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Autoridades sul africanas confirmam extradição de 
Manuel Chang para Moçambique e não para os EUA 

- Estamos enviando-o para Moçambique para ser julgado... e 
acreditamos que é a coisa mais fácil para todos – Lindiwe 
Sisulu, Ministra de Relações Internacionais e Cooperação da 
RSA em entrevista ao jornal digital sul-africano Daily Maverick 
 
  
 
The New York Times destaca artigo sobre 
o Parque Nacional da Gorongosa 
 Beira (O Autarca) – Chama-se atenção dos estimados leitores a inclu-
são nesta edição de um artigo que aborda com profundidade o regresso vida selva-
gem africana, com foco no trabalho ímpar que está a ser desenvolvido no Parque 
Nacional da Gorongosa, na província de Sofala, centro de Moçambique. o artigo é 
um dos destaques da edição da última terça-feira (20) do prestigiado jornal ameri-
cano The New York Times. O artigo segue nas páginas 03, 04 e 05.■ (Redacção) 
 

 
 

  

Frase: 
Se um ovo... Se romper por uma força EXTERIOR a vida TERMINA... 
Se romper pela força INTERIOR, a vida COMEÇA. A Grandes 
Mudanças na vida começam de dentro para fora!■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 21/02/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.19 71.58 EUR UE 

61.94 63.17 USD EUA 

4.42 4.51 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Lindiwe Sisulu, Ministra de Relações Internacionais e Cooperação da RSA, quem anunciou a 

decisão do governo sul africano de extradição de Manuel Chang para o seu país, sugeriu que aos 
EUA que prossigam o seu caso depois de Moçambique, e possivelmente até em Moçambique 

 Beira (O Autarca) – Quinta-
feira, hoje, 21 de Fevereiro de 2019, o 
dia nasceu acolhendo notícia melhor 
que pior para o antigo Ministro das Fi-
nanças e Deputado da Assembleia da 
República, Manuel Chang, a sua famí-
lia, amigos, pessoas próximas e conhe-
cidas e também as instituições nacio-
nais que se envolveram no processo de 
sua extradição da vizinha República da 
África do Sul para Moçambique, con-
tra a intenção da toda super-poderosa 
autoridade dos Estados Unidos da A-
mérica que pretendiam que o antigo 
governante e político moçambicano 
fosse extraditado da RSA para os 
EUA.   

 Se ainda prevalecia alguma 
dúvida está definitivamente confirma-
do: Manuel Chang não será extraditado 
da África do Sul para os Estrados Uni-
dos da América, ele será sim extradita-
do da vizinha RSA para Moçambique.   

 Assim decidiram as autorida-
des sul africanas, que o mantém detido 
no seu país desde finais de Dezembro 
do ano passado em cumprimento dum 
mandato de captura internacional emi-
tido pela Justiça norte americana, que o 
acusam de conspiração para cometer 
fraudes e lavagem de dinheiro durante 
seu mandato como Ministro das Finan-
ças de Moçambique entre 2005 e 2015.   

 Manuel Chang é acusado pelos  
   

 

ser acusado no seu país. 
 “Nós concordamos que isso 
será acelerado. Assim que terminarmos 
com o caso  da Interpol, permitiremos 
que Moçambique tenha o seu antigo 
ministro de volta” – revelou a gover-
nante sul africana, tendo salientado que 
“estamos enviando-o para Moçambi-
que para ser julgado... e acreditamos 
que é a coisa mais fácil para todos”. 
 Segundo o Daily Maverick, a 
ministra sul africana sugeriu que os 
EUA talvez pudessem seguir o seu ca-
so depois de Moçambique, e possivel-
mente até em Moçambique.■ (Redac-
ção/ DM) 
 

