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Os 100 dias de Filipe Nyusi

Acabou lua-de-mel!
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Os primeiros cem dias de 
Filipe Nyusi, a chamada 
lua-de-mel dos políti-
cos, o “período de graça”,  

assinalam-se numa altura em que 
o país continua a viver o clima de 
tensão política pós-eleitoral e o 
executivo viu apenas esta semana 
aprovados os principais instru-
mentos de governação: o Plano 
Económico Social (PES) e o Or-
çamento do Estado (OE).

Filipe Nyusi prometeu durante o 

discurso de tomada de posse a 15 

de Janeiro passado uma governa-

ção inclusiva, participativa, de re-

conciliação nacional, tendo como 

pilares a integridade, meritocracia 

e profissionalismo. Tal como Ar-

mando Guebuza, no seu discur-

so de tomada de posse em 2005, 

Nyusi disse que formaria um Go-

verno intolerante para com a cor-

rupção. O combate ao despesismo 

é um dos vectores de governação 

arrolados pelo Presidente da Re-

pública no seu discurso de tomada 

de posse. 

Mas parece que o primeiro golpe 

foi dado no OE aprovado esta se-

mana, com o aumento de dotações 

para os órgãos de repressão, apesar 

de incrementos substanciais nos 

chamados sectores prioritários, 

com destaque para a agricultara, 

educação e saúde. 

Nyusi enfrenta uma conjuntura 

económica difícil com o metical 

em derrapagem, endividamento 

quase no limite, diminuição das 

reservas externas, baixo preço de 

matérias-primas para exportação, 

menores fluxos de investimento 

externo e das contribuições dos 

doadores para o Orçamento do 

Estado.

É preciso lembrar que o discurso 

de contenção de gastos foi tónica 

dos pronunciamentos de Gue-

buza, contudo, o antigo chefe de 

Estado deixou um legado de des-

pesismo, níveis de dívida externa 

(USD7.1 mil milhões) a caminho 

da insustentabilidade resultante 

de projectos de prioridades ques-

tionáveis, como é o caso da EMA-

TUM, a ponte para a Catembe e o 

Estádio Nacional do Zimpeto, um 

dos maiores elefantes brancos que 

o guebuzismo deixou.

Contudo, várias fontes por nós 

contactadas consideram que os 

100 dias de Nyusi foram marcados 

por dois pontos fundamentais: a 

gestão da crise político-militar en-

tre o Governo e a Renamo, maior 

partido da oposição, e a saída “à 

martelada” de Armando Guebuza, 

da liderança da Frelimo, partido 

que forma Governo há 40 anos. 

De uma forma geral, os analistas 

ouvidos pelo SAVANA fazem 

notar que Filipe Nyusi tem evi-

denciado alguns indicadores em 

matéria de governação, mas ainda 

é cedo para tirar ilações objectivas, 

tendo em conta que apenas teve 

o poder de facto nos últimos 30 

dias. É importante dar tempo para 

Acabou lua-de-mel para Nyusi
Por Francisco Carmona (texto) e Naita Ussene (Fotos)

o Presidente implementar a sua 

política num terreno minado por 

resquícios do guebuzismo. É tam-

bém elogiada a aproximação que 

Nyusi teve com diferentes forças 

políticas, organizações da socieda-

de civil e confissões religiosas. 

líder da Renamo, Afonso Dhlaka-

ma, encontros que ajudaram a 

baixar o nível de tensão política 

pós-eleitoral que reinava no país. 

Depois destes encontros, os 89 de-

putados e os membros da Renamo 

nas assembleias provinciais toma-

terior e apenas um membro da in-

fluente Comissão Política do par-

tido. Reconheceu mais tarde que 

ainda poderia ter sido mais ousa-

do. Não se sabe se na abrangência 

das nomeações ou na compressão 

de ministérios.

rão longe de serem comparadas às 

dispendiosas deslocações de Ar-

mando Guebuza. No interior do 

partido, Nyusi tenta por travão nos 

que queriam uma “rápida limpeza 

do guebuzismo”, nomeadamente 

nas organizações satélites da Fre-

limo, nos secretariados nacional e 

provinciais e no desmantelamento 

do famigerado grupo de comenta-

dores conhecido por G40, alguns 

dos quais repescados para cargos 

na actual máquina governativa. 

Perante dificuldades de tesouraria 

sentidas logo no início do manda-

to, há também quem defenda no 

executivo uma auditoria agressiva 

às contas deixadas pelo governo 

anterior e aos vários projectos para 

se anteciparem a potenciais escân-

dalos em investigação no exterior 

do país.

No que toca ao executivo,100 dias 

depois, a maioria dos membros 

deste Governo, incluindo um nú-

mero considerável de vices, muitos 

deles claras acomodações políticas 

e vincadamente “pouco ágeis”, tem 

dificuldades em dar o seu primeiro 

voo.  

Dos que se esforçam em mos-

trar serviço, destaque vai para o 

Primeiro-ministro, Agostinho 

do Rosário,  “atirado às feras”  na 

emergência das cheias anuais, 

Jorge Ferrão, ministro da Educa-

ção e Desenvolvimento Humano, 

Celso Correia, ministro da Terra, 

Politicamente, o assassinato do 

jurista Gilles Cistac e o aparente 

marasmo na investigação das suas 

motivações também ensombraram 

os 100 dias de Nyusi, mas o crime 

acabou por penalizar emocional-

mente o guebuzismo e acelerar o 

seu estertor final.    

Encontros com Dhlakama
Uma das grandes promessas de 

Nyusi nos primeiros dias do seu 

consulado era responder ao repto 

da Renamo e Afonso Dhlakama, 

que insistia (e insiste) na criação 

de um governo nas zonas onde a 

oposição foi maioria nas últimas 

eleições (Sofala, Manica, Tete, 

Zambézia e Nampula). 

Em princípios de Fevereiro, Nyu-

si reuniu-se por duas vezes com o 

ram posse: O país voltou a respi-

rar, mas faltava tomar a liderança 

do partido Frelimo. O debate do 

projecto lei sobre o quadro insti-

tucional das autarquias provinciais 

está no plenário da Assembleia da 

República(AR), depois de quarta-

-feira ter sido ouvido o proponen-

te (Renamo) pela I e IV comissão 

do parlamento. Porém, depois de 

ter sido afastado o “estorvo” do bi-

cefalismo e a obstrução da Comis-

são Política ao diálogo e ao debate 

sobre a descentralização, Nyusi 

parece estar a fazer “marcha atrás” 

na sua aproximação a Dhlakama, 

falando de “divisão do país”.

Filipe Nyusi prometeu um elenco 

governamental pragmático, inclu-

sivo e menos despesista. Nomeou 

22 ministros, menos seis que an-

Porém, primeiro era importante 

eliminar o guebuzismo, algo que 

aconteceu na IV Sessão do Comi-

té Central, 45 dias após a tomada 

de posse como o quarto Presidente 

de Moçambique. 

Apesar de ter sido afastado o em-

pecilho que travava as mudanças, 

100 dias depois ainda permane-

cem dúvidas sobre que tratamen-

to é que Nyusi pretende dar às 

controversas presidências abertas 

e inclusivas, que agora assumem 

o nome de “deslocações de tra-

balho”. As visitas à  província de 

Gaza, Maputo e na cidade de Ma-

puto mostram claramente que há 

mais continuidade do que mudan-

ça. Figuras próximas do Presiden-

te garantem que haverá mudanças 

e as “deslocações de trabalho” esta-

Ambiente e Desenvolvimento 

Rural, e Carlos Mesquita, minis-

tro dos Transportes e Comunica-

ções. Essas são novas caras que 

ocupam pastas estruturantes no 

xadrez político e governativo de 

Filipe Nyusi. Uma menção tam-

bém à visibilidade do governador 

Víctor Borges em Nampula e 

Abdul Razak na Zambézia, apa-

rentemente sem choques com os 

autarcas da oposição que gover-

nam as capitais dessas províncias. 

Helena Taipo, em Sofala, tam-

bém tem visibilidade, graças ao 

jornal local que lhe amplia as in-

tervenções e ao continuado estilo 

populista que caracterizou a sua 

passagem pelo executivo central.

Carlos Agostinho do Rosário Jorge Ferrão Carlos Mesquita Celso Correia

100 dias depois da tomada de posse, Filipe Nyusi entra na fase decisiva
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Analistas ouvidos pelo SA-
VANA são da opinião de 
que 100 dias é um tempo 
insuficiente para tirar con-

clusões sobre o futuro da gover-
nação do presidente Filipe Nyusi. 
Estes entendem que a situação é 
agravada pelo facto de Nyusi ter 
iniciado o mandato no meio de 
muitas adversidades, facto que o 
levou a iniciar governação efectiva 
há menos de 30 dias.

Para o académico Ismael Mussa, a 

governação efectiva do presidente 

Nyusi começou há menos de um 

mês, depois de assumir a liderança 

da Frelimo.

Contudo, pode-se dizer que, de 

forma geral, depois das incertezas 

que pairaram em torno do processo 

eleitoral, o presidente Nyusi con-

seguiu, no seu discurso inaugural 

devolver esperança no seio dos mo-

çambicanos. 

Sublinha que os primeiros dias da 

sua governação foram marcados 

pela positiva tendo em conta a 

aproximação junto ao presidente da 

Renamo, Afonso Dhlakama, facto 

que veio aliviar a tensão política e 

permitir que os deputados eleitos 

pela Renamo tomassem posse da 

Assembleia da República assim 

como nas Assembleias provinciais.

Depois disso, prossegue Mussa,  Fi-

lipe Nyusi passou por momentos 

complicados, tendo em conta que 

a sucessão no seu partido também 

Dar tempo ao tempo
Por Raul Senda

não foi muito pacífica.

“Agora que o presidente Nyusi tem 

o controlo do Estado e do partido 

Frelimo tem oportunidade de pôr 

em prática o seu discurso inaugu-

ral”, observa Mussa, um antigo de-

putado do Movimento Democráti-

co de Moçambique (MDM).

Contudo, nem tudo é um mar de 

rosas. Ismael Mussa diz que ficou 

incomodado com o discurso pro-

ferido recentemente pelo estadista 

moçambicano, no qual este dizia 

que não gostaria de se ajoelhar, a 

qualquer que seja o moçambicano, 

para pedir a paz, porém, espera que 

isso não passe de emoção momen-

tânea.

Mussa sublinha que espera que o 

presidente Nyusi continue a privi-

legiar o espírito de diálogo e gerir 

de forma sábia o diferendo que o 

opõe ao líder da Renamo.

Quem também acha que Nyusi 

iniciou a sua governação em situ-

ações complicadas é a pesquisadora 

do Centro de Integridade Pública 

(CIP), Fátima Mimbire.

Conhecida pelas suas posições 

críticas ao regime, Mimbire nota 

que, desde que Nyusi tomou conta 

do governo, estava apenas a fazer 

gestão corrente, porque não tinha 

orçamento para operacionalizar a 

máquina governamental.

No entender de Mimbire, uma 

antiga jornalista na agência gover-

namental de informação, sem orça-

mento aprovado, Nyusi não podia 

fazer milagres.

Tal como Mussa, Mimbire afirma 

que Nyusi deu um passo impor-

tante e louvável ao aproximar-se ao 

líder da Renamo e de outros parti-

dos da oposição para ouvir as suas 

ideias e resolver problemas do país 

e espera que esta iniciativa conti-

nue.

Fátima Mimbire referiu que o go-

verno de Nyusi não se abriu ape-

nas à oposição, mas também para 

outras correntes da sociedade mo-

çambicana, um aspecto que mate-

rializa o principio de inclusão.

Lamenta o facto do actual governo 

estar a dar continuidade a projectos 

pouco transparente do executivo 

anterior, antes da devida correcção, 

o que deixa transparecer que ainda 

não há ruptura entre o governo ac-

tual e o anterior.

Também o empresário Amade Ca-

mal entende que os 100 dias são 

um tempo muito ínfimo para ava-

liar o desempenho do presidente 

Nyusi tendo e conta que ele tem 

mais de 1500 dias pela frente até 

findar o mandato.
No que concerne à promessa de 

que manteria o espírito de diálogo, 

Amade Camal disse que a paz é um 

bem precioso que todos almejam 

pelo que, deve ser conseguida de 

forma estável e sólida.

Contudo, Camal sublinha que está 

ansioso em ver o Presidente Nyu-

si a levar a questão de estabilidade 

com seriedade e resolva o problema 

de forma sustentável.

Quanto à gestão do projecto da 

Renamo, que consiste em estabe-

lecer autarquias provinciais, Camal 

entende que a descentralização é 

necessária, porém deve ser levada 

de forma sábia.

“Como gestor penso que estas coi-

sas de descentralizar o poder pre-

cisam de muita competência de 

quem vai gerir. Não basta querer. 

Sou a favor da descentralização, 

mas para tal é preciso haver com-

petência porque, muitas vezes falta 

até ao nível central”, frisou Camal, 

que já foi deputado da Frelimo no 

primeiro parlamento multipartidá-

rio.

Ismael Mussa Fátima Mimbire Amade Camal
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Em parte significativa dos seus 
primeiros 100 dias, Nyusi foi 
ensanduichado pela bipolari-
zação entre Afonso Dhlaka-

ma, o contestatário do novo Gover-

no e líder da oposição, e Armando 

Guebuza, presidente da Frelimo. 

Tão ensanduichado como um pa-

ciente envolvido numa camisa-de-

-força. Investido a 15 de Janeiro, se 

Nyusi apenas se libertou da camisa-

-de-força de marca Dhlakama-Gue-

buza entre os dias 7 de Fevereiro e 

29 de Março, os seus primeiros 100 

dias foram num plano maior a busca 

de afirmação de uma identidade pró-

pria como Presidente da República. 

Identidade ainda não revelada.

Africanista, comandante-em-chefe 

da libertação de Guiné Bissau e Cabo 

Verde e referência maior dos líderes 

da utopia de autodeterminação das 

ex-colónias portuguesas, Amílcar 

Cabral defendia o retorno às origens 

como fonte de autenticidade e legi-

timidade para a verdadeira indepen-

dência dos povos. 

Para Cabral, sendo em simultâneo 

os povos portadores e fontes de uma 

cultura, “eles são os únicos capazes de 

preservar e criar essa cultura - de fa-

zer história”.

Engenheiro como Amílcar, embora 

não agrónomo como Cabral, Cabra-

lista ou não, Filipe Jacinto Nyusi há-

-de ter reconhecido nas origens e no 

resgate da cultura a fonte para a afir-

mação do seu poder como Presidente 

da República. 

7 de Abril, Dia Um do 
Presidente alado
Após libertar-se das duas mangas da 

camisa-de-força que o envolveu nos 

seus primeiros 100 dias de governo, 

foi nas suas origens e num exercício 

de rebusca da história de luta do povo 

Moçambicano que Filipe Nyusi pro-

clamou simbólica e efectivamente o 

arranque da sua governação.

Comecemos por este momento, di-

gamos assim, de exalar senão de 

exaltação. Depois voltámos à camisa-

-de-força e as suas mangas e pregas 

entrelaçadas.

7 de Abril de 2015, povoado de Na-

matil, distrito de Mueda, província 

de Cabo Delgado. Filipe Jacinto 

Nyusi acende a chama e ergue a to-

cha, sinalizando ordem de comando 

para mais uma quinquenal maratona 

popular, do Rovuma ao Maputo, da 

Chama da Unidade pela efeméride 

da Independência Nacional. 

Tradição iniciada por Samora Ma-

chel em 1975 para comemorar a 

conquista da autodeterminação, re-

tomada por Armando Guebuza em 

2010, por ocasião dos 35 anos do 25 

de Junho, a teatralização celebratória 

da Unidade Nacional assume-se para 

Nyusi como um retorno às suas ori-

gens e às origens da Nossa Luta.

“Got your back!”, expressão muito 

americana que se pode traduzir em 

algo como “nós te protegemos”, é a 

perfeita legenda da presença naque-

la cerimónia de Alberto Chipan-

de, Raimundo Pachinuapa, Salésio 

Nyaliambipano e Salvador Atanásio 

N´tumuke – quadriunvirato a quem 

a caricatura dos costumes do regi-

me atribui o papel de tios de Nyu-

Presidente Nyusi em busca de uma identidade própria

100 Dias a tentar libertar-se da camisa-de-força
Por Milton Machel

si, por serem os generais da sua et-

nia (makonde) e históricos Antigos 

Combatentes que capitanearam a 

sua ascensão à liderança do país e da 

Frelimo. Estes generais são também 

o escudo protector da sua governação. 

Após o 7 de Abril, o discurso e as ac-

ções de Filipe Nyusi são a tradução 

incorruptível de um Presidente em 

exercício do seu poder, fazendo-se à 

estrada em Presidência Aberta e co-

municando todos os dias com o povo 

e para a mídia com uma postura mais 

desenvolta. Sintetizando: o Presiden-

te Nyusi passou desde aquele dia a 

dizer, “Sou Presidente, o vosso Presi-

dente, meu patrão Povo!”.

7 de Fevereiro, dia do or-
gasmo da Nação 
Voltemos à camisa-de-força e suas 

duas mangas tentaculares, para per-

cebermos como o Presidente Nyusi 

passou a exalar, perdão, exaltar alívio 

por dela se ter liberto…para sempre 

ou só para já?

Na definição mais popular, entenda-

-se emprestada na Wikipedia, “Ca-

misa de força ou colete-de-forças é 

uma camisa que se amarra atrás, sem 

mangas, com cadeado às vezes e usa-

do para pacientes do hospício e por 

modelos. Na era vitoriana era um ins-

trumento de tortura.”

Seria de todo insultuoso, senão um 

crime de atentado à honra dessas 

instituições, comparar a política mo-

çambicana ou o partido Frelimo a um 

hospício. Detenhamo-nos à questão 

instrumental do objecto camisa-de-

-força, como figura de estilo para a 

situação em que se encontrava o Pre-

sidente Nyusi desde a sua tomada de 

posse até ao lançamento dos festejos 

dos 40 anos de independência. 

Nyusi via-se ensanduichado pela bi-

polarização entre Afonso Dhlakama, 

o contestatário do novo Governo e 

líder da oposição ora secessionista, 

comme d´habitude, e Armando Gue-

buza, presidente da Frelimo. Tão en-

sanduichado como um paciente en-

volvido numa camisa-de-força, cujas 

mangas siamesas eram precisamente 

Dhlakama e Guebuza.

Nyusi começou a separar as mangas 

e desfazer-se das amarras no dia 7 

de Fevereiro, quando se reuniu com 

o líder da Renamo e um hotel onde 

este se hospedara e convenceu-o a 

ordenar que os deputados da Rena-

mo tomassem posse na Assembleia 

da República e utilizassem esta tri-

buna como local para reivindicar 

legalmente a institucionalização das 

reclamadas regiões autónomas. Foi 

num sábado.

Em Quelimane, num evento público, 

traduzindo o sentimento de regozi-

jo que envolvia a pátria amada, um 

conhecido sociólogo e apresentador 

de televisão descreveu assim aquele 

momento: “então, dois homens se 

encontram e produz-se o orgasmo de 

toda uma Nação!”. 
Dia 29 de Março, dia da 
libertação 
Nyusi conseguiu em definitivo des-

fazer-se da camisa-de-força da sua 

Presidência quando no último do-

mingo de Março, dia 29, Armando 

Guebuza capitulou à pressão dos seus 

camaradas e entregou de bandeja a 

liderança da Frelimo a Nyusi. 

Em dois momentos, intervalados 

por cinquenta dias - no primeiro por 

mérito próprio do Presidente e no 

segundo por força do lobby makon-

de e da ACLLIN - Nyusi soltava-se 

da camisa-de-força que amarrava os 

primeiros 100 dias da sua governação. 

Qual Presidente alado na garupa de 

um Pégaso, Nyusi ganhava golpe de 

asa. Figurativa e efectivamente, o 

Presidente da República começou 

a voar pelo país mais desenvolto e 

se estreia no concerto das nações da 

África Austral mais presidente que 

nunca, ao fim dos seus primeiros 100 

dias. 

Investido Presidente da República a 

15 de Janeiro, se Nyusi apenas se li-

bertou da camisa-de-força de marca 

Dhlakama-Guebuza entre os dias 7 

de Fevereiro e 29 de Março, é preciso 

reconhecer que estes seus primeiros 

100 dias foram num plano maior a 

busca de afirmação de uma iden-

tidade própria como Presidente da 

República.

Sangue, luto e a herança maldita

E para afirmar essa sua identidade 

que não foi ainda revelada, Nyusi en-

frentou outros desafios, que merece a 

pena destacar, para que se não esbo-

roem na amnésia colectiva perante a 

crueldade mediática que governa os 

nossos tempos.

