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José Pacheco, ministro da Agricultura

Ministério do Interior manda agentes inexperientes ao campo de batalha

  Matias Guente

A Escola Prática de Matalane, 
na província de Maputo, tute-
lada pelo Ministério do Interior 
(MINT), graduou na última sexta-
-feira um total de 3000 mil agen-
tes da Polícia, numa cerimónia 
arranjada à última hora. Segundo 
apurou o Canal de Moçambique, 
quase a metade dos graduados 
foram de imediato enviados para 
a província de Sofala na manhã 
de último sábado.  O contingente 
policial foi enviado em face dos 
últimos acontecimentos políticos 
militares que estão a empurrar o 
País para uma situação de guer-
ra eminente, que aliás já tem al-
guns contornos de guerra civil. 

Soube o Canal de Moçambi-
que de fontes seguras, a nível 
do Ministério do Interior, que o 
contingente policial é para “re-
forçar a segurança a partir do 
Rio Save até à região de Mu-
xúnguè, na província de Sofala”. 

Recorde-se que a Renamo 
anunciou o alargamento do perí-
metro de segurança de Dhlakama 
que se encontra na Serra da Go-

rongosa, alegadamente porque 
as Forças de Intervenção Rápi-
da (FIR) estão a cercar o local, 
mais propriamente Sadjundji-
ra, nas colinas da Gorongosa. 

Fontes policiais informaram 
ao Canal de Moçambique que a 
transportadora ETRAGO (uma 
empresa ligada aos generais do 
partido Frelimo) foi quem alu-
gou as viaturas ao Governo, para 
o transporte dos agentes da PRM 
que foram à província de Sofala.

Fuga de informação  

A nossa fonte disse que era 
suposto que a graduação acon-
tecesse dias antes e que os mais 
de mil agentes fossem enviados 
com antecedência. Foi nessa 
senda em que houve fuga de in-
formação que levou a que um 
autocarro da empresa ETRAGO 
fosse atacado na última quinta-
-feira (20 de Junho de 2013)

 
Militares e material bélico 

já em Sofala

O contingente quase que 

inexperiente que foi enviado 
vai juntar-se a um batalhão de 
agentes das Forças Armadas de 
Moçambique (FADM) e das 
Forças de Intervenção Rápida 
(FIR) que Armando Guebuza 
enviou à região da Gorongosa. 

Na última quinta o Canal de 
Moçambique interceptou uma 
coluna de viaturas militares 
transportando agentes das Forças 

Armadas e material bélico que 
seguia em direcção ao Save. Era 
uma coluna de mais de 10 via-
turas transportando mais de 30 
homens em cada camião militar.

Por volta das 13 horas da últi-
ma quinta-feira, parte da coluna 
interrompeu a marcha na região 
de Chimondzo, a poucos qui-
lómetros da vila da Macia, na 
província de Gaza, porque dois 

autocarros estavam avariados. 
A frota era composta por via-

turas militares de marcas FIAT 
(de Itália), recentemente adqui-
ridas pelo Governo como pron-
tamente noticiado pelo Canal de 
Moçambique, outras de marca 
TATA (India) e JAC (China). 
A coluna era escoltada por via-
turas de marca Mahindra (In-
dia). (Canal de Moçambique)

Governo envia polícias recém-graduados ao 
centro do furacão

  Bernardo Álvaro 

O Governo moçambicano diz 
que os órgãos da Administração 
da Justiça do País estão a procu-
rar o líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, e todos aqueles que 
vêm proferindo discursos de in-
citação à violência. O anúncio 
foi feito esta segunda-feira em 
Maputo pelo ministro da Agri-
cultura, José Pacheco, durante 
uma conferência de Imprensa, 
tendo explicado que “exemplo 
disso é a detenção do brigadei-
ro Jerónimo Malagueta, depois 
da conferência de Imprensa que 
proferiu” no dia 19 de Junho.

“Certamente os órgãos da 
Administração da Justiça es-

tão à procura de todos aqueles 
que têm vindo a fazer discur-
sos que incitam à violência. 
Da nossa parte (Governo) va-
mos fazer tudo o que estiver 
ao nosso alcance para trazê-los 
à Justiça, bem como travar a 
onda de ataques como forma 
de nos defendermos. Estamos 
a trabalhar para isso”, afirmou 
o ministro, deixando subjacen-
te um eventual recurso à força 
militar para capturar Dhlakama.

Por outro lado, o ministro 
quando questionado se o Go-
verno não iria recorrer aos seus 
parceiros regionais como An-
gola, Zimbabwe ou África do 
Sul para fazer face à Renamo 
disse: “nós (Governo) temos 

capacidade para fazer face aos 
ataques e não precisamos de 
internacionalizar a situação”.

O Canal de Moçambique per-
guntou a Pacheco se o Governo 
não colocava a possibilidade da 
existência de outros grupos ar-
mados que estariam a se apro-
veitar da actual tensão entre 
o Governo e a Renamo, para 
protagonizar ataques. O minis-
tro negou categoricamente essa 
hipótese, afirmando que “tudo 
que vem acontecendo é da res-
ponsabilidade da Renamo, por-
que tem vindo a proferir discur-
sos belicistas e quando as coisas 
acontecem mantêm-se calados 
num acto de consentimen-
to”.  (Canal de Moçambique)

- anunciou José Pacheco

Governo ameaça capturar Dhlakama 
e levá-lo à Justiça



3Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 26 de Junho de 2013

Destaques

Armando Guebuza, presidente da República

  Matias Guente e 
  Raimundo Moiane

Com a situação político-
-militar fora do controlo go-
vernamental e com medo e 
desespero a pairarem sobre os 
moçambicanos em todo o País, 
designadamente na região cen-
tro do País onde estão a ocorrer 
os principais confrontos béli-
cos, o presidente da República, 
Armando Guebuza, veio a pú-
blico esta terça-feira (25 de Ju-
nho de 2013) acusar o líder da 
Renamo, Afonso Dhlakama, de 
estar “sempre a esquivar-se” de 
sentar-se à mesma mesa para a 
resolução do diferendo polí-
tico que está a semear luto em 
certas famílias moçambicanas.

No presente conflito, cujas 
hostilidades foram abertas com 
o assalto das Forças de Inter-
venção Rápida (FIR) à sede da 
Renamo em Muxúnguè, a 03 
de Abril do corrente ano, mor-
reram até agora sobretudo po-
lícias e militares, se bem que 
também alguns civis. Ao todo, 
nos diversos confrontos e ata-
ques, primeiro em Muxúnguè, 
depois na Gorongosa, depois 
ao Paiol das FADM em Savane, 
no eixo ferroviário e rodoviário 
de Inhaminga, e agora na últi-
ma semana de novo no troço 
da N1 entre o Save e o Incho-
pe, alguns deles a Renamo não 
reivindicou, mas o acumulado 
de mortos e feridos só da FIR 
e das FADM atinge já cerca 
de meia centena de homens, 
contra apenas um da Renamo.

Guebuza fez essa declaração 
quando questionado pelo repór-
ter do Canal de Moçambique se 
estava disponível para aceitar o 
apelo da Igreja Católica no sen-
tido do presidente da República 
reunir-se à mesma mesa com 
Afonso Dhlakama, evitando 
os aborrecidos e improdutivos 
encontros entre as delegações 
chefiadas pelo seu mandatado, 

José Pacheco, ministro da Agri-
cultura, e importante figura das 
mais altas esfera da direcção do 
partido Frelimo, e o advogado 
Saimone Macuiana, deputado 
da AR pela Renamo, manda-
tado por Afonso Dhlakama.

“Nunca me recusei a dialo-
gar com o presidente da Rena-
mo. Ele é que se escapa sem-
pre”, disse Armando Guebuza.

O chefe de Estado moçambi-
cano acumula este cargo com o 
chefe do Governo de Moçam-
bique, comandante-em-chefe 
das Forças de Defesa e Segu-
rança e ainda com o de presi-
dente do partido Frelimo, no 
poder. Falava esta terça-feira 
na Praça dos Heróis em Mapu-
to durante a celebração dos 38 
anos da independência nacional.

Dos alegados cheques às 
ameaças de morte

Nos diversos encontros que 
Armando Guebuza e Afon-
so Dhlakama mantiveram 
entre si nunca foram produ-
zidos efeitos práticos que te-
nham permitido o desanu-
viamento efectivo da tensão.

Afonso Dhlakama sempre 
foi sendo vexado publica-
mente, alegadamente porque 
uns cheques o calariam e as-
sim ele deixaria de pressionar.

A partir de Abril, Dhlakama 
foi ameaçado de morte pelos 
seus comandantes por estar sis-
tematicamente a ceder às pres-
sões do Governo, até que, repen-
tinamente, depois 03 de Abril 
deste ano, em Muxúnguè, as 
hostilidades têm estado a agra-
var-se de dia para dia, pondo já 
o País em situação de guerra, 
ainda que em fase embrionária. 

Guebuza minimiza 
ataques militares

Guebuza minimizou, pelo me-
nos a nível discursivo, os episó-

dios armados que se têm vindo 
a suceder na região centro e que 
se saldarão já em cerca de meia 
centena de mortos e feridos do 
lado das forças governamentais, 
contra apenas um da Renamo. 
O PR disse que os mesmos não 
vão pôr em causa a paz, dado 
que, na sua óptica, tratar-se da-
quilo a que apelidou de inciden-
tes. “Não é porque houve um 
incidente aqui, e acolá que cei-
fou vidas de moçambicanos ino-
centes que se pode afirmar que a 
paz que se vive em Moçambique 
desde 1992 está em causa”, dis-
se Armando Guebuza, para de-
pois acrescentar: “Não é porque 
aconteceu isso que podemos di-
zer que Moçambique já não está 
em paz. Aliás, o Governo con-
tinua determinado na manuten-
ção da paz por via do diálogo”.

O Canal de Moçambique vol-
tou a questionar o presidente da 
República, se o facto de os dois 
meses já decorridos em diálogo 
entre o Governo e a Renamo 
ainda não terem produzido re-
sultados palpáveis, não colocam 
em causa o próprio diálogo. 
Guebuza respondeu-nos nos se-
guintes termos: “Eu próprio es-

tive dois anos em Roma e tive 
paciência por isso tudo e o povo 
deve compreender isso que 
não se está a tratar de alguém 
que age como nós gostaríamos 
que agisse. Matando pesso-
as e população civil, já devem 
imaginar como é complexo”.

Quanto ao facto da FIR e as 
Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM) terem so-
frido baixas nos três ataques da 
última semana que se registaram 
em Muxúnguè, sem qualquer 
baixa do lado dos atacantes, o 
presidente da República pre-
feriu minimizar o facto ao dar 
ideia de que o número de mortes 
registado nas Forças de Defesa 

Sobre os 38 anos de inde-
pendência, Armando Gue-
buza considera que foram 38 
anos de vida da nação mo-
çambicana durante os quais 
o povo moçambicano teve 
grandes conquistas que vão 
desde a conquista da unidade 
nacional, que é fundamen-
tal e permanece até à guerra 

e Segurança era insignifican-
te, tendo em conta a grandeza 
do País em termos territoriais.

Guebuza repudia ataques

Na mesma ocasião esta terça-
-feira o chefe de Estado, Ar-
mando Guebuza, voltou a re-
pudiar os ataques de Muxúnguè 
classificando-os como actos 
criminosos que têm ceifado vi-
das de inocentes. “Nós já trans-
mitimos a nossa solidariedade 
para com as famílias enlutadas 
como resultado destes ataques 
e hoje voltamos a repudiar estes 
actos que, na minha óptica, são 
criminosos”, afirmou Guebuza.

dos 16 anos, e que por causa 
da unidade nacional foi pos-
sível acabar com a guerra.

“Depois disso, agora es-
tamos concentrados na 
reconstrução deste belo 
Moçambique cujo fim é a li-
quidação da pobreza”, con-
cluiu no seu tom habitual.  
(Canal de Moçambique)

Presidente da República minimiza os ataques militares na região centro do País 
e diz que não são ameaça à paz

“Nunca me recusei a dialogar com o presidente da Renamo, ele é que se 
escapa sempre”, Armando Guebuza

Independência

Guebuza acusa Dhlakama de estar 
a “esquivar-se” do diálogo
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  Bernardo Álvaro 

O Governo e a Renamo termi-
naram a sétima ronda de diálogo 
realizada na segunda-feira (24 
de Junho de 2013) no Centro 
Internacional de Conferências 
Joaquim Chissano. Mais uma 
vez não chegaram a consenso. 
A discordância reside no mes-
mo ponto de sempre nas rondas 
em curso: a assinatura da acta 
em torno do Pacote Eleitoral.

Desta vez, o ponto de dis-
córdia entre as partes não tem 

Pacote Eleitoral

1. Princípios gerais
a) Liberdade de Imprensa e aces-

so aos meios de comunicação social
b) Liberdade de associação, 

expressão e propaganda política
c) Não exigência do atestado de 

residência nas candidaturas às elei-
ções, por morada dos eleitores/can-
didatos constar do cartão de eleitor

2- CNE
a) Uma CNE designada em res-

peito ao princípio da paridade en-
tre a Renamo e a Frelimo, sem pre-
juízo do consenso alcançado entre 
as bancadas da Frelimo e do MDM

b) CNE em cujas sessões 
plenárias assistem, queren-
do, representantes ou man-
datários de partidos políticos

c) CNE com poder regula-
mentar apenas no âmbito das 
competências atribuídas pela lei

d) CNE impedida de exi-
gir requisitos ou documentos 
para além do previsto na lei

e) Replicar o formato da CNE 
a todos os seus órgãos de apoio, 
designadamente CPE (NR: Co-
missões Provinciais de Elei-
ções), Distritais e de Cidade, 
com as necessárias adaptações

3- STAE
a) STAE dirigido por um Director 

Geral e um Director Geral Adjun-
to que superintende as Direcções 
Nacionais, designados por con-
senso entre a Renamo e a Frelimo

b) STAE onde seu qua-
dro pessoal para além dos 

a ver com a responsabilidade 
da submissão do documen-
to à Assembleia da Republi-
ca, mas, sim, com a adopção 
do documento pelas partes.

Nesta ronda, a Renamo cedeu 
e assumiu que pode ser ela a sub-
meter o documento à  Assem-
bleia da República, mas desde 
que o mesmo seja adoptado pe-
las duas partes que igualmente 
devem ser vinculadas, ou seja, 
o Governo deve assumir o do-
cumento, deve assim demons-
trar que concordou com ele.

Mas veja a seguir o que a 

recrutados mediante con-
curso público, integra pessoal pro-
veniente dos partidos políticos e 
coligações de partidos com assen-
tos na AR designados por paridade

c) Replicar formato da alínea 
anterior, ao STAE provincial, dis-
trital ou de cidade no processo 
de criação de brigadas de recen-
seamento e nas mesas de voto

4-  Recenseamento Eleitoral
a) Os locais de recenseamento de-

vem ser institucionalizados e fixos
b) O cartão de eleitor deve ser-

vir de prova plena de todos os 
elementos nele contidos, nomea-
damente, a morada ou residência

5- Campanha Eleitoral
- Proibição de publicidade da 

campanha eleitoral fora do tem-
po de antena a fim de salvaguar-
dar o princípio de igualdade en-
tre os concorrentes que apenas 
devem usar o tempo de antena 
distribuído pelos órgãos eleitorais

6- Assembleia de voto
a) 50 dias antes das eleições, 

cópias dos cadernos eleitorais 
são entregues contra recibo, a 
todos os concorrentes às elei-
ções, com objectivo de imprimir 
maior transparência à votação

b) Membros da mesa de vo-
tação designados por paridade, 
de modo a que em cada mesa 
de voto sejam integrados ci-
dadãos propostos por partidos

7- Fiscais/Delegados de candi-
datura

Renamo propôs no geral para 
se negociar com o Governo, e 
o que está particularmente em 
causa sobre o Pacote Eleitoral, 
o ponto 1 das preocupações 
da Renamo neste momento.

