do Aparelho de Estado onde estão afectados?

Sobre o desiquilíbrio nos órgãos de informação do sector pú-

blico pouco resta por dizer. Usando como exemplo a Rádio 

Moçambique, todas as notícias, diários de campanha, resenhas 

da campanha e qualquer referência às eleições, começam, obri-

gatoriamente, por Filipe Nyusi e Frelimo, com destaque e rela-

tivamente longas, para depois passar aos outros partidos quase 

de raspão. 

Nos tempos de antena em que não é possível fazer esse tipo de 

manobra, assistimos aos do partido Frelimo, feitos com pro-

fissionalismo e com impacto; aos da Renamo com entusias-

mo mas, para além de não terem começado no primeiro dia, 

repetindo programas, o que dá ideia de pouca capacidade; o 

MDM esteve mais de uma semana sem utilizar o seu tempo de 

antena e, quando começou, colocou uma pessoa a ler um texto, 

até importante mas pouco mobilizador, sobre a sua política 

em relação às mudanças climáticas. Nem uma música. Pouco 

profissionalismo numa altura em que, para conquistar votos, 

um trabalho de qualidade e atraente é fundamental.

As campanhas 

A 
campanha eleitoral 

rumo ao dia 15 de Ou-

tubro do corrente ano 

já movimenta, cada 

mais visivelmente, os políticos 

e eleitorado em geral. A palavra 

“mudança” começa a estar cada 

vez mais presente nos discursos 

eleitoralistas não só como isca 

mas como leitura antecipada 

daquilo que é vontade comum. 

Se os políticos prometem mu-

danças é porque perceberam 

que o eleitorado está fortemen-

te ávido ou desejoso delas.  

É de toda a importância que 

Eleitorado deseja mudanças (1)
haja mudanças. A lei eleitoral ac-

tualmente em vigor concorre para 

que as mesmas se efectivem. Já se 

diz, por isso, que estas eleições serão 

renhidas e que muitas surpresas nos 

aguardam. Parte-se, assim, do facto 

de que a lei eleitoral será cumprida 

por quem de direito. Há uma cren-

ça generalizada na existência de um 

novo fundo de credibilidade por 

parte da “instituição” que vela pela 

imparcialidade, isenção, enfim, pelo 

comprometimento com a “verdade 

eleitoral”. Resultados finais credí-

veis aos olhos de todos darão, certa-

mente, aos vencedores, a verdadeira 

dignidade e reconhecimento. Oxalá 

que, no final, esses mesmos resulta-

dos sejam o reflexo da vontade do 

eleitorado e não do desejo de algu-

ma “mão externa”.  

Mas não está em alta apenas o im-

pacto da lei eleitoral em vigor. As 

mentes têm (ou terão) que mudar 

e sujeitar-se a esse instrumento. A 

vontade pessoal ou de um pequeno 

grupo em teimar usar os bens do 

Estado em benefício do respectivo 

partido não se deve sobrepor aos 

ditames da lei. Se a lei não permi-

te, então, que se comece a cultivar o 

respeito que ela impõe cegamente. 

Se o facto de se pontapear a lei al-

guma vez já foi considerado como 

atitude politicamente correcta nos 

meios ideologicamente homogéne-

os, uma vez que “defendia” os supe-

riores interesses desse grupo, mudar 

é desinstalar esse hábito. 

A campanha eleitoral verdadeira-

mente dita, de facto, está a fluir. Em 

paralelo também flui a forte con-

fusão Estado-partido ou partido-

-Estado. A equidistância entre o 

partido no poder e o Estado é “ze-

rada” ao ponto de se perceber algum 

exagero no tratamento diferenciado 

dos candidatos e partidos. Qual 

deve ser o comportamento dos ór-

gãos detidos pelo Estado quando se 

está diante de uma campanha 

eleitoral que vai resultar num 

novo governo e numa nova 

composição da Assembleia da 

República? Quem deve velar 

pela separação entre o partido 

(que nesse momento está ainda 

legalmente no poder) e o Es-

tado, em tempo de campanha? 

É uma altura crucial porque 

um número significativo de 

indivíduos já está em risco de 

perceber profundamente o sen-

tido e o alcance da expressão “o 

governo passa e o Estado con-

tinua”. (Cont.)

Não fosse o que se conheceu de forma avulsa e algo 

descontextualizada nos últimos meses, o Banco 

Espírito Santo Angola (BESA) teria sido mais um 

caso de sucesso, resultante de uma parceria feliz en-

tre um dos principais (até há dois meses) grupos financeiros 

portugueses e um grupo de accionistas locais (neste caso, três 

pesos pesados de Angola, dois deles “generais”, Leopoldino 

do Nascimento e Kopelipa), para actuar numa das econo-

mias em desenvolvimento de referência em África.

E o BESA teve todos os ingredientes para suceder: capital, 

capilaridade, conhecimento, visão, tudo à dimensão da am-

bição de Angola.

À partida, a intenção do Banco Espírito Santo (BES) era 

perfeitamente normal para um banco português. Desde a 

celebração da paz que tencionava participar e partilhar nas 

oportunidades associadas ao crescimento acelerado da eco-

nomia angolana. A sua entrada foi bem-vinda e manifestou-

-se não só com a fundação do BESA mas também através de 

vários outros negócios do Grupo Espírito Santo de grande 

visibilidade – incluindo a ESCOM e cinco enormes tor-

res no centro da capital angolana. Rapidamente, o BESA 

tornou-se no maior banco angolano em termos do volume 

do crédito concedido aos clientes. Os aumentos de capital 

realizaram-se, no sentido de manter os rácios prudenciais 

da instituição alinhados com os riscos normais associados 

à actividade, os quais são monitorizados pelo banco central. 

Nessa altura – cerca de 2007 - para suportar o crescimento 

do negócio, o BES concedeu ao BESA um empréstimo de 

cerca de 4 mil milhões de dólares.

A hecatombe mundial originada com o arrebentar da bolha 

especulativa americana, assinalada com a falência do Banco 

norte-americano Lehman Brothers no dia 15 de Setembro 

de 2008, alterou radicalmente o paradigma financeiro mun-

dial e começou a impactar as economias dos países em on-

das, primeiro com uma grave crise de liquidez, seguida de 

uma crise financeira sem precedente, seguida de uma crise 

de dívida pública, especialmente em países com significativa 

exposição aos mercados, como foi o caso com Portugal.

No epicentro desta crise, estavam os bancos portugueses, en-

tre os quais o BES, que, como a restante banca portuguesa, 

adoptou um conjunto de medidas para lidar com a tempes-

tade financeira que ameaçava a sua estabilidade. Na altura, 

dois pequenos bancos – o Banco Português de Negócios e 

o Banco Privado Português – faliram, em parte por causa da 

crise, mas em parte por má gestão ou gestão danosa.

Uma das medidas que o BES tomou foi a de, aparentemente 

sem se concertar com as autoridades angolanas, repatriar os 

cerca de 4 mil milhões de dólares do BESA para o BES, 

o que foi detectado tardiamente e causou perturbação no 

mercado financeiro angolano. Chamado a pronunciar-se, o 

BES terá sido instado a re-enviar os fundos para Angola, o 

que veio a acontecer, sendo a verba contabilizada como uma 

dívida do BESA ao BES. Sabe-se agora que o BES e o grupo 

que integrava, apesar de na superfície estar estável e a reagir à 

crise, na realidade estava a enveredar numa “fuga para a fren-

te”, de uma forma massiva, que culminou com a sua falência 

no início do mês de Fevereiro de 2014. Mas na altura tal 

não se sabia, o BES envolto numa aura de invulnerabilidade 

reputacional, inatacável, com profundas ligações ao poder 

político e económico doméstico e internacional, sem sinais 

visíveis, nem sequer para as autoridades regulatórias, de que 

na realidade caminhava para o desastre.