O primeiro desafio enfrentado por 

Nyusi foram as cheias que arrasaram 

com uma parte do centro e norte do 

país, com maior enfâse para a provín-

cia da Zambézia. Quase que em si-

multâneo, em finais de Janeiro, Nyusi 

teve de encarar a tragédia de Chiti-

ma, em Tete, onde mais de 70 pessoas 

morreram vítimas de um envenenado 

phombe (espécie de mal coado ou 

bebida de fabrico artesanal) nas vizi-

nhanças de uma cerimónia fúnebre. 

Os primeiros cem dias do Governo 

de Nyusi enfrentaram ainda o sangue, 

quando o académico, jurisconsulto e 

constitucionalista de referência Gilles 

Cistac foi assassinado, em meio a po-

lémica sobre a constitucionalidade ou 

não de reivindicação da Renamo de 

criação de regiões autónomas.  

Mesmo perto do fim dos seus pri-

meiros cem dias, Nyusi enfrentou a 

violência xenófoba na África do Sul 

que vitimou mortalmente alguns 

moçambicanos e forçou o regresso à 

pátria de centenas de compatriotas 

perseguidos por sul-africanos.

É preciso referir que em todos estes 

momentos o Presidente Nyusi e o seu 

Governo mostraram-se hesitantes na 

reacção, parecendo buscar mais ave-

riguar ou conhecer melhor a situação 

do que propriamente afirmando com 

veemência a prontidão para conde-

nar, socorrer ou garantir justiça e pro-

tecção, dependendo da necessidade 

de cada caso. 
Mais do que o espectro de um Estado 
sem liquidez e politicamente volátil, 
típicos de um momento de transição 
de liderança e de crise pós-eleitoral, 
bem assim na ressaca de um desgas-
te das opções económicas duvidosas 
e custosas do anterior consulado, são 
heranças para o resto dos primeiros 
365 dias da Governação de Nyusi: 
a conjuntura de instabilidade eco-
nómica, a solução do “problema Re-
namo” e o quinto concurso público 
internacional para o licenciamento 
de prospecção e exploração de jazigos 
de hidrocarbonetos pelas três regiões 
do país. 
Estes sim, serão testes para moldar 
uma identidade própria do consula-
do de FJN e que nos darão respostas, 
se realmente o Presidente-Abelha 
desprendeu-se de vez da camisa-de-
-força que o amarrou por período 
significativo dos seus primeiros cem 
dias.
Enquanto isso, corre a Chama pelo 
país e o teatro da Unidade Nacional 
rivaliza com a ficção das regiões au-

tónomas… 
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O 
Parlamento Juvenil (PJ) 
considera a proposta do 
Plano Económico e Social 
(PES) 2015, aprovada esta 

semana com o voto maioritário da 
Frelimo, como uma lista de metas 
com ideias de utilização de mais 
recursos, sem, no entanto, detalhar 
de forma clara os passos  que leva-
rão ao alcance dos referidos objec-
tivos. 

O PJ, uma das mais vibrantes or-

ganizações juvenis em Moçambi-

que,  lamenta também o facto de os 

jovens e mulheres aparecem como 

beneficiários das acções governati-

vas, sem um papel activo na decisão 

e implementação.

Apesar de saudar o facto de total 

das despesas nos sectores económi-

cos e sociais representarem 63.5% 

da despesa total, o que constitui um 

incremento em 10.8 pp em relação 

ao ano de 2014, diz estar insatisfei-

to com a forma como os recursos 

foram divididos. 

A agremiação refere que esperava 

que sectores como agricultura, edu-

cação e saúde tivessem uma dota-

ção orçamental mais consentânea 

com as suas reais prioridades de 

acção. 

Caso isto tivesse sido observado, o 

PJ entende que seria possível gerar 

mais e melhores postos de traba-

lhos e garantir uma maior inclusão 

no desenvolvimento da população 

rural.

O posicionamento do grupo lide-

rado por Salomão Muchanga surge 

em resposta ao pedido formulado 

pela primeira comissão, ou seja, 

Comissão dos Assuntos Constitu-

cionais Direitos Humanos e Le-

galidade (CACDHL) para aquela 

agremiação de modo a emitir o seu 

parecer em torno PES.

O PJ entende na sua análise que o 

PES é, em grande parte, uma repe-

tição dos planos com a definição de 

metas de produção relativamente 

anteriores. 

A análise do PES destaca ainda 

que a inovação e diferenciação que 

as prioridades do Programa Quin-

quenal do Governo se propõem al-

PJ lamenta exclusão dos jovens em sectores decisivos  
Por Argunaldo Nhampossa

cançar, são minadas pela constante 

reprodução das actividades tradi-

cionais dos ministérios privilegia-

das nos mandatos anteriores.

“À semelhança dos anteriores, o 

PES 2015 ainda não obtém o ne-

cessário compromisso político com 

todos os sectores da sociedade Mo-

çambicana. Este plano não propor-

ciona o desenvolvimento econó-

mico e social como uma questão 

estrutural a exigir, por isso, medidas 

também elas estruturais, nomeada-

mente ao nível das políticas econó-

micas e fiscais, aliadas à medida de 

redistribuição e de protecção social, 

face a vulnerabilidades sócio-cultu-

rais”, indica o documento.

Assim, afirma que a maior focali-

zação através da identificação de 

cinco prioridades estratégicas per-

de força quando não inclui propos-

tas mais aprofundadas e de facto 

transversais em termos de acções 

que manifestem um esforço para 

ultrapassar os factores que estão na 

génese das vulnerabilidades iden-

tificadas, resumindo-se quase in-

teiramente à elencagem de acções 

e intenções que não possibilitam o 

alcance de muitas das metas assu-

midas.

O PJ diz estar preocupado com o 

facto de os sucessivos Planos Eco-

nómicos e Sociais não terem ain-

da conduzido a uma maior coesão 

social, nem se terem produzido 

resultados positivos em termos de 

inclusão nos benefícios do desen-

volvimento, mesmo reconhecendo 

que o impacto de algumas medidas 

só poderá ser visível a médio e/ou 

longo prazo.  

Dependência externa
Por outro lado, embora o Parla-

mento Juvenil reconheça o esforço 

empreendido para reduzir a depen-

dência externa directa ao se baixar 

para 25% os recursos externos que 

financiam o Orçamento do Estado 

de 2015, diz estar consciente de que 

o incremento dos créditos e dívidas 

constituirá um fardo futuramente 

penoso para a juventude moçam-

bicana.

No que toca à proposta de Orça-

mento do Estado, também apro-

vada esta semana, aponta que esta 

expressa a contínua preferência 

governamental em não tributar os 

grandes projectos e não combater 

devidamente a evasão fiscal.

Contudo, diz estranhar a confiança 

do governo num crescimento do 

PIB em todos os sectores compara-

tivamente a 2014, mesmo tendo em 

conta que o ano iniciou com cheias 

a devastarem o país. 

De acordo com o parecer, o Plano 

Quinquenal do Governo (PQG) 

assumiu o desafio de encarar os 

jovens e mulheres como grupos 

transversais em todas as priorida-

des e acções governativas. Contudo, 

ao analisar as principais medidas de 

políticas e acções por prioridades e 

pilares de suporte da proposta de 

PES, este voto de intenções, segun-

do o PJ, se dilui. É que as mulheres 

e jovens aparecem apenas elenca-

dos como beneficiários das acções 

governativas sem um papel activo 

na decisão e implementação. 

Assim referem que o plano carece 

não apenas de maior inclusão des-

tes grupos na definição das acções 

prioritárias como também de me-

tas bem desagregadas em género e 

faixa etária. 

Salomão Muchanga, presidente do Parlamento Juvenil
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O Conselho Municipal de 
Maputo informa aos muníci-
pes e os demais interessados, 
que dispõe de 1517 bancas e 
33 barracas desocupadas nos 
Mercados Municipais da ci-
dade e que as mesmas pode-
rão ser requeridas para uso e 
exploração, mediante reque-
rimento dirigido ao Exmo 
Senhor Director de Mercados 
e Feiras, cuja minuta pode 
ser obtida na Direcção Mu-
nicipal de Mercado e Feira, 
sita na avenida Karl Marx, nº 
173, 4º andar.

MUNICIPIO DE MAPUTO
GABINETE DE COMUNICAÇÃO

----
COMUNICADO

Eis os números das bancas e barracas disponíveis:

O director 

Narciso Benjamim Faduco
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Várias empresas de produção de 

bebidas alcoólicas, sobretudo 

vinhos e espirituosas, estão 

contrariadas com a apatia na 

aplicação do decreto 54/2013 de 7 de 

Outubro, que aprova o Regulamento 

sobre o Controlo da produção, co-

mercialização e consumo de bebidas 

alcoólicas. Entre outros aspectos, o 

regulamento determina que “não é 

permitida a comercialização de bebi-

das alcoólicas, inclusive a exposição à 

venda, em recipientes de plástico”. O 

dispositivo legal estabelecia que a nor-

ma entraria em vigor 180 dias após a 

sua publicação. Isto significava que a 

partir de Abril de 2014 o decreto en-

traria em vigor e, consequentemente, 

os recipientes de plásticos deveriam 

ser proibidos. Contudo, mesmo com 

o posterior acordo entre as autorida-

des e as indústrias de que a medida 

deveria vigorar a partir do primeiro 

dia de 2015, nada está a acontecer no 

mercado, o que está a deixar nervosas 

algumas empresas que alegam ter in-

vestido milhões na migração plástico-

-vidro.  

Reddys Global Industries Lda., Cer-

vejas de Moçambique (Unidade de 

Vinhos e Espirituosas), Beverage 

Universal Lda., UNITEDED  DIS-

TILLERIES Lda., Návya Distribui-

dora, Limitada, Licores de Moçam-

bique, Empresa Peters FoodDrink, 

Fábrica Favidez Lda. e SETE CO-

LINAS BEBIDAS Lda. destacam-se 

entre as que já migraram para o vidro 

e manifestaram preocupação pela não 

aplicação do decreto 54/2013.  

Ao que o SAVANA apurou, a Unida-

de da CDM de vinhos e espirituosas 

investiu cerca de USD2,5 milhões 

numa nova linha de embalagem de 

garrafas de vidro e adquiriu matéria-

-prima avaliada em mais de USD3 

milhões, num esforço para estar em 

conformidade com o que o decreto e 

as autoridades competentes estipula-

vam.

Mas a Inspecção Nacional das Activi-

dades Económicas (INAE) lamenta a 

não aplicação do decreto, justificando 

a situação com o facto de muitas delas 

não possuírem capital suficiente para 

montar as novas linhas de enchimen-

to.

“A não implementação do decreto 

54/2013, em particular no que diz 

respeito à migração do plástico para 

o vidro, é uma situação lesiva para nós 

que cumprimos com o decreto e se-

guramente para o Estado. No entanto, 

sentimo-nos hoje gravemente lesados, 

pois estamos em finais de Abril e o 

plástico continua a proliferar no mer-

cado a preços muito mais baixos do 

que aqueles das embalagens de vidro 

que são uma obrigação do quadro 

legal. Estamos, de facto, a enfrentar 

uma competição no mínimo desleal. 

Todos nós, as indústrias produtoras 

de bebidas alcoólicas que respeitamos 

o que o quadro legal preconiza esta-

mos a ser prejudicados por estarmos 

a cumprir a lei, o que não deixa de ser 

uma situação estranha e caricata”, su-

blinha a CDM, que acrescenta: “nas 

últimas semanas, tivemos encontros 

encorajadores com o Ministério da 

Indústria e Comércio e esperamos 

que a situação se possa clarificar tão 

cedo quanto possível, pois a situação 

é extremamente lesiva para nós e para 

todos os que investiram para estar em 

Indústria de produção de bebidas espirituosas agitada

Decreto 54/2013 pontapeado
Por Eduardo Conzo

conformidade com a lei”

Entretanto, a esperança manifestada 

pela CDM de ver o problema resolvi-

do parece ser rebatida pelo Inspector-

-geral da INAE, José Rodolfo, que, 

em declarações ao SAVANA,  embora 

concordando com os argumentos dos 

operadores que já fizeram a migração 

para o vidro, sublinha que o processo 

poderá levar o seu tempo “porque as 

empresas que ainda não fizeram a mi-

gração precisam de se refazer uma vez 

que na altura do seu licenciamento a 

norma não estava prevista”.

“É difícil prever até quando teremos 

todas as empresas migradas para o en-

chimento em  garrafa de vidro devido 

às dificuldades que isto representa 

para elas. É preciso perceber que mui-

tas das empresas que operam neste 

ramo têm capital reduzido e preci-

sam de se refazer para poder montar 

as novas linhas de enchimento e isso 

leva tempo. As empresas foram licen-

ciadas numa altura em que a lei não 

existia e não direccionaram as fábricas 

com as novas exigências”, explica.

No entanto, esta argumentação é re-

batida por várias empresas que afir-

mam que não compreendem a atitude 

da INAE, pois foi o próprio governo 

que aprovou o decreto, e, por outro 

lado, o prazo inicial de Abril de 2014 

já tinha sido alargado para 1 de Janei-

ro de 2015. Acusam ainda a INAE 

de estar a gerir verbalmente o alarga-

mento dos prazos, tendo já prometido 

a data de 14 de Janeiro para imple-

mentação do decreto, depois Março e 

agora Junho, e não se sabe onde estas 

promessas vão parar.  

Actualmente, o sector das bebidas es-

pirituosas é um faroeste, com dezenas 

de empresas a funcionarem à margem 

da lei, produzindo bebidas de duvi-

dosa qualidade e vendendo a preços 

muito abaixo do mercado, prejudi-

cando os que investiram para estar 

em conformidade com a lei. Estima-

-se que com esta situação o Estado 

pode estar a ser lesado em USD100 

milhões por ano em evasões fiscais no 

sector de vinhos e espirituosas. 

INAE diz que quer evitar a violência 

Sem indicar datas, o Inspector-geral 

da INAE, José Rodolfo, garantiu que 

todas as empresas abrangidas pelo de-

creto vão cumprir na íntegra a norma. 

Rodolfo seguiu um discurso sindica-

lista, argumentando que é preciso que 

se seja cauteloso para evitar entrar em 

choques que podem prejudicar os tra-

balhadores. 
“É bem verdade que todas as empre-

sas referenciadas vão cumprir com a 
norma, mas temos de ser cautelosos 
para evitar a violência. Imagine que 
todas as empresas decidam fechar as 
portas porque ainda não estão prepa-
radas para o enchimento em vidro, o 
que seria das centenas dos trabalha-
dores nelas empregadas”, questionou.
Em Moçambique existem mais de 
três dezenas de fábricas de vinhos e 
espirituosas,  oficialmente conhecidas, 
mas destas apenas dez é que já estão 
a cumprir o plasmado no  decreto 
54/2013 de 7 de Outubro, nomea-
damente,  Reddys Global Industries, 
Lda., Beverage Universal Lda., UNI-
TEDED DISTILLERIES, Lda., 
CDM – Cervejas de Moçambique, 
Návya Distribuidora, Lda., Licores 
de Moçambique, Empresa Peters 
FoodDrink, Fabrica Favidez Lda. e 
SETE COLINAS BEBIDAS Lda. 
(CREIO QUE A DIAGEO TAM-
BÉM ESTÁ A CUMPRIR)

CTA é pela aplicação do regula-
mento
A Confederação das Associações 

Económicas de Moçambique (CTA) 

lamenta a morosidade na aplicação 

do regulamento e sublinha que, des-

de a aprovação a esta parte, pouco ou 

nada foi feito para estabelecer proce-

dimentos e regras que possam limitar 

o fabrico, venda e consumo destas 

bebidas.
O regulamento aprovado pelo Gover-
no estabelece igualmente normas de 
proibição, nomeadamente, a compra 
de bebidas por parte de menores de 
18 anos de idade, pessoas com pro-
blemas mentais ou com indícios de 
embriaguez, limitação dos locais onde 
as bebidas são comercializadas (via 
pública, Jardins e parques), estabele-
cimento de um horário de venda (das 
20 às 09:00 horas), limitação de emis-
são de licenças, entre outras medidas.
A CTA apela a uma maior celeridade 
do executivo moçambicano na ma-
terialização do referido regulamento, 
mas, sobretudo, para que seja impla-
cável com as empresas que produzem 
e comercializam tais bebidas fora dos 
padrões exigidos por lei.
“Nós entendemos que todas as bebi-
das alcoólicas nocivas à saúde pública 
devem ser banidas. O governo deve 
fazer análises para ver se tais bebidas 
estão sendo produzidas em condições 
recomendadas ou se são prejudicais, 
como forma de estabelecer mecanis-
mos necessários para a protecção dos 
consumidores”, explicou Luís Sitoe, 
director executivo da CTA.
Dezenas de empresas de produção de 
bebidas espirituosas funcionam clan-
destinamente em Moçambique, sem 
endereços claros e não respeitam o 
teor alcoólico que vem estampado na 
embalagem. 
Sitoe fez notar que é papel dos ope-
radores e dos pais ou encarregados 
de educação, mas sobretudo, cabe ao 
Estado ter um maior controlo do con-
sumo de álcool, com vista a proteger 
a saúde dos cidadãos, em particular, 
e assegurar o bem-estar da socieda-
de, em geral, “daí que há urgência 
na materialização da referida lei, na 
tentativa de estancar aquilo que já se 

considera um caos social.

Sobre a morosidade da migração de 

plástico para vidro, Sitoe diz não ha-

ver necessidade de levar tempo com a 

alteração das garrafas. Para a CTA, o 

governo deveria se preocupar em apli-

car as regras, banir ou limitar o fabrico, 

venda e consumo destas bebidas.

O 
Indicador do Clima 
Económico (ICE) em 
Moçambique registou 
uma tendência negativa 

no primeiro trimestre deste ano, 
após ter estabilizado no último 
trimestre de 2014, refere o Ins-
tituto Nacional de Estatísticas 
(INE).

Segundo o ICE, divulgado esta 

semana pelo INE e baseado na 

opinião das empresas ouvidas no 

inquérito, a deterioração da per-

cepção dos inquiridos em relação 

ao clima económico em Moçam-

bique deveu-se, sectorialmente, à 

avaliação desfavorável de todos 

os sectores económicos alvos do 

inquérito, com excepção das ac-

tividades de construção, que re-

Indicador do Clima Económico de Moçambique 
com tendência negativa - INE
Por Ricardo Mudaukana

gistaram uma grande recuperação no 

mesmo período de estudo.

“Esta conjuntura desfavorável da eco-

nomia deveu-se, ao nível agregado, à 

ligeira queda das expectativas futuras 

da procura e da tendência de estabi-

lidade da perspectiva de emprego no 

período de referência”, diz o ICE de 

Janeiro a Março do ano em curso.

O inquérito mostra que o indicador 

de perspectiva de emprego passou de 

105 pontos para 102 pontos no co-

mércio, estabilização no transporte e 

restauração nos cerca de 112 pontos 

e melhorou no alojamento e restau-

ração, de 94 para 95 pontos para 94.

De acordo com o ICE, o indicador de 

perspectiva de procura agravou-se no 

primeiro trimestre de 2015, registan-

do uma perspectiva inflacionista, ao 

sofrer um incremento substancial, se 

comparado com o trimestre anterior, 

facto que se verificou pelo segundo 

trimestre consecutivo.

“Essa previsão de subida de preços 

deveu-se ao prognóstico de aumento 

de preços por todos os sectores”, lê-se 

no ICE.

Esta postura de previsão de preços, 

considera o inquérito, explica-se pe-

las inundações e cheias registadas 

entre Dezembro 2014 e Fevereiro de 

2015, que provocaram cortes de ener-

gia eléctrica e a queda da ponte sobre 

rio Licungo, na zona norte por cerca 

de um mês, provocando o condicio-

namento do transporte de pessoas e 

bens entre norte e sul do país.

Em média, 30% das empresas inqui-

ridas enfrentaram algum obstáculo 

no primeiro trimestre, o que corres-

pondeu a um aumento de 2% de em-

presas face ao trimestre anterior,

numa atmosfera de variabilida-

de baixa e estável, que rondou 

a volta de 6% a 7%, destaca o 

ICE.

“Essa situação foi influenciada, 

principalmente, pelos sectores 

de serviços de transportes e da 

produção industrial que viram 

mais de um terço das suas em-

presas afectadas por algum obs-

táculo no seu desempenho no 

período de referência. 

Em contrapartida, realça a aná-

lise, os sectores da construção, 

alojamento e restauração e dos 

outros serviços não financeiros 

apresentaram menos de 30% 

das empresas com alguma limi-

tação de actividade.