EUA alegadamente porque algumas 
das transações financeiras em que ele 
estava envolvido foram feitas através 
de bancos norte-americanos. 
 Mas, na terça-feira (19), a Mi-
nistra de Relações Internacionais e Co-
operação da África do Sul, Lindiwe 
Sisulu, confirmou em uma entrevista 
que concedeu ao jornal digital  sul-afri-
cano Daily Maverick que o seu Gover-
no havia aceitado um pedido de Mapu-
to para extraditá-lo para o país de ori-
gem, esclarecenedo ainda que embora 
a África do Sul o tenha detido a pedido 
de Washington através da Interpol, 
Moçambique queria que ele voltasse a  

Governo do ANC não só está a resolver o problema 
do seu aliado Governo da Frelimo, mas também está 
a evitar problemas futuros para si 

 

- Emídio Comé, Jurista e Analista Político residente na 
cidade da Beira, em entrevista ao O Autarca esta manhã 
  Beira (O Autarca) – A notícia 
veiculada em primeira-mão a partir da 
República da África do Sul, confir-
mando a decisão do governo sul africa-
no de que a extradição do antigo Mi-
nistro das Finanças e Deputado da As-
sembleia da República de Moçambi-
que, Manuel Chang,  não  será  para  os 

Estados Unidos da América mas sim 
para o seu país de orgiem, Moçambi-
que, é sem dúvidas a que marca a ac-
tualidade do dia. 
 Nas redes sociais onde o as-
sunto de extradição de Manuel Chang 
tem sido muito debatido, onde uma 
maioria de moçambicanos usuários dos 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Filipe Nyusi e Cyril Ramaphosa, presidentes de Moçambique e da África de Sul, precisam 
continuar a fumar o cachimbo da paz, num ano em que ambos tem eleições presidenciais 

aplicativos Facebook e WhatsApp vin-
ham torcendo para que o antigo gover-
nante e político moçambicano fosse 
extraditado da RSA para os EUA, hoje 
a manifestação está a ser caracterizada 
por um misto de total inglória e triun-
falismo. Inglória por parte de quem de-
sejou que Manuel Chang fosse extradi-
tado para os EUA e triunfalismo por 
parte de quem desejou sucesso da in-
tervenção das autoridades moçambica-
nas para que Chang fosse extraditado 
para o seu país. 
 Manuel Chang está preso na 
África do Sul desde 29 de Dezembro 
do ano passado, onde aguarda a deci-
são das autoridades sul-africanas de 
mandá-lo para os EUA ou para casa, 
para julgar acusações relacionadas ao 
desvio de parte de um empréstimo de 
US $ 2 bilhões para financiar projetos 
de embarque do governo moçambica-
no. O escândalo quase levou o país à 
falência há três anos e uma eventual 
extradição de Manuel Chang para os
 EUA poderia permitir ao país 
limitar o dano político decorrente do e-
norme caso de corrupção em que 
Chang está envolvido. 
 Entrevistado pelo nosso jornal, 
na manhã desta quinta-feira, o Jurista e 
Analista Político residente na cidade da 
Beira, Emídio Comé, reconhece que é 
assim que funcionam as relações diplo-
máticas, sobretudo entre estados vizin-
hos que partilham a mesma visão de 
desenvolvimento. 
  “Se o nosso ex-ministro das fi-
nanças fosse extraditado para os EUA, 
haveria de abrir o verbo na delação, 
deste modo, políticos de topo, even-
tualmente seriam arrolados, na sequên- 
cia,  todo  o  regime  estaria  em  causa, 

com consequências danosas para as 
próximas eleições e a estabilidade go-
vernativa futura” afirmou Emídio Co-
mé. 
 Por outro lado, referiu que o 
ANC – partido no Governo da África 
do Sul não está interessado que um 
partido não aliado à si tome o poder 
em Moçambique, para de seguida, tor-
nar Moçambique retaguarda da oposi-
ção na África do Sul.  
 “Portanto, o governo do ANC, 
da África do Sul, não só está a resolver 
o problema do seu aliado, governo da 
Frelimo, mas também está a evitar pro-
blemas futuros para si”. 
 Solicitado a analisar a decisão 
das autoridades sul africanas do ponto 
de vista jurídico, o nosso entrevista a-
firmou não conhecer com profundida-
de a legislação sul-africana, realçando, 
contudo, que nas legislações de vários 
países há excepções à regra, onde o Es-
tado pode invocar um  conjunto  de  ra- 