Em Angola o episódio dos 4 mil milhões de dólares é ul-

trapassado mas algo acontece. O então presidente do ban-

co era o angolano Álvaro Sobrinho, um nome conhecido 

localmente. O seu mandato terminado no final de 2012, é 

sucedido por Rui Guerra, um português indicado pelo BES. 

Pouco depois de tomar posse, Guerra convoca uma reunião 

de accionistas (o BES era detentor de 55.8% das acções do 

banco) em que informa que, de uma carteira total de 5.7 mil 

milhões de dólares (tornando o maior banco em Angola em 

termos de crédito concedido) cerca de 80% terá sido con-

cedido irregularmente, uma parte substancial ou não estava 

documentada de todo ou apontava para operações mais ou 

menos fictícias em que centenas de milhões de dólares terão 

sido concedidos a pessoas ou entidades associadas a Álvaro 

Sobrinho. Estas informações – de que o BESA basicamente 

estava falido - na altura eram de conhecimento restrito em 

Luanda mas eventualmente, já em 2013,  começou a haver 

no mercado a percepção de que algo estava de seriamente 

errado, pelo que, constatado que os accionistas não queriam 

ou teriam a capacidade de fazer um aumento de capital para 

fazer face à situação do Banco, e numa medida a assegurar 

a estabilidade do sistema financeiro e de ganhar tempo para 

procurar uma solução mais definitiva, o governo angolano 

terá “decretado” uma “garantia soberana sobre os créditos do 

BESA.

Mas o tempo que se ganhou não foi suficiente, pois, des-

conhecido aparentemente de quase todos, o Grupo BES 

na Europa estava-se a desmoronar. No início de Agosto, o 

banco central português interviu no BES através de uma 

chamada “medida de resolução”, efectivamente gerindo a sua 

falência separando os activos tóxicos (a que se chama “bad 

bank”) da parte dos depósitos e da carteira de crédito “boa”, 

constituída numa nova entidade chamada Novobanco, capi-

talizada (em papel) pela restante banca e um fundo ao qual 

o governo emprestou os capitais para poder cumprir os rá-

cios regulamentares. Todo este processo do BES e do Grupo 

BES acabou de se iniciar e ainda irá decorrer no futuro.

Segundo a imprensa portuguesa, na sequência da “medida de 

resolução” aplicada ao BES, o empréstimo de 4 mil milhões 

do BES ao BESA transitou para o Novobanco, sugerindo 

que esta verba não foi considerada “tóxica”, ou seja, incobrá-

vel. No entanto, estima-se que a capitalização inicial preveja 

a possibilidade de não pagamento.

Em Angola, a situação do BESA permanece por ser resol-

vida. Conforme foi referido, a “garantia soberana” sobre os 

créditos do banco foi retirada. De momento, o banco central 

nomeou dois administradores com poderes limitados para 

acompanhar a situação do banco e presume-se que pros-

seguem discretas discussões e negociações, internamente 

quanto ao que fazer quer quanto às graves irregularidades 

detectadas já na gestão de Rui Guerra, associadas a Álvaro 

Sobrinho e a um grupo restrito de pessoas, e entre as auto-

ridades angolanas e portuguesas, quanto a um consenso no 

que concerne o empréstimo de 4 mil milhões de dólares feito 

pelo (antigo) BES.

O caso Banco Espírito Santo Angola
Por António Baptista Morteiro
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O 
presidente da Federação 
Moçambicana de Ténis 
(FMT), Valige Tauabo, é 
um homem feliz, porque 

foi no seu mandato, prestes a ter-
minar, que Moçambique passou a 
tomar parte, deste a independência 
nacional, na Taça Davis, a maior 
e mais importante competição 
mundial daquela modalidade. Sem 
assumir protagonismo pelo feito 
(diz que os Jogos Africanos con-
tribuiram para que isso aconteces-
se), aborda o passado, o presente e 
o futuro da modalidade e, em jeito 
de conclusão, afirma estar lançada 
a semente para o futuro. Sublinha, 
ainda, que não só Moçambique en-
trou na Taça Davis para ficar, como 
existem vários motivos para ele se 
recandidatar nas próximas eleições 
agendadas para o próximo dia 22 do 
presente mês. Seguem os excertos 
mais importantes da conversa.    

- Qual é o significado da participa-
ção do nosso país na Taça Davis?
Para esta direcção e para o país, em 

geral, aquilo que antes foi sempre 

sonho, hoje já é uma realidade, pois, 

em pouco tempo o ténis deu um 

salto gigantesco, foi acolhido tanto 

ao ao nível da instituição mãe, no 

caso vertente, a Federação Inter-

nacional de Ténis (FIT), como ao 

nível da Confederação Africana da 

modalidade (CAT). A explicação é 

simples: nada vem ao acaso e neste 

caso tudo foi resultado do trabalho 

realizado pelo nosso país a partir da 

realização, em Maputo, em 2011, 

dos Jogos Africanos. A partir daí to-

dos os dirigentes ganharam espaço 

para se exporem além-fronteiras e o 

ténis não ficou atrás. Foi se afirman-

do e, a despeito de não estar a trazer 

muitos resultados de destaque, não 

deixa de ser referência na região e 

não só. Tudo isso contribuiu para 

que participássemos na Taça Davis.

- O que vai mudar nos atletas com 
a participação nessa prestigiada 
competição?
A Taça Davis antecede vários even-

tos em que Moçambique tomou 

parte em África e, apesar de os nos-

sos atletas não terem conseguido 

bons resultados, pode se dizer que   

os espaços e os frutos que se regis-

taram foram bons. Temos o Bruno 

Nhavene, que representou o país 

no Marrocos, num evento africano. 

Ele é um atleta de raiz, saído des-

ta direcção, é um jovem de sub-12 

e, neste momento, é visto como o 

número um da região cinco depois 

de ocupar o primeiro lugar nos tor-

neios oficiais da FIT. Na primeira 

mão realizada em Maputo, ainda 

neste ano, ele ocupou a primeira 

posição e no Botwsana ocupou o 

segundo lugar, mas na classificação 

geral tornou-se o número um por-

que conseguiu defender o resultado 

da primeira mão. Esta classificação 

dá-nos orgulho para começarmos a 

augurar um bom futuro. Antes, de-

pois dos 12 anos de idade, os atletas 

Trinta e nove anos depois...

“Estamos na Taça Davis para ficar”

ficavam sem competir, mas agora o 

sonho de cada tenista é participar 

na Davis Cup (masculinos) ou no 

Fedcup (femininos).

- Que significado tem a saída do 

país do grupo “C” para o grupo “B”?

Bem, no grupo “C”, o país não ti-

nha plenos direitos em termos de 

votação e agora, no grupo “B”, tem 

plenos direitos em termos de vota-

ção, tem uma palavra a dizer na As-

sembleia Geral daquele organismo 

internacional. No grupo “B”, incre-

menta-se um pouco o pagamento 

das quotas, passamos a pagar um 

pouco mais, mas temos direito de 

eleger e sermos eleitos. Nós fomos 

eleitos por 99,6 por cento e houve 

países que foram reprovados na vo-

tação.

- Porquê foram escolhidos quatro 

atletas para representarem o país?