O controlo da produção e comercialização de bebidas alcoólicas está fora do controlo. Um camião bombeia vinho em bidões 
para posterior venda. O episódio deu-se no centro do populoso bairro de Munhava, na cidade da Beira



9Savana 01-05-2015
SOCIEDADE

Por ocasião do 1° De Maio, dia Internacional do 

Trabalhador, a AEMSP  ( Associação das Empre-

sas Moçambicanas de Segurança Privada ) dese-

ja a todos Trabalhadores do Sector de Segurança 

Privada e a todos os Trabalhadores em geral Um 

Dia dos Trabalhadores Muito Feliz. 
 Sede: Av. Agostinho Neto, N° 326, R/C, Maputo

Telefone: +258 21 498318; Telemóvel: +258 84 308 8563

NUIT 700 056 910

Correio Electrónico- aemsp2@gmail.com

Numa altura em que se avo-
lumam preocupações sobre 
o stock da dívida externa de 
Moçambique, o Governo 

vai financiar 25% das despesas do 

Estado com recursos externos, dos 

quais 15,9% através de créditos, 

indica a Proposta de Lei do Orça-

mento do Estado (OE) aprovada 

nesta terça-feira pela Assembleia 

da República. A dívida externa de 

Moçambique ronda nos USD7.1 

mil milhões, o equivalente a 45% do 

Produto Interno Bruto (PIB).

No documento, o Governo dá conta 

de uma redução de 6,8% dos dona-

tivos externos ao OGE, um incre-

mento de 3,0% do crédito externo 

e de uma subida de 3,7% do crédito 

interno.

A proposta do Governo confirma a 

despesa de mais de 226 mil milhões 

de meticais já anteriormente avan-

çada, estimando o défice orçamental 

em 11,1% do PIB.

O mapa de equilíbrio orçamental 

do OGE2015 demonstra que 75% 

das despesas do Estado serão finan-

ciados pelos recursos internos, dos 

quais pouco mais de 160 mil mi-

lhões de meticais provenientes das 

receitas do Estado, incluindo 56,5  

mil milhões de meticais de crédito 

interno.

A despesa com os sectores econó-

micos e sociais vai subir 10,8 pp. 

para cerca de 125 mil milhões de 

meticais, o equivalente a 63,5% dos 

Cerca de 16% do OE será financiado com dívida
-Órgãos centrais de defesa e segurança ganham grande fatia

Por Ricardo Mudaukane

encargos totais do Estado, face a 

52,7% em 2014.

O peso da despesa no sector da edu-

cação passará de 19,8% do OGE 

para 22,8%, um aumento de 3,0 pp, 

e da saúde vai aumentar de 9,1% 

para 10,2%, um incremento de 11, 

pp.

As infra-estruturas terão o seu or-

çamento incrementado em 3,7 pp, 

de 12,1% para 15,8%, e a agricultura 

e desenvolvimento rural aumentará 

2,9 pp, de 6,6% para 9,1%.

De acordo com o OGE, 40,9% da 

despesa serão destinados ao desen-

volvimento do capital humano e 

social, 23,4% para o desenvolvimen-

to de infra-estruturas económicas 

e sociais, 18% para a consolidação 

do Estado de Direito Democrático, 

boa governação e descentralização 

e 13,6% para a gestão sustentável e 

transparente dos recursos naturais, 

assinalando que essas componentes 

fazem parte dos pilares do Plano 

Quinquenal do Governo. 

O executivo moçambicano mantém 

uma previsão de um crescimento 

económico de 7,5% e uma taxa de 

inflação média de 5,1%, contra-

riando projecções internacionais 

que indicam que o Produto Interno 

Bruto de Moçambique será abaixo 

de 7,0%, devido ao efeito das cala-

midades naturais e à contínua queda 

do preço das principais matérias-

-primas.

Defesa e segurança continuam 
apostas fortes

Apesar de um assinalável esforço de 

incremento dos recursos do Estado 

às áreas sociais e económicas, os sec-

tores da defesa e segurança continu-

am a absorver uma parte notável dos 

recursos do Estado, como demons-

tra o Orçamento do Estado aprova-

do na terça-feira pela Assembleia da 

República.

A título de exemplo, o Ministério 

do Interior vai receber cerca de oito 

biliões de meticais, as Forças Ar-

madas de Defesa de Moçambique 

mais de 4,5 biliões de meticais, os 

Serviço de Informação e Segurança 

(SISE) mais de 1,7 bilião de meti-

cais, a Casa Militar, força respon-

sável pela segurança do Presiden-

te da República, 757.524.000 e a  

Força de Intervenção Rápida (FIR) 

18,04345000.

A Presidência da República tam-

bém terá a impressionante quantia 

de cerca de 1,4 bilião de meticais, 

dos quais, mais de 50% serão desti-

nados a bens e serviços.

Apesar de no conjunto as áreas so-

ciais e económicas arrecadarem o 

maior bolo do OE, ao nível central, 

algumas instituições de defesa e 

segurança vão auferir, ao nível cen-

tral, mais verbas que alguns órgãos 

centrais de domínios não militares e 

paramilitares.

O Ministério da Agricultura e Se-

gurança Alimentar e Nutricional, 

mais de 151 milhões de meticais, 

Ministério do Trabalho, Emprego e 

Formação Profissional, 102 milhões 

de meticais, Ministério da Educa-

ção e Desenvolvimento Humano, 

mais de 583 milhões de meticais e 

Ministério do Género, Criança e 

Acção Social, cerca de 95 milhões 

de meticais.

O 
Presidente do Conse-

lho de Administração 

(PCA) da multinacio-

nal italiana ENI, Clau-

dio Descalzi, considera que o 

baixo custo de extracção do gás 

natural da Bacia do Rovuma vai 

permitir que Moçambique co-

loque o Gas Natual Liquefeito 

(LNG) no mercado internacio-

nal a preços competitivos.

“O gás moçambicano é bom 

, porque, do lado da extrac-

Baixo custo de extracção torna gás 
do Rovuma competitivo

ção, não é muito caro. Extrair o gás 

moçambicano é rápido e barato, por 

conseguinte, pode ser colocado a 

preços muito competitivos no mer-

cado internacional”, afirmou Des-

calzi, em Houston, nos EUA, citado 

pela Reuters.

A Eni projecta construir uma plata-

forma de produção de gás em terra 

e duas flutuantes, as três com capa-

cidade para 10 milhões de toneladas 

por ano.

A ENI lidera um consórcio inter-

nacional que descobriu mais de 

50 Triliões de Pés Cúbicos de 

Gas (TCF) ao largo da Bacia 

do Rovuma, tal como sucedeu 

com o consórcio liderado pela 

norte-americana Anadarko, que 

também detectou reservas de 

gás colossais na área que lhe foi 

concessionada.

Recentemente, a Anadarko fez 

saber que poderá vender as suas 

participações no Rovuma, perfi-

lando como principal candidato 

à aquisição a norte-americano 

EXXON Mobil.

Segundo a ENI
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Um grupo de funcionários do 
Instituto para a Promoção 
de Exportações (IPEX), um 
organismo tutelado pelo 

Ministério de Indústria e Comércio, 
está revoltado com aquilo que consi-
dera de “abuso do património públi-
co” na instituição. Mas a directora-
-geral do IPEX, Cecília Candrinho, 
distancia-se das acusações e diz que 
tudo não passa de “manobras de am-
biciosos que querem o poder a todo 
o custo”.

Os queixosos, que pediram protecção 

das suas identidades, dizem que o 

ambiente de mal-estar na instituição 

está personificado na directora-geral 

da instituição, Cecília Candrinho.

No leque das denúncias, aquele gru-

po de funcionários diz que, depois de 

o IPEX ter organizado com sucesso 

a primeira edição da FACIM fora 

da cidade de Maputo, no distrito de 

Marracuene, em 2011, a direcção-ge-

ral decidiu unilateralmente, em 2012, 

contratar uma empresa para auxiliar 

na organização da feira.

Para tal, continuam os queixosos, 

usando mecanismos que consideram 

“não muito claros”, contratou-se uma 

firma de nome Santos & Rey – Es-

truturas e Eventos, LDA – (S&R).

Esta firma, representada pelos cida-

dãos Teodósio José Lopes Rey e Má-

rio Filipe Bessa dos Santos, tinha por 

missão prestar auxílio ao IPEX no 

melhoramento e alargamento das es-

truturas da FACIM, tendo em conta 

o número cada vez mais crescente dos 

expositores.

De acordo com as nossas fontes, os 

termos do contrato referiam, num 

dos seus artigos, que no primeiro ano 

de actividades a S&R ganharia 40% 

das receitas totais e nos anos subse-

quentes as receitas seriam repartidas 

pela metade.

As partes tinham acordado ainda que 

as despesas também seriam reparti-

das. No entanto, os inconformados 

dizem que o IPEX é que arca sozi-

nho com as despesas, isto é, a S&R 

apresenta-se como fornecedor/ven-

dedor e não como parceiro.

Continuam as suas queixas referin-

do que o IPEX acordou com a S&R 

Eventos que esta última seria res-

ponsável pela produção do material 

promocional e divulgação da feira. 

Porém, esta actividade é efectuada 

pela DDB e vendida ao IPEX.

Finanças 
O grupo dos funcionários inconfor-

mados com a gestão do IPEX diz que 

as arbitrariedades não se limitaram 

apenas ao património, mas também 

se estenderam às finanças da insti-

tuição.

A título ilustrativo, as nossas fontes 

referem que, das contas do IPEX, 

terá saído um valor de sete milhões 

de meticais para a aquisição e monta-

gem do sistema de bilheteiras, deno-

minado computicket.

Porém, o sistema nunca funcionou e 

a direcção não prestou nenhum escla-

recimento aos funcionários. 

Neste momento, a direcção do IPEX 

está a efectuar diligências com vista à 

contratação de uma nova firma para 

a montagem do sistema de bilheteira. 

Sublinham que, sem nenhuma ex-

plicação, a direcção-geral do IPEX 

despendeu 11 milhões de meticais 

para pagar os artistas que cantaram 

durante a FACIM-2014.

Há barulho no IPEX
Por Raul Senda

Para as nossas fontes, não se percebe 

que o IPEX continue a debater-se 

com sérios problemas de meios que 

garantam o seu pleno funcionamento 

enquanto que a empresa arrecada, em 

média, em cada organização da feira 

cerca de 60 milhões de meticais. Para 

estes, a gestão desse dinheiro nunca é 

clarificada. 

DUATs abocanhados
Para os nossos interlocutores, quan-

do a FACIM foi transferida para o 

distrito de Marracuene, projectou-

-se que, para além da montagem de 

infra-estruturas para exposições, o 

mesmo local seria requalificado, or-

denado e se colocaria empreendi-

mentos económicos, sociais e algu-

mas parcelas seriam divididas pelos 

funcionários do IPEX.

Porém, contra as expectativas dos tra-

balhadores, segundo os queixosos, a 

directora decidiu unilateralmente que 

a parte reservada aos funcionários se-

ria concessionada às imobiliárias e o 

processo não está ser devidamente 

clarificado. 

“É tudo mentira”
No entanto, o SAVANA foi ouvir 

a directora-geral do IPEX, Cecília 

Candrinho, a principal visada pelos 

funcionários da instituição. Candri-

nho nega as acusações e diz que tudo 

não passa de manobras de ambiciosos 

que querem o poder a todo o custo.

Candrinho recordou que não é a pri-

meira vez que há movimentações no 

IPEX para denegrir a imagem dela.

“Acredito que decidiram reiniciar 

com as investidas para impressionar 

as novas autoridades que tutelam a 

instituição”, disse.

Quanto à matéria dos factos, Cecília 

Candrinho referiu, visivelmente ner-

vosa, que todos os actos acima arrola-

dos estão devidamente documentos e 

nada se fez fora da lei. Respondeu às 

acusações rebatendo ponto a ponto.         

Argumentou que não é verdade que 

o IPEX sempre organizou a feira so-

zinha na medida em que, nos eventos 

daquela envergadura, há componen-

tes que ultrapassam a capacidade da 

instituição, pelo que sempre recorre a 

firmas especializadas.

Explicou que não é vocação do IPEX 

montar e decorar stands da FACIM. 

Há empresas especializadas nessa 

área e o IPEX sempre confiou essas 

actividades às referidas empresas.

Conta que, em 2011 e 2012, a com-

ponente ora adjudicada a S&R – 

Eventos foi confiada com o visto do 

Tribunal Administrativo, a duas em-

presas moçambicanas. 

Porém, o valor cobrado por essas 

empresas estava muito acima das ca-

pacidades do IPEX e, muitas vezes, 

consumiam toda a receita arrecadada 

na feira.

Foi nesses moldes, continua a diri-

gente, que a direcção do IPEX, de-

pois de ouvir a opinião dos funcioná-

rios e do Conselho de Administração, 

saiu para o mercado à procura de al-

ternativas mais baratas.

Dentre várias propostas, a da S&R 

– Eventos foi a mais viável. Iniciou-

-se com demarches e foi contratada a 

referida firma com aval do Tribunal 

Administrativo.

Conta a acusada que a S&R – Even-

tos é uma empresa com largas cre-

denciais nos domínios de organi-

zação, montagem e gestão de feiras 

em Portugal e Angola, é a principal 

organizadora dos grandes eventos 

culturais na cidade de Maputo e os 

termos de parceria que esta apresen-

tava beneficiavam à firma assim como 

ao IPEX.

“Como deves entender, alguns dos 

nossos colegas perderam mordomias 

com essas mudanças e isso cria des-

conforto e resistências”, lamentou.

Candrinho afirmou que em nenhu-

ma parte do contrato está plasmado 

que esta empresa deve compartilhar 

despesas com o IPEX e muito menos 

produzir o material promocional da 

instituição.

“Os meus colegas estão a agir de má-

-fé porque eles estão a par de todo 

o processo. Eles sabem que só este 

ano é que o IPEX decidiu fazer uma 

adenda no contrato e contemplar a 

componente despesa e estamos à es-

pera da organização da feira para ma-

terializarmos esse ponto”, rematou.

No que concerne à montagem do sis-

tema de controlo da bilheteira, Cecí-

lia Candrinho diz que as acusações 

são infundadas na medida em que 

esse processo ainda não está conclu-

ído.
“O nosso sistema de gestão de bilhe-
teira era arcaico, estava confiado aos 
nossos funcionários, mas, como deves 
imaginar, as contas nunca batiam. 
Via-se muita gente dentro do recin-
to da feira, mas em termos de receita 
quase nada. Ademais, a feira foi audi-
tada pela Organização Internacional 
de Feiras e uma das recomendações é 
que se tinha de regularizar o sistema 
de controlo da bilheteira”, frisou.
Sublinhou que o processo já iniciou 
e já há empresas pré-seleccionadas 
para o efeito, mas que ainda não está 
concluído.
“Esta mudança também está a criar 
ira no seio de colegas porque sabem 
que é mais uma fonte ilícita de ob-
tenção de ganhos que se está a esfu-
mar”.
No que diz respeito ao dispêndio de 
11 milhões de meticais para o pa-

gamento dos músicos que actuaram 

na última edição da FACIM, Cecí-

lia Candrinho referiu que a direcção 

do IPEX tinha decidido terciarizar 

a componente cultural e para tal foi 

seleccionada uma firma denominada 

More Promotions.

Esta empresa, segundo a directora do 

IPEX, é que tinha feito um orçamen-

to total de cerca de 11 milhões de 

meticais, mas este valor estava muito 

acima das capacidades da instituição.

Depois das renegociações, a More 

Promotions ficou responsável pela 

organização do evento do encerra-

mento e o IPEX com o remanescen-

te.
Pela actividade, a More Promotions 
de Morreira Chonguiça recebeu cerca 
de 1.3 milhão de meticais, enquanto 
que os restantes artistas que não to-
talizavam 10 receberam valores que 
variam entre 25 a 35 mil meticais.
“Para dizer que nem dois milhões de 
meticais gastámos no pagamento dos 
artistas. Agora não sei donde vêm 
esses 11 milhões de meticais porque 
nem há capacidade para tal.
Quanto aos terrenos, a directora-ge-
ral do IPEX diz que há um equívoco 
da parte dos funcionários. 
Reconhece que no espaço atribuído 
ao IPEX para a FACIM há uma área 
destinada à edificação de edifícios re-
sidenciais e, para não permitir cons-
truções desordenadas, o IPEX optou 
por apostar nas imobiliárias e os fun-
cionários terão prioridade na aquisi-
ção das respectivas casas. “Porém esse 
processo ainda não está concluído”, 

finalizou. 

Moçambique e a Palesti-
na vão criar uma equi-
pa de trabalho para 
preparar a cooperação 

e estreitar as relações bilaterais, 
disse semana passada o Ministro 
dos Negócios Estrangeiros e Co-
operação de Moçambique, Olde-
miro Baloi.

Baloi falava em Jakarta, no final 

de um encontro bilateral com a 

delegação da Palestina, à mar-

gem da Conferência Ásia-África, 

na qual líderes de 105 países dos 

dois continentes assinaram uma 

declaração conjunta manifestando 

o apoio à independência da Pales-

tina.

“Decidimos criar uma equipa de 

trabalho conjunta que irá mapear 

as possíveis áreas de trabalho e 

preparar um acordo geral de coo-

peração, que dará a cobertura ne-

cessária para que acordos parcela-

Moçambique e Palestina vão criar equipa de trabalho
res, em função das áreas de interesse, 

possam ser assinados”, disse.

Segundo o chefe da diplomacia mo-

çambicana, o encontro serviu tam-

bém para propor uma “troca de visi-

tas”, à luz das “excelentes relações de 

amizade que já existem”.

“Somos apoiantes fervorosos da luta 

do povo da Palestina pela sua auto-

-determinação e afirmação como 

Estado, e não podemos perder uma 

oportunidade para estabelecer con-

tactos e desenvolver novos caminhos 

no sentido de apoio à luta, mas tam-

bém de cooperação entre os dois paí-

ses”, sublinhou.

A cimeira de Jakarta estava inserida 

nas comemorações do 60º aniversário 

da Conferência Ásia-África e o 10º 

aniversário da Nova Parceria Estraté-

gia Ásia-África.

A ideia é revitalizar os princípios de-

fendidos pela Conferência de 1955 

em Bandung, quando países dos dois 

continentes lutavam ainda contra a 

opressão colonial e o domínio das 

potências mundiais e defendiam a in-

dependência, a paz e a prosperidade 

económica dos dois continentes.

Balói sublinhou: “há uma preocupa-

ção muito grande em criar espaços si-

nérgicos e tirar deles o maior proveito 

possível e hoje quer a África quer a 

Ásia são factores fortes e importan-

tes do desenvolvimento económico 

mundial”.

“A dupla vertente do contributo que 

Bandung deu para um novo para-

digma das relações internacionais e 

o impacto que isso teve nas lutas de 

libertação são aspectos sempre pre-

sentes na história da organização e 

são sempre actuais”, considerou.

Baloi referiu ainda que “há sempre 

novos desafios” e que “mesmo para a 

consolidação das nossas independên-

cias, dos nossos Estados, temos de ter 

sempre em vista a nossa origem e o 

nosso percurso e os riscos que vence-

mos e que continuam a existir”.

Discursando na Cimeira de 

Jakarta, cujo lema foi, “reforçando 

a Cooperação Sul-Sul para a Pro-

moção da Paz e Prosperidade no 

Mundo”, Baloi reafirmou a ne-

cessidade de se imprimir “maior 

vigor” na agenda de reformas do 

sistema das Nações Unidas, par-

ticularmente o Conselho de Se-

gurança.

“Acreditamos que a nova dinâmi-

ca criada pela indicação do novo 

facilitador para as negociações in-

ter-governamentais, bem como as 

comemorações do 70º aniversário 

das Nações Unidas, representam 

uma oportunidade para aprovei-

tarmos o momento para avançar-

mos com o nosso compromisso 

político de alargar o Conselho 

de Segurança e torná-lo mais re-

presentativo, e ainda reformular 

os seus métodos de trabalho de 

modo a ajustá-los ao mundo mo-

derno”, afirmou Baloi. 

“Há colegas que não se querem adap-
tar às mudanças e recorrem a intrigas 

para confundir a opinião pública”, 
Cecília Candrinho 

A gestão da FACIM está no epicentro do barulho no IPEX
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O 
Presidente da República, 
Filipe Nyusi, reafirmou úl-
timo domingo que “não po-
demos alterar o figurino de 

governação para acomodar algumas 

posições”, uma declaração vista em 

alguns sectores como uma clara alu-

são às pretensões da Renamo de criar 

autarquias de nível provincial, solu-

ção proposta pelo partido de Afonso 

Dhlakama para se ultrapassar a actu-

al crise política pós-eleitoral. 

As declarações de Nyusi foram pro-

feridas no passado domingo, num en-

contro que o Presidente da República 

manteve com os jovens da cidade da 

Maputo, no âmbito da visita de dois 

dias que efectuou à capital do país. 