Pontos gerais apresentados 
pela Renamo para negociar 

com Governo

1- Pacote Eleitoral
2- Defesa e Segurança (FIR)
3- Despartidarização do Apa-

relho do Estado
4- Questões Económicas

a) Os fiscais/delegados de can-
didatura são indicados e creden-
ciados pelos partidos políticos

b) Proibição de prender mem-
bros da assembleia de voto, 
delegado de candidatura ou 
fiscal de qualquer partido po-
lítico ou coligação de partidos

8- Apresentação de candida-
tura

- As listas de candidaturas a 
Deputados a AR, Membros das 
Assembleias Provinciais e Muni-
cipais e para presidente de Municí-
pio, devem ser recebidas pela CNE, 
contra recibo detalhado do que se 
recebe, que não as poderá recusar, 
devendo notificar os partidos/con-
correntes às eleições para suprir ir-
regularidades de qualquer natureza

9- Votação
- Os delegados de candi-

datura devem ficar junto à 
mesa de votação para me-
lhor exercer os seus direitos

10 - Boletins de voto
- Não podem ser produzidos 

em número superior ao dos elei-
tores inscritos em cada caderno 
eleitoral, com objectivo de evitar 
que os boletins que sobram pos-
sam ser usados de forma ilícita

11- Contagem de votos
- A contagem e apuramento 

parcial dos votos são presen-
ciados em cada mesa, por re-

Nó da discórdia está na revisão do Pacote Eleitoral

Mais uma ronda do 
diálogo terminou 
sem consenso

Em discussão agora:
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(Continuação da página anterior)

presentantes dos concorrentes 
às eleições, para conferir maior 
transparência ao processo eleitoral

12- Contencioso Eleitoral
a) O contencioso elei-

toral passa a ser dirimi-
do pelos tribunais eleitorais

b) Introduz-se a figura de re-
contagem de votos com a fina-
lidade de resolver os conflitos 
eleitorais, reverificando os bole-
tins de votos das mesas cujos re-
sultados forem postos em causa

Principais conclusões a que as 
partes chegaram

No âmbito do diálogo entre o 
Governo da República de Mo-
çambique e a Renamo sobre os 
pontos constantes na agenda do 
referido diálogo, foi até esta data 
(24 de Junho de 2013), debatido 
o primeiro ponto relativo à Le-
gislação Eleitoral. Com efeito, 
movidos pelos superiores inte-
resses do Povo Moçambicano, 
nomeadamente a manutenção da 
Paz, Justiça Social, Democracia 
e realização de Eleições livres, 
justas e transparentes, assim:

I - As partes chegaram a consen-

so de que os pontos apresentados 
pela Delegação da Renamo, relati-
vamente à legislação eleitoral são 
relevantes, pertinentes, oportunos 
e urgentes

II - As partes acordam em adop-
tar os pontos sobre os princípios de 
legislação eleitoral apresentados 
pela Renamo em submetê-los à 
AR para serem transformados em 
lei, devidamente articulado (NB: 
recusado pelo Governo)

III - Para execução do ponto 
dois, as partes acordam:

a) Propor o seu agendamen-
to para a próxima sessão ex-
traordinária da AR, no prazo 
de 10 dias a contar da data da 
assinatura do presente acordo

b) Recalendarização do actual 
ciclo eleitoral (NB- Recusado pelo 
Governo)

IV- As partes acordam que a 
actividade política ou partidária 
não deve ser alvo de interferência, 
intimidação ou coação de espécie 
alguma, movida por qualquer au-
toridade singular ou colectiva

V- As partes acordam que o Go-

verno tendo registado os pontos 
sobre os princípios de legislação 
eleitoral, apresentados pela Rena-
mo, compromete-se em trabalhar 
tecnicamente nos fóruns apropria-
dos, sempre que, para o efeito for 
solicitado (NB- Recusado pelo 
Governo)

VI - Dada a sua natureza, as par-
tes acordam em remeter à AR para 
efeitos de serem transformados em 
lei na seguinte ordem: (veja desde 
os princípios gerais até ao conten-
cioso eleitoral)

As discordâncias

Dos seis pontos trazidos pela 
Renamo, o Governo recusou o 
ponto dois que refere: “as partes 
acordam em adoptar os pontos 
sobre os princípios de Legislação 
Eleitoral apresentada pela Renamo 
e submetê-los à Assembleia da Re-
pública para serem transformados 
em lei, devidamente articulado”.

O Governo também negou 
adoptar o ponto cinco do docu-
mento que refere: “as partes acor-
dam que o Governo tendo regista-
do os pontos sobre os princípios 
de legislação eleitoral, apresen-
tado pela Renamo, compromete-

-se em trabalhar tecnicamente 
nos fóruns apropriados, sempre 
que para o efeito for solicitado”.

Das alíneas não adoptadas 
pelo Governo, destaque vai para 
a alínea b) do ponto três sobre a 
execução do ponto dois. Na re-
ferida alínea, a Renamo entende 
que deve haver “a recalenda-
rização do actual ciclo eleito-
ral”. O Governo não concorda.

A Renamo voltou a dizer que 
não se vai passar para o outro pon-
to (Defesa e Segurança - FIR), an-
tes da conclusão da matéria sobre 
legislação eleitoral. Enquanto isso 
o Governo diz estar pronto a pa-
trocinar uma sessão extraordinária 
da Assembleia da República para 
discutir e deliberar sobre o pacote 
eleitoral, mas quer que seja a Re-
namo a levar o assunto ao Parla-
mento sem que o Governo dê um 
único passo de compromisso pré-
vio, alegadamente para evitar imis-
cuir o executivo com o legislativo.

O chefe da delegação do Go-
verno, o ministro da Agricultura, 
José Pacheco, também disse que 
nesta sessão as partes não assi-
naram a acta porque não houve 
consenso, dado que a Renamo 
quer que haja um comando que 
ordena a Assembleia da Repúbli-

ca a aceitar tudo o que a Renamo 
propõe, bem como a recalenda-
rização do actual ciclo eleitoral.

Segundo José Pacheco, o Go-
verno entende que a AR é um 
órgão de soberania e que no 
âmbito da separação de pode-
res o executivo não pode or-
denar aquele órgão legislativo.

A Renamo contrapõe, argu-
mentando que a adopção do do-
cumento pelas partes poderia 
facilitar o processo, tendo em 
conta que a proposta da Renamo 
sobre o Pacote Eleitoral já esteve 
anteriormente na AR onde foi re-
jeitada pela bancada da Frelimo.

“Hoje vínhamos encerrar um 
acordo e assinar a acta que em duas 
rondas não conseguimos encerrar. 
A Renamo veio com uma proposta 
de seis pontos e o Governo adop-
tou quatro pontos e uma alínea, 
tendo recusado dois pontos e duas 
alienas.”As partes chegaram a con-
senso que os pontos apresentados 
pela Renamo, são urgentes, opor-
tunos e relevantes. Acordamos que 
o conteúdo das questões colocadas 
e que constam na página 17 da 
acta que ainda não foi assinada, 
são pertinentes”, concluiu Pa-
checo. (Canal de Moçambique)
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De um problema inventado 
a uma solução fácil

O presidente da República, Armando Guebuza, veio a público esta 
terça-feira, precisamente no dia do 38.0 aniversário da Independên-
cia Nacional, acusar o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, de estar 
“sempre a esquivar-se” de sentar-se à mesma mesa para a resolução 
do diferendo político que está a semear luto em certas famílias mo-
çambicanas, desde que a Polícia, através da FIR, atacou, a 03 de 
Abril do corrente ano, a sede política da Renamo em Muxúnguè, 
uma localidade do distrito de Chibabava, na Estrada Nacional N1, 
sensivelmente a meio caminho entre o Rio Save e o Inchope, no 
importante entroncamento rodoviário do Corredor da Beira, com a 
única via que serve o norte do País por terra.

As declarações do chefe de Estado que também é chefe do Go-
verno, comandante-em-chefe das Forças de Defesa e Segurança e 
presidente do partido Frelimo, no poder, contradiz as declarações 
do seu ministro da Agricultura que por ele foi incumbido de chefiar 
a delegação governamental nas conversações com a Renamo para se 
tentar pôr fim às desavenças entre essas duas partes que já se salda-
ram em cerca de 50 mortos e feridos para as forças governamentais 
e um para as forças da Renamo, entre outros mortos e feridos civis 
inocentes.

“Sendo o líder da Renamo o mandante dessas acções (ataques), 
e havendo elementos da Renamo a serem presos como aconteceu 
com o brigadeiro Malagueta, pode-se dizer que as autoridades estão 
à caça de Dhlakama para trazê-lo à Justiça?”, perguntou Cremildo 
Lipangue, da TVE – a televisão do Estado – ao ministro Pacheco, 
na conferência de Imprensa no dia 24 de Junho de 2013, no Centro 
de Conferências Joaquim Chissano, no final da sétima ronda de con-
versações entre o Governo e a Renamo. A resposta não se fez tardar:

“Certamente que a administração da Justiça terá interesse de ou-
vi-lo e ouvir a todos aqueles que directa ou indirectamente estão 
implicados nessas acções que estamos a assistir, de matanças e fe-
rimentos a cidadãos inocentes. Gostaríamos de ver essas pessoas a 
entenderem de uma vez por todas que basta de ter homens armados 
porque não tem esse direito. O Governo já está a fazer alguma coisa. 
Basta ver que o senhor Malagueta está a contas com a Justiça. Este 
é um dos passos que vamos fazer”.

Em suma, em vez de água na fervura esta é mais uma declaração 
arrogante e pretensamente intimidatória a Afonso Dhlakama num 
momento em que o País precisa de serenidade, logo de outro tipo 
de discursos.

Novamente não se sabe bem o que o Governo quer, isto é, não se 
sabe se quer dialogar para encontrar uma solução definitiva para 
que estas e futuras situações do género não possam acontecer mais 
em Moçambique, ou se o Governo quer aproveitar-se da situação 
para impedir o País de empreender um processo de reconciliação 
sério e de inclusão de todos os actores marginalizados da sociedade.

Moçambique precisa de facto de Paz e Unidade mas o que vemos 
é o próprio Governo a aparecer-nos por via da dupla Guebuza-Pa-
checo, a semear terror no País de forma totalmente irresponsável, 
ignorando até muitos dos seus próprios camaradas que já provaram 
em tempos não muito remotos terem habilidades que poderiam ser-
vir para se resolver este diferendo que opõe o Governo e a Renamo.

O Governo está a pôr todo o País com os nervos à flor da pele, mas 

continua autista.
Marginaliza completamente e até silencia quadros capazes até do 

partido que o sustenta para beneficiar um punhado de aleados do 
presidente Guebuza que evidenciam hoje como nunca baixíssimas 
qualificações cívicas e patrióticas.

Enquanto isso assistimos a discursos contraditórios de José Pa-
checo e de quem o incumbiu para a liderança da delegação governa-
mental no diálogo com a Renamo.

E com isso mais uma vez se evidencia que a forma como o Gover-
no está a tratar deste assunto não é nada séria.

Por um lado, vemos Guebuza a dizer que o presidente Dhlakama 
anda a fugir ao diálogo, por outro vemos o seu mandatário Pacheco 
a sugerir a prisão do presidente da Renamo pela Justiça, tal como 
já se viu acontecer com o brigadeiro Jerónimo Malagueta. E então 
aqui as nossas questões são: 

Onde está a seriedade do Governo nisto e qual é a verdadeira 
agenda por traz destas contradições discursivas? Será que o nego-
ciador não consultou o seu chefe, ou o seu chefe anda no jogo do 
gato e do rato?

No meio disto tudo vão acontecendo mortes e feridos entre po-
lícias, militares e civis inocentes, que nem sabendo bem quais são 
as razões destes últimos acontecimentos bélicos, desde Muxúnguè, 
passando pela Gorongosa (Sadjundjira), e Paiol do Savane, no troço 
ferro-rodoviário de Sena, continuam a servir de carne para canhão 
em defesa de interesses obscuros sem que se vislumbrem motiva-
ções realmente do interesse nacional.

A solução parece hoje clara: é ir-se ao Parlamento mudar a Lei 
Eleitoral resolvendo-se de uma vez por todas as causas das sistemá-
ticas desavenças pós-eleitorais que invariavelmente depois de todos 
os pleitos colocaram o País à beira de novos conflitos.

O Governo diz que não pode impor decisões à Assembleia da Re-
pública porque é executivo e não poder legislativo. Mas esquece-se 
que todos os cidadãos deste País sabem que quando é do interesse 
da Frelimo os problemas resolvem-se da manhã para a tarde. Foi o 
caso quando o Presidente Guebuza submeteu ao Parlamento uma 
proposta de alteração pontual da Lei Eleitoral para que ele deixasse 
de continuar no ridículo depois de ter deixado passar o prazo legal 
que o obrigava a convocar eleições gerais com 18 meses de antece-
dência.

Agora que o interesse nacional é a Paz, a conversa é outra, por-
quê?

Quem afinal quer conflito? 
O Governo ao alegar que não pode obrigar o Parlamento a aprovar 

as alterações pertinentes ao Pacote Eleitoral não sabe que a bancada 
do partido Frelimo tem a maioria qualificada que pode fazê-lo se 
tiver vontade política? Ou será que Guebuza é tão fraco perante 
Margarida Talapa ou Verónica Macamo que nem consegue ao me-
nos parecer-se com Joaquim Chissano nos seus bons tempos?

Quem afinal está indiferente às mortes que estão a ocorrer?
Quem afinal está indiferente aos apelos da sociedade para que este 

conflito se resolva urgentemente?

(Canal de Moçambique)
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Opinião

Quem não calcorreia o 
país real só vê o que 
lhe oferecem

Profecias cumprindo-se ou simples previsões mundanas se concretizando?

Uma mistura indigesta de fac-
tos ocorrem já algum em detri-
mento do que realmente interessa 
aos moçambicanos. A paz que se 
pensava existir está a ser substi-
tuída por actos reais de guerra.

Num inegável e manifesto 
falhanço de uma governação, 
Moçambique começa a ser con-
frontado com focos de tensão 
político-militar. Já há registo de 
mortos. Nem o anúncio espalha-
fatoso de colunas militares de 
protecção ao tráfego rodoviário, 
naquilo que constitui o prolon-
gamento do perímetro de segu-
rança decretado pela Renamo, 
impediu que houvesse ataques a 
veículos que se fizeram à estrada.

Querem governar a dois 
tempos ou em dois espa-
ços simultaneamente. Mas 
isso revela-se insustentável. 

Na arena internacional apro-
fundam a imagem de que são 
dignatários de respeito do esta-
do moçambicano e ao nível in-
terno o comportamento tende 
a ser aquele que caracterizava 
os governos de partido úni-
co que o país teve no passado.    

Suas viagens internacionais ser-
vem para assegurar investimen-
tos de vulto para a exploração de 
recursos minerais que têm sido 
descobertos ou redescobertos se 
quisermos falar correcto. Um go-
verno deve tratar dessa natureza de 
assuntos, capitalizar o interesse na-
cional e utilizar todos os recursos 
nacionais para o desenvolvimento 

nacional. Essa é prerrogativa do 
governo, só que isso tem sido feito 
longe da fiscalização parlamentar 
e mais longe ainda do cidadão co-
mum. A comunicação social, que 
acompanha as delegações gover-
namentais nos seus périplos inter-
nacionais, é quase sempre com-
posta por “insuspeitos” jornalistas, 
afectos a órgãos públicos, muitas 
vezes assessores de Imprensa de 
ministros e do partido no poder.

Fala-se de negócios vultuosos 
de que raramente se conhecem os 
contornos. Aterram no país dele-
gações de corporações multina-
cionais e de lobbistas de prestígio, 
calcorreando os corredores mi-
nisteriais e os luxuosos salões de 
hotéis, onde realmente se fecham 
as grandes operações de investi-
mento externo, obviamente muito 
longe do escrutínio público. Esta 
é, a nível de topo, a estratosfera em 
que navegam as novas fortunas e 
os novos-ricos de Maputo. Outros 
lobbistas nacionais e internacio-
nais instalam-se nas embaixadas 
de Moçambique e de lá conduzem 
suas operações de “amaciamen-
to” e de preparação do terreno. 
Cada vez que se descobrem novos 
hectares de “terra livre” no país, 
a informação chega aos círculos 
interessados e começam a movi-
mentar-se os lobos, raposas e fal-
cões mas também abutres e hienas.       

Esta é a correia de transmissão 
em que circulam os moçambica-
nos que possuem ligações íntimas 
com a nomenklatura dominante. 
Claro que para estes Moçambi-

que está muito bem e o estado 
da nação igualmente muito bom.   

No país, na frente interna vive-
-se de inaugurações, de visitas de 
governadores provinciais ante-
cedendo visitas de presidente e 
da primeira-dama. Os ministros 
também percorrem os mesmos 
lugares visitados para mostrarem 
ao PR que estão trabalhando. 
Contingentes de funcionários de 
todos os níveis desdobram-se no 
terreno para que nada falte e o PR 
e sua esposa vejam o que convém 
e somente isso. Compra-se sem 
limitações para as presidências 
abertas, para conferir a importân-
cia necessária às visitas de Estado 
mas ao mesmo tempo existe a dú-
bia coragem de que não há fundos 
para aumentar salários dos funcio-
nários do estado. Austeridade ine-
xistente, fomento de uma cultura 
de serviço público, de responsa-
bilização, de fiscalização preteri-
das são o visível e o promovido.

Meses de antecedência de pre-
paração de visitas presidenciais 
e da primeira-dama conferem 
aos visitantes observarem aqui-
lo que os governantes locais e 
ministeriais querem que estas 
altas figuras vejam. Ninguém 
quer ficar queimado na fotogra-
fia só porque um elemento da 
população decide-se abrir a boca 
e a denunciar factos compro-
metedores num comício do PR.

Os fundamentos do despesismo 
das presidências abertas já  foram 
há muito referidos e dissecados 
por analistas políticos e comu-

nicadores sociais. No fim fica a 
imagem de que a cúpula gover-
namental não está interessada em 
conceder e que está umbilicalmen-
te errada e deslocada no tempo.