Bem, trabalhamos com atletas se-

niores que estavam um pouco es-

tagnados e escolhemos quatro. A 

pontuação é por país e não é indivi-

dual e nisso a regra é o país ter um 

capitão. A Taça Davis é diferente 

da outra modalidade que tem um 

seleccionador, no ténis o selecciona-

dor é o capitão, é ele quem treina 

e avalia, no caso concreto é o Jonas 

Alberto. Os atletas que foram esco-

lhidos são: Franco Mata, que vive 

actualmente nos Estados Unidos 

da América, Feliciano dos Santos 

Guilande, campeão nacional, Ataí-

de Mussagy Sucá, que foi campeão 

nacional e reside nos Estados Uni-

dos da América e Jossefa Simão, 

vice-campeão nacional.

- Como avalia o nível do ténis mo-

çambicano?

O nosso ténis tem um cunho po-

sitivo. Os atletas têm outro tipo 

de ambição: há grande entrega dos 

treinadores, atletas, dirigentes e pais 

ou encarregados de educação. Hou-

ve mudança de atitude e o espírito 

que está a ser trazido é que faz com 

que o ténis ganhe outra dinâmica, 

ganhe outra abordagem. Isso faz 

com que todas as partes trabalhem 

em prol de um único objectivo, de 

uma única causa.

- Falou da mudança de atitude, 

quer dizer que havia resistência à 

mudança ?

Aquando da sua eleição em 2010, 

esta direcção tinha como lema “por 

um ténis desenvolvido e abrangen-

te” e nós procuramos justificar isso. 

A única forma era apostar naquilo 

que antes não era possível: partici-

parmos na Taça Davis, era também 

trazer abrangência.

-Quais as dificuldades que enfren-

tam?

Não há nenhum evento ou nenhu-

ma organização que tenha sucesso 

sem que tenha dificuldades. A di-

ficuldade que encontramos foi de 

tentar estar no mercado sabendo 

que havia uma imagem negativa 

sobre a modalidade, porque tinham 

passado dois anos sem que ela tives-

se grande expressão. Mesmo assim, 

as coisas aconteciam e quando o dr. 

Arão Nhancale passou para o mu-

nicípio a modalidade enfraqueceu. 

Eu era vice-presidente e, embora 

tivesse cumprido com todo o plano, 

houve um momento em que as quo-

tizações tinham parado e isso in-

fluenciou negativamente. Acumulá-

mos dívidas junto da FIT, tínhamos 

a consciência de que a modalidade 

estava aquém das expectativas que 

se esperavam. Encontrámos muitas 

dificuldades, pois, os que apoiavam 

a modalidade não tinham crença, 

havia pessoas que diziam que mes-

mo a nossa direcção não iria funcio-

nar. 

- Mas só foi isso?

Outro constrangimento era o re-

lacionamento entre a federação e 

os gestores do Courts do Jardim 

Tunduru. Era preciso superar isso 

para lograrmos o que havia sido 

traçado. Mas não desanimamos, ti-

vemos que trazer a modalidade ao 

terreno. Diríamos que superado isso 

entrámos nas nossas águas, porque 

encontrámos uma direcção do clube 

de ténis que soube ouvir, que soube 

distinguir a federação de um clube. 

No primeiro e segundo ano havia 

muita coisa por se limar e hoje a 

FMT sem actual direcção do clube 

de ténis não teria resultado positivo. 

Hoje há boa colaboração com o dr. 

Daniel Gabriel e o seu staff. 

- Vai recandidatar-se à sua própria 

sucessão nas eleições de 22 de Se-

tembro?

As eleições estão agendadas para o 

dia 22 deste mês e a direcção que 

está a cessar as funções deliberou, 

numa reunião ordinária, em recan-

didatar-se. Consequentemente, o 

presidente também se vai recandi-

datar. A nossa recandidatura é na 

base de termos visto que há um 

trabalho que começou, para além de 

termos cumprido na íntegra a es-

tratégia traçada. Ora se a estratégia 

foi cumprida há que pôr a máqui-

na a andar. No primeiro mandato a 

nossa direcção tinha que colocar o 

ténis feminino no topo e, natural-

mente, sem pormos em causa o té-

nis masculino, mas isso leva tempo. 

Em segundo lugar, era necessário 

que essa direcção trouxesse o ténis 

onde há melhores infra-estruturas, 

neste caso em Maputo. Era preciso 

fazermos crer a todos os participan-

tes que tivessem confiança, que os 

atletas tivessem a ambição de jogar, 

os dirigentes a ambição de dirigir 

e os pais e patrocinadores a crença 

de que tinham uma modalidade por 

se entregar. Apostamos muito em 

Maputo porque é lá onde há infra-

-estruturas. O ténis tem que ter um 

courts único. O outro ponto era 

consolidarmos a imagem junto da 

CAT para podermos merecer cre-

dibilidade. No ténis não deve haver 

conflitos, o fair play deve partir dos 

colaboradores, dirigentes e todos os 

que nele estão envolvidos. É aí onde 

dissemos que, se conseguirmos as-

segurar isso, vamos para o segundo 

mandato para começarmos a po-

tenciar as províncias e pedirmos ao 

governo, em parceria com o sector 

privado, para termos dois courts em 

cada província.

- Quer dizer que, à excepção de 

Maputo, as províncias não pos-

suem courts?

Nampula já tem dois de calibre 

internacional graças ao apoio do 

magnífico reitor da Unilúrio; Pem-

ba já tem dois construídos pelo go-

verno; Tete tem dois construídos 

pela  HCB. O nosso presidente no 

núcleo da Beira fez um grande tra-

balho, já contamos com dois courts 

nesse ponto do país. Em Manica 

existem campos mistos e estamos  

esperançados que o Governo vai 

colocar dois courts no Niassa. Que-

remos que existam dois courts em 

todas as capitais provinciais e é isso 

que nos levou a recandidatar. Isso é 

o que pretendemos, não esconde-

mos nada aos nossos futuros adver-

sários e se perdemos vamos apoiar 

os vencedores porque o que interes-

sa é vermos a modalidade a crescer.

- Não estranha que o país tenha 

uma federação a funcionar sem as-

sociações?

No país não temos associações, 

temos, sim, núcleos. No segundo 

mandato vamos ajudar esses nú-

cleos a se constituírem como asso-

ciações por forma a articularem as 

coisas com a lei. Não há ilicitude, 

estamos a trabalhar com os núcle-

os, até porque há núcleos que pelo 

trabalho que realizam chegam a 

equiparar-se às associações.

- O  presidente da FMT é também 

secretário-geral da zona cinco...

 Sim, fui eleito em 2012 em Nairo-

bi, Quénia, e para além de mim foi 

eleito o presidente, que é do Botw-

sana, e o vice, que é de Madagáscar. 

Esta eleição é muito importante, 

porquanto a maioria dos países da 

zona são anglófonos e escolher um  

dirigente dum país lusófono tem 

um significado especial. Mas isso 

aconteceu pelo reconhecimento que 

esses países têm pelo nosso. Mo-

çambique é um exemplo em muitas 

coisas.

- O que espera da participação de 

Moçambique na Taça Davis?

Queremos ter uma participação 

condigna, uma representação com 

muita disciplina e também não 

vamos deixar os nossos créditos 

em mãos alheias. Os atletas estão 

em condições de fazerem, mini-

mamente, o seu melhor, contamos 

trazer uma boa referência e, acima 

de tudo, mantermos o fair play para 

podermos despertar a todos os par-

ticipantes que Moçambique já está 

na Taça Davis e que não entramos 

para sair. Iremos encontrar atletas 

de grande gabarito e vamos tirar 

ilações sobre os passos a seguir.