No entanto, a Assembleia da Repú-

blica agendou para esta quinta-feira 

o debate do projecto de lei sobre o 

quadro institucional das autarquias 

provinciais proposto pelo maior par-

tido da oposição.

Moçambique vive um ambiente de 

tensão política, associado à Renamo, 

que não reconhece os resultados das 

eleições gerais de 15 de Outubro e 

ameaça governar à força nas provín-

cias onde ganhou, caso a Frelimo use 

a sua maioria na Assembleia da Re-

pública para inviabilizar o seu projec-

to das autarquias provinciais.

Contudo, os dois encontros em Fe-

vereiro entre Filipe Nyusi e Afonso 

Dhlakama foram vistos na generali-

dade da opinião pública como tendo 

sido importantes para o desanuviar 

do clima de tensão política que quase 

voltava a empurrar o país para uma 

situação de confrontação militar.

Preocupação com a paz
Tal como vem fazendo quando to-

mou posse como o quarto chefe de 

Estado moçambicano, Filipe Nyusi 

disse estar preocupado com a paz no 

país e, por via disso, tem espalhado 

essa mensagem por todos os cantos 

onde tem escalado no âmbito das 

visitas presidenciais. Isto porque as 

prioridades do seu governo passam 

pela manutenção da paz, promoção 

da unidade nacional e do desenvol-

vimento. 

No entender de Nyusi, o país não 

pode ter uma plataforma de gover-

nação instável, onde a cada momento 

temos de alterar o figurino de gover-

nação para acomodar algumas posi-

ções, enfatizando que os “modelos de 

governação devem estar em harmonia 

com a Constituição da República”. 

“Falo da nossa tristeza e angústia 

para resolver o problema profundo 

do povo que é a paz e tranquilidade 

e espero que a outra pessoa tenha 

plena consciência um dia para po-

dermos estar a vontade e discutir este 

assunto”, precisou Nyusi, numa clara 

referência a Afonso Dhlakama, líder 

da Renamo.

Nyusi aponta que, dada a pertinência 

do debate sobre a paz, está disponível 

para o fazer mesmo em fóruns infor-

mais, como num café, desde que haja 

disponibilidade da sua contraparte. 

Filipe Nyusi é da opinião que o de-

bate deve estar despido de pré-condi-

Os recados de Nyusi na visita à capital

“Não podemos alterar o figurino de governação 
para acomodar algumas posições”
Por Argunaldo Nhampossa

ções e cingir-se somente na procura 

de solução para o que o povo mais 

anseia, que é a paz e cada interlocutor 

poderá apresentar as respectivas pro-

postas para o alcance e manutenção 

de uma paz duradoura. 

Contudo, apelou para que o referido 

diálogo seja em estrita observância 

da constituição, porque tal como os 

cristãos se guiam pela bíblia, os mu-

çulmanos pelo alcorão, o governo 

guia-se pela constituição onde deve 

tirar as linhas gerais e inspiração para 

governar o país. 

“Não somos um país onde experi-

mentámos modelos de democracia, 

não podemos ter um país com uma 

plataforma instável, onde em cada 

momento temos de alterar o figurino 

de governação para acomodar alguma 

posição”, reiterou Nyusi.

Visita aos distritos municipais 
No primeiro dia (sábado) da visita 

presidencial à cidade de Maputo, o 

chefe de Estado escalou o distrito 

municipal de Katembe, onde reuniu-

-se com o governo daquela urbe, di-

rigiu um comício no bairro Inguide 

e visitou as obras de construção da 

ponte Maputo-Katembe. 

No contacto com o povo daquele dis-

trito municipal, o cidadão Armando 

Malusse lamentou a exclusão de Ka-

tembe dos principais projectos de de-

senvolvimento da cidade de Maputo. 

Segundo Malusse, o governo já lan-

çou dois ambiciosos projectos de 

distribuição de água à área metropo-

litana de Maputo e colocou a zona da 

Katembe fora dos mesmos. O projec-

to de distribuição de gás doméstico é 

outro a isolar a região do outro lado 

da baia de Maputo, facto que dá sen-

sação de existirem filhos e enteados. 

David Tembe louvou a iniciativa da 

construção da ponte Maputo-Ka-

tembe e a respectiva construção da 

estrada até Ponta Ouro, porque vai 

contribuir para galvanizar o desen-

volvimento. 

No entanto, Tembe pediu ao Presi-

dente da República para que, antes 

de se reassentar as populações que 

serão retiradas para dar lugar às obras 

da ponte e da estrada circular, sejam 

atribuídos títulos de direitos de uso 

e aproveitamento de terra, urbanizar 

o distrito e que isso não implique a 

retirada de espaço para prática de 

agricultura que é a principal fonte de 

trabalho.

A questão da atribuição dos títulos 

de direito de uso e aproveitamento de 

terra (DUAT´s) também foi apresen-

tada ao chefe de Estado pela Associa-

ção dos Agricultores de Albasine, no 

seu último dia de visita à capital do 

país, antes de se reunir com os jovens.

Maria Elisa Tivane, membro da as-

sociação, disse que a aquisição do 

DUAT constitui uma dor cabeça 

para os agricultores, porque inúmeras 

vezes debatem-se com questões de 

disputas de terra com o sector imobi-

liário, facto que pode colocar muitas 

famílias sem fonte de rendimentos, 

por dependeram exclusivamente do 

cultivo da terra.

Tivane lamentou ainda a falta de va-

las de drenagem para águas fluviais 

na estrada circular, facto que fez com 

que as machambas da associação fi-

cassem inundadas e somassem pre-

juízos logo no primeiro trimestre do 

ano.

Apesar desta situação, os camponeses 

manifestaram a sua disponibilidade 

para continuar com o trabalho de la-

voura com o qual abastecem as cida-

des de Maputo e Matola. 

Depois dos camponeses, Filie Nyusi 

reuniu-se com os jovens que apresen-

taram os problemas e possíveis solu-

ções dos mesmos. 

Segundo o presidente do Conselho 

da Juventude a nível da cidade da 

Maputo, Deusdesio Macule, não há 

dúvidas que a habitação ainda cons-

titui um calcanhar de Aquiles para 

o grosso dos jovens moçambicanos, 

pelo que os mesmos pedem a conces-

são de mil terrenos infra-estrutura-

dos ou não, para distribuir aos jovens 

que na verdade precisam de espaço 

para tal.

Macule apontou o desemprego como 

sendo outra preocupação, tendo ape-

lado para abertura do governo na 

captação do investimento estrangei-

ro, flexibilização de programas de 

promoção de emprego e aumento 

dos fundos para iniciativas juvenis de 

investimento.

A última preocupação apresentada 

pelos jovens é a crise de transportes 

onde propuseram o aumento da fro-

ta com base em parcerias público-

-privadas. 

Sobre esta matéria, o ministro dos 

Transportes e Comunicações, Carlos 

Mesquita, que acompanhava o presi-

dente na visita, garantiu que há um 

programa em curso para minimizar a 

crise dos transportes nas cidades de 

Maputo, Matola e nas restantes pro-

víncias.

Segundo Mesquita, até finais do pre-

sente ano serão alocadas 83 carrua-

gens a nível nacional para reforçar o 

transporte ferroviário e mais 200 au-

tocarros para reforçar a via rodoviária.

Sublinhou o ministro que a resolução 

deste problema não passa necessaria-

mente da introdução de mais viatu-

ras, mas sim pela gestão e disponi-

bilidade dos meios circulantes numa 

base diária.

Enquanto isso, o presidente do Con-

selho Municipal da Cidade de Ma-

puto, David Simango, apontou o 

plano director de mobilidade e trans-

porte na área metropolitana de Ma-

puto, denominado BRT, como uma 

das soluções para a crise de transpor-

tes ca capital.

Este projecto terá três linhas das 

quais duas para a cidade de Maputo 

e a terceira para Matola. Falou ainda 

da criação de locais de estacionamen-

to e criação de um centro de gestão 

do tráfego para permitir maior cele-

ridade nas vias. 
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O 
Banco de Moçambique 
(BM) confirmou nesta 
quarta-feira a crescente 
subida da dívida pública 

do país, argumentando que o país 
continua a contrair novos emprés-
timos e que a fortificação do dólar 
tem também contribuído para a 
tendência de agravamento do sto-
ck da dívida moçambicana. 

O ano passado, por exemplo, diz 

o banco, o serviço da dívida subiu 

cerca de duas vezes mais ao nível 

das exportações de bens avaliados 

Moçambique cada vez mais endividado
em USD3.916,4 milhões.

Estas indicações foram dadas a co-

nhecer a comunicação social por 

Waldemar de Sousa, administrador 

no BM, num encontro destinado a 

partilhar os mais recentes desen-

volvimentos em torno do ambiente 

económico e financeiro do país.

De Sousa diz que, de uma manei-

ra geral, o ambiente económico e 

financeiro moçambicano vai con-

tinuar estável este ano, apesar das 

flutuações micro e macro econó-

micas que se registam no contex-

to internacional e que influencia a 

economia em Moçambique. 

Sobre a dívida, o banco anunciou 

que o stock nominal da dívida pú-

blica externa de Moçambique au-

mentou em 2014 para USD7.187,5 

milhões, o equivalente a 45% do 

Produto Interno Bruto (PIB).

Sectores empresariais e a sociedade 

civil nomeadamente o Grupo Mo-

çambicano da Dívida (GMD), tem 

vindo a público manifestar preocu-

pações sobre o agravamento da dí-

vida do país e a falta de clareza do 

governo em relação as questões li-

gadas a gestão do serviço da divida 

publica, que tende a agravar depois 

de alguns estabilização registada 

nos últimos anos. 

Segundo o BM, a contratação de 

novos empréstimos, bem como o 

facto de uma boa proporção da dí-

vida externa pública do país estar 

denominada em outras moedas, 

são os factores chave na tendência 

crescente do stock da dívida.

(E. C)

Timor-Leste e vários países 
africanos da Comunidade 
dos Países de Língua Oficial 
Portuguesa (CPLP) reuni-

ram-se na quarta-feira da semana 
passada em Jacarta para debater 
vários assuntos, desde a mobilida-
de no espaço da organização à po-
lítica de energia.

Participaram no encontro os che-

fes de diplomacia de Moçambique, 

Oldemiro Baloi, de Timor Leste, 

Hernâni Coelho, de Angola, Ge-

orges Chikoti, e da Guiné-Bissau, 

Mário Lopes Rosa.

De acordo com o ministro dos Ne-

gócios Estrangeiros e Cooperação 

de Timor-Leste, “foi decidido que 

deve ser feito um trabalho de con-

sulta entre os ministérios relevantes 

sobre os aspectos da mobilidade” 

no espaço da CPLP, não só quanto 

à sua aplicação, mas também quan-

to à dimensão em si.

Hernâni Coelho, cujo país assume 

actualmente a presidência bienal da 

CPLP, acrescentou que os gover-

nantes falaram igualmente sobre o 

consórcio na área da energia, que 

foi proposto pelos chefes de Estado 

e de Governo em 2014, e que será 

abordado numa reunião próxima 

dos ministros dos países da CPLP 

responsáveis por essa pasta.

“Timor vai fazer circular uma pro-

posta para a data da reunião do 

Conselho de Ministros” dos Ne-

Timor-Leste e países 
africanos da CPLP 
discutem mobilidade 
e energia

gócios Estrangeiros da CPLP, que 

deverá acontecer em julho, acres-

centou, lembrando que nem todos 

os países membros da CPLP es-

tiveram representados na reunião 

informal de meia hora.

Segundo Hernâni Coelho, no en-

contro foram também feitas pro-

postas sobre o secretariado da 

CPLP em Timor-Leste, em con-

creto “a definição do tipo de acti-

vidades que deviam ser feitas” no 

mesmo, a sua dimensão e o seu 

funcionamento.

Timor-Leste irá sugerir aos restan-

tes membros da CPLP a criação de 

uma equipa exclusiva para preparar 

um documento sobre o que deve 

ser realizado no âmbito da visão es-

tratégica da organização e que ser-

virá depois de recomendação para o 

Conselho de Ministros, segundo o 

mesmo governante.

O chefe da diplomacia timorense 

reconheceu que o encontro “não foi 

muito produtivo”, devido ao im-

proviso com que foi organizado, à 

margem da Cimeira Ásia-África, 

que decorre na Indonésia.

Participam ainda na cimeira repre-

sentantes de São Tomé e Príncipe e 

da Guiné Equatorial.

Integram a CPLP Angola, Brasil, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné 

Equatorial, Moçambique, Portu-

gal, São Tomé e Príncipe e Timor-

-Leste.

Waldemar de Sousa
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Uma picada estreita de pó 

branco, cerca de 40 quiló-

metros a sudeste de Mu-

xúnguè (Sofala), leva-nos 

ao regulado Cuvimbe, no interior 

da localidade de Mucheve.

O silêncio no quintal gigante, no 

coração de uma antiga reserva de 

caça colonial, é quebrado pelos 

prantos da família de Emanuel Jos-

sias Sithole, emigrante há 20 anos 

na África do Sul, morto a golpes 

de navalha e chave de fendas no 

subúrbio de Alexandra, em Joanes-

burgo, precisamente a 18 de Abril, 

o sábado fatídico para esta família 

em Mucheve.

Jacob Zuma, o Presidente da África 

do Sul, num discurso conturbado,  

justifica que a vítima era mais um  

ilegal e usava identidade falsa. O 

seu nome era, segundo Zuma, Ma-

nuel Jossias.

Antes de qualquer comunicação, 

seguindo os ritos da tradição, à 

chegada é-nos servida pela viúva 

uma jarra de água, decorada com a  

bandeira sul-africana, ante o olhar 

recolhido de um grupo de mulhe-

res tatuadas com pontinhas pretas 

na cara.

Segue-se  um coro de lamentos  an-

gustiantes de uma família atingida 

pela mais recente onda de violência 

xenófoba no país que a propaganda 

diz ser nosso irmão. Emanuel era o 

primogénito e o ganha pão da famí-

lia. “O choque é grande, não consigo 

entender porque mataram o meu fi-

lho daquela maneira, derrubado por 

O SAVANA na terra de mais uma vítima da xenofobia

Emanuel, vendedor de cigarros e rebuçados nas terras do rand
Por André Catueira, em Mucheve, sul de Sofala

facadas até à morte enquanto pedia 

por socorro e misericórdia”, desaba-

fa Sara Filipe Machava, a mãe da 

vítima, que condena “o coração de 

pedra” dos sul-africanos.

Emigrante desde 2005 na África 

do Sul, Emanuel Sithole fugiu da 

extrema pobreza em Mucheve, de-

nunciada por nove palhotas de pau 

a pique, cobertos de capim e bar-

ro, no meio de um quintal de areia 

branca, no interior de uma reserva 

de caça colonial, invadida pela po-

pulação após a independência.

Emigrado para vender cigar-
ros e rebuçados
Com a receita da venda de casta-

nha, no cajual intercalado por ana-

naseiros, Emanuel Sithole deu o 

salto para a terra do rand para ven-

der cigarros e rebuçados avulso na 

“grande cidade” da África do Sul.

As suas poupanças valeram o lobolo 

de duas mulheres, com quem tinha 

três filhos e que têm como herança 

duas bicicletas e dezenas de bidons 

azuis trazidos nas visitas que fez à 

terra natal. “Não entendo até ago-

ra a razão da sua morte”, insistiu a 

mãe, sustentando que a acalmia e a 

Ao que apurou o SAVANA, na residência 

de Emanuel Sithole, uma equipa do Go-

verno moçambicano foi enviada para “le-

vantamentos”. Também uma equipa do Governo 

sul-africano esteve em Mucheve, para preparar o 

velório.A estrada que liga Mucheve à residência da 

família, como nos acontecimentos oficiais,  come-

çou a ser preparada esta terça-feira. Homens com 

Durante as buscas pelo endereço da casa dos 

familiares de Emanuel Sithole, o SAVANA 
foi confrontado com uma situação de ingo-

rância assustadora, por parte do chefe da locali-

dade de Mucheve, que exigia uma declaração de 

autorização (guia de marcha) das autoridades do 

distrito de Chibabava, com visto do posto admi-

nistrativo de Muxúngué, para o repórter trabalhar  

naquela região, como nos tempos do partido úni-

co.

Após uma acesa  luta de esclarecimento ao chefe 

da localidade, que tinha entretanto pedido  auxílio 

do secretário local da Frelimo (em terra domina-

da pela Renamo), todos os argumentos foram em 

vão. Apenas para nos cederem o endereço da casa, 

tivemos de recorrer ao administrador distrital, 

que por meio do secretário permanente distrital, 

desbloqueou a situação. As chamadas telefónicas 

para se ultrapassar a situação eram feitas num 

ramo de um cajueiro, pelo fraco sinal de telefonia 

móvel no local. A situação sugere ser urgente que 

a Constituição da República, a Lei de Impren-

sa e a  Lei de Acesso à Informação, aprovada em 

Outubro pela Assembleia da República, cheguem  

às localidades e os dirigentes, a todos os níveis, 

passassem por estágios de governação. A começar 

pelo secretário do partido Frelimo.

Liberdade de Imprensa ainda não chegou

Esta semana o Presidente sul-africano, Ja-

cob Zuma, veio a público com um dis-

curso distorcido, durante as celebrações 

do Dia da Liberdade, sustentando e asso-

ciando a morte à facada de Emanuel Sitho-

le, com o fardo da imigração“ilegal” naquele  

país. “Entre os estrangeiros que morreram na 

mesma semana, está o moçambicano Ma-

nuel Jossias,que foi identificado pelos meios 

de comunicação social como sendo Emanuel 

Sithole. Ele foi morto em Alexandra. Os re-

latórios indicam que ele usava um nome falso, 

para evitar ser detido pelas autoridades, pois 

era um imigrante ilegal”, disse Jacob Zuma 

citado pela imprensa sul-africana, o que está 

a gerar várias interpretações. No  mesmo dis-

curso, Jacob Zuma atacou os países vizinhos 

e os culpou pelo fardo da imigração “massi-

va”  para aquele país, supostamente por estes 

não estarem a criar condições para seus cida-

dãos se manterem nos países de origem.  “A 

minha opinião é que estes problemas devem 

ser discutidos na União Africana, porque, se 

temos um problema de xenofobia, os países 

nossos irmãos para ele contribuíram. Porque é 

que os seus cidadãos não estão nos respectivos 

países?”, questionou o dirigente sul-africano, 

sugerindo uma tentativa de lavagem de ima-

gem do seu líder tradicional, indiciado de ter 

incitado os actos xenófobos. Zuma esqueceu 

certamente a bela composição do trompetista 

Hugh Masekela sobre o “xitimela”, comboio 

transportando emigrantes de toda a Àfrica 

Austral para ajudar na extracção do ouro das 

minas de grande profundidade na África do 

Sul.

Reagindo ao discurso de Zuma,  a mãe disse 

que o filho tinha um passaporte, e das vezes 

que veio a Moçambique, passou as frontei-

Vergonha!

Equipas para o velório

ras, sendo que para levar o seu irmão para aquele país, 

foi igualmente necessário tratar um passaporte para 

este, insistindo que estava na posição de legal naquele 

país. “Ele tinha passaporte, e o nome nos documentos 

é Emanuel Jossias Sithole”, disse amãe, sustentando 

que todos os filhos têm registo de nascimento e foram 

à escola. À luz da lei sul-africana, ter passaporte não 

dá direito a exercer profissão. Para isso é preciso ar-

ranjar um visto de trabalho e por isso consideram que 

mesmo aqueles que possuem documentos estão ilegais 

na África do Sul. Semanalmente, chega um comboio 

a Ressano Garcia, conhecido como “o comboio da 

vergonha”, transportando centenas de moçambica-

nos  deportados por estarem ilegalmente em solo sul-

-africano.

tranquilidade do filho não sugeriam 

ter produzido inimigos, confessan-

do estar “intrigada por não saber se 

o matador foi comprado ou apro-

veitou a onda (xenófoba) para exe-

cutar o seu ódio”.

A última vez que Emanuel Sitho-

le esteve em Mucheve foi a 15 de 

Maio de 2014, regressando à África 

do Sul após três semanas de visita. 

A notícia da sua morte chegou por 

telefone, do irmão, Titosse Jossias 

Sithole, de 22 anos, no fatídico 18 

de Abril, também ele um emigrante 

na África do Sul e “escapado” dos 

ataques aos estrangeiros. “Era o 

único suporte da família. Ele man-

dava dinheiro para mantermos as 

casas e cobrir as despesas correntes 

da casa. Ele sabia que agora preci-

sava de reabilitar as casas. Não sa-

bemos de onde trazer o seu amparo, 

não só económico, mas como pai da 

família”, disse a viúva, Celina To-

más, com quem tem dois filhos, a 

mais velha com quatro anos.