zões para não seguir a decisão do juiz, 
exemplo, os superiores interesses da 
nação como segurança, economia, rela-
ções internacionais, política, etc.  
 “No caso vertente, a Ministra 
das Relações Exteriores e Cooperação 
da África do Sul apresentou como fun-
damento para extraditar o ex-ministro 
para Moçambique, a seguinte afirma-
ção: "é a coisa mais fácil para todos". 
É vago, porém, acho que encerra muito 
secretismo político” – concluiu. 
 Refira-se, entretanto, que sobre 
o caso da detenção de Manuel Chang 
em território sul africano no seguimen-
to de uma ordem dos Estados Unidos 
da América, já reuniu por duas vezes 
os presidentes de Moçambique, Filipe 
Nyusi, e da RSA, Cyril Ramaphosa; a 
primeira vez em Maputo e a segunda 
em Adis-Abeba, Etiopia, que aprovei-
taram as ocasiões para debaterem vá-
rios assuntos de interesse dos dois paí-
ses.■ (Chabane Falume)    
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Artigo de Opinião 
 

Por: Patrick Adams 
Artigo publicado na edição de 20 de Fevereiro do The New York Times   

Um retorno para os parques nacionais africanos 
 

- Como as autoridades da vida selvagem no continente trabalham com organizações sem fins lucrativos 
para garantir paisagens ecologicamente valiosas, as populações de grandes mamíferos cresceram 
 

- Gorongosa conta actualmente com mais de 100 mil grandes mamíferos, um aumento de mais de 700% em 
relação aos números de uma década atrás. E com esse ressurgimento, a Gorongosa emergiu como uma rara 
história de sucesso - um estudo de caso sobre a renovação da natureza e prova de que com financiamento 
adequado e liderança comprometida, a conservação é possível mesmo nos cantos mais pobres do mundo 
  A sexta extinção em massa da Terra, alertam os 
cientistas, está agora em andamento. 
 Em todo o mundo, as populações de animais selva-
gens estão despencando a taxas surpreendentes, e a tendên-
cia talvez seja mais evidente nas áreas protegidas da África 
- os parques, reservas de caça e santuários abrigam muitas 
das espécies mais carismáticas do mundo. 
 Entre 1970 e 2005, os parques nacionais na África 
registraram um declínio médio de 59% nas populações de 
dezenas de grandes mamíferos, entre eles leões, zebras, ele-
fantes e girafas. Em pelo menos uma dúzia de parques, as 
perdas excederam 85%. 
 Um deles era o Parque Nacional da Gorongosa, 
uma área aproximadamente do tamanho de Rhode Island, 
no centro de Moçambique. 
 Outrora um destino de safari de primeira classe, a 
Gorongosa sofreu uma brutal guerra civil de 16 anos. 
Quando a luta finalmente terminou, em 1992, o parque es-
tava em frangalhos: mais de 95% de seus grandes mamífe-
ros haviam sido exterminados - abatidos por comida e pela 
compra de armas. Abandonada por mais uma década, ela 
poderia ter seguido o caminho de tantas outras áreas prote-
gidas: rebaixadas e desmatadas, convertidas em terras agrí-
colas ou abertas à mineração. 
 

Restauração da Gorongosa 
 Mas agora os números contam uma história dife-
rente e é uma com lições para o mundo. 
 Na Gorongosa, a vida selvagem africana está a re-
gressar. Em uma visita no outono passado, vi imensos re- 
banhos de antílopes, os leões orgulhosos à  sombra,  vagens 