Se a persistência por essa for-
ma de contacto com a população 
se verifica importa que se diga 
que existe uma motivação parti-
cular. Um dos factos que ocorrem 
nesses exercícios são as reuniões 
com os órgãos do partido que o 
PR também é presidente. Então 
com despesas pagas pelos cofres 
do Estado o PR executa a vista 
de todos, trabalho eminentemente 
partidário. É como que fazer cam-
panha eleitoral quando lhe con-
vém e não como está legislado.

Aí deve ser encontrada a razão 
principal para que o PR se lance 
ao assalto das massas sempre que 
julgue estar em risco a sua popu-
laridade. Também não dá para 
nos admirarmos muito, dada a sua 
história de comissário político.

Existe uma visão manifesta-
mente afunilada em certos cír-
culos que acreditam ferozmente 
de que é necessário defender a 
posição do chefe, pois sem isso 
corre-se o risco de ruírem caste-
los construídos à custa do “lam-
bebotismo” e do “culambismo”. 
Se ele cai, caímos todos. Deve 
ser a lógica de alguns peões.

Hoje tudo indica que os actores 
daquela paz que foi assinada em 
Roma devem mostrar que exis-
tem e que estão preocupados com 
os actuais cenários que emergem.

O silêncio ou discursos meno-

res de Raul Domingos e Armando 
Guebuza são insuficientes para 
repor a estabilidade nacional. 
Agora, exigem-se actores maio-
res, Joaquim Chissano e Afonso 
Dhlakama requerem-se no ter-
reno e agora mais do que nunca.

Há tempo de ver as coisas mu-
dando em Moçambique? Haverá 
interesse de algumas forças polí-
ticas internas em ver os assuntos 
resolvidos? Os desafios da paz 
e as necessidades dos moçam-
bicanos estão acima do que al-
guns políticos querem fazer crer.

Promover marchas da paz 
ou proclamações similares 
não colhe nem mobiliza cida-
dãos como se terá visto no re-
cente programa de Maputo.

O que vai contar amanhã 
quando o caldo estiver realmen-
te entornado, não serão cami-
setes brancas e as capulanas.

Também não vai contar a coo-
peração ou parceria de governos 
amigos pois estes terão cumprido 
sua missão de criação de condi-
ções para que suas multinacionais 
exportem minerais... Teremos 
guerra real fazendo vítimas reais.

AEG corre tantos riscos 
como AMD? Se os dois ig-
norarem os sinais dos tem-
pos, só se pode concluir isso...

“Lambebotas ou culambis-
tas” devem entender que os tem-
pos passam e que deixam sinais 
concretos. As pessoas não igno-
ram o que sentem e o que que-
rem... (Canal de Moçambique)           

Vista aérea difere de um olhar próximo e diálogo aberto...

Por: Noé Nhantumbo 

publicidade



Publicidade 9Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 26 de Junho de 2013

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério das Finanças

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

Gabinete de Comunicação e Imagem

IMPLICAÇÕES DA JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA NA GESTÃO DO TRÂNSITO 
ADUANEIRO DE MERCADORIAS

COMUNICADO FINAL
Aos 21 de Junho de 2013, na sala de sessões da Associação Comercial da Beira, reuniram-se a Autoridade Tributária (AT), os representan-

tes de Agentes transitários, Transportadores, Operadores portuários, Despachantes aduaneiros e Associação Comercial da Beira, cuja agenda 
foi a Gestão dos trânsitos de mercadorias, com uso do sistema da Janela Única Electrónica, nos termos regulados pelo Diploma Ministerial 
nº 307/2012, de 15 de Novembro, que aprova as normas e princípios específi cos a serem observados no trânsito de mercadorias.

O encontro foi orientado pelo Exmo. Senhor Presidente da Autoridade Tributária, Dr. Rosário Fernandes.
No encontro, em debate aberto e participativo, obtiveram-se os seguintes consensos:

A. No domínio de agilização do desembaraço aduaneiro e facilitação do comércio:
i) Melhoria dos procedimentos aduaneiros, através da adopção de mecanismos de simplifi cação e facilitação, nos limites permitidos por lei;
ii) Redução dos tempos de desembaraço, relativamente às mercadorias, em geral, e trânsitos, em particular, como forma de minimização 

dos custos operacionais dos agentes económicos;
iii)  Flexibilização do uso do Termo de Responsabilidade por parte dos operadores económicos devidamente registados;
iv) Constituição de um grupo de trabalho, durante as próximas 48 horas, composto por representantes da AT, agentes transitários, trans-

portadores, operadores portuários, despachantes aduaneiros e Associação comercial da Beira, que proporá, num período de 15 dias, dentre 
outros aspectos: 

• A revisão da lista de artigos a que se refere o anexo I do DM 307/12, de 15 de Novembro;
• Avaliação de mercadorias sujeitas ao regime de dispensa da prestação de garantia; e
• Outros aspectos suscitados pelos participantes do encontro.

B. No domínio da aplicação e Reforma legislativa:
i. Cumprimento integral da legislação em vigor aplicável, nomeadamente no DM 307/12, de 15 de Novembro, bem como todos os instru-

mentos legais que regulamentam o desembaraço de mercadorias em trânsito, enquanto não revistos e revogados;
ii. Reapreciação de todas as situações identifi cadas como constrangimentos à agilização de desembaraço, à facilitação do comércio e à 

melhoria do ambiente de negócios, que importem emendas à legislação, para efeitos de proposta de reforma legislativa;
iii. Flexibilização do uso do Termo de Responsabilidade, por parte dos operadores económicos idóneos devidamente registados, sempre 

que o Termo de Responsabilidade se afi gurar como opção nos termos do nº1 do art. 18 do DM 307/2012, de 15 de Novembro, caso a caso e;
iv. Aplicação textual dos termos dos nº 1 e 2 do artigo 37 do D M 307/2012, de 15 de Novembro, referentes às disposições transitórias de 

desembaraço de trânsito aduaneiros.

C. Sobre os operadores de comércio e trânsito em situação de irregularidades e práticas ilícitas
i. Aplicação do modelo de boas práticas aduaneiras, em alinhamento com os protocolos da Organização Mundial das Alfândegas (Con-

venção Revista de Kyoto) e da Organização Mundial do Comércio, que privilegiam o conceito de Operador Económico Autorizado (OEA);
ii. Desencorajamento do acesso às facilidades aduaneiras do Comércio Internacional aos Operadores de trânsito em situação de irregula-

ridades e práticas ilícitas;
iii) Concessão aos operadores económicos leais, honestos e protagonistas do desenvolvimento económico social do País, de  todas ás 

facilidades e fl exibilidades das Alfândegas no conceito do OEA, envolvendo actos de Comércio Internacional, em particular os trânsitos 
aduaneiros.

D. Sobre os documentos anexos ao Comunicado Final 
A acta da reunião da avaliação de 5 de Junho de 2013, envolvendo as Alfândegas, a CTA, e os gestores dos três principais portos em Mo-

çambique (Maputo, Beira, Nacala), bem como o DM 307/2012 de 15 de Novembro e respectivos anexos I e II e o texto de Comunicado de 
Imprensa da AT de 07/06/13, fazem parte integrante do presente Comunicado Final, estando disponíveis para consulta pelos interessados, 
através das delegações provinciais da AT de todo País e no portal da JUE (www.mcnet.co.mz)

Todos Juntos fazemos Moçambique
Beira, aos 21 de Junho de 2013
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Opinião

Oiço em quase todos os 
noticiários pessoas apelando 
para que a Renamo e o gover-
no da Frelimo  encontrem so-
luções para as contendas po-
líticas existentes,  no diálogo. 
Ora bem! Também gostaria 
que o diálogo iniciado sur-
tisse resultados inteligentes.

Estou ciente de que a solu-
ção para os problemas nacio-
nais pode sair de um diálogo 
franco, aberto e directo entre 
o governo e os diferentes ac-
tores sócio-políticos. Creio 
não ser tempo para se apos-
tar em posições de força, 
intransigência, amedronta-
mento, tão menos vinganças 
infantis, dado que as conse-
quências podem ser impre-
visíveis, talvez irreparáveis.

Que os moçambicanos que-
rem a paz, está mais do que 
claro.

Que os moçambicanos 
querem prosperar ao ritmo 
dos relatórios que ilustram 
crescimento nos diferentes 
sectores, está também claro.

Que os moçambicanos que-
rem um verdadeiro Estado de 
Direito, onde reine a justiça 
social, a separação real dos 
poderes, onde o belo da de-
mocracia seja explorado até a 
exaustão... ah... é indiscutível.

Esses moçambicanos que 
aqui e acolá clamam por boa 
governação, transparência, 
justiça social, respeito pela 
vida humana, observância das 
garantias constitucionais não 
são apenas moçambicanos 
da oposição; não são apenas 
os do sul, do centro, aqueles 
na diáspora, ou os do norte 
do país. Daí, pedirem uma 
solução negociada para as 
situações que nos dividem.

E, em matéria de negocia-
ção, os diferentes actores co-
meçam a ficar calejados.  Por 
motivações sociais, políticas, 
económicas, vai-se vendo pro-
fissionais de vários sectores 
“tratarem”/ negociarem com 
o governo. Vê-se igualmente 
o maior partido da oposição 

desdobrar-se em rondas nego-
ciais que até ao momento não 
surtiram soluções visíveis.

Vemos o exemplo dos Mad-
jermanes! Estes até hoje aguar-
dam por justiça e que lhes seja 
dado um tratamento condig-
no, afinal descontaram dos 
seus salários rios de dinheiro.

Diante de tamanha pressão 
alguns governantes desdo-
bram-se em acções, discursos 
e omissões dispensáveis.  As 
posições e as  respostas dal-
guns actuais “bosses” dessa 
Frelimo quase cinquentenária 
revelam imaturidade politi-
ca. Dizem-no aqueles mem-
bros que em pleno exercício 
da liberdade de expressão, 
denunciam não concordar 
com certas posições defen-
didas pelos seus camaradas. 
Denunciam a forma como os 
tais minimizam as preocu-
pações que recebem, ofere-
cendo em resposta aos vários 
assuntos sucessivos nãos.

E imagino: se cada um de nós 
tivesse uma divergência com 
outra pessoa e os familiares 
quer da primeira, como da se-
gunda pessoa aconselhassem 
que as partes dialogassem; 
e se nesse diálogo um deles 
respondesse, reiteradamente:  
não, não, não... Qual seria a 
atitude correcta que o primei-
ro deveria adoptar diante do 
segundo que a tudo diz: não?

Sinceramente amaria ouvir 
as vossas respostas.

Os gritos apelando à con-
tinuidade do diálogo entre o 
Governo da Frelimo e a Re-
namo, chegam aos ouvidos de 
ambos «actores», porém até 
hoje transbordam da mesa de 
negociações  sucessivos nãos.

Vejamos: falando da parti-
darização  do Estado. A Fre-
limo nega que o Estado esteja 
partidarizado; pedindo leis 
eleitorais consensuais que 
confiram mais transparência 
aos processos. A Frelimo im-
põe-se com a ditadura do voto.

Apelando para que haja 
transparência, combate a 
corrupção,  justiça salarial, 

que os recursos do país sir-
vam aos moçambicanos e 
não beneficiem apenas a no-
menclatura governativa. Sei 
que sabem o que o Gover-
no responde a isso também.

Então, o que se pode fa-
zer, uma vez que para cada 
ponto o governo coloca obs-
táculos, murros, barreiras?

Cá entre nós: é verdade que 

o Estado está partidarizado?
É verdade que as elei-

ções não dão garantias de 
termos justos vencedores?

É verdade que uma par-
te do país, e de quem acre-
dita na oposição é exclu-
ída de qualquer forma de 
desenvolvimento social?

Quem não quer democracia, 

estabilidade, justiça social e 
económica?

Que espaço têm, aqui no 
país, aqueles que não são 
membros da Frelimo?

Diálogo sim, mas não nos 
entretenham.

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

publicidade

Diálogo sim, entretenimento 
político não

Por: Ivone Soares

Rabiscos da Soares
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Por: Eurico Nelson Mavie

A República é o corpo e congregação de muitas famílias em comunidade de vida, sujeitas ao 
justo governo de uma cabeça soberana. E o Estado, conhecimento dos meios que se alcançam 
com o conselho, industriosamente guiado ao bom governo do senhorio. Seria um grave erro 
sujeitar quem nasceu para governar àqueles que só nasceram para obedecer, ou empregar 
nas embaixadas pessoas que não sabem falar nem arengar, enquanto resulta muito mais 

conveniente, em qualquer ofício empregar a cada um segundo a sua índole. – Gabriel Naudé

Opinião

SR. DIRECTOR!
 
As minhas primeiras pa-

lavras são de agradecimen-
to, por ter aceite, uma vez 
mais, a publicação desta 
reflexão no jornal que di-
rige. O assunto que hoje 
trago à reflexão tem a ver 
com a especulação do ter-
ceiro mandato do Presi-
dente Armando Guebuza.

Antes de tecer os meus 
comentários, gostava de 
trazer a concepção de al-
guns autores a respeito do 
conceito “Poder”, segundo 
Michael Foucault, poder é 
o direito de deliberar, agir 
e mandar e também, depen-
dendo do contexto, exercer 
sua autoridade, soberania, 
ou a posse do domínio, 
da influência ou da força. 

Para Weber, poder é 
toda chance, seja ela 
qual for, de impor a pró-
pria vontade numa rela-
ção social, mesmo contra 
a relutância dos outros.

Segundo a sociologia, 
poder é a habilidade de im-
por a sua vontade sobre os 
outros, e existem diversos 
tipos de poder, o poder so-
cial, o poder económico, o 
poder politico, o poder mi-
litar, entre outros. Para po-
lítica, poder é capacidade 
de impor algo sem alterna-
tiva para a desobediência, 
o poder político, quando 
reconhecido como legítimo 
e sancionado como execu-
tor da ordem estabelecida, 
coincide com a autoridade, 
mas há poder político distin-
to desta, como acontece na 
revolução ou nas ditaduras.

O poder se expressa nas 
diversas relações sociais, 
assim, pode-se falar, que 
onde existem relações de 
poder, existe política. Por 
sua vez, a política se ex-
pressa nas diversas for-
mas de poder e pode ser 
entendida como a políti-
ca relacionada ao Estado, 
como também, em sentido 
mais amplo, e não menos 
importante, em outras di-
mensões da vida social.

Uma relação de poder se 
forma no momento em que 
alguém deseja algo que de-
pende da vontade de outro. 
Esse desejo estabelece uma 
relação de dependência de 
indivíduos ou grupos em 
relação a outros. Quanto 
maior a dependência de “A” 
em relação a “B”, maior o 
poder de “B” em relação a 
“A”. Essa dependência au-
menta à medida que o con-
trole de “B” sobre o que é 
desejado por “A” aumenta.    

É neste contexto que os di-
rigentes africanos exercem 
e se agarram ao poder. Não 
constitui novidade que os 
líderes africanos se agarram 
ao poder como uma criança 
se agarra a chucha, mas este 
não é um caso específico 
dos líderes Africanos, pois 
na Ásia e na América Lati-
na já houve casos similares.

Só para citar alguns exem-
plos: Ben Ali da Tunísia go-
vernou por 23 anos, Hosni 
Mubarak do Egito gover-
nou por 30 anos e mais lon-
ga, o irmão líder da Líbia 
já falecido, governou por 
42 anos, Teodoro Obiang 
Nguema da Guiné Equa-
torial 32 anos, José dos 

Santos de Angola 32 anos, 
Robert Mugabe, do Zim-
babwe 31 anos, Paul Biya 
dos Camarões 29, Yoweri 
Museveni do Uganda 25, o 
rei M’ Swati III da Suazi-
lândia 24, Blaise Campaore 
do Burkina Fasso 24 anos.

É triste ter que citar estes 
nomes, mas esta é a dura 
realidade dos dirigentes 
africanos, e para alguns, 
o mais lógico talvez, seja 
pensar que o Presiden-
te Guebuza pretende fa-
zer parte deste ‘’ranking’’.

Desde que iniciaram os 
debates sobre a revisão da 
lei fundamental, em Fe-
vereiro do ano em curso, 
onde, mais uma vez, a Re-
namo manifestou a sua in-
fantilidade política, por 
recusar fazer parte da co-
missão ad-hoc para revisão 
da constituição, houve vá-
rias polémicas entre a so-
ciedade civil, tudo porque 
se pensava que a cúpula do 
partido Frelimo tencionava 
alargar o mandato do actual 
chefe de Estado, Armando 
Guebuza, para mais cinco 
anos. Mas o chefe de Esta-
do já assegurou várias ve-
zes, em diferentes ocasiões, 
que não se vai recandidatar.