“O choque foi grande, enorme 

mesmo. Todos estamos abalados e 

não comemos desde que chegou a 

informação, porque faltam forças 

para nos alimentarmos sabendo 

Da esquerda à direita: a mãe, tia e as duas viúvas

que o nosso tecto e o chão desa-

baram. Foi uma perda muito tris-

te”, declarou Síria Filipe, que vive 

com a família desde que a mãe de 

Emanuel ficou viúva. Quando os 

ataques contra emigrantes eclodi-

ram na África do Sul, há cerca de 

duas semanas, estima-se que mais 

de 600 moçambicanos se refugiram 

em centros de acomodação tem-

porária em Durban e Joanesburgo. 

Uma parte dos refugiados partiu 

depois para Moçambique.

Activistas da sociedade civil em 

Moçambique promoveram duas 

marchas na capital, Maputo, que 

terminaram junto à Embaixadada 

África do Sul, e manifestaram pre-

ocupação sobre a falta de acção le-

gal do Governo moçambicano.

A vaga de violência teve início após 

declarações atribuídas ao rei zulu, 

Goodwill Zwelithini, convidando 

os estrangeiros a fazer as malas e 

a partir. Também o filho de Zuma, 

Edward, foi implicado em mensa-

gens de ódio e desprezo contra os 

emigrantes.  Calcula-se que há, for-

mal e informalmente, mais de meio 

milhão de moçambicanos a residir 

na África do Sul, muitos com pas-

saportes locais e consorciados com 

homens e mulheres do país vizinho.

 
Agora volta cadáver
“Agora era a altura em que ele pre-

parava o regresso à casa, geralmente 

uma vez por ano, embora com al-

gumas falhas em certos anos. Desta 

vez, apenas virá o cadaver, o que nos 

corta o coração”, disse consternada 

a viúva. Dos dois cassulas da famí-

lia, com 17 anos, chega também um 

sentimento de dor, sustentando es-

tarem de “coração moido”, e que a 

perda vai reflectir-se sobre as suas 

vidas, pois eram dependentes do 

seu sustento.

O funeral de Emanuel Sithole está 

marcado para sábado, 2 de Maio, 

devendo o corpo chegar esta sexta-

-feira vindo da África do Sul, de 

onde partiu quinta-feira. Ao que 

soubemos, o funeral vai realizar-

-se no cemitério familiar, perto da 

sua residência, onde está sepultado 

o seu pai, também ele um antigo 

emigrante na África do Sul, que 

morreu por doença há vários anos.

Um dos familiares vendo pelo SAVANA as imagens do assassinato de Emanuel Sithole

Emanuel Sithole

catanas e machados empenham-se com  a lim-

peza de ramos e tapagem de buracos na via, para 

assegurar que as viaturas que vão levar o corpo 

da África do Sul para o local cheguem  em con-

dições.  Sabe-se também que Jacob Zuma, o Pre-

sidente da África, do Sul vai enviar uma equipa 

diplomática  para participar do funeral.
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agência  David Mahlobo

Geoconsciencializando
Sérgio Sefane

Geociências
Resumo 

A 
Geociência diz respeito ao 

estudo das partes sólida e 

fundida da Terra e como eles 

interagem com o nosso am-

biente. Ela inclui a Geologia, a Ge-

ofísica, a Geoquímica, a História da 

Terra, e os processos da superfície da 

Terra. Antes do século 19, a maioria 

das pessoas (incluindo cientistas) con-

siderou a geologia do planeta Terra 

bastante estável e imutável, excepto 

em ocasiões catastróficas, ou seja, em 

eventos superficiais. Durante o sécu-

lo passado, os cientistas têm vindo a 

compreender que todo o nosso plane-

ta é uma entidade dinâmica. Algumas 

mudanças geológicas levam milhões 

de anos para ser realizadas, outras 

ocorrem em minutos, horas e/ou dias. 

Todas estas alterações nos afectam: 

um terramoto pode afectar as nossas 

vidas espectacularmente, mas os pro-

cessos de longo prazo controlam as 

cadeias de montanhas, as profunde-

zas dos oceanos, o clima, bem como a 

evolução da vida, tal como a dinâmica 

do interior dos continentes e a reunião 

das populações de plantas e animais.

Introdução 
A Geociência é um conjunto de áreas 

do conhecimento abrangente, incluin-

do todos os aspectos do estudo das 

partes sólidas e fundidas da Terra e 

como elas interagem com o nosso am-

biente. Antes do século 19, a maioria 

das pessoas (incluindo cientistas) con-

siderou a geologia do planeta Terra a 

bastante estável e imutável, exceptu-

ando ocasionais catastróficas superfi-

ciais. Essa visão começou a mudar no 

final do século 18, quando James Hut-

ton primeiro propôs que a Terra era 

muito mais velha do que 6000 anos de 

idade propostos pelo arcebispo Usher 

no século anterior (Elias, 2014). 

Hutton explicou a relação entre a 

inconformidade dos estratos antigos 

em termos de registo prolongado de 

processos terrestres modernos, e assim 

rejeitando a teoria geológica predo-

minante da época: o catastrofismo. A 

teoria de Hutton de inconformitaris-

mo, que refere sucintamente que “O 

presente é a chave para o passado,” foi 

mais amplamente popularizada por 

Sir Charles Lyell, no seu livro “Princí-

pios de Geologia”, publicado em 1830. 

Catástrofes geológicas ocorrem mas, 

em geociência moderna, grandes ca-

tástrofes, como terramotos, impactos 

de meteoritos, vulcões e inundações 

são considerados como parte da na-

tureza estocástica dos processos dinâ-

micos do planeta Terra. Outro grande 

passo em frente no pensamento geo-

lógico surgiu quando Alfred Wegner 

propôs a sua teoria da deriva conti-

nental em 1912. Desde então foi tão 

contraintuitivo, a sua teoria definhou 

em alguma obscuridade por cerca de 

50 anos, até a fase do desenvolvimento 

do estudo do geomagnetismo na déca-

da de 1950, seguindo-se a descoberta 

do fundo do mar na década de 1960. 

Estes desenvolvimentos levaram a 

uma teoria mais abrangente das placas 

tectónicas, a ideia de que a litosfera (a 

crusta e o manto superior da Terra) é 

dividida em placas tectónicas que es-

tão constantemente em movimento, 

embora lentamente. Os limites entre 

placas podem ser entre outras, regiões 

de actividade geológica violenta, como 

terramotos e/ou erupções vulcânicas.

Geologia 
A Geologia é a área do saber que estu-

da a Terra sólida e fundida com base, 

sobretudo, em observações directas e/

ou indirectas sobre as rochas e suas 

relações. Ela inclui a Mineralogia, a 

Estratigrafia e a Sedimentologia, a 

Paleontologia, a Geologia Ígnea, a 

Geologia Estrutural e a Geologia me-

tamórfica (Whitten & Brooks, 1972). 

A Geologia também inclui a Geolo-

gia Regional, a Geologia Aplicada, e 

a História e a Filosofia da Geologia.

Geofísica 

A Geofísica é a investigação do sólido 

e da fusão da Terra usando princípios 

físicos que permitem estudos sobre 

grandes escalas e do inacessível inte-

rior da Terra. Os métodos geofísicos 

são usados para o estudo de grande es-

cala da estrutura da Terra, para medir 

a forma exacta e o tamanho do pla-

neta (Geodesia), para estudar a dinâ-

mica de placas interiores e tectónicas 

da Terra (Geodinâmica), para estudar 

a história do campo magnético da 

Terra e seu estado actual (Geomag-

netismo), para estudar as propriedades 

físicas das rochas e dos minerais na ou 

perto da superfície, bem como as do 

núcleo (Física mineral), e, finalmente, 

para estudar as causas físicas e efeitos 

dos tremores de Terra (Sismologia) 

(Wheeler, 2014). 

Geoquímica 

Este ramo das Ciências da Terra 

encontra-se na fronteira entre a Ge-

ologia e a Química. A geoquímica 

analítica está relacionada com a quí-

mica dos minerais, rochas e águas. 

A geoquímica de alta temperatura 

é o estudo do comportamento geo-

químico do magma e dos sistemas 

metamórficos, bem como a química 

hidrotérmica. A geoquímica de bai-

xas temperaturas, preocupa-se com 

as condições na superfície da Terra ou 

perto dela. A Geoquímica isotópica é 

o estudo de ambos os isótopos estáveis 

e radioactivos em amostras geológicas. 

A Geoquímica orgânica e do petró-

leo diz respeito à análise química das 

amostras de carvão, do petróleo e do 

gás natural (Mather, 2014). 

Deve ter sido de certo modo embaraçoso o Presidente sul-africano, 

Jacob Zuma, enfrentar os seus pares da SADC durante a cimeira ex-

traordinária da última quarta-feira em Harare, onde teve certamen-

te de dar explicações sobre os ataques das últimas semanas contra 

estrangeiros africanos na África do Sul.

De facto, desde que o ANC está no poder há 21 anos, nunca viu a sua 

imagem internacional tão diminuída como o que aconteceu nas últimas se-

manas.

Apesar dos primeiros ataques de xenofobia, em 2008, terem resultado em 

mais mortes do que os deste ano, a imagem da África do Sul então não ficou 

seriamente afectada porque nunca se suspeitou que os ataques tivessem sido 

sancionados a algum nível da direcção do ANC ou do governo.

Desta vez, criou-se uma clara impressão de que não só as declarações do Rei 

Goodwill Zwelethini e do próprio filho do Presidente Zuma, Edward, não 

eram actos isolados, como também ficou-se com alguma ideia de que houve 

dirigentes do ANC e do governo que secretamente apoiaram ou encoraja-

ram a acção contra os imigrantes africanos.

Isto depreende-se da ambiguidade que foi assumida por alguns sectores da 

classe política sul-africana, quando cidadãos africanos estavam a ser caçados 

e mortos nos bairros pobres de Durban e Joanesburgo.

Tentar encontrar racionalidade perante actos de tamanha crueldade, como 

tivemos a ocasião de testemunhar, não pode conduzir a qualquer outra con-

clusão.

Mas neste momento de tréguas, enquanto não se registam os próximos ata-

ques, o importante é tentar reflectir sobre as possíveis causas da xenofobia 

e procurar encontrar formas de impedir que tanta volatilidade volte a acon-

tecer no futuro.

A primeira questão que devemos colocar é a porosidade das fronteiras da 

África do Sul, e como esse facto interage com o crescente nível de corrupção 

naquele país, onde funcionários dos serviços de migração e da polícia fe-

cham os olhos e deixam estrangeiros entrarem e permanecerem ilegalmente 

em troca de dinheiro.

E isto não sugere, de forma alguma, que todos os estrangeiros que foram 

apanhados nesta onda de xenofobia estivessem ilegalmente na África do 

Sul. Alguns tinham os seus documentos em dia, tendo sido apenas vítimas 

de circunstâncias. 

Em segundo lugar, e se quisermos lidar com a questão da migração ile-

gal de uma forma global, devemos ter a honestidade de olhar para a outra 

face do problema e procurarmos identificar as verdadeiras causas que levam 

cidadãos africanos a enfrentarem tantos riscos, incluindo a sua entrada e 

permanência ilegal na África do Sul.

Tradicionalmente, há várias décadas que moçambicanos, malawianos, zam-

bianos e zimbabweanos temporariamente fizeram da África do Sul a sua 

casa. Trabalham nas minas, na agricultura, na indústria, na hotelaria e mui-

tos outros sectores. Com a sua mão-de-obra, contribuíram significativamen-

te para o desenvolvimento da África do Sul, sem que alguma vez fossem tra-

tados como estrangeiros indesejados. De facto, alguns têm família na África 

do Sul e gozam de dupla nacionalidade. 

Mas nos últimos anos, e particularmente desde o fim do regime do apartheid 

em 1994, a África do Sul tem sido procurada como destino privilegiado por 

centenas de milhar de cidadãos de países que vão desde a Somália à Nigéria.

Com a crise política, económica e social dos últimos 15 anos no Zimbabwe, 

muitos zimbabweanos já não vão à África do Sul apenas temporariamente 

para fazerem dinheiro e regressar à sua terra. De facto, durante muitos anos, 

zimbabweanos nunca tiveram uma tradição de emigração numa base per-

manente para África do Sul ou outros países vizinhos. Mas estima-se que 

agora residam na África do Sul pelo menos três milhões de zimbabweanos.

A África do Sul está sob uma forte pressão para acomodar cidadãos afri-

canos que não encontram incentivos políticos, económicos e sociais para 

permanecerem nos seus países. E não há sinais de que esta pressão venha a 

ser aliviada a curto prazo, pelo que mais ataques contra cidadãos africanos 

podem se esperar no futuro.

A África do Sul tem responsabilidades em criar melhores condições eco-

nómicas, sociais e de educação para os seus cidadãos, de modo a que estes 

não se sintam tão vulneráveis ao ponto de acreditarem que as únicas opor-

tunidades a que têm direito lhes estão a ser roubadas pelos makwerekweres.  

Mas os outros países também têm a obrigação de estabelecer, dentro das 

suas fronteiras, um ambiente que permita que os seus cidadãos gozem de 

direitos cívicos e políticos básicos e tenham acesso a oportunidades econó-

micas que não tornem o sonho da emigração a única alternativa que lhes 

resta para a sobrevivência. 

Combate à xenofobia requer 
partilha de responsabilidades
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Poder é a possibilidade re-

lacional de dar origem a 

condutas de vários tipos. 

Gerir poder significa vá-

rias coisas, entre as quais gerir 

espaços, traje e palavras de um 

certo tipo. 

Gerir espaços significa que o 

poder da palavra depende da de-

marcação clara da verticalidade 

social. Assim, um palanque, um 

estrado, qualquer coisa, enfim, 

que coloque o proprietário da 

palavra majestática em lugar de 

destaque, o que é suposto tornar 

Poder de falar
definitivo e visível o proprietário 

do poder da palavra sagrada. 

Mas o traje também é funda-

mental. Quando mais solene, 

distintivo, melhor, mais propício 

ao convencimento e à adesão. 

No caso científico, por exemplo, 

as vestes talares, de origem re-

ligiosa, são de regra obrigatória 

em cerimónias especiais de fala 

e desfile. 

Finalmente, temos a palavra 

apurada, distante do linguajar 

popular, plena de altitude sobe-

rana, de comedimento, de rigor 

científico. 

No passado dia 07 de Abril do 

ano em curso, o País iniciou 

as celebrações do 40º Ani-

versário da Independência 

Nacional, com o acender da Chama 

da Unidade em Namatil, Distrito 

de Nangade, Cabo Delgado, ter-

ra onde outrora estivera sedeada a 

Base Omar, das Forças Populares de 

Libertação de Moçambique, poste-

riormente tomada pelas tropas co-

loniais, no quadro da Operação Nó 

Górdio, de triste memória.

Naquele dia para ali ocorreram mi-

lhares de pessoas, entre elas titulares 

dos Órgãos de Soberania, Quadros 

de Órgãos Centrais e Locais do 

Aparelho de Direcção do Estado, 

Diplomatas e cidadãos comuns. Foi 

uma cerimónia linda, embora algo 

despesista (se a Chama vai percor-

rer o País todo, porquê levar para 

ali representações provinciais?) e 

com alguns desatinos, o maior dos 

quais, a meu ver, foi a importância 

de Estado dada a um palhaço que 

para ali se pôs a arengar, pretensa-

mente pelos Partidos de Oposição, 

para, a final, dizer que o fazia em 

nome de três comparsas seus, cujos 

nomes avançou, os quais, segundo 

disse, representariam uma alegada 

Oposição Construtiva, Inclusiva e 

sei lá que mais... Afinal, a Oposição, 

para fins de Estado, não é aquela 

que os eleitores colocaram no Par-

lamento? Como é que o Protocolo 

de Estado ignora isto e coloca gente 

irrelevante e sem mandato daquela 

a fazer discursos para os quais não 

tem legitimidade? Note-se que 

não me oponho a que o Bando dos 

Quatro houvesse sido para ali leva-

do, a convite de quem o fez, mas a 

outro título que não aquele que foi 

ali anunciado. 

Também me não caiu bem que, à 

excepção do SG do Partido no po-

der, com plena legitimidade para 

o fazer, alguns dos intervenientes, 

mesmo com funções no Estado, ali 

se houvessem apresentado, como 

Dirigentes Partidários, primeiro 

e, só depois, nas vestes de Gover-

nantes, Parlamentares e outras de 

Estado. Não estávamos, afinal, em 

cerimónia de Estado?

Eram estas, mais coisa, menos coisa, 

as minhas reservas à beleza e decoro 

daquele acto de Estado e, por isso, 

curtindo mágoas, lá me deixei ficar 

com elas.

Dias depois, o meu amigo e con-

frade de letras Luís Loforte veio 

apresentar a sua versão, em termos 

de reparo a algumas afirmações ali 

feitas que, em seu entender, distor-

cem a realidade e o contexto histó-

rico em que ocorreram. Creio que o 

fez sabendo já que os seus escritos 

iriam provocar polémica, o que, ali-

ás, é salutar, pois, da discussão nasce 

a luz, mesmo quando se recordam 

factos do dia-a-dia vivenciados por 

diferentes protagonistas: há sempre 

um aspecto por confrontar, confir-

mar ou eliminar.

E, de facto, lá veio a réplica, pela 

pena do jornalista Pedro Nacuo, 

Tomada da Base Omar: quando uma só 
história não faz História
Por Benedito Marime

ali naquela coluna de semanal que 

mantém no Notícias, com o título 

“Dizer por dizer”. Fê-lo com mui-

ta contundência e, em diferentes 

momentos, com argumentos “ad 

hominem”, que, em meu entender, 

acabam, até, por configurarem de-

selegantes ataques pessoais. Destes 

não me vou ocupar, porque não sou 

o visado; caberá a este fazê-lo, se as-

sim o entender.

Fiquei, porém, estarrecido, com o 

título das prosas em referência, nas 

quais me pareceu antever em Pedro 

Nacuo a vontade de uma próxima 

caça às bruxas a quantos moçambi-

canos passaram pela tropa colonial, 

dado o labéu de “soldado colonial”, 

que lança a Loforte, esse a despro-

pósito do tema em debate. É que 

isso já aconteceu em Moçambique 

Independente, ainda que a nível se-

lectivo, para os compatriotas que ha-

viam passado pelas tropas especiais 

coloniais, os quais foram incluídos 

no grupo dos “Comprometidos” 

com as organizações colonial-fascis-

tas. Foi isto em 1978 e prolongou-

-se até 1981. Esses infelizes tiveram 

direito a foto afixada nos bairros e 

nos locais de trabalho e só naque-

le último ano, Samora Machel deu 

por findo o vexame, declarando-os 

compatriotas. Ao ver aquele título 

de Pedro Nacuo, pressinto que, no 

G40 de que ele se apresenta inte-

grante até aqui não conhecido, já se 

está a cultivar o ódio ao antigo mili-

tar colonial, precisamente quando o 

discurso político ora em voga é, pelo 

contrário e exactamente o de Uni-

dade Nacional.  – “Qual maneira 

esse, você, Nacuo”?!

E para que não restem dúvidas, de-

claro, plenamente consciente, que 

eu próprio, autor destas linhas, fui 

militar colonial e, nessa qualidade, 

como graduado, participei na Guer-

ra Colonial, do lado oposto, obvia-

mente, àquele em que se encontrava 

a Geração do 25 de Setembro, os 

combatentes da Luta Armada de 

Libertação Nacional. E isso não me 

tira sono, nem me desprestigia, pois 

se lá fui parar foi como miliciano do 

SMO colonial, para o qual todos os 

que, documentadamente, detinham 

a nacionalidade portuguesa (ainda 

que cosmética) eram convocados. 

E como eu ou Loforte, milhares 

de outros. Mesmo nessa situação, 

sabíamos que éramos moçambica-

nos, pelo que, algumas vezes, sem 

megafones por perto, fizemos certas 

coisas que, insignificantes individu-

almente embora, representaram al-

gum esforço no enfraquecimento da 

Guerra Colonial, por um lado, e no 

avanço da Luta Armada de Liberta-

ção Nacional, por outro.

E se esses episódios não são conhe-

cidos, em parte se deve ao facto de, 

no início do desmantelamento da 

Administração Colonial, quando do 

Governo de Transição, se ter instala-

do um clima de suspeição e de medo 

sobre aquele grupo de cidadãos, a 

quase totalidade dos quais mostrou 

a sua moçambicanidade quando, 

tendo podido fugir para Portugal, às 

primeiras e às subsequentes mani-

festações de hostilidade, permane-

ceu no seu país, engajada em todas 

as áreas e frentes da Reconstrução 

Nacional. Que assim é, ilustra-o o 

facto de não poucos destes terem, 

em devido tempo, exercido respon-

sabilidades de direcção do nosso 

Estado. Um destes até chegou a ser 

Ministro da Defesa Nacional: estava 

claro que o ter passado pelo SMO 

colonial não era nenhum pecado! 