   

de hipopótamos, um pangolim, uma águia-pescadora carre-
gada de peixe fresco e famílias de elefantes arrastando-se 
por uma floresta de árvores de febre. E muito mais. 
 Em Outubro, pesquisadores do parque contaram 
mais de 100 mil grandes mamíferos, um aumento de mais 
de 700% em relação aos números de uma década atrás. E 
com esse ressurgimento, a Gorongosa emergiu como uma 
rara história de sucesso - um estudo de caso sobre a renova-
ção da natureza e prova de que com financiamento adequa-
do e liderança comprometida, a conservação é possível 
mesmo nos cantos mais pobres do mundo. 
 Para ter certeza, a Gorongosa é um caso especial. 
Desde 2004, Gregory Carr, um filantropo americano, gas-
tou dezenas de milhões de dólares no parque e na zona de 
amortecimento que o cerca, cerca de 1.300 milhas qua-
dradas que abrigam cerca de 200.000 pessoas. 
 Poucas áreas protegidas na África desfrutam  de al- 
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conhecimento técnico para proteger e expandir as terras do 
governo, restaurando o habitat nativo e reconstruindo popu-
lações de animais selvagens. 
 Um exemplo proeminente de tal filantropia é a A-
merican Prairie Reserve, uma organização sem fins lucrati-
vos que arrecada fundos privados para costurar mais de três 
milhões de acres de terras públicas existentes em todo o 
norte das Grandes Planícies de Montana. Há também a 
Tompkins Conservation, um grupo fundado pela filantropa 
americana Kristine McDivitt Tompkins e seu marido, Dou-
glas, para criar parques nacionais e restaurar ecossistemas 
no Chile e na Argentina. A doação do grupo de mais de um 
milhão de acres de terra de conservação restaurada ao go-
verno do Chile levou à criação no ano passado de cinco no-
vos parques nacionais e à expansão de outros três. 
 Em nenhum lugar as apostas são maiores do que na 
África, lar dos maiores ecossistemas intactos do mundo, 
perto de um quarto da biodiversidade global e de algumas 
das maiores taxas de crescimento da população humana do 
planeta. 
 "As pessoas de todo o mundo gostam da vida sel-
vagem africana, mas para aqueles que vivem ao lado desses 
animais, é um desafio diário", me disseram Mujon Baghai, 
pesquisador independente e principal autor de um estudo 
recente sobre áreas protegidas na África. “Suas plantações 
são atacadas, seus animais podem ser comidos e eles dei-
xam de usar a terra de outras maneiras”, disse ela. “A co-
munidade internacional tem a responsabilidade de ajudar a 
preservar esses lugares selvagens e fazer de maneira a ga-
rantir que as comunidades locais se beneficiem”. 
 No estudo, Baghai e seus colegas examinaram os 
pontos fortes e fracos de vários modelos de parceria. "De 
longe, os mais bem sucedidos são aqueles que são de longo 
prazo", disse ela. “Projectos como a Gorongosa em Mo-
çambique e, numa escala muito maior, Parques Africanos.” 
 

Abordagem inclusiva para a conservação 
 Este último, uma organização internacional sem 
fins lucrativos fundada em 2000, pode ser mais conhecido 
por ressuscitar a Reserva de Vida Selvagem de Majete, no 
Malauí, ou, mais recentemente, o Parque Nacional de Za- 
kouma, no Chade. Hoje, a organização tem um portfólio de 
13 parques e áreas protegidas em nove países africanos, 
com um orçamento anual de US $ 45 milhões, contratos de 
gerenciamento de 20 anos ou mais em média e um novo 
presidente no Reino Unido, o príncipe Harry. 
 Ambas as organizações afirmam adotar  uma  abor- 

go próximo desse tipo de apoio. Baseando-se em receitas 
tributárias irrisórias em países com necessidades sociais 
prementes, a maioria luta para cobrir seus custos operacio-
nais básicos. E enquanto os países africanos têm algumas 
das maiores extensões de terra do mundo sob proteção, 
muitos têm definhado por falta de financiamento. Segundo 
a pesquisa de Peter Lindsey e seus colegas da Wildlife 
Conservation Network, cerca de 90% das áreas protegidas 
dentro da área de leões enfrentam graves deficiências orça-
mentárias. Alguns, conhecidos como “parques de papel”, 
servem como pouco mais que linhas em um mapa. 
 "A suposição há muito tempo é de que a vida sel-
vagem africana irá 'pagar por seu próprio caminho', princi-
palmente através de atividades como fototurismo e caça de 
troféus", disse Craig Packer, um veterano pesquisador de 
leões da Universidade de Minnesota. "Bem, eu posso te di-
zer, os dados estão dentro, e isso não está acontecendo." 
 