Valige Tauabo (segundo da direita para a esquerda) na cerimónia de premiação aos vencedores dos nacionais de 2013
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A 
selecção nacional de fu-
tebol, os “Mambas”, em-
patou, nesta quarta-feira, 
no Estádio Nacional do 

Zimpeto (Cidade de Maputo), a 

uma bola com a sua congénere do 

Níger, em jogo da segunda jornada 

do Grupo “F”, das qualificações 

ao Campeonato Africano das Na-

ções a realizar-se no Marrocos em 

2015. O jogo foi marcado por um 

atraso de 15 minutos devido à falta 

de energia no Estádio.

Os “Mambas” até entraram bem no 

jogo, com Dominguez a marcar o 

único golo aos cinco minutos, na 

transformação de uma grande pe-

nalidade, após uma falta sobre o 

mesmo.

Porém, após a concretização do 

tento, os pupilos de João Chissano 

baixaram as linhas, permitindo que 

aos 25 minutos da partida o adver-

sário chegasse ao empate, num lan-

ce em que Miro (lateral esquerdo) 

e Ricardo Campos (guarda-redes) 

não são isentos de culpa. 

Para o seleccionador nacional, 

João Chissano, o empate deveu-

-se à “falta de concentração” dos 

Zimpeto apaga “Mambas”

seus pupilos e aponta “o empate 

conseguido fora (contra a Zâmbia 

sem golos), conjugado com a der-

rota caseira do adversário (diante 

do Cabo Verde por 3-1) e o golo 

madrugador nosso” como sendo os 

factores que levaram os jogadores 

tou a reiterar que “o adversário não 

era uma pêra doce, como se pensa-

va”, mas reconhece que a responsa-

bilidade do jogo “era nossa”.

Com este empate, a selecção na-

cional passou a ocupar a segunda 

posição do grupo com apenas dois 

pontos, fruto de dois empates em 

igual número de jogos. À frente 

dos “Mambas” segue o Cabo Ver-

de, que na mesma noite derrotou, 

em casa, a selecção zambiana por 

duas bolas a uma.

Apesar do ligeiro atraso em rela-

ção ao primeiro classificado, João 

Chissano acredita que “a qualifi-

cação ainda é possível” e destaca o 

ponto conseguido em Ndola frente 

à Zâmbia, durante o fim-de-sema-

na, como sendo o exemplo de que 

“tudo ainda é possível”.

Na próxima jornada, a selecção 

nacional recebe, em casa, entre 10 

a 12 de Outubro, o líder do grupo 

(Cabo Verde). Chissano reconhe-

ce o poderio do adversário, mas 

garante que “os jogadores vão dar 

tudo” para conquistar um lugar 

entre as 16 melhores selecções de 

África.

De recordar que se qualificam para 

a fase final do CAN-2015 os dois 

primeiros classificados do grupo, 

havendo possibilidade para resga-

tar o melhor terceiro lugar da fase.  

O Cabo Verde derrotou em casa os 

zambianos por 2 a 1, estando ago-

ra na liderança do grupo com seis, 

seguido de Moçambique com dois 

pontos. Níger e Zâmbia têm ape-

nas um ponto.      

 

O jogo desta quarta-feira tinha 

sido marcado para as 18:00 horas, 

mas só iniciaria com 15 minutos 

de atraso. O facto deveu-se a um 

embate verificado no posto de for-

necimento de energia ao Estádio 

por parte de uma viatura.

A situação não só se verificou no 

início, mas também durante o in-

tervalo, em que um apagão “tomou 

conta” do local deixando o público 

que afluiu ao recinto em pânico. 

Aliás, realçar que durante a pri-

meira parte a energia disponível 

alimentava apenas o campo de fu-

tebol. 

“a relaxarem”.

Chissano considerou ainda que o 

resultado foi “da nossa responsa-

bilidade”, pois “criámos oportuni-

dades claríssimas de golo, mas não 

concretizamos”. 

Aliás, o seleccionador nacional vol-



24 Savana 12-09-2014CULTURA

Por Luís Carlos Patraquim

Fotogenia de Sísifo, Bagagem não Reclamada, Aliás, cada uma das partes que o 
Elegias, A Minha Noite com Caliban, Quatro Bardamerdas e uma Homena-
gem, O Poema em Quarentena, Releitura de Íon, compõem o último livro de 
poemas de António Cabrita. 

Ao contrário de Pessoa que teve sempre a maior das dificuldades em arrumar a mala, 

o autor resolveu juntar a trouxa, dar-lhe o nó. No prefácio que escreve para esta Ba-

gagem não Reclamada, AC desculpa-se com o soneto, essa forma clássica, codificada, 

esotérica para alguns. É caso para dizer que, neste particular, é melhor o soneto do 

que a emenda. Já que estamos com a ventania da estação seca, com muita poeira a 

infiltrar-se nas palavras (elas têm brônquios, linfa, sangue e, por causo disso, tossem, 

cancerizam-se, as coitadas, ou desregram-se em menstruações e hemorragias) é curio-

so este despautério prefacial. Comparável, só Jorge de Sena, que se escusava a delegar 

em terceiros o que achava dever escrever sobre os seus livros. 

Diz-nos o António – mas o poeta é um fingidor – que andava a organizar uma anto-

logia e que se deu conta do soneto. Era “um veio subterrâneo” na sua “obra poética”. 

As palavras são dele e a tal antologia iria chamar-se Enumeração de Todos os Passos 

em Falso. De Petrarca a Sá de Miranda, de Shakespeare a Camões e Bocage e Antero 

de Quental aos franceses do alexandrino verso, o soneto é o cabo dos trabalhos. Diz o 

poeta que levou trinta anos a socar o saco dos sonetos, a chegar a eles. Acrescento que, 

nesse longo entretanto, as itinerâncias do autor e do sujeito poético foram intensas.

Do “Reino Cadaveroso”, como designou Ribeiro Sanches ao seu Portugal de setecen-

tos e Sena virá a glosar na centúria que passou, à Pérola do Índico , onde o cidadão 

António Cabrita chegou para continuar a subir espaldares – Pearl, em inglês, é nome  

de girls sem orquídeas sangrentas -a bagagem deste viajante, ao contrário de Sara-

mago, que a reclamou sempre, dá-nos, afinal, a tal enumeração de todos os passos em 

falso que o autor optara por não publicar.

À maneira de Apollinaire, sem ostentação, António Cabrita traz a cabeça trepanada. 

A viagem é  longa, Ítaca longe, chegar lá não é uma solução e os Cantos da Inocência 

e as visões de William Blake, prefigurando um romantismo que chegará mais tarde, 

já não salvam. Nada salva. A pós-modernidade é a rosa estilhaçada. A épica acabou. 

O Anjo da História, de Walter Benjamin, é um Janus bifronte. Como disse alguém, 

Cabrita sabe que a poesia ensina a cair. Como não sou pretensioso nem quero cair em 

clichés, limito-me, por freudiano lapso, a só repetir a pergunta de Hölderlin, sobre 

a poesia e para que serve ela em tempos de indigência. O sublime louco hínico de 

Tünbingen, o poeta da mais alta torre, podia formulá-la. Mas não são os tempos todos 

de indigência?