A proposta de revisão, 
que foi apresentada pela 
Frelimo previa dentre vá-
rios aspectos, alterações 
nos títulos sobre Direitos, 
Deveres e Liberdades Fun-
damentais, Organização 
Económica, Social, Finan-
ceira e Fiscal, Organização 
do Poder Político, Presiden-
te da República, Governo, 
Tribunais, Ministério Públi-

co, Conselho Constitucio-
nal, Administração Pública, 
Polícia, Provedor da Justiça 
e Órgãos Locais do Estado, 
Defesa Nacional e Conse-
lho Nacional de Defesa e 
Segurança, Poder Local e 
disposições finais. Portan-
to, alterações cosméticas. 
Por exemplo, a mudança da 
designação dos Tribunais 
Supremo e Administrativo, 
para Supremo Tribunal de 
Justiça e Supremo Tribu-
nal Administrativo, Con-
selho Constitucional em 
Tribunal Constitucional.

Uma alteração que irá 
contribuir para que o país 
possa ter uma “Lei Funda-
mental” mais adaptada à 
realidade e que reflicta as 
mudanças sociais, econó-
micas, políticas e culturais 
actualmente em curso no 
país, na região e no mundo.

Portanto, nada que tenha a 
ver com a alteração do man-
dato do Presidente da Re-
pública. O presidente Gue-
buza é um político lúcido, 
um homem de palavra e, de 
princípios que sempre será 
escravo das suas promes-
sas, e em nenhum momento 
irá defraudar as expecta-
tivas dos moçambicanos.

 
 Até porque mesmo 

tencionando fazer deste 
“ranking”, Guebuza perde-
ria de longe com Teodoro 
e José Eduardo dos Santos, 
que assumem o primeiro lu-
gar como os presidentes a 
mais tempo, com 32 anos a 
governar a Guine Equatorial 
e Angola, respectivamente. 
Não se pretende aqui fazer 
comparações muito menos 

denegrir a figura destes di-
rigentes, mais apenas elu-
cidar os moçambicanos que 
apesar dos problemas polí-
ticos, sociais e económicos, 
típicos de qualquer país em 
fase de desenvolvimento, os 
nossos dirigentes tem uma 
outra concepção no que res-
peita a alternância do poder. 

Apesar do reinado de 
governação democrática 
em África, alguns líderes 
têm-se agarrado ao poder 
político por décadas, usan-
do instrumentos do Estado 
para prolongar os seus re-
gimes contra disposições 
das respectivas constitui-
ções, mas, felizmente, este 
não é o caso da Frelimo e 
do Presidente Guebuza. 

O Presidente Guebuza 
está ciente de que tratar a 
liderança como um direi-
to adquirido da proprie-
dade da sua família nunca 
foi uma estratégia viável, 
antes e não o será agora.  

A saída voluntária do po-
der, à luz da lei e em cum-
primento daquela, é uma 
grande contribuição para a 
imagem de um país. O Pre-
sidente Guebuza irá termi-
nar o seu mandato com a 
sensação de missão cumpri-
da, com orgulho pelas suas 
realizações. Sortudo será o 
próximo inquilino da presi-
dência, que irá usufruir de 
infraestruturas de raiz feitas 
pelos chineses, um dos lega-
dos de Guebuza. Mas como 
nós só acreditamos vendo, 
ficaremos que nem espan-
talhos na machamba ten-
tando afugentar pardais que 
nem acabarão aparecendo. 
(Canal de Moçambique)

Que terceiro mandato de Guebuza?!
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Há dez anos, enquanto 
repórter e chefe de redac-
ção do ZAMBEZE, tive a 
oportunidade de entrevistar 
Armando Emílio Guebuza 
(AEG), na altura secretário-
-geral da Frelimo e candi-
dato por este partido a Pre-
sidente da República, nas 
“presidenciais” de 2004. 
Pela sua actualidade, deci-
do (re)publicar, nesta minha 
coluna quinzenal, partes re-
levantes dessa entrevista. 

Versão integral será opor-
tunamente publicada, nou-
tro formato, juntamente 
com as de Keneth Kaunda, 
Fernando Ganhão, Jorge 
Rebelo, Afonso Dhlaka-
ma, Elísio Macamo, José 
Rodrigues dos Santos, 
Cristofa Jamo, Manuel 
Chang, Rafael da Concei-
ção, Sérgio Vieira, Rogério 
Uthui, Pedro Mantoras, etc. 

ES: Há cerca de um ano 
(2001), o ex-secretário ge-
ral da Frelimo, Manuel 
Tomé, reconheceu em 
conferência de impren-
sa que a Frelimo já não 
era partido de massas. 
Qual é o seu comentário?

AEG: A Frelimo sempre 
se interessou pelas massas, 
mas no processo de trabalho 
nem sempre há que dar res-
postas apropriadas a várias 
questões que as populações 
têm, particularmente em ter-
mos de presença no terreno. 
Nunca seremos suficiente-
mente partido de massas, 
mas sempre trabalharemos 
para o ser. É um proces-
so dinâmico e dialéctico e, 
por conseguinte, representa 
um desafio para que seja-
mos cada vez mais um ver-
dadeiro partido de massas.

ES: Hoje [2003] nota-
-se a existência de alas na 
Frelimo. Há ‘vozes autori-
zadas’ que já aparecem a 
dizer que o Estado está a 
saque, o que provoca um 

mal-estar por parte da-
queles que estão directa-
mente no governo. Have-
rá algo mal alinhavado?

AEG: Muitos não conhe-
cem a verdadeira história da 
Frelimo. Esses não sabem 
que na Frelimo sempre im-
perou uma profunda liber-
dade de expressão entre os 
seus membros. No nosso 
partido, ninguém se assus-
ta por existirem colegas 
com opiniões diferentes. 
Longe de nos enfraque-
cer, isso reforça o partido.

ES: No livro ‘Os Habi-
tantes da Memória’, de 
Nelson Saúte, Heliodoro 
Baptista diz que o senhor 
é um inimigo da liberdade 
de expressão e de impren-
sa, e que quando esteve a 
trabalhar em Sofala, te-
ria impedido que pessoas 
como ele [Heliodoro Bap-
tista] escrevessem livre-
mente. Quer comentar?

AEG: Tenho lido as obras 
de Nelson Saúte, mas essa 
me escapou. Trabalhei de 
facto em Sofala, e penso 
que trabalhei bem com os 
jornais. Que eu saiba, não 
participei em actos que pu-
dessem impedir o desen-
volvimento da liberdade de 
imprensa. Contudo, poderá 
haver percepções erradas; e 
isso existe em toda a parte. 

ES: Se for eleito Presi-
dente da República, apos-
tará num Governo jovem, 
velho ou misto?

AEG: Apostarei num 
governo competente.

ES: O que é um governo 
competente?

AEG: Governo compe-
tente é aquele que é capaz 
de produzir e satisfazer 
as necessidades do povo. 

ES: O julgamento do 
“Caso Cardoso”está a pro-
var que em Moçambique 
temos ricos que não pro-
duzem riqueza, só osten-
tam. Como olha para isso?

AEG: Devemos pensar 
seriamente no sector empre-
sarial em Moçambique, sem 
pretender concluir que essas 
análises sobre o julgamen-
to sejam superficiais. Mas 
garanto que são incomple-
tas. Temos trabalhadores no 
país; há pessoas que pegam 
em enxadas e vão produzir 
milho. Há gente disposta a 
suar para produzir. As aná-
lises que são feitas procu-
ram apresentar apenas os 
aspectos negativos do em-
presariado nacional. Neste 
caso, fica-se com a ideia de 
que só os empresários es-
trangeiros é que são sérios. 
Somente os estrangeiros! 

Onde é que está Moçam-
bique neste caso? Nós pre-
cisamos de ter um empre-
sariado nacional que seja 
interlocutor com os inves-
tidores estrangeiros. É in-
correcto apresentar o em-
presariado nacional como 
sendo, à partida, inútil. 
Tal pensamento é errado.

ES: O senhor é político e 
empresário ao mesmo tem-
po. Como pensa gerir essa 
situação, na eventualidade 
de ganhar as “presiden-
ciais”?

AEG: Respeitarei a lei. 
Por lei, tenho que dele-
gar a gestão das minhas 
empresas a outras pesso-
as. Eu não posso partici-
par na sua gestão directa.

ES: Como é ser empre-
sário e político ao mesmo 
tempo em Moçambique?

AEG: O ser empresário 
dá uma sensibilidade adi-
cional ao político. O po-
lítico que defende certas 

ideias encontra uma for-
ma de aplicá-las na cria-
ção da riqueza. São duas 
coisas complementares.

ES: Vai concorrer a PR, 
e é sócio de algumas em-
presas já falidas, como é o 
caso da “Laurentina Cer-
vejas”. Não acha que isso 
jogará negativamente a 
seu favor?

AEG: Eu penso que não, 
por várias razões: primeiro 
porque falir é falir; segun-
do, nunca fui gestor dessas 
empresas falidas. Isso não 
põe em causa a minha ca-
pacidade de gestão. Nunca 
fui gestor das minhas em-
presas falidas. Nós temos 
que entender os meandros 
das empresas. Elas são algo 
extremamente complexo. É 
preciso compreender mais 
isto e não ir para os aspectos 
puramente lineares e sim-
plistas, como muitas vezes 
acontece. Pensa-se que já 
que fulano é sócio, as coisas 
tinham que acontecer assim. 
Há que procurar saber qual 
é o capital que essa pessoa 
tem, quais são os recursos 
ao seu dispor, quais são as 
forças de mercado que exis-
tem e como é a concorrên-
cia. Esses aspectos todos 
não são tomados em con-
sideração. Naturalmente, 
numa situação em que so-
mos emergentes na criação 
da riqueza nacional também 
temos dificuldades de po-
der analisar os fenómenos 
da criação da riqueza na 
sua própria complexidade. 

ES: O senhor disse, em 
entrevista à TVM, que se 
tinha tornado rico a partir 
da criação de patos. O que 
queria dizer com isso?

AEG: O meu proces-
so de criação de riqueza 
incluiu, também, a cria-
ção de animais de peque-
na espécie, incluindo pa-

tos. E foi nessa base que 
acumulei alguma coisa. 

ES: O “slogan” do seu 
partido para as eleições é 
“A Força da Mudança”. 
Como é que se caracteriza 
essa força?

AEG: É a capacidade 
que temos de reflectir so-
bre a realidade e transfor-
mar essa realidade sempre 
em benefício do cidadão.

ES: Em caso de ser eleito 
Presidente da República, 
essa “Força da Mudança” 
não se vai confundir com 
uma mudança de força?

AEG: Não penso assim, 
porque se a lei é uma for-
ça, então, sim, porque, na-
quilo que a lei nos obrigar 
a fazer, tentaremos cumprir 
à risca, tudo fazendo para 
desenvolver Moçambique. 
Não se preconiza o uso da 
força no sentido de coac-
ção, mas no sentido de fazer 
valer os valores que todos 
nós comungamos, e o de-
sejo que todos nós temos, 
que é combater a pobreza.

ES: Até que ponto o 
vosso “slogan” pode ser 
uma realidade, já que 
preconiza a mudança, en-
quanto a Frelimo está no 
poder há quase 30 anos?

AEG: É que a Frelimo tem 
a capacidade de pensar sobre 
a realidade: a Frelimo foi a 
força que trouxe a indepen-
dência e, quando esta veio, 
a Frelimo teve a capacidade 
de reflectir para encontrar 
a solução dos problemas e, 
mais tarde, quando apare-
ceu a guerra, a Frelimo foi 
capaz de ter força suficiente 
para combater e acabar com 
a guerra e instalar a paz. De-
pois, foi capaz de garantir 
que essa paz se mantives-
se. Por conseguinte, a Fre-
limo está sempre à frente. 

Canal de Irreverência

O candidato Guebuza 
Por: Ericino de Salema | Gafambagona@gmail.com
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Nacional 

  Cláudio Saúte, em Magude

Um grupo de cinco bandidos 
baleou o chefe da brigada da 
Polícia de Investimento Crimi-
nal (PIC) no distrito de Magude, 
província de Maputo. Um dos 
meliantes, identificado por Raul 
Manuel António, que foi captu-
rado e já confessou o crime, está 
detido na Cadeia Distrital de 
Magude. O chefe da brigada não 
aceitou revelar a sua identidade, 
mas disse ao Canal de Moçam-
bique que a Polícia foi alertada 
da existência de malfeitores que 
estavam a roubar numa resi-
dência. Eles e mais três agentes 
da PIC dirigiram-se ao local 
para neutralizar os bandidos.

“Recebi um telefonema que 
dizia que havia um assalto em 
casa do senhor Nuvunga. Fo-
mos ao local. Ao entrarmos, 
houve corte de energia. Ao meu 
lado, surgiram duas pessoas e 
peguei um deles que antes lu-
tou comigo. Tirou uma arma e 
disparou contra mim atingindo-
-me no braço. As pessoas fugi-
ram”, disse o chefe da brigada.

Disse que no dia seguinte a 
Polícia fez diligências a par-
tir da viatura de marca Toyota 
Sprinter, com chapa de inscri-

Ainda na província de 
Gaza, a Policia baleou um 
suposto perigoso cadastra-
do, identificado por Osvaldo 
Nhanbanga, quando tentava 
assaltar um banco na cida-
de de Xai-Xai. Nhanbanga, 
que nos meandros do cri-
me é conhecido por “Tinyi-
ko”, acabava de vender 
um camião roubado a um 
comerciante em Chókwè, 
por 450 mil meticais.

Entretanto, “Tinyiko” 
nega que queria assaltar um 
banco. Mas confirma ter fa-
cilitado a venda de camião 
mediante uma comissão de 
80 mil meticais. Diz que 
foi contactado por dois jo-
vens para arranjar clientes.      

O comandante da Polí-
cia em Magude, Armando 
Mude, disse que “Tinyi-
ko” vinha sendo procura-

ção ADI 436 MP, que os me-
liantes deixaram no terreno após 
a troca de tiros com os agentes.

De acordo com a Polícia, o 
carro havia sido alugado em 
Maputo e foi parar em Magude. 
Lá os meliantes envolveram-
-se em roubo em residências 
na vila de Magude. A dona da 

do pela Polícia. É indiciado 
de prática de vários crimes. 

“Há dias, Tinyiko roubou 
um camião e deixou uma arma 
de fogo no local. O camião 
foi vendido a um comerciante 
de Chókwè. Ele estava em li-
berdade condicional. Apontou 
um jovem com uma arma que 
acidentalmente se disparou 
e alvejou esse jovem”, disse.

Segundo Mude, dentro da 
liberdade condicional que 
gozava, Tinyiko foi balea-
do a tentar assaltar um ban-
co em Xai-Xai. No Hospital 
Provincial de Xai-Xai, iden-
tificou-se como Luís Sitoe.

“Ele faz parte do grupo de 
cinco malfeitores. Dois ele-
mentos do seu grupo foram 
capturados e os outros dois 
estão a monte. Eles opera-
vam em Magude, Chókwè, 
Macie e Xai-Xai”, disse.  

viatura confirmou que alu-
gou a viatura a dois jovens. 

“Depois de capturarmos, 
Raul confirmou que estava 
no grupo que assaltou a resi-
dência. Dois são da Manhi-
ça e três de Maputo. Raul já 
confessou, e estamos a traba-
lhar para neutralizar os outros 

Nhanbanga nega ser ladrão

Osvaldo Nhanbanga, vulgo 
“Tinyiko”, confirma que foi 
baleado em Xai-Xai, mas não a 
tentar assaltar um banco como a 
Polícia diz. “Eu estava na com-
panhia do meu sobrinho”, disse.

Afirmou que os que lhe 
contactaram disseram que tra-
ziam o camião de Moamba 
e ele devia arranjar clientes. 
“Nunca pensei em assaltar 
um banco. Fui baleado parado 
perto da ponte de Xai-Xai. É 
a primeira vez que fico detido. 
Nasci e vivo aqui em Magu-
de. O camião custava 600 mil 
meticais mas o cliente havia 
pago 450 mil meticais”, disse.

Confirma que já foi preso em 
2010. Estava na companhia de 
um seu primo que havia rou-
bado painéis solares. Depois 
de julgado, foi condenado a 
uma pena de um ano e 6 meses. 

componentes do grupo”, disse.

Relatos da vítima

Azar Nuvunga, dono da casa 
que foi assaltada, disse ao Ca-
nal de Moçambique que os 
ladrões ligaram-lhe a pedir ir 
deixar um tractor na sua casa. 

“Meu primo ligou-me 
para lhe acompanhar e aju-
dar a carregar painéis sola-
res. Fui preso porque estava 
na companhia dele”, disse.

Navingo preso com 
“Tinyiko”

Manuel Navingo, estudante 
de 10ª classe, na Escola Secun-
dária de Magude, está a ver o 
sol aos quadradinhos em Magu-
de, por ter participado no negó-
cio do camião com “Tinyiko”. 

“Ligaram-me para condu-
zir o camião. Fui informado 
que o camião vinha da África 
do Sul. É a primeira vez que 
entro numa esquadra. Não te-
nho carta de condução”, disse.

Comerciante queixa-se 
de burla

Josué Lobo, comerciante de 

“Ligaram-me às 21 horas e 
pediram para que saísse de casa. 
Não acatei, eles abandonaram 
o local e depois voltaram. In-
formei à Polícia. Conseguiram 
se introduzir. Roubaram 80 mil 
meticais, fios de ouro e deixaram 
o carro durante a confrontação 
com a Polícia”, disse Nuvunga. 