Parcerias para garantir paisagens ecologicamente 
valiosas 
 Durante décadas, o Dr. Packer dirigiu o Projeto Le-
ão Serengeti na Tanzânia e pressionou por uma maior su-
pervisão da indústria de caça do país. Seu mandato termi-
nou em 2014, quando autoridades da vida selvagem da 
Tanzânia o barraram do país, citando declarações deprecia-
tivas que ele fez sobre o setor em um e-mail. Meses depois, 
o assassinato de um leão amado chamado Cecil por um tu-
rista americano no Zimbábue desencadeou uma tempestade 
de fogo sobre a ética da caça aos grandes animais. Mas en-
quanto o debate que se seguiu atraiu a atenção global, não 
conseguiu enfrentar um desafio fundamental: se a vida sel-
vagem africana não consegue pagar à sua maneira, quem 
será? 
 A resposta, cada vez mais, é o que é conhecido co-
mo “gerenciamento colaborativo”. Mais e mais, as autori-
dades africanas da vida selvagem estão fazendo parcerias 
com organizações sem fins lucrativos para garantir paisa-
gens ecologicamente valiosas. E como esses empreendi- 
mentos público-privados proliferaram nos últimos anos em 
todo o continente, eles canalizaram o capital filantrópico 
para os esforços de conservação em uma escala extraordi-
nária. 
 O uso da filantropia para apoiar a conservação é di-
ficilmente um fenômeno novo; muitas das áreas protegidas 
mais icônicas da América devem sua existência, em parte 
ou no todo, a doações de terra e dinheiro. Mas, embora a 
governança e as operações sejam de domínio exclusivo do 
Estado, os novos modelos  de  gestão  colaborativa  adotam 
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Colocar Gorongosa ao serviço dos seus vizinhos 
 “Todos nós conhecemos a história da origem dos 
parques nacionais na África”, disse Greg Carr uma tarde 
durante um passeio de carro pelo parque, onde ele passa 
cerca de metade de cada ano. "Eles foram criados por regi-
mes coloniais e eram essencialmente fortalezas: abertas a 
turistas ocidentais brancos, mas fechadas para as pessoas 
cuja herança natural deveriam proteger". Foi ideia do presi-
dente Chissano, segundo ele, tirar esse legado do domínio 
colonial. e transformá-lo em sua cabeça - para colocar o 
parque nacional ao serviço dos seus vizinhos. 
 Carr e sua equipe - mais de 98% dos funcionários 
permanentes do parque são moçambicanos, e 85% são con-
tratados locais - se esforçaram para fazer exatamente isso. 
Do orçamento de Gorongosa de US$ 15 milhões para 2018, 
US$ 5 milhões foram para “conservação”. O restante foi 
gasto fora do parque, em grande parte em um conjunto de 
programas sociais que atendem aldeias locais: clubes de 
meninas pós-escolares destinados a impedir o casamento 
precoce um interesse pelas ciências; treinamento e assistên-
cia em agricultura sustentável; e clínicas médicas móveis a-
través das quais o parque implementa a estratégia nacional 
de saúde rural de Moçambique. 
 Falando em uma conferência em Jackson Hole, 
Wyo, em 2017, Carr disse que as pessoas frequentemente 
perguntam o que deve ser feito para proteger a vida selva-
gem africana. "E toda vez que eu digo, meninas na escola", 
disse ele. “É a primeira coisa que vamos fazer para este 
planeta.” Para o efeito, acrescentou, a Gorongosa apoia clu-
bes de meninas em aproximadamente 50 escolas locais, 
treina mulheres cientistas através de um novo programa de 
mestrado em biologia da conservação e emprega mulheres 
como cientistas, administradores e guardas florestais. 
 Quando jovem, na Beira, cidade portuária a norte 
do parque, Dominique Gonçalves cresceu ouvindo as histó-
rias do pai sobre a Gorongosa. “Naquela época, se você 
fosse negro, teria que ser assimilado para entrar”, disse ela, 
usando o antigo termo português para os sujeitos do impé-
rio colonial com posição social ou dinheiro. A família de 
Gonçalves não teve nenhum dos dois. 
 Hoje, a população local é a maior demografia de 
visitantes da Gorongosa, e  Gonçalves,  agora  pesquisadora 
que trabalha no parque, diz que, quando conhece garotas, 
“elas querem ouvir minhas histórias”.■ 
 