Ainda assim, não tenho notícia de 

que algum destes tenha escrito sig-

nificativamente sobre a sua passa-

gem por aquela tropa – o receio de 

se ser apodado de saudosista não é 

pequeno, como, 40 anos depois, ain-

da se pode, claramente aferir dessas 

prosas de Pedro Nacuo. 

Pronunciando-se sobre Namatil, 

Loforte dá a sua versão dos factos. 

Reagindo, Nacuo mais não faz que 

pretender intimidar quem se atrever 

a dar uma outra panorâmica daque-

les. 

Fiz a minha tropa em Cabo Delga-

do, em Meluco, onde estava sedeada 

a 2ª Companhia de Caçadores do 

Batalhão de Caçadores nº 16. Era 

uma companhia de quadrícula, a 

que competia nomadizar o terreno 

sito entre os rios Montepuez, a Sul 

e Messalo, a Norte, dividindo res-

ponsabilidades nessa área com as 

Companhias de Nairoto, Balama, 

Ancuabe e Muaguide, que a circun-

davam. A situação militar em Cabo 

Delgado era claramente adversa às 

tropas coloniais, apesar de numero-

sos quartéis ali instalados, pelo que 

a derrota militar era já previsível a 

breve prazo. Ali, a preocupação era 

sair vivo daquele inferno, onde a fal-

ta de traquejo e de motivação outra 

para o combate que não fosse sobre-

viver eram o grande calcanhar de 

Aquiles dessas tropas. Não admira, 

por isso, que fossem muitos os suicí-

dios e os acessos de demência que a 

muitos acometiam. 

Foi, pois, com manifesto alívio que 

se viu chegar o 25 de Abril. Este foi, 

sem dúvida, motivado pelas guerras 

coloniais em que Portugal andava 

envolvido como, expressamente, 

se refere no primeiro parágrafo do 

Programa do MFA, divulgado ao 

cair da noite desse dia, já após a ren-

dição de Marcelo Caetano. E logo 

em Maio, o General Costa Gomes, 

Chefe do Estado Maior General 

Português, em visita a Moçambique, 

determinava a cessação de todas as 

operações ofensivas, a seguir ao que, 

por iniciativas locais, guerrilheiros 

da Frente de Libertação de Moçam-

bique e soldados coloniais começa-

ram a se encontrarem, agora, pelo 

menos, já não como inimigos. Foi, 

por isso, com manifesta surpresa e 

desagrado que, no dia 2 de Agosto, 

um comunicado do Comando Che-

fe das Forças Armadas Portuguesas 

em Moçambique deu a notícia de 

que os militares de Omar haviam 

sido aliciados, às primeiras horas do 

dia, a se dirigirem à pista de avia-

ção para um encontro entre irmãos. 

Para lá se teriam dirigido, para, 

afinal, se verem cercados e levados 

para destino desconhecido. A ter 

sido assim, concordaria com o Lo-

forte em como não houve qualquer 

combate militar, mas, sim, um bem 

sucedido golpe psicológico a que, 

em parte, o cansaço pela guerra, da 

parte dos militares coloniais e a boa 

fé dos contactos que, em diferentes 

partes se sabia que existiam facil-

mente conduziram, pois, não hou-

vessem sido suspensas as operações 

militares pelo comando colonial, aí 

sim, a Base de Omar teria sido to-

mada, à mesma, mas em ambiente 

sangrento. 

De resto, não é crível que, consuma-

da a tragédia, no dia seguinte, como 

se pretende, teria havido um bom-

bardeamento para ali. Mais ainda, 

umas duas semanas depois disso, o 

então Comissário Político Abel As-

sikala, acompanhado do Tenente-

-Coronel Avelino, Comandante 

Interino do Sector B, em visita a 

algumas unidades coloniais esteve 

em Meluco, onde participou numa 

alocução às tropas, no sentido de 

uma próxima retirada dali e entrega 

do quartel às FPLM, o que veio a 

acontecer, tendo este sido entregue 

ao Comandante Agostinho, ido da 

Base Manica. O mesmo aconteceu 

em Muaguide, na mesma altura. Sa-

ídos de Meluco, os militares foram 

para Porto Amélia, hoje Pemba, 

onde os soldados foram logo des-

mobilizados, permanecendo, porém, 

os graduados que foram espalhados 

por outras unidades de Nampula 

para baixo, em zonas onde nunca se 

chegara a combater. No meu caso, 

fui, a 30 de Setembro de 1974, pa-

rar ao CTS (Comando Territorial 

Sul, hoje Sede do MDN), onde fui 

encontrar já instalada a Comissão 

Militar Mista. Conheci ali gradas 

figuras de combatentes – Jacinto 

Veloso, Armando Panguene, Afon-

so Sande, Pedro Direito, Albano 

Ajuda e outros.   

Concluindo: a tomada de Omar/

Namatil aconteceu, sim, naquela 

data, mais num contexto de astúcia 

política que no quadro de um glo-

rioso combate final, até porque o 

objectivo não justificaria, por exem-

plo e como se pretende, que mais de 

metade do Estado Maior General 

das FPLM se tivesse ali deslocado, 

pois isso seria um erro crasso que 

nenhum comando se poderia dar ao 

luxo de cometer.

Como nota de rodapé, e com re-

ferência ao soldado capturado que 

arengou na cerimónia de Namatil, 

os seus próprios dados não confe-

rem: diz que tinha 23 anos de idade 

quando foi capturado e que se en-

contrava na tropa desde os 18 anos. 

Como assim, se o SMO era de 3 

e era aos 21 que se entrava? Ade-

mais, a unidade de Omar/Namatil 

era um destacamento do Batalhão 

do Lumbo. Como é que o Loforte, 

por exemplo, o não teria conhecido 

por lá? Já agora, Nacuo, faça-nos 

o favor de obter do referenciado o 

respectivo número mecanográfico 

de matrícula (não venha dizer que 

se esqueceu, mas, nesse caso, pelo 

menos a identidade da Bateria a 

que pertencia), para ver se é ou não 

sustentável, do ponto de vista da ve-

racidade militar dos factos a ele pes-

soalmente referentes. É que mais 

depressa se apanha um mentiroso 

que um coxo ao dobrar da esquina.

*cocane@teledata.mz    
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

As histórias são muitas e, 

infelizmente, estão perma-

nentemente a chegar novas, 

cada uma mais trágica do 

que a outra.

Um dos últimos casos passou-se, 

segundo notícias publicadas, em 

Nampula: um chapa, cheio de passa-

geiros, terá cometido alguma irregu-

laridade e começou a ser perseguido 

por um carro da Polícia. Sem ter em 

conta que o chapa levava passageiros 

um dos polícias começou a disparar 

contra as rodas do chapa e rebentou 

um dos pneus. Como resultado disso 

o chapa capotou e vários passageiros 

foram parar ao hospital com feri-

mentos entre graves e ligeiros.

Ora, o que salta à nossa atenção, 

imediatamente, é a irresponsabilida-

de de se disparar contra as rodas de 

um chapa cheio de gente. 

Mas isso é, creio eu, resultado de um 

problema muito mais fundo. E esse 

problema é o facto de a nossa Polícia 

ser formada como uma unidade mi-

litar, com instrutores militares, e ser 

comandada por militares.

Ora, a Polícia não é um órgão mili-

tar do Estado. É um órgão civil. E 

isso deve reflectir-se na formação 

que os seus agentes recebem e no 

equipamento com que são dotados 

para o exercício das suas funções.

Durante muito tempo (não sei se 

ainda continua assim) os polícias 

britânicos andavam nas ruas de-

sarmados. A sua eficiência derivava 

do respeito que os cidadãos lhes ti-

nham. Só em casos excepcionalmen-

te graves eram chamadas as unida-

des policiais armadas que, depois de 

resolvido o problema, regressavam 

aos seus aquartelamentos, deixando 

as ruas aos colegas desarmados.

Não me recordo de ver em parte ne-

nhuma do mundo civilizado os po-

lícias, a que nós chamamos Polícia 

de Protecção, andarem na rua com 

armas de guerra. E, ao que tudo pa-

rece, com a cabeça cheia de guerra.

Quando um militar está numa guer-

ra, em princípio, quem está do outro 

lado é um inimigo do seu país, como 

tal definido pelas autoridades com-

petentes. E o tratamento é um.

Quando um polícia actua, quem está 

do outro lado é um cidadão do seu 

país que poderá, ou não, ter come-

tido alguma infracção. E, se come-

teu, essa infracção poderá ser ligeira, 

média ou grave. E os tratamentos 

terão de ser diferenciados, de acordo 

com as circunstâncias de cada caso.

Na nossa Academia Policial tem de 

se ensinar, com larga prioridade, que 

a Constituição do nosso país consa-

gra o Direito à Vida e que, ao matar 

alguém, por motivos fúteis ou que 

não o justificam, o agente policial 

está a ir contra a Constituição e por 

isso deve ser pesadamente responsa-

bilitado... Com punições exempla-

res, amplamente publicitadas.

Mas tudo isto tem de partir de cima. 

Tem de se substituir os comandos 

militares da Polícia por gente civil, o 

mesmo acontecendo com os profes-

sores das academias policiais. Que 

haja aulas de conhecimentos mili-

tares, especialmente para unidades 

especiais, é uma coisa. Que todos 

os polícias tenham uma formação 

essencialmente militar é outra total-

mente diferente.

Voltarei a este tipo de temas opor-

tunamente.

Os tiros rápidos

A resposta do Presidente sul-africano 

à carta aberta do escritor M. Couto foi 

muito importante e interessante por várias 

razões. Deu a entender que, afinal, as car-

tas abertas dirigidas ao presidente de um 

país podem ser respondidas igualmente de 

forma aberta. Mesmo com a pressão de 

agenda do Presidente sul-africano, a ava-

liar pelo peso do impacto internacional da 

xenofobia, houve uma resposta à carta de 

um cidadão pertencente a um dos países 

afectados pelo fenómeno. 

Em Moçambique, muitas cartas abertas, 

dirigidas ao mais alto magistrado da na-

ção, foram escritas e publicadas em jornais 

em mandatos anteriores. Provavelmente 

foram respondidas. Mas, a via usada, se é 

que aconteceu, pode não ter sido do domí-

nio público. Tudo isto para não dizer que 

no nosso país as cartas abertas dirigidas 

Resposta do Presidente
ao Presidente da República não têm sido res-

pondidas. Aliás, o silêncio pode ser encarado 

como uma forma de resposta.

A xenofobia, como diz Couto, é um atentado 

contra os “outros” e uma agressão contra a pró-

pria África do Sul. Julgamos que os sul-afri-

canos orgulham-se por ser uma “nação arco-

-íris”. O problema está nos “outros” que parece 

perturbarem as cores desse mesmo “arco-íris” 

evidenciando amplamente uma determinada 

cor em detrimento de outras. São estes negros 

estrangeiros que incomodam os sul-africanos 

(negros), são estes que por serem os “outros” 

podem ser barbaramente agredidos e atingi-

dos no seu orgulho para se poder manter o 

equilíbrio do “arco-íris”. 

Sobre a generosidade oferecida, lá para os anos 

oitenta, Zuma clarifica não se ter esquecido 

da amizade oferecida a si e aos seus compa-

nheiros e reconhece a contribuição dada pelos 

estrangeiros no desenvolvimento da África do 

Sul. Porém, como que a dar uma dose de razão 

aos seus concidadãos alerta para a necessidade 

de se abordarem questões relacionadas com a 

imigração ilegal, com “a ocupação do espaço 

dos pequenos comerciantes locais por estran-

geiros”, etc. São aspectos que encontramos em 

muitos países africanos, aliás, em muitos paí-

ses da África Austral com a grande diferença 

de que estes não respondem com um tipo de 

xenofobia que apaga momentaneamente toda 

uma história caracterizada pela irmandade e 

boas relações diplomáticas. 

Esta abordagem de Zuma faria mais sentido 

se, na África do Sul, a xenofobia estivesse a 

ocorrer pela primeira vez. Ninguém pede aos 

sul-africanos que respondam com a mesma 

generosidade que lhes foi oferecida aquando 

da luta contra o apartheid. Pede-se, entre ou-

tros aspectos, que respeitem o ser humano: um 

simples pedido. Não é por ser imigrante ile-

gal ou pelo facto de estrangeiros (moçam-

bicanos) aceitarem salários (contraparte) 

baixos que os sul-africanos se julguem no 

direito de eliminar fisicamente os “outros”. 

Pode ser um problema cultural. E, os pro-

blemas culturais resolvem-se com um cres-

cente aumento cultural.

Cá entre nós: a imigração ilegal, os vários tipos 
de ilegalidades praticadas por estrangeiros, são 
um cancro tal como a pobreza também o é. Há 
mecanismos de resolução destes problemas que 
mais se coadunam com os avanços da civiliza-
ção do século XXI e que se resumem, no fundo, 
à aplicação do que a lei preconiza para estes 
casos. Para concluir: deve-se esperar das cartas 
abertas uma resposta por parte dos visados por 
elas serem do interesse público. O silêncio nem 
sempre é uma boa resposta.

Por três vezes os corpos ainda são mergulhados nas 

águas do rio Bagmati antes de os levarem para 

as piras funerárias, mas, agora, é difícil concluir 

o sagrado rito hindu para tantas vítimas do ter-

ramoto.

 

Em Pashupatinath são acesas em regra 20 a 30 piras por 

dia, cada cremação consumindo 250 quilos de madeira, 

e lá, como por todo o vale de Katmandu, nem as dádi-

vas dos devotos e a isenção de quaisquer pagamentos ao 

templo permitem cumprir as obrigações que o destino 

reserva.

Forte novidade traz, contudo, a ressaca deste sismo com 

a sua previsível devastação agravada pela tradicional ino-

perância de um Estado frustre e prepotente na mão das 

castas superiores: a China, pela primeira vez, investe em 

força na ajuda humanitária ao Nepal à compita com a 

prevalecente e histórica influência da Índia.

 
O vizinho a norte das montanhas 
A abolição da monarquia em 2008, a vitória do Partido 

Comunista Unificado do Nepal nas eleições desse ano, 

selando o fim de uma insurreição maoista que lançara o 

país numa década de guerra civil desde 1996, as subse-

quentes crises políticas e alianças precárias envolvendo o 

Partido do Congresso do Nepal do actual chefe do go-

verno, Susil Koirala, propiciaram a Pequim incrementar 

a sua presença.

Os potentados do novo regime não conseguiram apro-

var até hoje uma constituição que enquadre a república 

parlamentar e foram incapazes de promover políticas de 

desenvolvimento em prol das castas e classes mais bai-

xas, em especial os “dalits” (intocáveis) que representam 

um sexto da população.

A pobreza é tão endémica num país onde o PIB per ca-

pita não supera os 1000 usd quanto a acrimónia violenta 

entre as elites, mas uma tendência impôs-se, revelando-

-se comum aos nove primeiros-ministros que se suce-

deram nos últimos oito anos: não se fizeram rogados às 

ofertas vindas do vizinho chinês.

A empresa estatal “Três Gargantas” viu aprovado este 

mês um projecto hidroeléctrico de 1,6 mil milhões usd, 

estabelecendo posição privilegiada na competição pela 

exploração dos subaproveitados recursos hídricos que 

requerem complexa gestão dados os riscos sísmicos. 

Apesar de mais de 60% dos 26 milhões de habitantes 

não terem acesso aos irregulares fornecimentos de elec-

tricidade, alguns dos projectos de produção hidroeléc-

trica poderão ter de ser revistos por renovadas razões de 

segurança, agravando os custos directos e indirectos do 

sismo para uma economia que não ultrapassa os 20 mil 

milhões usd.

Pequim aspira a levar a linha férrea Qinghai-Tibete que 

termina em Lhasa até à fronteira nepalesa, desde 2014 

rivaliza com a Índia como maior investidor estrangeiro 

no Nepal, e, apesar de Nova Deli manter o estatuto de 

principal parceiro comercial, é crível que os interesses 

económicos chineses possam aumentar no futuro pró-

ximo.

A cautela dos governos de Katmandu para não hostili-

zarem a Índia onde se contam 3 milhões de emigrantes 

nepaleses não os impediu, no entanto, de terem vindo 

aceder a exigências políticas de Pequim para obstar à 

emigração ilegal do Tibete e conter acções de protesto 

de exilados tibetanos (cerca de 20 mil, estabelecidos so-

bretudo nas regiões fronteiriças), da mesma forma que a 

oferta de Taiwan para enviar equipas médicas e de res-

gate foi rejeitada pelo executivo de Koirala.

 
O jogo regional  
A China, em litígio sobre fronteiras marítimas com as 
Filipinas, praticamente escusou-se em Novembro de 
2013 a endereçar ofertas materiais e financeiras na se-
quência do tufão Yolanda que provocou mais de 6 mil 
mortos no arquipélago, mas, foi, desta feita, célere no 
auxílio ao Nepal.
Atento aos equilíbrios estratégicos num Estado-tampão 
dos Himalaias, Narenda Modi, que dera provas de com-
petência no rescaldo do terramoto que em 2001 asso-
lou o estado de Gujarat que então governava, também 
mobilizou imediatamente equipas e equipamentos para 
operações de emergência e prometeu substancial ajuda 
financeira da parte de Nova Deli. 
Pequim pouco contribuiu para os esforços humanitários 
internacionais após o sismo em Atjé e o maremoto no 
Índico em 2004 ou o terramoto em Caxemira de 2005, 
mas sábado as autoridades chinesas anunciaram, sem de-
mora, o envio de equipas de socorro e disponibilizaram 
3,3 milhões usd para necessidades imediatas do Nepal.   
O desastre leva as duas potências regionais a fazer prova 
acrescida dos seus interesses estratégicos no Nepal, por 
tradição e religião mais próximo da esfera de influência 

indiana.

 
A roda do destino 
A destruição das parcas infra-estruturas do Nepal vai 

acarretar uma quebra nas receitas do turismo, que con-

tribui para cerca de 8% do PIB, acentuar o isolamento 

e a destituição das populações rurais do centro e Norte, 

dificultar a precária existência dos residentes nas planí-

cies do Terai, incluindo cerca de cem mil refugiados do 

Butão, e obrigar a investimentos vultosos.

Previsões de que as necessidades de reconstrução pos-

sam chegar aos 5 mil milhões usd num contexto de in-

suficiências de competência técnica e lisura ética traçam 

um quadro de inevitável desperdício e desvio ilícito das 

ajudas internacionais se, como é de temer, as estruturas 

de poder central e regional se mantiverem inalteradas. 

Depois, só ficará a certeza de que os ciclos da vida, morte 

e renascimento continuarão a reger os rituais no templo 

de Pashupatinath.

 

*Jornalista

A oportunidade estratégica da desgraça
Por João Carlos Barradas
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O 
antigo ministro das Fi-
nanças no governo de Ar-
mando Guebuza, Manuel 
Chang, actualmente a 

desempenhar o cargo de deputado 

da Assembleia da República pela 

bancada parlamentar da Frelimo, e 

uma das faces mais visíveis do ver-

gonhoso e controverso negócio da 

Empresa Moçambicana de Atum, 

EMATUM, é um dos candidatos à 

presidência da Federação Moçam-

bicana de Futebol (FMF).

Chang entra para a corrida pelas 

mãos da Associação dos Veteranos 

de Moçambique (AVBM) e Asso-

ciação dos Treinadores de Futebol de 

Moçambique, organizações aparen-

temente amorfas, ainda que congre-

guem vários nomes que, num passa-

do não muito distante, deram alegria 

ao país, tais como Gil Guiamba e 

César Manjate (ex- Costa do Sol), 

Naldo (ex-Maxaquene), Frederico 

(ex-Desportivo de Maputo), Mi-

guel Chau (ex-Mambas), Cremildo 

Gonçalves (ex-Académica), Orlan-

do Conde (ex-Sporting da Beira), 

Ángelo (ex-Textáfrica de Chimoio), 

entre outros.

Os proponentes da candidatura de 

Chang acreditam no capital simbó-

lico e quiçá político deste, que pode 

constituir uma mais-valia na busca 

de oportunidades e parcerias para o 

futebol moçambicano, mormente, as 

selecções nacionais que, salvo raras 

excepções, têm revezado o bom e o 

mau.

Mas Manuel Chang viu o seu nome 

a ser bastante beliscado no dossier 

EMATUM, quando exercia o cargo 

de ministro das Finanças, no gover-

no de Armando Guebuza, depois 

de, em face à pressão dos deputados 

da oposição e de vários segmentos 

da sociedade civil, ter reconhecido, 

em sede da Assembleia da Repúbli-

ca, que o projecto daquela empresa, 

um negócio de cerca de 850 milhões 

de euros, tendo o Executivo com 

avalista, não mereceu nenhum aval 

do Parlamento.