Chókwè que comprou o ca-
mião, disse que foi contacta-
do por dois jovens que dis-
seram que estavam a vender 
um camião de marca Isuzu. O 
carro custa 600 mil meticais. 

“Eu sempre precisei de 
um camião. Paguei 450 mil 
meticais. Prometi pagar dia 
seguinte, mas disseram que 
estavam com urgência de 
voltar à África do Sul. Trou-
xeram o carro a conduzir e 
pediram-se 600 mil meticais, 
mas só consegui pagar 450 
mil meticais. 30 minutos de-
pois recebo um telefonema 
a dizer que o camião que 
comprei era roubado”, disse.

Lobo disse que já ten-
tou junto da família de 
“Tinyiko” reaver o valor 
pago, mas até sexta-feira 
ainda não tinha resposta. 
(Canal de Moçambique) 

Polícia baleia perigoso cadastrado a tentar assaltar banco

Província de Maputo 

Bandidos baleiam chefe da brigada 
da PIC em Magude
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  Luciano da Conceição, em 
  Inhambane

Dias depois da evasão de 
mais de seis dezenas de re-
clusos da cadeia provincial de 
Inhambane, começam a chegar 
dados que podem indicar as 
circunstâncias em que a fuga 
aconteceu. O governador da 
província de Inhambane, Agos-
tinho Trinta, criou uma comis-
são de inquérito para apurar as 
causas da fuga dos reclusos, 
mas o Canal de Moçambique 
apurou que esta teria sido pro-
gramada para permitir o abate 
de um recluso de nome Pasco-
al Ernesto, que está detido na 
penitenciária desde Novembro 
do ano passado, sendo fonte 
de informação estratégica so-

bre desvio de milhões de me-
ticais no município da Maxixe.

Pascoal Ernesto é tido como 
chave de informação privile-
giada de como foram desvia-
dos pouco mais de um milhão 
e meio de meticais no municí-
pio da Maxixe, num processo 
entregue ao Ministério Públi-
co pelo Gabinete Provincial de 
Combate à Corrupção depois 
de estarem reunidas todas as 
provas onde se acusam dois di-
rigentes seniores da edilidade.

Pascoal Ernesto está deti-
do há onze meses sem ain-
da ser ouvido pela Polícia de 
Investigação Criminal e nem 
pelo Ministério Público. O 
processo em causa leva o nú-
mero 177/10. Pascoal teria 
recebido de dirigente munici-

pal de Maxixe uma proposta 
monetária de 600.000,00Mt, 
caso vá mentir no julgamen-
to, onde seria julgado com os 
restantes réus do processo de 
desvio de fundos municipais.

Tendo recusado a men-
tir em tribunal, organizou-
-se uma hipotética fuga que 
iria terminar com o abate do 
mesmo, mas este permaneceu 
na cela enquanto outras deze-
nas de reclusos se evadiam.

Sobe número de reclusos 
mortos

No dia da fuga dos reclusos, 
um morreu no confronto com 
a Força de Intervenção Rápi-
da (FIR), juntamente com um 
funcionário da procuradoria 

de nome Sérgio Vitorino, que 
havia sido raptado pelos re-
clusos e forçado a fugir com 
eles para tirá-los da cidade.

Mas já no Hospital Provin-
cial de Inhambane para onde 
foram evacuados os cerca de 
cinco reclusos gravemente fe-
ridos, um perdeu a vida na en-
fermaria onde recebia cuida-
dos médicos e outro perdeu a 
vida na cela disciplinar daque-
la penitenciária, totalizando 
assim três mortos dos reclusos.

Na manhã de segunda-fei-
ra, a Reportagem do Canal 
de Moçambique tentou, sem 
sucessos, visitar os reclusos 
que se encontram no Hospi-
tal Provincial de Inhamba-
ne. Os guardas prisionais lá 
instalados não permitiram 

a visita, alegando “ques-
tões técnico-profissionais”.

Director da cadeia confirma 
mortes

Em contacto com o Canal 
de Moçambique, o direc-
tor da Cadeia Provincial de 
Inhambane, Mário Malige, 
confirmou a morte de mais 
reclusos e negou que deu or-
dens para proibir a entrada de 
pessoas que possam visitar 
os reclusos que se encontram 
em tratamento no Hospital 
Provincial de Inhambane.

“De facto, o número de mor-
tes totaliza três reclusos e um 
funcionário da Justiça que 

Fuga premeditada para abater recluso 
com informação estratégica

(Continua na página seguinte)
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Agostinho Trinta, governador da província de Inhambane

responde pelo nome de Sérgio 
Vitorino, que foi baleado pelos 
reclusos tendo estado grave 
não resistiu e acabou perdendo 
a vida no Hospital Provincial, 
na madrugada desta segunda-
-feira”, disse Mário Malige.

Governador manda criar 
equipa de inquérito

Fontes do Governo da pro-
víncia de Inhambane disseram 
à Reportagem do Canal de 
Moçambique que o governa-
dor da província de Inhamba-
ne, Agostinho Trinta, mandou 

criar uma equipe multi-secto-
rial de inquérito para investi-
gar as circunstâncias em que 
os reclusos se evadiram das 
celas em plena luz do dia.

A equipa de inquérito ainda 
não foi anunciada oficialmen-
te, mas o Canal de Moçam-
bique apurou que farão parte 
do inquérito parte de funcio-
nário da Direcção Provincial 
da Justiça, da Polícia de In-
vestigação Criminal (PIC), 
devendo serem integrados 
por membros da Liga dos Di-
reitos Humanos (LDM) e a 
Fórum da Sociedade Civil.

Em comunicado de Impren-
sa enviado ao Canal de Mo-
çambique no passado dia 24, 
o Governo descreve a fuga 
dos reclusos dos seguintes ter-
mos: “O Ministério da Justiça 
comunica que na sequência 
da evasão de 63 reclusos in-
ternados na Cadeia Provin-
cial de Inhambane, por volta 
das 10:30 horas do último 
domingo, dia 23 de Junho de 
2013, a cidade de Inhambane 
viveu momentos de pânico. 

Para lograr os seus inten-
tos, os reclusos neutralizaram 
um guarda de segurança da 
penitenciária, a quem arran-
caram arma de tipo Pistola, 
com a qual golpearam-no na 
cabeça, enquanto outros re-
clusos estavam arrombar o 
Cacifo que continha cinco (5) 

armas, tendo se apoderado de 
três (3) de tipo AKM 47, ar-
mas que depois viriam a ser 
utilizadas no assalto a diver-
sas viaturas, na tentativa de 
sair da cidade de Inhambane. 

Na fuga os evadidos usaram 
4 viaturas forçadas de singula-
res, uma das quais pertencente 
a funcionário da Procuradoria 
Provincial, que em vida res-
pondia pelo nome de Sérgio 
Vitorino Mário, cuja viatura 
capotou, tendo este funcio-
nário perdido a vida no local. 

E na troca de tiros entre os 
fugitivos e a polícia foi atin-
gido mortalmente, um reclu-
so, que em vida respondia 
pelo nome de Adérito Arnal-
do João Banze, detido, de 
35 anos de idade, Pedreiro 
e residente na Matola 700, 
acusado de crime de furto. 

Na sequência das opera-
ções de busca coordenadas 
pela FIR (Força de Interven-
ção Rápida), dos 63 fugiti-
vos foram, até ao momento, 
recapturados 24 reclusos, 
estando ainda a monte 39”.

Recapturados

No final da sessão extraor-
dinária do Conselho de Mi-
nistros, esta segunda-feira, 
o vice-ministro da Justiça 
e porta-voz do órgão disse 
que já haviam sido recaptu-
rados 33 reclusos foragidos 
em Inhambane, mas no mes-
mo dia o director da Cadeia 
Provincial de Inhambane, 
Mário Malige, disse que o 
total de recapturados era até 
ao mesmo dia de 36 reclusos. 
(Canal de Moçambique)

Versão do Governo

Sandra Mário, irmã mais 
velha de Joaquim Mário, que 
perdeu a vida no confronto 
com a FIR após a fuga disse 
que o Governo é responsá-

vel pela forma lamentável 
como o seu irmão morreu.

“Quando tínhamos as visi-
tas, eram feitas de quinze em 
quinze dias só para uma hora 
de tempo, e o meu irmão 
sempre lamentava dos maus 
tratos que eram sujeitos com 
os guardas da cadeia,” disse.

 “A menos de um mês o 
meu irmão disse-me que 
passou cinco dias na cela 
disciplinar sem roupa e sem 
direito a três refeições diá-
rias, o motivo foi ter negado 
beber cinco litros de água 
sem parar”, explicou Sandra 
ao Canal de Moçambique.

Familiar de recluso morto 
descreve sofrimento do 

seu irmão na cadeia

(Continuação da página anterior)
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  André Mulungo

Para a maioria dos moradores 
do lado pobre do luxuoso bair-
ro da Costa do Sol, o mar é a 
única fonte de sobrevivência. 
É do mar que se tira o susten-
to das famílias. Mas para as 
famílias dos sete pescadores 
que no dia 06 de Junho corren-
te partiram para o mar e nunca 
mais voltaram, o mar estará 
sempre relacionado à morte. 

Depois do naufrágio de 07 
de Junho, a Reportagem do 
Canal de Moçambique desceu 
ao mar para ver como as cen-
tenas de pescadores trabalham.

Os barcos são de fabrico se-
mi-industrial, os motores na sua 
maioria usados e recondiciona-
dos; os pescadores lançam-se ao 
mar desprovidos de equipamen-
tos de segurança como salva-
-vidas, rádios de comunicação 
com a terra e sinais luminosos. 
Na sua maioria jovens, os pes-

cadores não possuem experi-
ência de trabalho e às vezes se 
fazem ao mar “embriagados e 
com álcool”, afirma Benjamim 
Panguana, secretário do bairro.

Por outro lado, o Estado não 
tem capacidade de garantir o 
resgate dos pescadores em caso 
de acidente no mar. O exemplo 
disso é o caso recente de 07 de 
Junho. Os pescadores foram 
responsáveis pela busca dos 
corpos dos seus colegas en-
quanto o Serviço Nacional de 
Salvação Pública dizia “não ter 
tido conhecimento” do inciden-
te, segundo David Cumbana.

Para piorar a desgraça das 
famílias, os pescadores traba-
lham sem contratos, não haven-
do por isso quem velar pelos 
filhos em caso de infortúnio.

O naufrágio que matou sete 
pescadores desgraçou as fa-
mílias das vítimas, abalou os 
colegas e o País, mas não foi o 
suficiente para afastar os pesca-

dores do mar nem levar à melho-
ria das condições de trabalho. 

Não há medidas de segurança

Rafael Pacule, presiden-
te do Conselho Comunitário 
dos Pescadores da Costa do 

Sol, diz que “falamos sem-
pre, mas os pescadores são os 
primeiros a reclamar que não 
podem ficar em casa, ‘porque 
não posso morrer à fome’”.

Para Rafael Pacule, o grande 
dilema reside no facto de “al-
gumas pessoas fazerem-se ao 
mar mesmo sem saber nadar”. 

Operam no bairro dos Pesca-
dores cerca de 375 embarcações 
só para a captura de magumba 
e outros tantos para a captura 
de camarão e outros mariscos. 

Enquanto não se acatar e se-
guir as recomendações das au-
toridades marítimas, sobretudo 
saber nadar, possuir salva-vidas 
e evitar fazer-se ao mar nos 
dias de mau tempo, o perigo 
de se repetir incidentes como 
o de 08 de Julho é permanente.

Falta regulação da pesca

Benjamim Panguana, secre-
tário do bairro da Costa do Sol, 

diz que falta alguém que regule 
a actividade pesqueira naquela 
parcela do País. “As pessoas não 
respeitam as regras”.  Panguana 
conta que há pescadores que se 
fazem ao mar sob efeito de álco-
ol, para além de que alguns vão 
trabalhar com álcool nos barcos.

O mar que traz a vida e a… morte!
O naufrágio de 07 de Junho que matou sete pessoas é consequência natural das condições 

precárias em que trabalham centenas de pescadores. Na Costa do Sol, os homens lançam-se ao 
mar sem qualquer medida de segurança. As embarcações não são equipadas de salva-vidas 

nem de instrumentos de comunicação para, em caso de perigo, pedir-se socorro.

Rafael Pacule Benjamim Panguana
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A embarcação que naufra-
gou, propriedade de Alfredo 
Pacule, fez-se ao mar na noite 
do dia 06 de Junho com sete 
pescadores. O excesso de car-
ga e o súbito mau tempo são as 
principais causas do naufrágio, 
segundo revelou ao Canal de 
Moçambique o proprietário da 
embarcação, Alfredo Pacule.

O dono do barco conta que, 
estando no mar, os pescadores 
informaram que “tinham boa 
quantidade de magumba, e que 
“precisavam de mais combustí-
vel para atracarem com sucesso”.  

Alfredo Pacule não chegou 
a levar o combustível para os 
pescadores porque perdeu a co-
municação com a embarcação. 

“Estranhamente, a dada al-
tura quando começou o mau 
tempo não mais conseguia co-

Depois de confirmado o de-
sastre e achado o primeiro cor-
po, seguiram-se dias difíceis de 
buscas pelos corpos. Durante 
aproximadamente seis dias, 
com ajuda de familiares e al-
gumas instituições ligadas à 
pesca, trabalhou-se no sentido 
de resgatar os restantes corpos. 
Durante as buscas eram postas 
a circular no mar três embarca-
ções, do dono do barco que nau-
fragou. Os barcos não tinham 
nenhum equipamento especia-
lizado para as buscas de corpos.

As vítimas do naufrágio são 
jovens que trabalhavam em for-
ma de biscate nas embarcações 
de Alfredo Pacule. Não possu-
íam vínculo contratual com o 
dono dos barcos. Ganhavam 
diariamente em função da pro-
dução, o que não garante nenhu-
ma indemnização às famílias.

Almeida Sitoe era casado e 

municar com eles. “Foi nessa 
hora que a tragédia aconteceu”.

A confirmação de que o bar-
co tinha naufragado veio ao 
cair da tarde do dia 07 de Ju-
nho quando durante a procura 
do barco de Geraldo Pacule 
(n.r.: outro barco do irmão de 
Alfredo Pacule que naufragou 
no mar e os pescadores pedi-
ram socorro), viu-se um corpo, 
reconhecido como de Ansel-
mo Takidir, já  sem vida, tendo 
sido  imediatamente evacuado.

Takidir é um dos sete pes-
cadores que estava no barco 
de Alfredo Pacule, que partira 
na noite anterior para a pesca.

Pacule é dono de quatro 
embarcações, todas de pes-
ca de magumba. Reside no 
bairro dos Pescadores e traba-
lha na área desde a infância. 

O Serviço Nacional de Sal-
vação Pública (SENSAP), atra-
vés do seu porta-voz, David 
Cumbana, disse ao Canal de 
Moçambique que “não toma-
mos conhecimento do caso”, 
cabendo o trabalho das buscas 
ao proprietário da embarcação.

Familiares, amigos e al-
gumas instituições ligadas à 
pesca sensibilizados com o 
sucedido prestaram assistên-
cia ao dono da embarcação.

Foram necessários apro-
ximadamente 1080 litros de 

pai de quatro filhos;
Humberto Américo, casado;
Paulo Luís, casado e pai de 

um filho;
Anselmo Takidir, casado; 
José Orlando, Fernando Run-

go, Pedro Manuel, solteiros. 
Dos sete, dois trabalhavam 

na empresa há anos. O mestre 
da embarcação, Almeida Sitoe, 

É presidente do Conselho de 
Pescadores da Costa do Sol.

 “Já vi e ouvi falar de mui-
tos naufrágios, mas este di-
ficilmente ir-se-á apagar 
da minha memória”, diz.

Pacule diz que na sua empresa 
trabalham cerca de 30 trabalha-
dores, entre marinheiros e outros. 

Outro naufrágio no 
mesmo dia

Na madrugada do mesmo 
dia em que sete pescadores 
perderam a vida, outra embar-
cação do irmão mais novo de 
Alfredo Pacule, de nome Ge-
raldo Pacule, naufragou por 
excesso de carga, mas o pior 
não aconteceu devido ao rápi-
do socorro de uma embarca-
ção que estava nas imediações.

combustível durante seis dias 
de busca pelo mar, enquanto à 
beira do mar viaturas faziam 
igualmente buscas na esperan-
ça de encontrar corpos atira-
dos pelas ondas para a costa.

“Recebemos apoio da Admi-
nistração Marítima com 70 li-
tros de combustível; A Direcção 
Nacional das Pescas ofereceu-
-nos 100 litros de combustível 
e o Instituto de Desenvolvi-
mento de Pescas de Pequena 
Escala (IDPPE) deu-nos 120 
litros”, disse Alfredo Pacule.

tinha mais de 10 anos de traba-
lho e Humberto Américo com 
aproximadamente quatro anos 
de trabalho na mesma empresa.