Como António Cabtita sabe disso! E como nos ludibria. Tudo porque ele conhece 

a classificação de Platão sobre os homens: a de que há os vivos, os mortos e os que 

andam no mar. O autor de Arte Negra anda no mar. E convoca todas as vozes, a dos 

vivos e dos mortos e recombina as palavras para que o corpo inclinado e sanguíneo e 

belo e frágil encontre a sua casa do Ser. Sísifo e Prometeu, Ulisses e terrestre caçador 

de leões, colecionador de borboletas . esse voo táctil que insinua a Transcendência e as 

armadilhas de Deus ou dos deuses, lá anda ele, não voyeur nem turista, em interme-

diações onde mergulha até aos abysmos, mapeando os caminhos, estonteando-se com 

deduções, abduções, elocuções, metaforizações, às vezes escatologias, espiralações, te-

orizações e ejaculações. 

Querem saber o que é a poesia? Não queiram. Lorca sentia, criança apavorada, relâm-

pago negro, como lapidarmente escreveu Pablo Neruda, a aproximação do duende. 

O nosso Sebastião Alba falava de doença Nerval arrastava a lagosta. Porque o poema 

é a perturbação da evidência, como a metáfora, socorrendo-me de Paul Ricouer, é a 

perturbação do nome. Mais do que enunciar o poema anuncia, intui, é o eco do que 

a sistematização filosófica vai outrar em modalizações da Língua e da Linguagem. 

Julgo não me enganar se disser que António Cabrita é um poeta trágico. Não me 

refiro ao sentido grego. Não se iludam com a ironia, a fabulosa capacidade do riso, 

da aparente autocomiseração ou disjunção surrealizante, a recombinação das formas 

poéticas, os experimentalismos às vezes descarados, a deliberada e pouco convencio-

nalmente enunciação a raiar o escárnio ou a raiva e o riso. Porque, como Cézanne, e 

trata-se de uma frase do pintor de que gosto, ela, a vida, apavora. Num dos diálogos 

do filme de Bergman, Lágrimas e Suspiros, alguém confidencia de que somos todos 

aleijados emocionais. O cometimento poético é esta radicalidade, rebelando-se como 

pode, contra as estruturas paradigmáticas, morfo-sintácticas, cumulativas e sequen-

ciais da linguagem humana. 

Em viagem, sempre, a iniciática, dialogando com o mundo, invocando, evocando todas 

as vozes, a poesia de António Cabrita tem, nos seus pontos luminosos, como dizia 

Ezra Pound, essa capacidade de nos fazer mudar a respiração. A expressão é de Paul 

Celan. Ela conhece o silêncio e o seu eco. Não citei, deliberadamente, nenhum dos 

poemas desta bagagem não reclamada. 

Da escola ao ensaísmo, dos jornais ao cinema, Cabrita inscreve-se no nervoso tecido 

cultural moçambicano. Não há o Outro, mas o Outro em nós. Só quem opera redu-

cionismos identitários se atomiza nos seus labirintos de solidão. 

António Cabrita

Bagagens para Reclamar
A 

cantora Angélique Kidjo, que esteve 
em Maputo a participar na quarta 
edição do More Jazz Series, afirmou 
que antes de se tornar cantora quis 

ser advogada e conhecer os Direitos Huma-
nos. kidjo falava no MasterClass realizado 
com os alunos da ECA (UEM) em parceria 
com Morejazz Promotion. “Sempre quis de-
fender esses valores. Os Direitos Humanos 
sempre cativaram-me, quis fazer Direito. Ti-
nha duas amigas que já estavam numa univer-
sidade na França e quando cheguei lá em 1983 
já não havia vagas e fui estudar música clássica 
italiana. Mas todos os dias lutava pela justiça. 
Mesmo ainda criança sempre entrei em pan-
cadaria quando sentisse que os meus direitos 
e dos outros estavam a ser violados”, recorda 
Angélique Kidjo.

Quando confrontada pelo Director do depar-

tamento de Direito na universidade, na Fran-

ça, sobre os porquês de querer fazer curso, a 

artista respondeu: “os negros sempre sofreram 

quando se fala em Direitos Humanos. Que-

ria perceber se esses direitos funcionavam da 

mesma maneira entre os brancos e os negros”, 

explica a artista.

Questionada se a possibilidade de fazer al-

guém ir para a cadeia sem que se comprovasse 

a sua culpa num crime fez com que desistisse 

do sonho de ser advogada, a artista respondeu: 

“Os negros não estudam jazz”
Por Abdul Sulemane

“foi quando vi que não estava preparada para 

fazer Direito e preferi a música. O meu senti-

mento pelos Direitos Humanos não justifica 

que em certos casos possa levar alguém para 

a cadeia, isso fez-me desistir dessa carreira”, 

lamenta.

Por ser negra, a artista enfrentou várias ad-

versidades para inserir-se na universidade. 

“Quando ia registar-me no departamento de 

música da universidade encontrei duas moças 

brancas que me perguntaram o que ia fazer na 

universidade? Eu respondi que ia estudar jazz 

e elas disseram que os pretos não estudavam 

jazz. Fiquei mais convicta de que tinha de pro-

var o contrário para todos que pensavam as-

sim. Hoje elas não têm carreira musical”, frisa.

Apesar das dificuldades, a artista encontrou 

apoio e motivação para continuar com os seus 

estudos. “O Director do departamento depois 

de ter ouvido a conversa com as moças bran-

cas disse para eu não ligar ao que diziam, que 

elas não sabiam o que estavam a falar. Não se 

discute com um burro para não ser confun-

dido com ele. Os meus pais sempre disseram 

que quando queremos aprender alguma coisa 

na vida temos que conhecer os nossos limites, 

ambições”, alerta. 

As cláusulas contratuais fizeram com que a 

artista saísse da França. “Saí da França quan-

do as coisas ficaram complicadas. O contrato 

que eu tinha com Griss Blackwell, a gravadora 

que registou muitas músicas de Bob Marley, 

não me dava a liberdade de dizer que música 

tinha de escrever. Os franceses têm uma ideia, 

um tecto sobre como os africanos têm de se 

comportar no seu país. Até hoje pensam que 

a África continua na mesma, que vivemos nas 

cavernas”, aponta.

A música intitulada “Agolo” que significa “por 

favor” mostrou uma outra realidade da música 

africana no mundo. “Esta música trouxe uma 

nova perspectiva da música africana. Por isso 

que quando o artista grava os vídeos tem de 

incluir os lugares emblemáticos do seu país 

para serem conhecidos no mundo. A capa do 

disco tem de ter as cores que representam a sua 

cultura, país e por aí fora”, vaticina.

Com trabalho árduo, a artista ganhou seu es-

paço no mundo musical na Europa e América. 

“Na Europa quando vendes os discos ganhas 

dinheiro. Mas na Inglaterra e Estados Unidos 

antes de vender os discos tens que pagar pelo 

que fizeste. Ganhei dinheiro senão não estaria 

aqui onde cheguei”, remata.  
Os europeus continuam a pensar que a África 

continua na mesma

Está patente no Museu Nacional de Arte, 
deste dia 4 de Setembro corrente, a ex-
posição multidimensional de artes plás-
ticas intitulada Tatuagens da Alma do 

artista Naguib. Trata-se de uma mostra de lar-
ga representatividade de trabalhos artísticos 
de Naguib e que é também uma individuali-
dade de muito significado efectuada seis anos 
após a última que realizou com muito sucesso 
em Maputo, precisamente em 2008, e que teve 
como título Não Matem a Cultura, Não ma-
tem Craveirinha.