E contrariando as suas próprias 

palavras, proferidas durante uma 

cimeira de que o país foi anfitrião, 

Chang, na presença da Cristine La-

garde, presidente do Fundo Mone-

tário Internacional (FMI), disse que 

o negócio custeado pelos impostos 

dos moçambicanos tinha tido a 

anuência da AR. Afinal, “aonde foi 

que Manuel Chang aprendeu a arte 

de faltar à verdade”, questionou, na 

altura, o jornalista Luís Nhachote, 

no jornal A Verdade.

Ora, esse lapso(?) de Manuel Chang 

Candidatura de Manuel Chang ressuscita velhos 
fantasmas

foi e continua a ser mal interpretado 

em vários círculos, daí que algumas 

pessoas ouvidas pelo SAVANA afir-

maram que neste momento a fede-

ração precisa de uma individualida-

de que se identifica com o futebol 

e que conhece os corredores e as 

nuances a ele subjacentes.

“O desporto não se coaduna com 

política, a política é para os políti-

cos e o desporto é para os homens 

de desporto. Outros consideram 

Chang uma figura “consensual e de 

muita respeitabilidade”, uma vez ter 

ocupado altos cargos “para além de 

ter sido guarda-redes”, afirmaram as 

nossa fontes que negaram ser iden-

tificadas.

Alertam, entretanto, para a situação 

de venda de votos que, vezes sem 

conta, tem sido protagonizada pelos 

presidentes das associações provin-

ciais, sendo disso exemplo a humi-

lhação por que passou, num passa-

do não muito distante, o General 

Jacinto Veloso, antigo ministro da 

Segurança, quando concorreu para 

a presidência daquele organismo, 

num processo que fez correr muita 

tinta.

Entretanto...
Miguel Chau, apoiante da candi-

datura de Chang, disse que, inicial-

mente, tinham sido propostos dois 

nomes, também de peso, para 

se candidatarem à presidên-

cia da FMF, nomeadamente, 

Cremildo Gonçalves e Ar-

naldo Salvado, sendo que, no 

espírito de aglutinação de si-

nergias em prol de um objec-

tivo comum, procuraram en-

contrar uma outra figura mais 

consensual, ao que recorreram 

a Manuel Chang. Os propo-

nentes sustentam que Chang 

é uma pessoa com sensibili-

dade para juntar a família de 

futebol, para além de possuir 

capacidade de planificar e de 

usar os conhecimentos para o 

crescimento da modalidade.

Chang?
Foi ministro das Finanças 

desde 2005; Vice-ministro do 

Plano e Finanças, de 2000 a 

2005; Director do Departa-

mento do Tesouro, até 1989;  

de Agosto de 1955, na província de 

Gaza, mas foi registado mais tarde 

na cidade de Maputo. É o segundo 

dos sete filhos de Chang Dai Fão, 

agricultor chinês naturalizado mo-

çambicano, e de Angelina Mugabe, 

doméstica, ambos falecidos. Com 

cerca de cinco anos, passou a viver 

no Bairro de Chamanculo. 

Fez o ensino técnico na Escola In-

dustrial Mouzinho de Albuquerque, 

em 1974.
Logo a seguir começou a trabalhar 
no Ministério das Finanças, tendo 
sido sucessivamente aspirante e 2º 
oficial. Ao mesmo tempo que tra-
balhava, continuou os estudos e fez 
o curso propedêutico na Universi-
dade Eduardo Mondlane, de 1979 
a 1981. Neste ano, matriculou-se 
na mesma universidade para cur-
sar Economia, tendo concluído o 
bacharelato em 1985. Mais tarde 
veio a fazer o mestrado em Finan-
ças à distância, pela Universidade de 
Londres, entre 1989 e 1992.
Consta ainda que Chang foi guar-
da-redes do Desportivo e Acadé-
mica para além de ter sido dirigente 
desportivo.

Disputa-se, neste fim-
-de-semana, a oitava 
jornada do campe-
onato nacional de 

futebol, Moçambola 2015, 
com os “Locomotivas” do 
Chiveve à procura do cami-
nho das vitórias, uma vez 
que estão há quatro jorna-
das sem ganhar, somando 
seis pontos, ocupando, desta 
forma, a penúltima posição, 
fruto de cinco derrotas e 
duas vitórias, em sete jogos. 
A equipa marcou quatro go-
los e sofreu cinco.

Estes resultados levaram a 

equipa técnica a pedir de-

missão no domingo, após a 

derrota com o Costa do Sol, 

facto confirmado por Anísio 

Páscoa, Director do clube 

para área de futebol, ressal-

vando: “não esperávamos por 

esta decisão, embora a equi-

Chiveve em polvorosa!

Director Nacional-Adjunto do Te-

souro, de 1989 a 1993; e Director 

Nacional do Orçamento, de 1993 

a 1996. Manuel Chang nasceu a 22 

pa não estivesse bem. Quando a 

equipa técnica pediu demissão, no 

domingo, pensávamos que era uma 

decisão emocional, devido ao resul-

tado do jogo, mas no dia seguinte 

manteve a decisão e não tivemos 

outra opção”, esclareceu. 

As quatro derrotas caseiras da equi-

pa são as razões que precipitaram 

o término do casamento de Lucas 

Barrarijo com o clube do Chiveve, 

que durava há três anos.

Pelo facto de ser encontrada “em 

contra pé”, a direcção do clube in-

dicou, interinamente, Alexo Fumo 

como treinador principal.

Aliás, Páscoa mostrou seu desagra-

do pela forma como o dossier foi 

tratado na imprensa, afirmando que 

esta “falava inverdades” ao colo-

car Arnaldo Salvado e companhia 

como possíveis substitutos.  

A primeira batalha de Fumo será 

travada no domingo, em Quelima-

ne, diante do 1º de Maio. A equipa 

daquela cidade soma nove pontos, 

na décima posição, fruto de duas 

vitórias e três empates, entre os 

quais diante do Ferroviário de Ma-

puto, no último fim-de-semana.

No mesmo dia, a HCB do Songo 

recebe o Ferroviário de Maputo. Os 

“hidroeléctricos” somam nove pon-

tos, na nona posição e vêm de uma 

derrota por 2-0 diante do Ferroviá-

rio de Nacala.

Por sua vez, os “locomotivas” da 

capital seguem na segunda posição 

da tabela com 14 pontos, após per-

derem a liderança, fruto do empate 

sem golos com o 1º de Maio. Ali-

ás, os comandados de Vítor Pontes 

lideraram o campeonato por três 

dias (chegaram ao trono na tarde 

da quarta-feira e caíram na tarde de 

sábado).

Após perder o “clássico” diante do 

Maxaquene, o aflito e candidato ao 

título, Desportivo de Maputo, ten-

ta realimentar a esperança de ser 

campeão nacional defrontando o 

Ferroviário de Nacala, que vem de 

uma vitória frente à HCB por 

2-0. As duas equipas estão 

separadas por cinco pontos, 

maior para os nacalenses (10 

pontos).

Ainda para o mesmo dia, o 

Desportivo de Nacala recebe 

o líder Maxaquene e o Chi-

buto enfrenta o Ferroviário de 

Quelimane.

A jornada conta ainda com o 

cruzamento entre os dois pri-

meiros classificados da épo-

ca passada. Liga Desportiva 

de Maputo e Ferroviário de 

Nampula encontram-se sepa-

rados por três pontos. 

Na abertura da jornada, o 

Costa do Sol joga com a 

ENH de Vilanculo. Após a 

vitória no Chiveve, os “cana-

rinhos” vão ao terreno à busca 

dos três pontos, de modo a 

alimentarem o seu objectivo, 

que passa pela conquista do 

título.

Manuel Chang
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Por Luís Carlos Patraquim

Eu anarquista místico aos pinotes sobre o Thembe

A espessa barrenta água desaguando na Baía

O Estige ao longe 

Pára esquecimento

Louvado sejas deus restante

Depois da savana incendiada

A imagem salmo a preto&branco

Mark Twain Old Ship!

Tu transmudaste a laceração das raízes

Isso que aos deuses cansa

E se banqueteiam entre nádegas febris

Senhores de onde pende a poeira das estrelas

Precipitando a luz escura e os adornos perdidos

Que arrostamos pelos caminhos terrestes

De onde se emaranham eles?

Pergunta o fotógrafo de alma pênsil

E os deuses coléricos se um acidente os contraria

Ordenam aos mortais que se submetam

Solenes esquecendo o soluço das árvores

E a perenidade do medo

O Absoluto?

Riem-se os indiferentes senhores de todo o corpo

Que lhes devotamos

E são catedrais desabando verba volante na majestática

Solidão da planície

Com seu rugido da potência imotivada 

O caçador estremecendo em todas as suas partes

O búfalo afocinhando-se na coreográfica Razão

Sem interrogações do seu ímpeto o Olho sobressaltado

Na substância da Luz 

Estes são os séculos a medida da tua imagem

A que inventou a potência do Homem e a sentou

Desnuda

À janela de Si

E invoco-te Kok Nam
O 

romance “O Reino das Casuarinas”, 
da autoria do poeta, escritor e jorna-
lista angolano José Luís Mendonça,  
foi lançado recentemente no Centro 

Cultural Brasil Moçambique (CCBM), em 
Maputo, depois de sair em Angola, em Ju-
nho de 2014 pela chancela da Texto Edito-
res.

Foi a segunda presença em Moçambique 

deste que é um dos mais afirmados poetas 

angolanos publicados desde os anos oitenta, 

depois de em 2013 ter publicado, em Mapu-

to, a sua obra poética “Esse País Chamado 

Corpo de Mulher”, no âmbito da semana li-

terária organizada pela Kuphaluxa, uma agre-

miação literária e artística.

No livro “O Reino das Casuarinas”, cuja 

apresentação esteve a cargo do escritor mo-

çambicano Ungulani Ba Ka Khosa, aborda 

episódios que marcaram a história recente de 

Angola: da guerra colonial à independência, 

passando pelo conflito interno que perdurou 

durante largos anos depois da independência, 

até às dissidências internas político-religiosas.     

José Luís Mendonça relata a história de sete 

angolanos vítimas do síndroma da amnésia 

auto adquirida, provocado por traumas de-

vido à sua experiência de guerra, no período 

compreendido entre 1961 e 1987. Durante 

o internamento no Hospital Psiquiátrico de 

Luanda, o grupo decide evadir-se para fundar 

um Estado na Floresta da Ilha de Luanda, 

denominado “Reino das Casuarinas”.

O narrador chamado “Nkuko”, mutilado de 

guerra e impotente devido a uma agressão 

que sofreu na infância, vai desfiando a histó-

ria de cada um dos personagens, procurando 

identificar as causas do estado de perturbação 

de cada um deles. Conta para tal com a ajuda 

de um gato chamado “Stravinski”, com parti-

culares dotes musicais, que ele trouxe da ex-

-Alemanha Democrática, quando terminou 

os estudos como bolseiro.

Como personagem central destaca-se o “Pri-

mitivo”, presente ao longo de toda a narrativa, 

que tenta, em vão, resgatar valores e verda-

des ideológicas. Os outros seis personagens 

(a rainha “Eutanásia”, o “Povo do Polvo”, o 

Histórias de guerra, 
traumas e conflitos

“PAM”, o “Profeta”, o “Katchimbamba”, e o 

“Cruz Vermelha”) foram vítimas de agressões 

pessoais, religiosas e políticas.

O objectivo idealista do grupo dos sete “alie-

nados” de transcender a realidade insatisfató-

ria com a criação de um Estado democrático 

acaba também por ser defraudado devido à 

ambição de poder de um deles, que decide 

pôr termo à vida de todos, quando se pre-

paravam as primeiras eleições livres naquele 

projecto de país utópico.

José Luís Mendonça, nascido em 1955 no 

Golungo Alto, licenciado em Direito, é jor-

nalista, escritor e poeta. Foi no Musseque do 

Cazenga, onde viveu a infância e a juventude, 

que se inspirou para fazer os seus primeiros 

poemas. Actualmente, dirige e edita o quin-

zenário “Cultura – Jornal Angolano de Artes 

e Letras”.   

Segundo o professor e crítico angolano Fran-

cisco Soares, “é dos nomes relevados ao lon-

go dos anos 80 na poesia angolana, que se 

destaca pela vitalidade, rigor e continuidade 

da produção”. Entre as obras de poesia pu-

blicadas, citam-se: “A Chuva Novembrina” 

(Prémio Sagrada Esperança em 1981), “Gíria 

de Cacimbo” (1987) e “Respirar as Mãos na 

Pedra” (Prémio Sonangol 1988). A.S

José Luís Mendonça relata a história de angola-
nos vítimas de traumas de guerra. 

O 
grupo musical TP50 realiza, nos dias 
8 e 9 de Maio, no Centro Cultural 
Franco-Moçambicano, concertos em 
tributo ao músico Hortêncio Langa. 

O evento contará com a participação de vários 

convidados.

Quem não conhece Hortêncio Langa pouco 

sabe sobre a música moçambicana. Artista em 

cena desde 1963, tocando e compondo de for-

ma singular e com elevada qualidade, começou 

tocando realejo, passou pela viola de lata e por 

grandes parceiros musicais.

Além de tocar e compor, Hortêncio é conheci-

do por se dedicar a outras artes onde também 

serão exibidos durante os espectáculos. O gru-

po TP50 constituiu-se no início de 2007 pela 

união de músicos profissionais e amadores do 

país que partilham um interesse comum pela 

poesia e musicalidade do género Bossa Nova. 

Em torno desta partilha, o grupo desenvolveu 

um projecto cultural que associou a música po-

pular brasileira a outras expressões artísticas, 

como dança, teatro e fotografia. A ideia surgiu 

com o intuito de promover momentos de mú-

sica, com ênfase para a poesia que ela contém, 

associando a imagem e outras formas artísticas 

de autores moçambicanos.

Hortêncio Langa homenageado
Além de motivar e expandir o prazer pela mú-

sica e arte, o objectivo é o de realçar e promover 

as identidades culturais destes dois povos e pa-

íses. Neste contexto, o grupo TP50 realizou, de 

2008 a 2013, uma série de concertos nomeada-

mente: Música e Poesia de Vinicius de Moraes, 

A Palavra Cantada, Música e Poesia de Chico 

Buarque de Holanda, Elis Regina, TP50 Toca 

e Canta Tom Jobim, TP50 3 anos, Cantoras do 

Brasil, Lena e Clarise: Reflectindo Gerações, 

Bossa Nova com Xixel, TP50 interpreta Elis 

Regina, A Casa dos Brinquedos, Cantores do 

Brasil, Zeca Afonso: Maior que o pensamento e 

Tom visita Caymmi. A.S        

O 
Movimento Literário Kuphaluxa es-
tará reunido em assembleia-geral no 
dia 02 de Maio corrente onde discutirá 
os rumos da agremiação nos próximos 

cinco anos e o cronograma de actividades refe-
rentes ao ano 2015 já iniciado.

O Kuphaluxa foi criado em 2009 com fins de 

divulgar a literatura moçambicana e de língua 

portuguesa no geral, guiando-se principalmente 

pelo objectivo de incentivo e promoção da lei-

tura no seio da infância e dos mais jovens.

Desde a sua fundação cujo apoio recebeu por 

parte de vários actores da sociedade e da lite-

ratura, particularmente, o movimento centrali-

zou as suas actividades em acções de “caça” a 

leitores espalhando a literatura moçambicana e 

a importância de leitura nas escolas primárias, 

secundárias e universidades no País. 

Por outro lado, como um vínculo de intercâm-

bio artístico e cultural, o Movimento Literário 

Kuphaluxa fez com que Moçambique fosse 

destino de vários autores de países de língua 

portuguesa e de países interessados nestas li-

teraturas. Destaque vai para intercâmbios com 

escritores e artistas brasileiros, angolanos, cabo-

-verdianos e portugueses.

A criação da revista de literatura moçambicana 

Kuphaluxa em assembleia-geral
e lusófona, Literatas, foi o feito mais marcan-

te da associação em 2011, levando com maior 

abrangência os momentos e os protagonistas 

da vida literária moçambicana e trazendo para 

Moçambique a actualidade que se vive sob pon-

to de vista de literatura dos países de língua 

portuguesa.

E a partir daí, o Kuphaluxa forja uma nova e 

profícua vaga de autores da literatura nacio-

nal com a publicação do primeiro livro do seu 

membro em 2012. A partir de “Lágrimas da 

Vida Sorriso da Morte” de Xiguana da Luz, 

seguiram-se “Cada Um em Mim”, de Nelson 

Lineu, “Dentro da Pedra ou a metamorfose 

do silêncio”, de Japone Arijuane, e “Jasmins e 

Chambre” de Matiangola. 

A antologia poética “A Arqueologia da Palavra 

e a Anatomia da Língua” marca ainda mais a 

acção do movimento, pois nela constam alguns 

dos mais importantes poetas de expressão por-

tuguesa. 

Por outro lado, seus membros já foram prota-

gonistas em vários certames literários interna-

cionais, desde à Bienal Internacional de Poesia 

de Luanda, em 2012, Raias Poéticas em Portu-

gal, Encontro de Escritores Moçambicanos na 

Diáspora e a Bienal Internacional do Livro do 

Ceará, Brasil, de 2012 e 2014. A.S
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Abdul Sulemane (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

A 
ruptura não é logo. A economia está parada. A máquina não tem condições 

para andar. O discurso de Nyusi continua o mesmo. Não chega a falar da-

quilo que são assuntos candentes como as autarquias provinciais e a paz. A 

análise estilística dos 100 dias de governação ainda não teve instrumentos 

para acção do governo. 

 

Antes da tomada de posse de Nyusi, alguns elementos retardaram o seu sonho na 

questão da inclusão dos membros de outros quadrantes políticos? Porque a questão 

económica do país implica a via política.

A questão da paz precisa de um aumento da confiança nas instituições do estado por 

parte da oposição. Há um receio por parte da Freli sobre o processo de descentrali-

zação como via para consolidação da paz no país. Mesmo que o projecto da Renamo 

tenha problemas, que sirva de modelo para revitalizar a forma governativa do país.

“Tudo farei para que os moçambicanos não se voltem um contra o outro”, disse Nyusi. 

Os discursos eram de peito aberto. Agora o discurso é partidário, sectário. Os discur-

sos “peito aberto” desapareceram. Desta vez parece que Sábado Malendza, defensor 

da Freli, está a mostrar frustração com a situação que deixa Alice Mabote, da Liga 

dos Direitos Humanos.

O povo depositou as suas expectativas em Nyusi, como presidente, para procurar 

solucionar os problemas do país. Como disse uma vez: “não é a qualquer preço a paz. 

Não vou ajoelhar”. Agora o discurso mudou. Nyusi está a mostrar que é Presidente 

da República. O povo ainda é patrão? Mas a incerteza está muito clara. Os encontros 

com o líder da Renamo agora estão a mostrar que a tona da conversa é: vamos falar de 

desenvolvimento e não dessas coisas de divisão: Autarquias e descentralização. O que 

vai acontecer daqui em diante esperam para ver e registar o fotojornalista João Costa, 

o Funcho e o jornalista Machado da Graça. Fazem uma pose de calados para ver. 

Coisas ásperas continuam a ouvir-se nos pronunciamentos dos deputados. Os de-

putados têm de se preocupar com condições objectivas. Estão preocupados com os 

“parâmetros de dignidade”. O que é isso para a população? Distribuição de regalias? 

Dirigentes do Estado devem ter condições para desempenhar a sua função condig-

namente. Por isso que vimos recentemente um servidor público que auferia cerca 

de meio milhão de meticais mensalmente a cair. Parece estar a dizer o mesmo Joel 

Libombo, antigo Ministro da Juventude e Desportos, para o músico José Mucavele. 

O governo pretende aumentar o emprego. Como este governo vai financiar o PIB 

com empresas privadas? Não está muito clara a questão do Fundo das empresas mi-

neradoras para as populações locais. É preciso mais tempo para decifrar as lógicas da 

criação do Orçamento Geral do Estado. Um orçamento muito conservador em rela-

ção à receita. Num rácio universal, a Defesa e Segurança, isto é, Polícia, Sise, FADM 

têm o maior bolo em relação aos sectores como Educação, Saúde e Agricultura. Esta-

mos frustrados com orçamentos minimistas. Pela postura de Ana Fávia, vice-Ministra 

da Juventude e Desportos, é preciso ter saco para trabalhar com frustração. E David 

Simango aconselha que isso é assim. Ele já está habituado.

É caso de frustração? Os ministros, governadores deste país deviam demitir-se por 

não ter condições para exercer os seus planos. Mesmo com exiguidade de fundos, 

Iolanda Cintura, Governadora da Cidade de Maputo, partilha sorriso com a ex-Go-

vernadora da Capital, Lucília Hama, a dona patinhas, como se dissesse que é a minha 

vez de gerir as frustaçoes. Fazer mais como. É o país que temos. 