Os demais eram bisca-
teiros. Alguns foram recru-
tados no mesmo dia, uma 
vez que a remuneração é di-
ária mediante a produção.

 - Marta João, viúva

Marta João, viúva de Pau-
lo Luís, aceitou falar ao Ca-
nal de Moçambique sobre a 
perda do seu marido. “Não 
sei o que será da minha vida 
de agora em diante, porque 
o meu marido é que cuida-
va de mim e do nosso filho.

Paulo Luís não possuía vín-

 - Lídia Manhiça, mãe de 
Almeida Sitoe

Lídia Manhiça, mãe de 
Almeida Sitoe, mestre da 
embarcação que naufragou, 
diz que pretende saber que 
futuro espera aos quatro ne-
tos que o seu filho deixou. 
“Qual é o futuro da mulher e 
dos quatro filhos que Almei-
da deixou?”, questiona Lí-
dia Manhiça em declarações 
ao Canal de Moçambique.

Almeida é dos dois que pos-
suía contrato de trabalho com 

“A actividade aqui não é feita 
por contratos. Todos trabalham 
como eventuais. Espero que eles 
também me entendam, foi um 
incidente. Fui até onde podia”, 
diz Alfredo Pacule quando ques-
tionado se iria dar alguma assis-
tência aos familiares das vítimas 
que morreram ao seu serviço.

Pacule diz reconhecer que 
“nada se compara a uma 
vida”, mas explica que “os 
gastos (com as buscas e fu-
nerais) foram enormes, que 
rondam os 200 mil meticais”.

É complicado “assumir as 

culo laboral com o dono da 
embarcação. Marta disse que 
tem vontade de aproximar 
ao dono do barco para saber 
“o que pensa de mim e do fi-
lho”, mas diz que “tem receio”

“Aqui em casa não há 
outro homem que o faça 
isso por mim. Não sei qual 
é a posição dos familia-
res do meu marido”, disse.

o dono da embarcação, com 
quem trabalhava há 10 anos. 
A mãe do finado diz que o 
proprietário do barco deve al-
guma explicação aos familia-
res sobre o desfecho do caso. 

“Estava à espera de se lo-
calizarem os restantes corpos 
para depois me reunir com 
os meus familiares no sen-
tido de se decidir se vamos 
ou não ter com ele”, contou.

Almeida Sitoe vivia ma-
ritalmente à sensivelmente 
três meses e é pai de qua-
tro filhos de mãe diferentes.

responsabilidades com os fa-
miliares, porque os finados 
recebiam diariamente conso-
ante a produção”, explicou.

Ficamos a saber que em dias 
de muita produção e com bom 
poder de compra, os pescado-
res facturam no mínimo 1000 
a 1.500 Mt, mas dias há em 
que voltam do mesmo jeito 
que se fizeram ao mar, caben-
do ao patronato comprar com-
bustível para o dia seguinte.  

A época mais difícil na pes-
ca da magumba, segundo os 
pescadores, é o inverno, onde 
chegam a levar dois dias no 
mar, às vezes para voltarem 
sem uma magumba sequer.

Já no verão, principalmente 
de Dezembro a Maio, o traba-
lho é mais suave, levando entre 
cinco a dez horas quase sem-
pre com boa captura e produ-
ção. (Canal de Moçambique) 

O naufrágio

As buscas sem bombeiros 

“Não sei o que será da 
minha vida”

Depoimento das famílias 

“Que futuro para a viúva 
e os filhos?”

Irá o patronato ajudar as 
famílias das vítimas?

Vítimas não possuíam vínculo laboral 
com o dono da embarcação

Passam quase 20 dias desde 
o naufrágio da Costa do Sol 
e a família de Pedro Manuel 
ainda continua à sua espera. 
Há certeza absoluta de que o 
jovem de 23 anos não volta-

rá com vida, mas para os pais, 
poder enterrar o corpo do filho 
é o mínimo que os dê sossego.

Com poucas esperanças de 
encontrar o corpo, continuam 
as buscas pelo último corpo do 

pescador até aqui desaparecido. 

A família de Pedro Ma-
nuel assume praticamente a 
morte do filho, mas sonha 
em poder ver o seu corpo.

Família ainda aguarda pelo corpo 
de Pedro Manuel
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Embora seja maquiavélica, a 
declaração do presidente da Repú-
blica de Moçambique, Armando 
Guebuza, contém duas verdades 
inegáveis que, provavelmente, 
o seu autor não teve em mente, 
quando assim se pronunciou no 
dia 6 de Junho do ano em cur-
so, na Correia do Sul, quando 
foi interpelado pelos jornalistas 
acerca da greve dos profissio-
nais de saúde que tinha inicia-
do no dia 20 de Maio de 2013.

De facto, a riqueza de um Esta-
do, como a riqueza de uma família 
não é fruto do acaso. O chefe de 
família que pretende criar rique-
za para a própria família deve 
dotar-se da arte da racionalização 
das entradas e das despesas: não 
se pode permitir, por exemplo, 
de fazer gastos superiores ao seu 
vencimento; não se pode permitir 
de contrair dívidas para sustentar 
vícios e caprichos; não pode aban-
donar-se irresponsavelmente ao 
supérfluo e deve, pelo contrário, 
cultivar o hábito de transparência 
na administração e na contabilida-
de dos bens da família. Portanto, 
a primeira verdade encelada na 
astuta declaração do presiden-
te moçambicano é precisamente 
esta: um Estado fundado sobre 
uma administração do tipo neopa-
trimonial – onde a classe dirigente 
se atribui vencimentos despropor-
cionalmente muito mais altos em 
relação à economia do País; onde 
a classe dirigente se distingue pelo 
esbanjamento dos recursos econó-
micos em regalias e gastos desne-
cessários - pode (como acontece 
em Moçambique) criar ricos, mas 
não poderá nunca criar riqueza. 
Este tipo de administração não 
é capaz de criar riqueza nacional 
porque as entradas que deveriam 
servir para a formação do capital 
humano, para o desenvolvimento 
do sector sanitário, para a criação 
de empregos, etc., são sistemati-
camente drenadas para alimentar 
o aparato neopatrimonial. Já que 
o poder do tipo neopatrimonial é, 
simultaneamente, consequência 
e causa da ilegitimidade do seu 
detentor, este precisa, constante-
mente, de enormes quantidades de 
recursos económicos e humanos 

para perpetuar o seu controlo eco-
nómico, político e social a todos 
os níveis. Em Moçambique, além 
dos recursos que são sistemati-
camente drenados para financiar 
a vastíssima rede dos interesses 
económicos do presidente e da 
sua família, muitos outros recur-
sos nacionais são drenados para 
financiar os interesses privados e 
as regalias dos membros mais in-
fluentes do partido. Além destas 
duas válvulas, os recursos econó-
micos do Estado moçambicano 
são ulteriormente drenados para 
aplacar o poder legislativo e o 
poder judiciário. No aparato com-
plexivo da administração pública 
moçambicana, estes dois poderes 
foram, de facto ou de jure, com-
pletamente castrados pelo poder 
executivo. Mas, reconhecendo-
-lhes una latente capacidade para 
«furar o esquema», o poder exe-
cutivo e o partido procuraram 
sempre apaziguá-los com venci-
mentos altos e muitas regalias. 

Na lógica interna de uma admi-
nistração de tipo neopatrimonial, o 
circuito dos privilegiados que, em 
troca dos privilégios recebidos, ga-
rantem a continuidade do sistema, 
aumenta constantemente o custo 
da compensação pelos serviços 
que prestam ao governo neopatri-
monial. De facto, na Carta Aberta 
ao Excelentíssimo Senhor Presi-
dente da República de Moçam-
bique – subscrita por mais de 80 
médicos especialistas, fundadores 
dos Serviços Nacionais de Saúde e 
membros da Associação dos Mé-
dicos Moçambicanos (AMM), tor-
nada pública no dia 4 de Junho de 
2013 - lê-se que «o orçamento do 
Estado para a Saúde, no decurso 
dos últimos seis ou sete anos, di-
minuiu em cerca de 50 por cento, 
em alguns outros sectores, de mui-
to menor relevância social aumen-
tou em 10 vezes, 1000 por cento». 
Estes outros sectores de «muito 
menor relevância» são, de facto, 
de uma imprescindível relevância 
para a perpetuidade do sistema. 
São eles que sustentam o sistema. 

Para colmar a diferença existen-
te entre o custo sempre crescente 
da perpetuidade do poder cliente-
lar e os limitados recursos nacio-
nais disponíveis, o Governo da 

Frelimo activou também, já desde 
há muito tempo, o sistema de dre-
nagem dos financiamentos prove-
nientes dos programas de ajudas 
humanitárias e dos empréstimos 
provenientes dos Países aliados, 
dos bancos privados e das Insti-
tuições Financeiras Internacionais 
– destinados para impulsionar o 
desenvolvimento ou para socorrer 
as vítimas das calamidades natu-
rais – para financiar interesses pri-
vados da nomenclatura do partido 
no governo e custear as regalias 
daqueles que têm o poder oculto 
de minar a estabilidade do sistema 
com a sua simples recusa de cola-
boração. De facto, não existe - e 
não pode existir nenhum País no 
mundo – que seja capaz de criar 
riqueza nacional, com uma admi-
nistração pública desta natureza. 
Moçambique é, de facto, pobre e 
continuará pobre ainda por muitos 
anos porque mesmo as futuras ge-
rações devem continuar a pagar a 
dívida externa contraída hoje, não 
para financiar o desenvolvimento 
do País, mas para financiar os inte-
resses económicos do presidente, 
da sua família, dos membros da 
seu circuito e alimentar os vícios 
e caprichos da rede dos cúmplices. 

A segunda verdade involunta-
riamente declarada por Armando 
Guebuza é que os recursos na-
cionais não são – nunca foram e 
não poderão nunca legitimamente 
ser – propriedade privada do pre-
sidente, do partido Frelimo ou de 
quem quer que seja. Os recursos 
nacionais são, por direito natural, 
propriedade de todos os moçam-
bicanos e o único vínculo que ex-
plica a relação de obediência entre 
os governados e os governantes 
é o acto eleitoral, através do qual 
os governados confiaram aos go-
vernantes a administração do bem 
que tem come único proprietário 
a inteira comunidade e, com esse 
acto, o presidente e o seu Gover-
no comprometeram-se a instaurar 
uma administração pública que 
seja do interesse da comunidade 
na sua totalidade e não das par-
tes. Nisto se funda a legitimidade 
do presidente, do seu executi-
vo e daqueles que fazem as leis. 

Despojada do seu significado 
maquiavélico, e conferindo-lhe 

o seu significado autêntico, a de-
claração de Guebuza reconhece 
que os recursos nacionais «devem 
ser distribuídos por todos os mo-
çambicanos». Ora, já que olhando 
para a realidade não é o que está 
a acontecer no terreno, o chefe do 
Governo moçambicano e presi-
dente do partido no governo ad-
mite, implicitamente, ter falido na 
Missão que o eleitorado moçambi-
cano lhe tinha confiado através do 
processo de votação, no ano 2009. 

Ora, não obstante Guebuza re-
conheça honestamente que ele e o 
seu partido traíram a confiança dos 
moçambicanos e romperam o vín-
culo estabelecido entre os gover-
nados e os governantes, no seu de-
senho maquiavélico, não só quer 
manter as ilegítimas conquistas até 
aqui feitas, mas quer também au-
mentar o seu poder e influência no 
partido e no sector público. Se o 
reconhecimento da má gestão dos 
bens públicos protagonizada pelo 
seu Governo e pelo seu partido 
fosse acompanhado pela vontade 
política de mudar este estado de 
coisas, então, durante a sua visita 
ao Hospital Central, no dia 9 de 
Junho de 2013 - vigésimo dia da 
greve – o chefe do Estado, em vez 
do discurso demagógico que pro-
feriu, teria, por exemplo, apresen-
tado um anteprojecto de reforma 
do sector público, que visasse eli-
minar as despesas faraónicas inú-
teis do seu executivo e da classe 
dirigente do partido, e fosse capaz 
de promover a transparência e a 
responsabilização na administra-
ção pública. Pelo contrário, Gue-
buza, hábil, como sempre foi o seu 
partido no uso do instrumento de 
desinformação, dividiu os profis-
sionais de Saúde entre os «que se 
preocupam com os doentes e os 
que não dão importância à vida hu-
mana e dos seus compatriotas». O 
discurso proferido pelo presidente 
da República naquela ocasião con-
tinha já o maquiavélico plano de 
acção que o Governo tinha formu-
lado para sufocar a greve: além do 
instrumento da repreensão e inti-
midação, com o seu discurso de-
magógico, o presidente apostava 
no instrumento da desinformação 
finalizada a dividir e/para fragili-
zar os grevistas. De facto, dividin-

do os profissionais de Saúde entre 
aqueles «que se preocupam […] 
com os doentes» e aqueles que 
«não dão tanta importância à vida 
humana», o presidente deixou cla-
ro que o seu Governo iria ocupar-
-se só daqueles que, embora sob 
condições injustamente precárias, 
estavam dispostos a «engolir sa-
pos» e quem não estivesse dispos-
to a aceitar este estado de coisas 
seria automaticamente «podado». 
No seu discurso da desconvoca-
ção da greve, proferido no dia 15 
de Junho, o presidente da AMM, 
Dr. Jorge Arroz, revela ter perce-
bido muito bem a mensagem do 
PR e temendo, justamente, ver a 
multidão dos seus colegas a ser 
sacrificados no altar da crueldade 
do Governo de Guebuza – sem po-
der contar com a protecção judici-
ária – decidiu suspender a greve 
alegando, como tinha sugerido o 
“Boss”, o «respeito pela dor e so-
frimento do povo solidário». Em 
outras palavras, o Dr Arroz e to-
dos os grevistas perceberam que o 
Governo que vinha já violando os 
seus direitos laborais, não se im-
portava – e já tinha posto o aparato 
da «máquina» em acção – de vio-
lar também o seu direito á greve. 

A táctica adoptada pelo Go-
verno de Guebuza para sufocar a 
greve dos profissionais de Saúde 
constitui uma gravíssima violação 
de uma das principais regras e fun-
damentos da democracia. É verda-
de que o primeiro requisito para 
que um Governo se chame demo-
crático é que tenha sido eleito por 
um sufrágio universal dos que têm 
direito. Mas é também verdade 
que num País que se diz democrá-
tico as opiniões devem ser livres, 
isto é, formadas livremente e não 
patrocinadas nem sugeridas pelo 
governo através do instrumento 
da demagogia ou da intimidação.  

De facto, o uso do instrumento 
da desinformação demagógica na 
questão da greve dos profissio-
nais de Saúde, foi paralelamente 
combinado com o uso massivo 
do instrumento da repreensão e 
intimidação activado com o es-
pancamento e detenção dos enfer-

(Continua na página seguinte)

«Este País é pobre e o pouco que temos… temos que distribuir por todos 
os moçambicanos» (Armando Guebuza)

O fim da greve dos profissionais de 
saúde poderá ser o fim do direito à greve
Por: Alfredo Manhiça
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meiros no Distrito de Magude; e 
foi ganhando consistência com a 
detenção, durante quatro horas, do 
presidente da AMM, Dr. Arroz, na 
noite do dia 26 de Maio de 2013; 
a intimação a prestar declarações 
no Comando da Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM) da 
cidade de Maputo do represen-
tante da Comissão dos Profissio-
nais de Saúde Unidos (CPSU), 
Adolfo Bau; a exoneração do 
director distrital e Médico-chefe 
de Ribáuè; e a intimação de pelo 
menos 18 funcionários do Centro 
de Saúde de Xipamanine, para 
responder a processos disciplina-
res no âmbito da greve laboral. 

Analisando este quadro de 
acontecimentos, faz pensar que 
Moçambique já deixou de ser uma 
sociedade política e está exacta-
mente naquilo que o filósofo in-
glês e teórico do Estado moderno 
do século XVII, John Locke, cha-
mou de «estado de guerra». Se-
gundo Locke, se instaura o «esta-
do de guerra» quando um homem 
exerce ilegitimamente o poder 
da força sobre um outro homem.

O modo como terminou a 
«aventura» dos profissionais de 
Saúde, poderá marcar, não só o 
fim das reivindicações no sector 
de Saúde, mas também um fim 
absoluto do direito em si mesmo 
de fazer a greve em Moçambique. 
Se assim fosse, o autoritarismo da 
Frelimo de Guebuza sairia fortifi-
cado e o seu neopatrimonialismo 
consolidado. De facto, enquanto 
os outros profissionais do sector 
público – principalmente os pro-
fessores e a Polícia, e cada um 
dos moçambicanos – preferirem 
a táctica do «Free Rider», a pos-
sibilidade que o instrumento da 
greve continue a ser utilizado para 
induzir o Governo de Guebuza a 
redimensionar o seu modo de ad-
ministrar o bem comum é remota. 
De origem económica, no âmbito 
político se chama «Free Rider» o 
individuo ou grupo de indivíduos 
que se subtrai do dever de supor-
tar os custos necessários de um 
determinado benefício público 
que requer a participação de to-
dos e espera poder «colher onde 
não semeou», beneficiando-se 
efectivamente dos frutos resul-
tantes da participação dos demais.  