* Patrick Adams é um jornalista que relata soluções para 
problemas sociais. 

Patrick Adams é um jornalista em Atlanta cujo trabalho foi 
publicado no The Times, no The Guardian, no blog de saúde 

global da NPR e no The Lancet.■ 
 

dagem inclusiva para a conservação. Eles dizem que recon-
hecem o papel fundamental dos povos locais e indígenas na 
protecção da biodiversidade, solicitam sua contribuição nas 
decisões gerenciais e associam atividades de conservação 
com projetos destinados a beneficiar as comunidades vizin-
has. 
 Para os arquitectos do Projecto Gorongosa, que foi 
criado em 2008, o objectivo animador foi transformar o 
parque num “motor do desenvolvimento humano e econó-
mico” - um objectivo que remonta às origens do início dos 
anos 90, quando o então presidente de Moçambique, Joa-
quim Chissano, começou a planejar uma recuperação quan-
do a guerra civil terminou. 
 Como seu amigo e contemporâneo Nelson Mande-
la, Chissano foi um dos primeiros defensores dos chamados 
parques da paz - áreas de preservação transfronteiriças des-
tinadas a incentivar a cooperação e prevenir conflitos entre 
estados vizinhos. Ele acreditava que a Gorongosa poderia 
desempenhar um papel semelhante dentro do próprio Mo-
çambique: que ao gerar empregos e desenvolvimento rural, 
um parque nacional revitalizado poderia ajudar a curar as 
feridas da guerra. 
 É claro que um Moçambique pobre não poderia fa-
zer isso sozinho, então Joquim Chissano passou a namorar 
parceiros. Quando conheceu Greg Carr, através do embai-
xador moçambicano nas Nações Unidas, o magnata da tec-
nologia que se tornou filantropo recentemente fez algumas 
grandes doações para projetos de promoção dos direitos hu-
manos, incluindo US $ 18 milhões para estabelecer o Cen-
tro Carr para Política de Direitos Humanos na Universidade 
de Harvard. Na época, porém, o Carr estava procurando um 
novo projeto para se lançar. Quando chegou a Gorongosa, 
ele sabia que tinha encontrado. 
 Em 2008, ele destinou US $ 20 milhões para a res-
tauração do parque como parte de um contrato de co-gestão 
de 20 anos com o governo moçambicano. Desde então, ele 
adicionou cerca de US $ 40 milhões a mais, e o governo es-
tendeu esse acordo por mais 25 anos. Com o retorno da 
fauna silvestre - incluindo, mais recentemente, pacotes de 
lobos pintados em extinção - foram recebidos por toda a 
comunidade conservacionista. 
 Mateus Mutemba, ex-administrador da Gorongosa 
e agora director-geral da Administração Nacional de Áreas 
de Conservação de Moçambique, atribui grande parte desse 
sucesso ao fortalecimento das medidas de segurança e à 
gestão orientada pela ciência. Mas ele disse que qualquer 
ganho seria apenas temporário sem investimentos feitos a- 
lém das fronteiras do parque. "É essa a ideia de que a saúde 
do ecossistema e a saúde humana são dois lados da mesma 
moeda", disse Mutemba. "No longo prazo, é a única manei- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

21 de Fevereiro de 2018 ... Joaquina Siquice 
 
 

  Conhecida pelo seu percurso no bailado N’tsay, Joa-
quina Siquice é considerada uma das bailarinas emblemáticas 
e diva da Companhia Nacional de Canto e Dança (CNCD). 
 