É caso de frustração?
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Diz-se.
.. Diz-se

Apesar de muitos países tra-
dicionalmente participan-
tes naquela que é a maior 
feira do turismo da África 

não terem feito ainda um pronun-
ciamento oficial sobre a sua par-
ticipação, a verdade é que os actos 
xenófobos promovidos por alguns 
grupos de cidadãos sul-africanos 
colocam em causa o sucesso do IN-
DABA 2015, marcado para entre os 
dias 9 e 11 de Maio próximo, na ci-
dade sul-africana de Durban, prin-
cipal epicentro da violência contra 
emigrantes.

Moçambique, um dos países que 

sempre participa e leva número con-

siderável de expositores e respectivas 

potencialidades turísticas, já decidiu, 

de forma definitiva, sobre a sua não 

participação no evento, como forma 

de mostrar o seu veemente protesto 

em relação aos actos de xenofobia 

que tiveram lugar na África do Sul, 

particularmente nos subúrbios de 

Durban, a mesma cidade que nor-

malmente acolhe a feira. Efectiva-

mente, este ano, a feira está também 

marcada para ter lugar no Centro 

Durban. 

Mais do que não participar, Mo-

çambique diz que há todo o interes-

se de as autoridades moçambicanas 

INDABA 2015 vs xenofobia na África do Sul

Moçambique protesta e decide gazetar!
Por Ilódio Bata

protegerem os seus cidadãos, pois, 

apesar das garantias dadas pelas 

autoridades sul-africanas nada ga-

rante, neste momento, que a perse-

guição e matança a estrangeiros já 

esteja cessada. 

Por outro lado, entende Moçam-

bique, uma participação do país 

no evento poderia representar uma 

grande incongruência tendo em 

conta os acontecimentos que ca-

racterizam àquele país vizinho nos 

últimos dias.

“Já se tomou a decisão de que o 

2015 porque efectivamente, depois 

do que aconteceu e está a acontecer 

país participar”, assegurou o chefe 

do departamento de informação e 

promoção no Ministério do Turis-

Uma possível normalização e res-

-

ça para os estrangeiros residentes ou 

a trabalhar na África do Sul pode, 

nalgum momento, levar Moçam-

bique a reconsiderar a sua posição, 

mas tal possibilidade é remota tendo 

em conta a proximidade da data da 

realização do evento. 

-

SAVANA que mesmo na 

reunião ministerial preparatória do 

evento não deverá contar com os 

préstimos de Moçambique, tendo 

em conta a decisão definitiva de 

não participar na feira do turismo. 

da região africana está marcada para 

o dia 8 de Maio, um dia antes do 

Sobre as possíveis perdas de pro-

moção e venda das potencialidades 

anotou que o importante é assegurar 

que Moçambique participe apenas 

termos de segurança, o que não está 

a acontecer agora. 

representa uma das grandes e im-

portantes feiras internacionais. Em 

relação a isso não há discussão. 

Portanto, o que está em jogo não 

é a importância ou não do evento. 

Está em jogo, isso sim, a situação 

-

dependentemente dos resultados 

em termos de ganhos de promoção 

turística, neste momento, pensamos 

para podermos participar”, explicou. 

a mais ampla variedade de melhores 

-

tral e atrai compradores através de 

meios de comunicação internacio-

nais de todo o mundo. 

Com apenas quatro meses, um bebé foi resgatado com vida dos escombros de um edifício e sem ferimentos graves, 22 
horas depois do sismo no Nepal. Chamam-lhe o “bebé-milagre”.

-

gens do Chiveve. Desta feita são os madeireiros que estão em pé 

a China, mas o que dão empregos a centenas de moçambicanos e 

transformam madeira em mobiliários e carteiras escolares. Dizem 

que não cortam nem serram há quatro semanas porque as comuni-

dades reclamam o pagamento da taxa que lhes é devida. E como o 

povo tem sempre razão...

muito temerária pois certamente vai zangar muitos dos seus cor-

religionários, a começar por vários generais libertadores da pátria 

Faria ... está de olho...

-

bradores de licenças para as coutadas de caça. Como aquilo é tudo 

gente cheia de pasta, toca de aumentar o reconhecimento de assi-

para 260 Mt. Grão a grão enche a galinha o papo ... e este até é um 

ano de vacas magras.

da Riversdale num negócio feito fora de Moçambique e sobre um 

morrer, bem pode porfiar o nosso espartano ...

próprio titular do cofre. Ele que acha que não há problemas com um 

do banco regulador da 25 de Setembro veio fazer soar as campai-

nhas ao assinalar na quarta-feira que a dívida, com as Ematum e os 

das casas feitas pelo decano da nossa arquitectura, idêntica à que 

vai servir de gabinete ao cachimbo, está às moscas e a apodrecer,  ali 

um governador de triste memória, o tal que ia provocando um con-

fronto entre a polícia e a Renamo, por causa do não menos impor-

tante argumento da dignidade, há uma casa em concurso por 126 

... estamos falados.

tais que na linguagem da boa governação são tidos como a memória 

institucional, são os únicos funcionários cujo acesso ao cargo é por 

concurso, com alguma raspa à Constituição, e mesmo assim não têm 

mandato conhecido, sua posição está nas mãos dos ministros, e são 

o júri. E será que nesta leva do novo Gabinete já se sabe assim tanto 

Dezembro, da mana Victoria, e voltar ao antigamente.

da Centro de Conferências Joaquim Chissano sobre a despartidari-

num organismo especializado e com cobertura constitucional para 

lidar com a matéria de recrutamento de funcionários públicos, o 

qual goze de inamovibilidade e esteja protegido de interferências 

políticas. Certamente que não pode ser um painel composto por 

ministros que têm interesses político-partidários bem definidos.    

Em voz baixa
-

balho, os trabalhadores da ponte para a Catembe decidiram-se pela 

greve, pois não estão mesmo em sintonia com a cultura de trabalho 
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Como bem disse o médico 

pintor Abel de Lima Sa-

lazar “Quem só de medici-

na sabe, nem de medicina 

sabe”. Este é um dos pensamentos 

que a Associação de Médicos Es-

critores e Artistas de Moçambique 

(AMEAM) tem vindo a divulgar 

desde a sua fundação em Abril de 

2013. No mês da celebração do seu 

segundo ano de vida, Abril de 2015, 

a AMEAM, que inicialmente agre-

gou 13 membros, tem actualmente 

mais de 100 membros dos quais 

médicos, estudantes de medicina 

e indivíduos que de qualquer outra 

forma estejam ligados à saúde. Sen-

do assim, com o objectivo de esti-

mular, divulgar e incentivar ainda 

mais a produção cultural, literária 

e/ou artística dos seus membros e 

dos médicos em geral, aproveitou 

a ocasião e juntou membros de 

Moçambique com representantes 

Médicos celebram escrita 
e arte em Moçambique

de associações e uniões de médicos 

escritores de países lusófonos, num 

dos maiores encontros organizado 

da classe em Moçambique. 

Ainda pela sua grandiosidade, as 

celebrações do segundo ano da 

AMEAM tiveram a “bênção” e 

apoio da Primeira-dama da Re-

pública de Moçambique, Isaura 

Nyusi, consagrada patrona desta 

manifestação.  

Iniciadas as celebrações no dia 23 

de Abril, no Centro Cultural da 

Universidade Eduardo Mondlane, 

as celebrações da AMEAM foram 

comportadas por um programa 

rico de diferentes manifestações 

culturais, artísticos e literárias, no 

Centro Cultural da UEM e esten-

deram-se para  a inauguração da 

exposição de livros, fotografia, arte-

sanato, pintura, no Centro Cultural 

Brasil Moçambique.

No evento, convidados pela AME-

AM, os representantes das agre-

gações de países lusófonos, muitos 

deles em Moçambique, pela pri-

meira vez viram neste encontro 

uma oportunidade de intercâmbio 

com as diferentes variedades cultu-

rais moçambicanas. 

Maria José Leal, Presidente da 

União de Médicos Escritores e Ar-

tistas Lusófonos (UMEAL) disse 

na ocasião que este é o resultado 

da internacionalização das associa-

ções,  assim como também das re-

des dinâmicas criadas durante estes 

encontros.” De referir que a primei-

ra associação dos médicos escrito-

res surgiu nos anos 50, na Europa 

do Leste e ao longo do tempo foi 

aglutinando diferentes países. Na 

UMEAL, a associação brasileira é 

a mais antiga, com 50 anos existên-

cia, a seguir a portuguesa com 46 

anos e agora a associação moçam-

bicana, com dois anos de existência, 

é a terceira associação de médicos 

escritores e artistas organizada com 

estatutos. Segundo Leal, “apesar de 

não existirem associações organi-

zadas em outros países lusófonos, 

temos correspondentes em todos 

eles há bastante anos. E estes par-

ticiparam  activamente dos nove 

congressos organizados por nós”.

Por seu turno, em entrevista com 

o Savana Eventos, o Presidente 

da AMEAM, Helder Martins, 

mostrou-se bastante satisfeito com 

esta oportunidade, assim como 

também considerou a realização de 

um sonho que se tornou realidade. 

“Resolvemos fazer  uma celebração 

mais rica,  em vários dias e com 

diferentes manifestações culturais, 

para traduzir a polivalência da nos-

sa associação. Este é um momen-

to grandioso em que os nossos 

membros têm a oportunidade de 

difundir e interagir com os nossos 

convidados internacionais, trocan-
do ideias e divulgando os seus tra-
balhos”. Em contrapartida, Martins 
lamenta a pouca credibilidade que 
as diferentes instituições têm na 
AMEAM, “beneficiamos ainda de 
poucos patrocínios e parcerias, o 
que faz com que tenhamos de pa-
gar com custos próprios para parti-
cipar de congressos internacionais”. 
Em gesto de fecho, Hélder Martins 
apelou aos media que divulguem 
mais os feitos da AMEAM, que 
tem contribuído bastante para a di-
vulgação da cultura moçambicana.
A AMEAM, que tem como mem-
bros associados os escritores Mia 
Couto, Paulina Chiziane, Raúl 
Calane da Silva, o cineasta  Isabel 
Noronha, o músico António Prista, 
a apresentadora Eunice Matavele, 
entre outros, tem ainda agendado 
para o corrente ano mais actos cul-
turais, artísticos e literários, novas 

exposições e concursos.
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Desorganização, sobretudo 

no segundo dia, manchou 

a quarta edição do Festival 

Tropical de Zouk, que teve 

lugar no último fim de semana, na 

capital moçambicana. 

Várias pessoas que acorreram ao 

campo de Maxaquene, na baixa da 

cidade de Maputo, permaneceram 

mais de três horas nas longas filas 

para atingirem as entradas. 

O público, farto das longas filas, 

perdeu a paciência e forçou a entra-

da, danificando a rede de protecção 

e o portão de entrada no campo de 

Maxaquene, perante o olhar im-

pávido e sereno dos membros da 

polícia destacados para manterem 

a ordem. Aliás, vários polícias, vul-

gos cinzentinhos, aproveitaram-se 

da desorganização para comerem 

onde estavam amarrados.

Contudo, apesar do local preparado 

para a venda de comida e bebidas 

no interior do Maxaquene estar 

minimamente organizado, o local 

destinado às casas de banho estava 

péssimo. Os espectadores urinavam 

no chão e contra o muro do campo, 

provocando um cheiro insuportá-

Desorganização mancha Festival de Zouk

vel. Pela madrugada, vários jovens 

dominados pelo álcool serviam-se 

de alguns locais dentro do cam-

po e das viaturas estacionadas nas 

imediações para manterem relações 

sexuais a vista de todos.   

Esta é a primeira vez que o festi-

val de Zouk se realizou no Cam-

po do Maxaquene. As últimas três 

edições tiveram lugar Parque dos 

Continuadores, mas o local foi in-

terdito para realização de eventos 

culturais depois de vários protestos 

maioritariamente liderados pelos 

residentes da zona.

Mas, ao que o SAVANA eventos 

apurou, este festival deverá igual-

mente ser transferido para Mar-

racuene, no local onde funciona a 

FACIM, uma vez que também há 

vozes contrárias à realização da-

quele megaevento na zona urbana.

Grande enchente 

Os promotores do evento reivin-

dicam que cerca de 35 mil pessoas 

acorreram ao Campo do Maxaque-

ne, nos dias 24 e 25 de Abril, para 

assistir à quarta edição do Maputo 

Festival Tropical Zouk. 

O local tornou-se, literalmente, 

pequeno para acolher o público 

que quis ver e ouvir os músicos e 

bandas nacionais e internacionais 

fazedores da música zouk que, nos 

dois dias, partilharam o palco do 

festival, que já é uma referência nos 

países de expressão portuguesa.

Uma das atracções do primeiro dia 

do festival foi a banda Mobass, para 

além das brilhantes actuações dos 

Tabanka Djaz, Jean Michael Rotin, 

Ary, Kaysha e dos moçambicanos 

Cláudio Ismael, Júlia Duarte, C. 

Duarte, Slowly e Calisto Ferreira.

Já no sábado, dia 25, coube à banda 

Kassav levar o público ao delírio, 

ao interpretar os seus temas de su-

cesso, na sua maioria antigos, mas 

sobejamente conhecidos pelos seus 

fiéis amantes. 

O segundo dia do festival foi igual-

mente marcado pelas actuações 

dos músicos Abuchamo Munhoto, 

Humberto Luís, Twenty Fingers, 

Euridse Jeque, Swit, Grace Évora, 

Suzana Lubrano, Yola Semedo e 

Kyaku Kyadaff.

Entretanto, a quarta edição do Ma-

puto Festival Tropical Zouk serviu, 

por um lado, para promover o reen-

contro entre o público e músicos e 

bandas que, por várias razões, an-

dam distantes dos palcos há anos, 

como são os casos de Swit e do 

projecto Mobass.

Por outro lado, foi uma oportuni-

dade para alguns artistas pisarem, 

pela primeira vez, o palco do maior 

evento de música zouk em Moçam-

bique. A nova promessa da música 

moçambicana, Euridse Jeque, e os 

angolanos Kyaku Kyadaff e Ary são 

disso exemplo.  

Apesar do tumulto e da má orga-

nização do evento, Cláudio Chi-

che, Administrador Comercial da 

mCel, patrocinador oficial do fes-

tival, fez um balanço positivo da 

quarta edição do Maputo Festival 

Tropical Zouk, a julgar pela adesão 

do público. 

“O Festival Zouk transformou-se 

numa referência do mercado musi-

cal do nosso País e do continente. É 

um sucesso, sem dúvida, e a adesão 

do público é disso prova. Um even-

to deste género e magnitude já fazia 

falta, por isso a mCel apostou neste 

projecto, que já vai na sua quarta 

edição”, afirmou Cláudio Chiche.

O 
Melhores Marcas de Mo-
çambique (MMO) vem 
prestigiando marcas, há 
pelo menos seis anos.

O MMM – Melhores Marcas de 

Moçambique é um projecto que 

resulta da parceria entre a DDB 

Moçambique e a Intercampus do 

grupo GFK, que tem como objecti-

vo divulgar o que de melhor existe 

sobre marcas a nível nacional e in-

ternacional, primando pela selecção 

rigorosa de conteúdos e metodolo-

gias.

Já na sua 6ª edição, o MMM já é 

uma referência para os profissionais 

de Marketing no país, dando voz 

aos moçambicanos, que avaliam di-

rectamente as marcas que ocupam 

lugares de destaque na mente dos 

consumidores

A criação do Ranking das Melho-

res Marcas de Moçambique está 

ligada com a medição através do 

Brand Potential Index® que avalia 

a atractividade de uma marca in-

dependentemente do investimento 

realizado na criação e gestão da 

mesma.

Algumas das outras marcas que 

atingiram também altas pontua-

ções na pesquisa foram: Samsung 

na categoria de Marcas de Telemó-

veis e na categoria de Informática; 

Vodacom na categoria de Ope-

radoras Móveis e na categoria de 

Provedores de Internet, HCB no 

segmento de Energia e Recursos 

Naturais; e a UEM na categoria de 

Ensino Superior, Água de Namaa-
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cha e a Coca-cola.

O Presidente do Conselho da Ad-

ministração da Vodacom, Lucas 

Chachine, revelou: “Estas distin-

ções são motivo de grande orgu-

lho para a empresa e todos os seus 

colaboradores, pois demonstram 

o reconhecimento, por parte dos 

moçambicanos, do trabalho que 

tem vindo a ser desenvolvido pela 

operadora. Existimos para fornecer 

os melhores produtos e serviços e 

para isso temos uma equipa de topo 

que desenha o caminho do sucesso. 

Estamos ainda mais motivados em 

chegar mais longe como forma de 

agradecimento”.

Após receber o prémio de Melhor 

Marca de Moçambique atribuído 

à Água da Namaacha, Deolinda 

Honwana referiu: “é uma honra 

para qualquer moçambicano co-

laborar com uma empresa como a 

Sociedade de Águas de Moçam-

bique, sempre apostada na valori-

zação dos seus funcionários e em 

constante crescimento.”

Deolinda Honwana considerou 

ainda: “a Água da Namaacha é 

uma marca genuinamente nacional, 

embaixadora de uma região e do 

próprio país e estas premiações que 

conseguimos alcançar reflectem-se 

também na própria região e no país, 

tornando-se indicadores muito fiá-

veis do desenvolvimento de Mo-

çambique.”

E por fim Cristina Oliveira, Ges-

tora do Projecto na DDB Moçam-

bique, uma das entidades organiza-

doras do MMM, referiu: “por meio 

das nossas parcerias na pesquisa 

com a Intercampus, do grupo GfK, 

conseguimos dar ao consumidor 

uma voz e às próprias marcas um 

valioso feedback.

Estamos orgulhos por podermos 

desempenhar tão importante papel 

de proporcionar percepções úteis 

e de alta qualidade sobre e para 

o mercado moçambicano”, disse. 

(Elisa comé)
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Teve lugar no dia 28 de 
Abril de 2015, na sede do 
Grupo Snap, na cidade 
de Maputo, o lançamen-

to oficial da HidroLinfa em 
Moçambique. O Grupo Snap é 
o representante oficial e exclusi-
vo do equipamento HidroLinfa 
na República de Moçambique, 
assim como na formação técni-
ca para sua correcta utilização 
por pessoas que efectuam a res-
pectiva aquisição.

Por ocasião do lançamento 

da HidroLinfa, os convida-

dos tiveram a oportunidade de 

acompanhar pessoalmente um 

tratamento e testemunhar os 

benefícios imediatos da terapia 

com equipamento HidroLinfa, 

através de um sistema de excre-

ção de impurezas complemen-

tar, proporcionando uma depu-

ração rápida e segura através dos 

pés.

Sónia Gonçalves, administra-

dora do Grupo Snap, teve a 

oportunidade de salientar que 

o seu Grupo identificou em 

Moçambique uma oportunida-

de de melhorar a qualidade de 

vida dos seus cidadãos, através 

de uma terapia que ajuda a cor-

rigir alguns dos problemas mais 

comuns. “Reiteramos o nosso 

cometimento no tratamento e 

melhoramento da qualidade de 

vida dos moçambicanos. Hidro-

Linfa é um equipamento elec-

trónico que tem como objectivo, 

Grupo Snap representa 
oficialmente equipamento 
HidroLinfa

através da produção de iões po-

sitivos e negativos na água e um 

campo magnético, influenciar 

positivamente a circulação lin-

fática. Este é um procedimento 

não invasivo com vista a obter 

resultados de carácter estético e 

bem-estar.”

Goncalves disse que o equipa-

mento é recomendável para as 

pessoas que tenham idade de 

30 anos em diante. Mas exis-

tem pessoas que não podem 

aderir ao tratamento como as 

mulheres grávidas, portado-

res de pacemaker, pessoas com 

problemas de epilepsia, pessoas 

que estejam em período pós-

-operatório, com ferimentos in-

flamados nos pés. E só se pode 

realizar o tratamento após duas 

horas depois da última refeição.

De referir que o equipamento 

é destinado aos profissionais de 

estética, beleza, terapias alterna-

tivas, fisioterapeutas, cuidadores 

e para todos os que prezam o 

seu bem-estar. Está disponível 

também para uso doméstico de 

com dois anos de garantia.

O Grupo Snap assegura a assis-

tência técnica de todos os equi-

pamentos da marca HidroLinfa 

até ao fim de vida dos mesmos. 

Usando de componentes, mate-

riais e ferramentas dos melhores 

fornecedores a nível mundial, 

o Departamento Técnico diag-

nostica, repara e actualiza todos 

os equipamentos HidroLinfa. 

(Elisa Comé)
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