Para obrigar o governo neopa-
trimonial de Guebuza a sentar-
-se à mesa das negociações com 
os profissionais de Saúde, numa 
condição de equilíbrio de forças, 
era necessário que os outros prin-
cipais sectores públicos como a 
Educação, a Polícia, os agentes 
de segurança e outros pequenos 
sectores públicos abandonassem 
a táctica da «boleia» - do «Free 
Rider» e arregaçassem as mangas 
para protestar publicamente con-
tra o ilegítimo governo autoritário 
e arrogante de Guebuza porque, 

como diz o teórico inglês do Es-
tado moderno, «todo aquele que 
no exercício da autoridade que 
lhe foi conferida [pelo povo] ex-
cede o poder a ele conferido pela 
lei, e faz uso da força que ele tem 
sob o seu comando para conspirar 
contra os seus súbditos o que a lei 
não lhe permite, deixa automati-
camente de ser um magistrado e, 
agindo sem autoridade pode ser 
oposto, como qualquer outro ho-
mem que com a força viola o di-
reito de outrem» (II Tratado, 202). 

É bem sabido que o sector da 
Educação é o mais partidariza-
do. Mas precisamente ali onde a 
opressão é maior, a vontade de li-
bertar-se devia fazer-se sentir com 
proporção ainda maior. Se os do-
centes não tivessem a intenção de 
aderir à greve porque, de qualquer 
modo, eles também, tiram certos 
benefícios do corrupto sistema 
administrativo de Guebuza, então 
seriam os estudantes a promove-la 
porque são eles que todos os dias 
aturam professores desmotivados, 
preocupados, não a melhorar a pró-
pria prestação académica, mas a 
caçar subornos e, é a eles (os estu-
dantes) que no fim de cada percur-
so académico se atribui um pedaço 
de papel sem competências cor-
respondentes, porque os recursos 
económicos nacionais e as ajudas 
externas destinadas a melhorar as 
condições do ensino são sistema-
ticamente drenados para sustentar 
os filhos da classe dirigente, que 
estudam nas escolas e universi-
dades mais «chiques» no exterior. 

Sabe-se igualmente que a Força 
da Intervenção Rápida (FIR) foi 
criada como um instrumento ma-
leável nas mãos do presidente da 
República para vigiar e «discipli-
nar» a acção da PRM e dos outros 
agentes da segurança. E por isso, 
torna-se difícil qualquer decisão 
autónoma, sobretudo uma pro-
testa, da parte da Polícia porque 
enquanto, por um lado, a ela foi 
confiada a dura e antipática missão 
de sufocar a contestação popular, 
por outro lado, ela mesma (a Po-
lícia) é controlada e disciplinada 
pela FIR. Mas, aqui também, já 
que a instrumentalização é maior, 
o NÃO devia também ser pro-
nunciado com letras maiúsculas.

Na sua totalidade, o sector pú-
blico deve ser capaz de exprimir 
o seu NÃO a tratamento desigual, 
e exigir que o governo aplique a 
regra democrática de igual trata-
mento para indivíduos iguais e tra-
tamento diferente para indivíduos 
diferentes. O que os profissionais 
de Saúde protestam é um diferente 
reconhecimento para um igual mé-
rito e igual capacidade. O que eles 
exigem é um igual reconhecimen-
to por igual mérito e igual capaci-
dade, que é também igual oportu-
nidade para tornar-se desiguais. 
De facto, não existe nenhum argu-
mento plausível que possa justifi-

car a diferença de reconhecimento 
entre a classe dos médicos e a dos 
magistrados. A única explicação 
desta diferença é que os magistra-
dos são sistematicamente solicita-
dos a manipular a lei para encobrir 
a corrupção ao alto nível e para 
garantir a impunidade da nomen-
clatura do partido ou das outras 
pessoas influentes. Contrariamen-
te, os médicos nunca são solicita-
dos para prestar nenhum serviço 
a favor da classe dirigente porque 
esta, os membros das suas famílias 
e os «big men» do País recebem a 
sua assistência médica nos hospi-
tais da África do Sul e se o caso for 
grave são transferidos para Portu-
gal. Os médicos moçambicanos 
servem só para prestar assistência 
aos moçambicanos da segunda 
classe, e estes, embora paguem o 
imposto, não têm nenhum direito 
a serviços sanitários melhorados. 

O braço de ferro com o qual a 
Frelimo de Guebuza afrontou a 
questão da greve dos profissionais 
de Saúde pode e deve ser integra-
do no contexto do punho de ferro 
com o qual aborda muitas outras 
questões cruciais: a questão da in-
dicação do candidato do partido à 
presidência da República para as 
eleições de 2014 e a questão das 
negociações com a Renamo. A 
táctica de «ganhar tempo» que ca-
racteriza o modo com que de Gue-
buza afronta estas duas questões 
faz pensar que exista um «mega 
plano» que visa dar una solução 
total a todas as questões penden-
tes: na impossibilidade de obter, 
através da via constitucional, o 
terceiro mandato, o mais provável 
é que a Frelimo de Guebuza esteja 
a preparar um «golpe de estado» 
que possa permitir-lhe a permane-
cer no poder mesmo depois do fim 
do presente mandato. O facto que a 
Renamo tenha insistido em várias 
ocasiões a dizer que «enquanto 
não houver ‘consenso politico’ no 
diálogo em curso, particularmente 
no ponto que tem a ver com o pro-
cesso eleitoral, definitivamente, o 
País não poderá acolher qualquer 
tipo de eleição neste e nos próxi-
mos anos», é suficiente para pensar 
que a Frelimo de Guebuza vai pro-
curar desfrutar esta posição da Re-
namo para perpetuar-se no poder 
e para subjugar a oposição interna 
do partido. De facto, Guebuza e o 
seu clube farão tudo para exibir o 
teatro das eleições, para poderem 
apresentar-se aos olhos da comu-
nidade internacional e da opinião 
pública pouco atenta, como um 
Governo comprometido com as 
regras democráticas e a regulari-
dade da realização das eleições e, 
com essa atitude, estarão também 
a obrigar a Renamo a disparar a 
primeira bala para impedir a sua 
realização. Tal impedimento será 
em seguida utilizado como pretex-
to para justificar o uso massivo da 
força militar que há mais de dois 

anos está a ser preparada para esta 
ocasião. Uma provável derrota da 
Renamo com a força das armas 
atribuiria à Frelimo de Guebuza 
uma prestigiosa vantagem sobre 
a oposição interna do partido e 
transformaria o Estado moçambi-
cano numa segunda Angola, onde 
– graças à vitória das armas sobre 
a UNITA de Jonas Savimbe - os 
recursos económicos e humanos 
do País são, praticamente, proprie-
dade privada do MPLA do presi-
dente José Eduardo dos Santos. 

De facto, a fase crucial do «pla-
no Guebuza» poderá, na verda-
de, vir a ser antecipado. Isto é, o 
reinício do conflito armado entre 
a Frelimo e a Renamo que im-
pediria a realização das eleições 
e prolongaria a presidência de 
Guebuza poderá iniciar a qual-
quer momento, muito antes da 
realização das eleições, quer au-
tárquicas quer gerais. Reagindo à 
acção administrativa do Governo 
de Guebuza, que visa aumentar o 
arsenal militar, a Renamo mostra-
-se igualmente preocupada com 
a aquisição do material bélico. O 
ataque, por homens armados, do 
Paiol das Forças Armadas da De-
fesa de Moçambique (FADM), na 
estrada de Inhaminga, Província 
de Sofala, e a consequente sub-
tracção de armamento ligeiro e 
pesado, realizados na madruga-
da do dia 17 de Junho de 2013, 
atribuídos à Renamo, poderiam 
encontrar a sua colocação dentro 
deste quadro de preparação de 
uma guerra doravante inevitável.

A propósito do progresso de 
toda a vicissitude política moçam-
bicana, o grande teórico italiano da 
democracia, o professor Giovanni 
Sartori, ensina que «Se o grito de 
guerra ‘todo o poder para nós’ não 
é convertido pelo princípio que 
ninguém deve ter todo o poder, en-
tão, destruímos um poder absoluto 
para substituí-lo por um outro». 
Não aconteça que os nossos liber-
tadores da colonização portugue-
sa tornem-se nossos opressores.  

A quem compete desfazer as ar-
timanhas da classe dirigente que 
periga a democracia?

O dever patriótico de salvar as 
conquistas do processo de demo-
cratização do País, aviado com a 
assinatura dos Acordos Gerais de 
Roma, recai em primeiro lugar 
a todos os dirigentes e membros 
influentes do partido Frelimo que 
ainda gozam de bom senso, e que 
já manifestaram em vários modos 
a sua desaprovação à actuação do 
actual chefe de Estado e presiden-
te do partido. Todavia, até aqui a 
desaprovação à actuação) do exe-
cutivo limitou-se a uma contesta-
ção de tipo «não colaboração» ou 
de tipo pronunciamentos isolados. 
È chegada a hora – antes que seja 
tarde – de passar à acções concre-

tas e do modo explícito. Os «ca-
maradas» não podem subtrair-se 
de assumir a responsabilidade do 
destino de Moçambique e sobre-
tudo nesta fase do «campeonato» 
em que a barca está à deriva. Não é 
agora que vão abandonar a barca. 
Os «camaradas» devem mostrar a 
mesma coragem que caracterizou 
os dirigentes seniores do Move-
ment for Multiparty Democracy 
(MMD), quando o presidente 
zambiano, Frederick Chiluba, co-
meçou a esboçar a manobra da 
revisão constitucional para que 
fosse legalmente autorizado a con-
correr para o terceiro mandato. 
Proveniente das organizações dos 
sindicatos e não das fileiras arma-
das como o presidente Guebuza, a 
única via que Chiluba podia seguir 
para procurar o terceiro manda-
to era aquela constitucional. Os 
membros seniores do MMD, os 
mesmos que nas eleições de 1991 
tinham ajudado Chiluba a derrubar 
o fundador do Estado zambiano, 
Kenneth Kauda, no curso dos anos 
2000 e 2001 opuseram-se catego-
ricamente à ideia do terceiro man-
dato. Quando o presidente Chiluba 
começou a exibir a musculatura 
para resolver o impasse, 59 depu-
tados do seu próprio partido (mais 
de ¾ do total), inclusivo o seu vi-
ce-presidente, assinaram um docu-
mento no qual comprometiam-se 
a impedir qualquer manobra que 
pudesse consenti-lo a concorrer 
para o terceiro mandato. Com esta 
atitude firme e livre de qualquer 
tentativa de fazer um jogo duplo 
(colocar um pé no território dos 
opositores e o outro pé no terri-
tório dos detentores do poder), os 
membros seniores do MMD salva-
ram o sistema democrático zam-
biano que ameaçava regredir de 
muitos passos. Que não apareçam, 
amanhã, alguns «camaradas» - 
quando o barco terá já afundado – 
a apresentar-se como membros da 
«Frelimo alternativa», diferentes 
da Frelimo de Guebuza, e a tentar 
convencer os moçambicanos que 
eles se opuseram sempre à mano-
bra diabólica de Guebuza. É hoje 
e não amanhã, de forma explícita 
e não implicitamente que os «ca-
maradas» que não concordam com 
o agir do Governo e dos dirigen-
tes do partido, devem denuncia-lo 
abertamente e propor alternativas 
que visam salvar o País do caus. 

A inércia dos «camaradas» 
pode ser prejudicial para o País. 
O seu silêncio pode obrigar as 
massas populares lideradas, pro-
vavelmente, por oportunistas, 
a procurar uma solução e nessa 
altura, além da destruição de vi-
das humanas e bens materiais, 
Moçambique estaria destinado a 
engrossar a lista dos Países como 
a Líbia e o Egipto, onde o fim 
do autoritarismo foi seguido por 
um período de instabilidade cró-
nica. (Canal de Moçambique)

(Continuação da página anterior)
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  André Mulungo

Poucos dias depois do retor-
no ao trabalho em decorrência 
da greve que durou 27 dias, a 
Associação Médica de Mo-
çambique (AMM)  pondera 
voltar a paralisar as activida-
des, caso o Governo não satis-
faça o caderno reivindicativo 
da classe.  Neste momento, os 
médicos  confessam estar com  
baixo índice motivacional.

Arroz falava semana finda 
em Maputo depois de o Go-
verno não olhar para o fac-
tor motivacional na “Saúde”.

Os índices motivacionais 
dos  médicos e outros  profis-
sionais de saúde  baixaram, 
depois que o “Governo igno-
rou as exigências da classe” e 
“continua a intimidar e a cortar 
injustamente salários aos profis-
sionais de saúde”, disse Arroz.

Segundo Jorge Arroz, o País 
poderá assistir a uma terceira 
greve, caso se esgotem as ma-
nobras de diálogo, com todos os 
intervenientes, conducentes à re-
solução dos problemas da classe.

“Agora não se pensa na gre-
ve, mas se for o último recurso 
legal para fazer valer a nos-
sa causa poderá acontecer”.

A suspensão da greve e o re-
torno às actividades foi, segun-
do AMM, um acto deliberado, 
tudo a pensar nos moçambica-
nos e neste momento “estamos 
à espera de uma  reflexão por 
parte do Governo”, afirmou 
o líder sindical dos médicos.

Greve silenciosa

Sobre a propalada greve si-
lenciosa, Arroz disse tratar-se 
de especulações estranhas à 
AMM, “não haverá greve si-
lenciosa, as interpretações não 

são da associação”. Mas explica 
que  “a saúde não é ausência de 
saúde física,  é um conjunto de 
bem-estar social e psicológico”. 
“As intimidações do Governo 
poderão perturbar os médicos”.

Continuam descontos 
salariais  e intimidações

Arroz disse ter informação 
de intimidações e descontos sa-
lariais em Nampula e na Beira.

Na chamada “capital do 
norte” profissionais estão a 
sofrer sem explicação plau-
sível  descontos na ordem 
de dois mil meticais, situa-
ção similar vive-se na Beira.

Sem especificar, avançou 
que em Maputo há mesmas 
tendências, mesmo que de for-
ma tímida. Sobre a situação, 
garantiu que a instituição que 
preside “de tudo fará para de-
fender os seus associados”.

Depois do encontro  com 
a AMM à porta fechada, a 
CNDH disse, através da por-
ta-voz do encontro, Farida 
Momade, que “Vamos anali-
sar a relevância das reivindi-
cações e ver se estão dentro 

das nossas competências”.
A comissão diz que não tem 

resposta imediata para as quei-
xas da AMM. “É um processo, 
temos ainda que ouvir todos 
os envolvidos no mesmo”. 
(Canal de Moçambique)

-“... se for o último recurso legal para fazer valer a nossa causa poderá acontecer”,  
afirma o presidente da Associação Médica de Moçambique (AMM), Jorge Arroz.

CNDH promete analisar 
as queixas da AMM

Se o Governo não olhar para o factor motivacional na “Saúde”

Médicos consideram voltar à greve

publicidade
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  Aunício da Silva

O Programa de Cooperação 
Triangular para o Desenvol-
vimento Agrícola das Savanas 
Tropicais em Moçambique 
(ProSavana) voltou a juntar 
quarta-feira (19) represen-
tantes da sociedade civil e 
Governo, para discutir o pro-
gresso do mesmo e perspec-
tivar as próximas fases deste.

Tratou-se da segunda reunião 
entre a equipa do ProSavana, 

  Arcénia Nhacuahe

Para a crise de transporte agu-
da na região de Grande Maputo 
(municípios de Maputo, Ma-
tola e parte de Marracuene), o 
Governo promete solução com 
a introdução de um novo siste-
ma de transportes públicos na 
região a partir de… até 2035!

O novo sistema, segundo anun-
ciado pelo executivo a semana 
passada, é diferente daquele usa-
do actualmente, o que implica 
construir corredores exclusivos, 
BRT (Bus Rapid Transit), uma 

direcção provincial da Agricul-
tura e a sociedade civil, tendo 
durado quase que toda a manhã 
do dia, mas o nível de discussão 
e desentendimento entre as par-
tes mostrou-se praticamente o 
mesmo que da reunião passada.

Os participantes vindos da 
sociedade civil disseram que 
ainda há falta de muita informa-
ção sobre o ProSavana e parece 
que o mesmo “ainda está a ser 
tratado com muito secretismo”.

António Mutoua, da Rede 

linha convencional considera-
da rápida, segura e confortável.

O Governo vai fazer a aquisi-
ção de autocarros apropriados, 
com todo o sistema de bilhete e 
cobranças eletrónicos. O verea-
dor de Transportes no Conselho 
Municipal de Maputo, João Ma-
tlombe, disse que numa primeira 
fase serão importados 72 auto-
carros, cada com capacidade de 
carregar 140 pessoas, entretanto 
não avançou o preço do paga-
mento do bilhete por passageiro 
nem a data do início do projecto.