Estão expostas dezenas de obras, quer relati-

vas aos monumentais e espectaculares murais 

de Naguib de Maputo e Tete, quer à escultura 

que fora proposta para a Praça da OMM, na 

capital do país, passando por várias instalações, 

painéis de técnica mista, até um grande núme-

ro de obras pitóricas de óleo, acrílico, aguarela, 

pastel e técnicas mistas que ocuparão dois pisos 

no Museu Nacional de Arte.

Naguib tem exposto com muito sucesso dentro 

e fora do país tendo, inclusive, há alguns anos 

Naguib expõe “Tatuagens” 
sido escolhido e convidado pelas Nações Uni-

das para expor as suas obras no edifício daque-

la organização internacional. 

Naguib destaca-se dos demais pela sua jorna-

da estética arrojada. Nunca se deixou esgotar 

numa única visão. A sua originalidade não se 

mede pela alteridade repetida depois de en-

contrado o denominador comum da diferen-

ciação. Não! Naguib prefere demarcar-se pela 

reinvenção, rebuscando no produto acabado 

por ele próprio a fonte para fazer diferente 

logo depois. Uma auto-alteridade assumida 

por séries que quase parecem sair de mãos 

diferentes, não fossem algumas constantes 

evocações à mulher, à terra e aos símbolos to-

témicos.

E é na incansável procura por novas manifes-

tações de sua arte que Naguib Elias Abdula 

renova e surpreende a cada tela, fazendo a 

constante ligação entre passado e presente, 

exaltando a natureza humana carregada em 

erotismo, revelando a multifacetada cultura de 

Moçambique com um olhar contemporâneo 

que funde o local ao universal. A.S  
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Fernando Manuel (Texto)

Naíta Ussene (Fotos)

A 
festa decorreu intra-portas onde choveram abraços, felicitações mútuas e o 
universo foi iluminado pelo brilho ávido de dentes brancos em sorrisos que 
não deixavam os músculos das faces descansarem.

Era a festa da homologação, finalmente, do acordo que pôs fim à guerra entre o governo 

e a Renamo, que manteve o país de coração na mão, num aperto de sangue e mortes que 

a certa altura parecia nunca mais vir a ter fim. Mas cá fora, extra-portas, nada indicava 

que naquela sexta-feira houvesse motivos de festa: nem buzinões, nem abraços, nem 

paralisação do trânsito, nem uma simples saudação que saísse fora dos padrões normais 

de amizade, familiaridade ou simples manifestação de cortesia. 

O acontecimento não chegou tarde, mas o caminho que levou até ele entre o Centro de 

Conferências Joaquim Chissano, as matas da Gorongosa e a circulação no troço Save-

-Muxúnguè foi tão sinuoso, tão desesperante e tão sem sentido que, quando se anunciou 

o fim, embora não se verificasse o desânimo, o cansaço neutralizava qualquer possibili-

dade de manifestação de regozijo.

Mas o que se passou na Presidência da República foi na verdade um reencontro, um 

aceno à paz que foi festejado por pessoas de várias cores políticas, religiosas, nacionali-

dades e crenças individuais, onde se pode ver com a mesma facilidade o ex-Presidente 

da República, Joaquim Chissano, em troca de palavras com o embaixador de Portugal, 

José Duarte, do Reino Unido, Joanna Kuenssberg, do embaixador dos EUA, Douglas 

Griffiths, países que no seu conjunto são citados sem meias voltas por Afonso Dhlakama 

como tendo desempenhado um papel incontornável para se chegar ao que se chegou. 

Atenta a esse jogo está Luísa Diogo.

Podem até se ver poses que seriam impensáveis há escassas três ou quarto semanas quan-

do vemos o porta-voz do presidente da Renamo, o incendiário António Muchanga, que 

não deixou de festejar a sua reentrada na presidência pela primeira vez, depois da sua 

soltura após 42 dias de estadia na cadeia de máxima segurança, vulgo BO.

Muchanga vê-se na companhia de duas personagens que se poderia pensar que são suas 

inimigas viscerais: Telmina Pereira e Margarida Talapa, ambas deputadas da bancada 

parlamentar da Frelimo.

E se podemos acreditar naquilo que ele diz – o que não é aconselhável – o líder do 

PIMO, Yacub Sibindy, é sobrinho de Afonso Dhlakama, talvez não seja só mais que 

uma tentativa de transformar um desejo que não passa disso em realidade, para daí 

tirar dividendos cujo carácter não se pode adivinhar, conhecendo como conhecemos 

a personagem em causa. Seja como for e apesar desse todo palavreado anterior e isso 

atitudes permanentemente contraditórias, Afonso Dhlakama não lhe negou a mão nesta 

sua primeira aparição oficial na Presidência da República, como ele próprio diria noutra 

ocasião “este não é o momento de ajuste de contas“.

A igreja esteve também como não podia deixar de ser bem representada no acto, Dom 

Dinis Sengulane, Bispo Emérito da Diocese dos Libombos, Dom Alexandre José Maria 

dos Santos, Cardeal Emérito da Diocese de Maputo em conversa serena com Luísa 

Diogo.

Podemos fechar com uma Dama que está a manejar uma máquina fotográfica que se 

chama Carmo Jardim, cujo pai viveu largos anos em Moçambique ou pelo menos teve 

aqui um papel que a história não pode ignorar antes da independência que tem de cada 

um dos seus lados, Dias da Cunha que já foi presidente do Sporting Clube de Portugal 

e Macedo Pinto, cuja vida e trabalho tiveram muito a ver no passado e têm até agora 

com a de muitos moçambicanos que duma ou doutra maneira agora estão nas lideranças 

políticas do país.

Dizia a fábula que “depois de uma noite de choros e gemidos, a montanha pariu um 

rato”.

Oremos para que não seja este o caso desta vez, seria grave uma vez que seria a segunda 

vez em menos de 20 anos.  

Oremos…
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Seis suspeitos de praticarem 
caça furtiva foram detidos 
no último domingo em 
Marrupa, Niassa, numa 

operação conjunta conduzida pela 
polícia de Mecula e guardas flo-
restais do Luwire e da Reserva do 
Niassa.
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-

-

-

-

-

-

Más notícias para os predadores da fauna

Furtivos detidos no Niassa

-

-

-

-

 (Redacção)

Faleceu esta quarta-feira, vi-
tima de doença, Vicente da 
Costa Lourenço, presidente 

do Conselho Municipal da Ci-
dade de Cuamba, Província do 
Niassa.

-

-

Morreu edil de Cuamba
-
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-
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O 
Millennium bim, um 
dos maiores comerciais 
da praça, conta desde 
o passado sábado com 

mais um balcão de atendimento 
ao público, localizado na cidade 
de Nampula, província do mesmo 
nome. O Millennium bim estabe-
leceu-se naquele ponto do país há 
18 anos. O balcão de Muahivire, 
inaugurado sábado passado, é o 
décimo sétimo em toda a provín-
cia Nampula e o oitavo na cidade. 
A nível nacional, aquela institui-
ção bancária possui 160 balcões.

Na sua intervenção, o Presidente 

do Conselho de Administração 

(PCA) do Millennium bim, Má-

rio Machungo, referiu que o alar-

Millennium bim nos 160 balcões

Por Nélia Jamaldine

gamento da sua rede de serviços, 

em particular em Nampula, é uma 

forma inequívoca que o banco en-

controu para acompanhar os níveis 

de crescimento da economia que o 

país regista.

“A missão do Millennium bim é 

contribuir para o desenvolvimento 

sócio-económico de Moçambique, 

fomentando a poupança, apoiando 

com soluções financeiras adequa-

das às famílias e às empresas e 

contribuindo para o incremento 

acelerado da inclusão financeira. 