 A carreira de Joaquina Siquice inicia na década 80, 
quando deixou Maxixe, em Inhambane, com destino a Mapu-
to, para cursar ballet. 
 

  Em Maputo destacou-se na Companhia Nacional de 
Canto e Dança com o bailado N’tsay, obra de canto e dança pro-
duzida por David Abílio. Neste bailado, Joaquina Siquice contra-
cenou com Casimiro Nyusi e juntos marcaram de forma profunda 
o clássico N’tsay na Companhia Nacional de Canto e Dança. 
 

  Até a data da sua morte, Joaquina Siquice encontrava-
se a residir na Alemanha, onde para além de partilhar expe-
riências na àrea da música, leccionava aulas de percurssão e 
dedicava-se ao canto. Criou um grupo de canto constituído por 
mulheres provenientes de vários cantos de África. 
 

  As suas visitas à Moçambique estavam inseridas em 
actividades de cariz social com apoio na construção de esco-
las, abertura de furos de água, integração da mulher, empreen-
dedorismo em Picoco, em Boane e Linga-Linga, na província 
de Inhambane. 
 

  Como cantora, lançou o seu primeiro CD intitulado 
Karingana, com 8 faixas com selo da Globo Music. 
  Faz hoje 1 anos que Joaquina Siquice nos deixou.■ 
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Júlio Carrilho problematiza relação entre a arte e a 
arquitectura 
  Maputo (O Autarca) – Teve 
lugar na sexta-feira última, no auditó-
rio do BCI, em Maputo, o encerramen-
to da exposição de arte dos artistas Só-
nia Sultuane e Jorge Dias, intitulada 
‘Pancho: Outras Formas e Olhares’. 
Nesta cerimónia, para além de ter sido 
anunciada a oferta do quadro “7 Vi-
das”, de Sónia Sultuane, à oncologia 
do Hospital Central de Maputo, o ar-
quitecto moçambicano Júlio Carrilho 
proferiu uma palestra sobre a relação 
entre a arquitectura e a arte. 
 Carrilho confessou que teve i-
nicialmente algumas dificuldades para 
distinguir a arte da arquitectura, porque 
“era como se estivesse a falar da rela-
ção entre uma coisa e a mesma coisa” 
– disse e prosseguiu: “a arte, na con-
temporaneidade, já não possui mais a 
necessidade de estabelecer uma cone-
xão com o mundo real, ou seja, já não 
é mais fundamental representar algo da 
natureza, da vida quotidiana. Hoje es-
tabeleceu-se que existe uma possibili-
dade de transcendência do real. A arte 
não representa, mas, principalmente a-
presenta uma questão. Já não se retrata. 
Também se apresenta um problema”. 
 E problematizou: “podemos 
perguntar: uma obra de arte pode ser 
um edifício? Para alguns sim. Para este 
senhor Federico Babina, sim. Um edi-
fício pode ser uma obra de arte sobre-
tudo se estiver relacionado com formas 
de ver, de fazer o edifício deste ou da- 
quele estilo ou pessoa ou artista. Ou-
tros consideram que a arquitectura é a 
síntese das artes. Acho que é uma afir-
mação um pouco presunçosa. Mas e- 
xiste gente que diz isto”. 
 

  
uma obra de arte. É principalmente pa-
ra servir uma pessoa, uma família, uma 
comunidade, um bairro. No caso das o-
bras de arte, o elemento principal é 
transmitir uma mensagem de forma 
que, de algum modo, possa criar empa-
tia no observador. Uma obra de arte 
que não toque o observador é estéril”.■ 
  

 Voltando ao foco da apresenta-
ção, Carrilho enfatizou que “a visão da 
arquitectura como obra de arte é uma 
das razões que tornam mais complexa 
a relação entre arquitectura e arte – di-
gamos da relação entre a arquitectura 
consigo própria”. E explicou: “uma o-
bra de arquitectura não  é  feita para ser 
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