A inauguração deste balcão aqui 

em Muahivire, o 17o nesta grande 

Província, reforça o nosso com-

promisso para com a província e 

com o País”, disse o Presidente da 

Conselho de Administração do 

Millennium bim, Mário Machun-

go, no seu discurso.

Por seu turno, o Presidente do 

Conselho Executivo (PCE) do 

Millennium bim, Manuel Mare-

cos Duarte, fez saber que esta ins-

tituição financeira actualmente as-

sume o papel de parceiro e agente 

económico activo, através do seu 

apoio empresarial à população por 

entender que estas são a maior ri-

queza da terra.

“A província de Nampula tem 

desempenhado um papel impor-

tante no desenvolvimento soócio-

-económico do país, atraindo as 

atenções de investidores nacionais 

e internacionais. O Millennium 

bim está aqui, hoje, reforçando 

o seu papel de parceiro e agente 

económico activo, mantendo o seu 

apoio ao sector empresarial e à po-

pulação de Nampula e agradecen-

do a todos os clientes, autoridades 

e parceiros, a confiança depositada 

no nosso banco, uma confiança 

que merece o respeito e profis-

sionalismo que só o Millennium 

bim, o primeiro, o maior banco do 

país e o único a representar Mo-

çambique na lista dos 100 maiores 

Bancos de África, pode oferecer”, 

frisou.

Lembrou que o Millennium bim 

é hoje o único banco que consta 

da lista dos 100 maiores Bancos 

de África, sendo que o mesmo 

trabalha arduamente para enraizar 

a sua relação com os clientes, bem 

como na inovação e expansão des-

te, observando sempre os princí-

pios fundamentais de uma gestão 

rigorosa sustentada em práticas 

bancárias saudáveis e responsáveis. 

No ranking dos 100 maiores ban-

cos de África, o Millennium bim 

ocupa a 62ª posição

O Millennium bim, um dos big fi-

ves no sistema financeiro moçam-

bicano, possui a maior rede de bal-

cões, ATN e POS do país, com a 

colaboração de 2.500 funcionários 

e cerca de 1.3 milhões de clientes. 

Estiveram presentes na cerimónia 

de abertura do balcão de Muahi-

vire, a governadora da província de 

Nampula, Cidália Chaúque, des-

tacados quadros do banco, líderes 

religiosos e tradicionais.
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Já são conhecidos os cantores 
que vão representar o seu país, 
através dos seus trabalhos 
discográficos na 11ª edição 

Channel O África Music Video 
Awards 2014, um concurso anual 
promovido pelo canal de música 
com o mesmo nome. O evento terá 
lugar a 29 de Novembro próximo, 
no Expo Nasrec Centre no Soweto, 
situado na cidade sul-africana de 
Joanesburgo.  

Esta premiação distingue e premeia 

em catorze categorias os melhores 

e mais votados vídeos musicais que 

foram transmitidos para todo o 

continente africano, apresentando 

exclusivamente artistas oriundos 

do mesmo. Trazem como referên-

cia todas as músicas originalmente 

pertencentes ao continente africa-

no, emitidos pelo canal televisivo de 

origem sul-africana Channel O, que 

ao longo dos seus dezassete anos de 

emissão difundiu vários trabalhos 

musicais de diferentes estilos de au-

toria africana. 

Segundo o director do Channel O 

África, Leslei Kasumba, é notável o 

crescimento da indústria discográ-

fica no continente, trazem consigo 

produções de qualidade que se tem 

destacado de forma significante na 

Já são conhecidos os nomeados ao Channel O 2014
Por Nélia Jamaldine

última década, dando relevância a 

classe artística ocupando um papel 

de destaque na promoção da música 

Africana. 

Kusumba fez saber que face ao 

“boom” da música feita em África, 

hoje tornou-se comum nomes da 

nova geração discográfica serem 

nomeados ao lado dos músicos mais 

experientes com anos de carreira, 

quebrando qualquer barreira e pre-

conceito quanto ao seu destaque e 

distinção na arena musical. “ Arris-

co-me a dizer que a música produ-

zida em solo africano actualmente 

consegue se igualar no mesmo pa-

tamar que a produzida internacio-

nalmente, sendo que a maioria dos 

concorrentes para a presente edição 

não são novidade nos palcos do 

mundo a fora”, enfatizou Kusumba.

Refira-se que, à semelhança dos 

anos anteriores, a cantora moçam-

bicana Lizha James vai represen-

tar o nosso país na categoria de 

“Most Gifted Femele”, sendo que 

o maior número de nomeações para 

o Channel O África Music Video 

Awards 2014 vai para a nova revela-

ção sul-africana no mundo do Hip 

Hop, Cassper Nyovest, KO e Davi-

do da Nigéria, cada um com cinco 

nomeações. 

Pouco mais de 100 jovens 
recém-formados em agri-
cultura nas escolas de en-
sino técnico-médio e supe-

riores do País poderão, a partir do 
próximo ano, passar a receber uma 
aprendizagem prática de produção 
agrária sustentável, no posto admi-
nistrativo de Changalane, distrito 
de Namaacha, província de Mapu-
to.    

  

Avaliada em mais de 12 milhões de 

meticais, esta é uma iniciativa da 

Associação Aro Moçambique leva-

da a cabo pela Agência de Desen-

volvimento e Empreendedorismo 

(ADE) – incubadora económica 

da Aro, em parceria com a Majoi 

Agro-Services. Esta iniciativa tem 

como objectivo promover a atrac-

tividade agrária aos jovens recém-

-formados em Agronomia ou áreas 

afins, de forma a transformar o tra-

balho de campo sustentável. 

Na essência, segundo explicou Po-

licarpo Tamele, presidente do con-

selho de direcção da Associação 

Moçambicana para o Desenvolvi-

ARO Moçambique lança 
agro-acampamento piloto
Por Nélia Jamaldine

mento da Juventude e Promoção de 

Educação e Informação da ARO, 

o projecto pretende evidenciar a 

transferência dos mais avançados 

conhecimentos técnico-científicos 

para os jovens, num processo de 

aprendizagem prática sobre a pro-

dução agrária e o funcionamen-

to das cadeias de valor, engajar os 

jovens em actividades agrárias de 

geração rápida de rendimentos e o 

auto emprego.

Na ocasião, a directora-adjunta da 

FDA, Neida Chirindza, referiu 

que o projecto irá trazer uma mais-

-valia, não só para os jovens, mas 

também para toda a comunidade 

de Changalane, por entender que o 

desenvolvimento sócio-económico 

do país está nas mãos da juventude 

moçambicana. 

“A segurança alimentar e a juven-

tude são a vanguarda do cresci-

mento económico e, através deste 

acampamento piloto, estes podem 

participar de forma activa e de um 

modo sustentável contribuir para 

o desenvolvimento do país”, disse 

Chirindza.

Por seu turno, o chefe do posto ad-

ministrativo de Changalane, Cus-

tódio Tembe, enalteceu a iniciativa 

e recomendou aos beneficiários do 

projecto que desenvolvam activi-

dades em harmonia com a comu-

nidade para que todos saiam bene-

ficiados com a implementação do 

referido agro acampamento.

Lizha  James representa o nosso país na categoria de “Most Gifted Femele” no Channel O
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O 
Standard Bank está a 
promover, desde 28 de 
Agosto último até 14 de 
Setembro, uma campa-

nha de cartões de crédito que visa 
premiar os clientes que usam este 
meio de pagamento para efectuar 
as suas transacções. Segundo o 
banco, esta operação enquadra-se 
nas comemorações dos 120 anos 
da sua implantação em Moçam-
bique.

A campanha tem como prémio 

uma viagem para o festival Joy of 

Jazz, que irá decorrer em Sandton, 

na África do Sul, entre os dias 25 

e 27 de Setembro próximo. No 

total, o Standard Bank irá levar 

três clientes e respectivos acom-

panhantes ao Joy of Jazz, que este 

ano contará com as presenças de 

Dianne Reeves, quatro vezes ven-

cedora do Grammy Award, do 

lendário britânico de R&B Billy 

Ocean, do melhor vocalista ven-

cedor dos Grammy 2014 Gre-

Standard Bank leva 
clientes ao Joy of Jazz

gory Porter, do trompetista Roy 

Hargrove, do renomado pianista 

cubano Omar Sosa e de Richard 

Bona, dos Camarões.

Podem habilitar-se a este prémio 

os clientes que, durante a vigência 

da campanha, efectuarem transac-

ções de, no mínimo, 3.000 Meti-

cais, utilizando o cartão de crédito 

do Standard Bank. 

O festival Joy of Jazz é uma das 

referências do calendário de artes 

do Standard Bank, que continua a 

crescer em força com um público 

recorde de 24.178 espectadores 

que assistiram à edição de 2013.

Para além de Dianne Reeves, Billy 

Ocean, Gregory Porter, Roy Har-

grove e Richard Bona, a edição 

deste ano do Joy of Jazz contará 

também com as presenças da es-

trela norte-americana do classic 

new soul, Dwele, do trombonista 

Delfeayo Marsalis, do legendário 

da música sul-africana Sibongile 

Khumalo, Jonas Gwangwa e ainda 

mais 41 artistas.

Billy Ocean
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O 
Banco Comercial e de 
Investimentos (BCI), 
que detém uma quota 
de mercado de 28.37% 

em activos no sistema bancá-

rio moçambicano, prevê para 

o presente mês de Setembro 

alargar os seus balcões de aten-

dimento ao público nas provín-

cias de Maputo, Gaza, Zam-

bézia, Tete, Nampula, Cabo 

Delgado e Niassa. 

Segundo uma nota do banco, 

trata-se de uma iniciativa que 

visa reafirmar o posicionamen-

to estratégico do BCI, que se 

pretende manter no mercado 

nacional de forma activa, não 

apenas para responder à de-

manda das necessidades do 

sector empresarial e particular, 

como também criar mecanis-

mos de ajuda social às comuni-

dades envolventes.

O BCI diz igualmente que no 

seu plano de expansão definiu 

as zonas rurais como centros 

estratégicos para a implemen-

tação de serviços bancários. O 

distrito de Metangula (Niassa), 

Vila de Nhamayabue, locali-

zada no distrito de Mutarara 

(Tete) serão os pioneiros nesta 

empreitada.

De acordo com o comunicado a 

que tivemos acesso, o BCI pre-

vê igualmente abrir na provín-

cia central de Tete um balcão 

nas instalações da Universidade 

BCI mais agressivo
Por Nélia Jamaldine

“A Politécnica”, instituição de ensi-

no superior com a qual aquele ban-

co diz manter uma “longa e sólida 

parceria”.

“Na Província da Zambézia, a ex-

pansão da rede comercial do BCI 

vai abranger duas novas agências, 

uma no distrito da Maganja Costa, 

onde o BCI é pioneiro na introdu-

ção de serviços bancários; e outra 

no distrito de Milange; três Agên-

cias em Nampula, nomeadamente 

na cidade capital da província, no 

pólo local da Universidade “A Po-

litécnica” e no Complexo Mónica 

Shopping; e no distrito de Ribáuè”, 

lê-se no comunicado do BCI, 

instituição bancária que actu-

almente possui uma Rede Co-

mercial de negócios constituída 

por mais de 138 unidades de 

negócio.

Recorde-se que, em finais de 

2013, o BCI foi pioneiro na 

introdução de serviços bancá-

rios em Distritos e Localidades 

como Mueda, Macomia, em 

Cabo Delgado, Marrupa, na 

Província do Niassa; Chiúta, 

em Tete; e Moma, na Província 

de Nampula, no decorrer deste 

ano.

A 
Associação Internacional 
de Estudantes de Ciências 
Económicas e Empresariais 
(AIESEC) prevê, até 2020, 

implantar-se em todas as capitais 
do País e nalguns distritos e, desta 
forma, aumentar o número de estu-
dantes moçambicanos enviados para 
estágios profissionais no estrangeiro. 

Segundo Omar Daúdo, presiden-

te da AIESEC em Moçambique, a 

organização conta actualmente com 

representações nas cidades da Beira 

e Nampula, capitais das províncias de 

Sofala e Nampula, respectivamente, 

o que tem contribuído para o incre-

mento do número de membros e de 

instituições de ensino que fazem par-

te da agremiação.

Por detrás desde desiderato está a 

vontade de contribuir para o desen-

volvimento do País, tal como explicou 

Omar Daúdo, quando falava duran-

te a terceira edição do encontro com 

parceiros da AIESEC, organizado 

esta terça-feira, na cidade de Maputo, 

no qual foram apresentados os resul-

tados do biénio 2013/2014 e o plano 

de actividades para 2014/2015.

“Consideramos que, ao expandirmos 

as nossas actividades para todo o País, 

teremos mais estudantes universi-

tários a juntarem-se à AIESEC e, 

consequentemente, aumentaremos o 

número de estagiários enviados para 

o estrangeiro, onde terão maior con-

tacto com empresas de diversas áreas, 

sendo que a experiência por eles ob-

tida será benéfica para o País”, disse.

Para além de enviar estudantes mo-

çambicanos para o exterior, “a AIE-

SEC tem recebido também estu-

dantes estrangeiros que pretendem 

estagiar no País, os quais têm traba-

lhado nas comunidades. Para este ano, 

está previsto o envio e recepção de um 

total de 390 estudantes e a realização 

do Mozambique Youth to Business 

Forum à escala nacional, do Seminá-

rio Juventude Milénio e da terceira 

edição do encontro com parceiros, 

assim como o envio de 25 membros 

para participação em conferências in-

ternacionais e participação em cursos 

de formação”.

Por seu turno, o ministro da Juventu-

de e Desportos, Fernando Sumbana, 

referiu-se ao papel que a AIESEC 

tem desempenhado no seio da comu-

nidade académica e da juventude e ao 

facto de ser uma organização para jo-

vens e liderada por jovens.

Para Fernando Sumbana, as acções 

da juventude, com destaque para a 

que está ligada à academia, devem ser 

mais incisivas com vista a fazer face 

aos desafios, que se colocam em cada 

etapa de desenvolvimento do País, daí 

a importância da AIESEC.

Já Felícia Nhama, representante da 

operadora de telefonia móvel mcel, 

um dos principais parceiros, consi-

dera que a AIESEC contribui para 

a promoção dos jovens, pois só assim 

é que se sentirão motivados e empe-

nhados na busca da formação acadé-

mica e profissional. 

Importa ainda realçar que no de-

curso da terceira edição do encontro 

com parceiros, a AIESEC distinguiu 

igualmente as empresas que mais têm 

apoiado esta associação para o desen-

volvimento da liderança nos jovens, 

tendo para o efeito atribuido à mcel, 

Standard Bank e outras empresas um 

certificado de mérito.  

AIESEC investe na 
expansão

Paulo Sousa, PCE do BCI