Para o efeito, o Conselho Mu-

Temática dos Recursos Na-
turais e Agricultura, disse, 
na ocasião, que “a sociedade 
civil esperava verem integra-
das as preocupações levan-
tadas na última reunião ha-
vida no passado trimestre”.

Segundo este interlocutor, o 
“ProSavana ainda é um mis-
tério” e “lutamos para que 
haja co-responsabilização du-
rante a sua implementação”.

Por seu turno, Pedro Dzu-
cula, director da Agricultu-

nicipal da cidade de Maputo lan-
çou semana passada em Maputo 
o “Plano Director de Mobilidade 
e Transporte para a Região do 
Grande Maputo (2013-2035). 
Um Projecto de cooperação 
entre governos de Japão e Mo-
çambique, que visa melhorar o 
problema de transporte no País, 
permitindo o crescimento sus-
tentável. “O futuro é bastante 
sombrio, a procura vai exceder 
a capacidade da oferta, salvo se 
materializar o Plano Director de 
Mobilidade e Transporte para 
a Região do Grande Maputo, 

ra em Nampula, disse que os 
encontros com a sociedade 
civil têm em vista a busca de 
soluções para uma implemen-
tação virada para a sustenta-
bilidade social, económica 
e ambiental do ProSavana.

Dzucula disse que o ProSa-
vana está ainda em estudo e vai 
culminar com o Plano Director 
e o mesmo está a ser elabora-
do norteado pelos princípios 
plasmados nos mais diversos 
programas do Governo de Mo-

que é um sistema de transporte 
a curto, médio e longo prazo, 
para diminuir as enchentes nas 
paragens”, disse por sua vez o 
presidente do Conselho Munici-
pal de Maputo, David Simango. 

O Plano inclui o melhoramen-
to das estradas para transportes 
públicos e a construção de uma 
linha metro de superfície que vai 
ligar as cidades de Maputo e Ma-
tola. A cidade de Maputo, Ilha de 
Inhaca, cidade da Matola, distri-
to de Boane e Marracuene serão 
as áreas abrangidas pelo plano.  

De acordo com João Matlom-

çambique, como é o caso do 
Programa de Redução da Pobre-
za (PARP) e os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio.

O director da Agricultura 
na província de Nampula pe-
diu na ocasião a colaboração 
da sociedade civil, através da 
Plataforma Provincial da So-
ciedade Civil, no sentido de 
todas as partes interessadas 
estarem incluídas no ProSava-
na. (Canal de Moçambique)

be, a construção de sistema BRT 
vai custar cerca de 180 milhões 
de dólares para 18 quilóme-
tros, e 5,5 milhões de dólares 
norte-americanos para melho-
ramento das vias de acesso. 

Matlombe garantiu que o sis-
tema não vai eliminar o processo 
actual, mas, sim, reorientar e in-
tegrar dentro do modelo através 
de lançamento de concurso. “Por 
exemplo, vão sair de Mateque 
até Magoanine e vamos condi-
cionar as vias para isso funcio-
nar”. (Canal de Moçambique)

João Matlombe, vereador de Transportes no Conselho Municipal de Maputo

Região do Grande Maputo

Governo anuncia novo sistema de 
transporte para… 2035!

Em Nampula

ProSavana volta a reunir Governo 
e sociedade civil
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  Luciano da Conceição, em 
  Inhambane

O Governo da província de 
Inhambane suspendeu recente-
mente a construção das cerca 
de noventa casas para famílias 
que se encontram dentro do 
projecto de regadio de Chi-
munda, no distrito de Govuro. 

Segundo o Governo local, a 
suspensão deve-se à lentidão do 
empreiteiro que ganhou o con-
curso para a construção das re-
sidências, depois de receber dos 
cofres do Estado cerca de dois 
milhões e duzentos mil meti-
cais, aproximadamente 50% 
do valor total da empreitada.

“Empreiteiro condicionava o 

arranque das obras”

O administrador do distrito de 
Govuro, Azarias Xavier, confir-
mou a suspensão das obras e 
disse que o empreiteiro é que 
condicionava o arranque das 
obras. A suspensão da constru-
ção das casas é anunciada numa 
altura em que o Governo e os 
residentes abrangidos entraram 
em acordo para a transferência 
dos cemitérios familiares para 
dar lugar o projecto. No acor-
do os visados no projecto de-
viam receber novas residências.

Entretanto, o administrador 
de Govuro assegura que o pro-
jecto do regadio de Chimunda, 
devido à suspensão da cons-
trução das casas, está previsto 

para os finais do próximo ano.

Coordenador  assume 
lentidão do projecto

Entrevistado o coordena-
dor do Projecto de Irrigação 
do Vale do Save (PIVASA), 
António André, assumiu o 
atraso na implementação do 
projecto e aponta o dedo ao 
empreiteiro, “devido à lentidão 
mesmo depois de ultrapassa-
da a resistência das famílias 
em relação à transferência 
de 36 cemitérios familiares 
e inúmeras campas indivi-
duais das zonas abrangidas”.

“Na primeira fase, tivemos 
problemas com as famílias que 
não aceitavam fazer ritos má-

gicos para podermos transferir 
as campas do cemitério local. 
Agora estamos a ter problema 
com o empreiteiro encarregue 
de construir casas de reassen-
tamento, por isso o projecto 
ainda continua condiciona-
do”, explicou António André.

Estado contrai dívida 
de USD 19 milhões 

para projecto

O Governo levou o Estado 
a contrair um empréstimo de 
cerca de 19 milhões de dólares 
norte-americanos junto do Ban-
co Africano de Desenvolvimen-
to (BAD) para implementar o 
PIVASA, uma iniciativa que 
visa mitigar a fome causada 

pela seca no norte da província 
de Inhambane. O reassenta-
mento das famílias que deverão 
abandonar as zonas abrangidas 
pelo PIVASA estava previsto 
para os meses de Julho e Agos-
to próximo  do ano em curso, 
mas com esta morosidade não 
se irá cumprir com o prazo.

O  empreendimento, do ponto 
de vista teórico, é sustentável na 
medida em que, de entre várias 
transformações, prevê a criação 
de postos de trabalho, através 
da substituição da agricultura 
de subsistência pela agricultura 
industrial e criação de cadeia 
de valores desde a produção até 
à comercialização, no entanto 
na prática nada está a aconte-
cer. (Canal de Moçambique)

Projecto de regadio de Chimunda em Inhambane 

Governo suspende construção de 
casas para  reassentados

publicidade



23Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 26 de Junho de 2013

Desporto

“Leões” comunicaram à 
CMVM reestruturação ope-
racional do grupo Sporting. 
Conversão de créditos permi-
te entrada da Holdimo, grupo 
com capital angolano que terá 
Álvaro Sobrinho como um dos 
investidores, mas poderão ser 
anunciados outros parceiros 
que ficarão com 21% da SAD. 

 O Sporting anunciou à 
CMVM a reestruturação ope-
racional de todo o seu grupo 
empresarial, pouco depois de 
ter convocado uma assembleia 
geral do clube para 30 de Junho, 
no pavilhão da Ajuda. A con-
firmação da Holdimo, o grupo 
com capital angolano que viu 
os seus créditos convertidos 
em acções, é a maior novidade 
entre as medidas apresentadas.

Confirma-se também, como 
o Expresso avançou a 1 de Ju-
nho na edição em papel, a per-
missão para a entrada na SAD 
de mais 18 milhões de euros 
através de novos investidores 

Futebolista argentino foi 
formalmente implicado no 
processo de fraude fiscal e 
tem de se apresentar em tri-
bunal a 17 de Setembro.

O futebolista argentino Lionel 
Messi e o seu pai foram formal-
mente implicados num processo 
de fraude fiscal, por um tribunal 
espanhol, e vão ter de se apre-
sentar para serem interrogados 

(que ainda não são conheci-
dos) e a emissão de mais Va-
lores Mobiliários Obrigato-
riamente Convertíveis, num 
total de 80 milhões de euros.

A hipoteca do estádio José 
Alvalade e do multidespor-
tivo serve como garantia 
aos dois credores leoninos, 
Millennium BCP e BES.

Uma reestruturação trocada 
por miúdos

- A sociedade Sporting Patri-
mónio e Marketing (SPM) fará 
um aumento de capital prévio 
de 73 milhões de euros, segun-
do soube o Expresso, através 
do alargamento do prazo dos 
direitos de superfície do estádio 
em mais 33 anos. Desta forma, 
ficará com uma situação líquida 
de oito milhões. Aí, haverá uma 
fusão por incorporação na SAD;

- A SAD fará um aumento de 
capital de 20 milhões de euros 
através da conversão de um cré-

no dia 17 de Setembro, segun-
do a agência de notícias AP.

O tribunal de Gavà, localida-
de nos arredores de Barcelona, 
aceitou as alegações da procu-
radoria, que diz no processo que 
Lionel Messi e Jorge Horacio 
Messi devem 4.1 milhões de 
euros ao fisco, por três actos de 
fraude fiscal nas declarações de 
impostos de 2007, 2008 e 2009.

dito com a Holdimo (grupo com 
capital angolano que, de acordo 
com o ‘Jornal de Negócios’, 
terá Álvaro Sobrinho como um 
dos investidores), que passa as-
sim a deter 23,5% da sociedade 
leonina. Em troca, desbloqueia 
percentagens de passes de jo-
gadores (até de juniores) que 
tinham sido vendidas anterior-
mente pela direcção anterior;

- Além disso, haverá, caso a 
assembleia geral aprove, a en-
trada de novos investidores, 
que irão injetar na SAD do 
Sporting 18 milhões de euros. 

De acordo com a acusação, 
Messi não terá declarado verbas 
que recebeu em contratos de di-
reitos de imagem com patrocina-
dores como a Adidas, a Danone, 
a Konami e o próprio Barcelo-
na, entre outros, ‘desviando’ os 
ganhos para empresas offsho-
re no Belize e no Uruguai.

Depois de se apresentar em 
tribunal a 17 de setembro, o 
juiz decidirá se acusa formal-
mente Messi (e o pai) de frau-
de fiscal, crime pelo qual o 
jogador do Barcelona pode ser 
multado em 150% dos ganhos 
que não declarou e passar en-
tre dois a seis anos na prisão.

Messi nega fraude fiscal 

Numa curta declaração no seu 
Facebook, escrita em espanhol 
e em inglês, o melhor jogador 
do mundo diz-se “surpreso” 
com a acusação de fraude supe-

Esses parceiros, que deverão 
ser estrangeiros, ficarão com 
cerca de 21% da sociedade;

- No final de todas as contas, 
e confirmando-se um capital 
social de 77 milhões de euros 
(nesta altura, cifra-se em 39 
milhões), o Sporting mantém a 
maioria da SAD (qualquer coi-
sa como 50,38%), pertencendo 
o resto da sociedade à Holdimo 
(23,5%), aos novos parceiros 
(pouco acima dos 21%) e a ou-
tros investidores/ações (4,9%);

- Em paralelo, serão emitidos 
80 milhões de euros de Valo-

rior a quatro milhões de euros.   
O futebolista argentino Lio-

nel Messi negou hoje qualquer 
infração fiscal, manifestando-
-se “surpreso” com as acu-
sações de fraude superior 
a quatro milhões de euros 
em conluio com o seu pai. 

“Soubemos pelos media das 
ações iniciadas pela Agência 
Tributária espanhola. Estamos 
surpresos, porque nunca come-
temos qualquer infração”, escre-
ve o melhor futebolista do Mun-
do numa curta declaração no seu 
Facebook, em espanhol e inglês.

Messi completa assim o es-
clarecimento: “Sempre cum-
primos com as nossas obriga-
ções tributárias seguindo os 
conselhos dos nossos assesso-
res fiscais, que se encarrega-
rão de esclarecer a situação”.

A procuradoria da região 
espanhola de Barcelona apre-
sentou uma queixa contra o 

res Mobiliários Obrigatoria-
mente Convertíveis (VMOC) 
a serem subscritos pela banca, 
com taxa de juro anual bruta 
condicionada a 4%: 56 mi-
lhões pelo Millennium BCP e 
24 milhões pelo BES. A emis-
são será feita a 12 anos, ou seja, 
até 2025 o Sporting nunca cor-
rerá o risco de perder a maio-
ria do capital social da SAD;

- Foi concedido o direito 
de superfície do estádio José 
Alvalade e do multidesporti-
vo como garantia para os par-
ceiros bancários. (Redacção)

futebolista do FC Barcelona 
e o seu pai, Jorge Messi, pelo 
alegado desvio de mais de qua-
tro milhões de euros à Agência 
Tributária entre 2007 e 2009. 

Segundo o processo, citado 
pela imprensa espanhola, a es-
tratégia consistia, alegadamente, 
em simular ceder os direitos de 
imagem do avançado argentino 
a sociedades radicadas em para-
ísos fiscais (Belize e Uruguai).

Paralelamente, o jogador 
formalizava contratos de li-
cença, agência ou prestação 
de serviços com outras em-
presas com sede em países 
como o Reino Unido e a Suíça. 

As receitas do futebolista pas-
savam assim destes países eu-
ropeus para as sociedades com 
sede nos paraísos fiscais pratica-
mente sem pagar impostos e com 
“total opacidade” relativamente 
à Fazenda Pública. (Redacção)

Angolanos compram 23,5% da SAD 
do Sporting

Juiz quer interrogar 
Messi sobre fraude fiscal

EPA Lionel Messi em maus lençóis com o fisco
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A FedEx, a maior companhia 
de transporte expresso do mun-
do, anunciou que concluiu a 
primeira fase de uma aquisição 
estratégica através da celebra-
ção de acordos para adquirir 
as empresas dirigidas pelo seu 
actual fornecedor de serviços, 
a Supaswift, em Moçambique 
e em quatro outros países, in-
cluindo o Malawi, África do Sul, 
Suazilândia e Zâmbia, e pros-
segue igualmente discussões no 
sentido de adquirir as empresas 
da Supaswift no Botswana e 
na Namíbia. Estas compras es-
tratégicas ir-se-ão traduzir na 
conquista do mercado da região 
pela companhia americana e as 
“aquisições funcionarão sob a 
unidade de negócios da FedEx 
Express e a transacção está su-
jeita às aprovações regulamen-
tares e às condições habituais 
relacionadas com a conclusão 
destas operações”, deu a co-
nhecer a direcção da empresa.

Uma vez concluída a aquisi-

ção, a FedEx Express terá acesso 
directo, nesses sete mercados, a 
39 instalações e acolherá aproxi-
madamente 1.000 colaboradores 
da Supaswift, que se juntarão 
ao grupo de mais de 300.000 
colaboradores da FedEx em 
todo o mundo. A. FedEx Ex-
press poderá então oferecer um 
conjunto completo de soluções 
de marca domésticas e também 
orientadas para a exportação 
e importação, permitindo-lhe 
ligar a África Austral a mais 
de 220 países e territórios em 
todo o mundo, e melhorando 
a flexibilidade comercial dos 
clientes e a velocidade de colo-
cação de produtos no mercado. 

“Depois de concluída, a aqui-
sição das empresas da Supaswift 
proporcionará aos clientes maior 
acesso a algumas das economias 
com o crescimento mais rápi-
do do mundo,” disse Frederick 
W. Smith, Presidente e Director 
Executivo da FedEx Corp. “É um 
passo importante na nossa estra-

tégia de crescimento internacio-
nal e reforça ainda mais a nos-
sa carteira da FedEx Express.”

 Gerald P. Leary, Presiden-
te da FedEx Express para a 
Europa, Médio Oriente, Sub-
continente Indiano e África, 
acrescentou: “A FedEx Ex-
press tem desenvolvido a sua 
actividade na África desde o 
início da década de 90,através 
de uma rede bem estabelecida 
de Fornecedores de Serviços 
Mundiais, Esta aquisição, após 
concluída, irá reafirmar o nosso 
apoio aos clientes nesta região.” 

“Vamos juntar-nos à famí-
lia de uma das mais admiradas 
e melhores empresas para se 
trabalhar a nível mundial. Esta 
transacção, após encerrada, co-
locar-nos-á numa sólida posição 
para satisfazer as crescentes ne-
cessidades dos nossos clientes, e 
representa um empenho comum 
no sentido de oferecer aos nos-
sos actuais e futuros clientes uma 
carteira reforçada de serviços 

e qualidade superior,” afirmou 
Andrew Lovell, Director Exe-
cutivo da Supaswift (pty) Ltd.

A  Supaswift iniciou a sua 
actividade na África do Sul em 
1990. Em 2005, a Supaswift 
fundiu-se com a MyExpress Pty 
Ltd., que oferecia os serviços in-

ternacionais da FedEx Express 
na África Austral desde 1991.

A integração das empresas da 
Supaswift terá início depois da 
transacção ter sido concluída, 
prevendo-se que fique realizada 
gradualmente ao longo de vários 
meses.  (Canal de Moçambique)

 A FedEx adquire operações comerciais da Supaswift (Pty) Ltd e suas filiais em 7 países 

FedEx prepara “assalto” ao mercado 
da África Austral
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Economia e Empresas

  Raimundo Moiane, em 
  Joanesburgo

Um novo instrumento de 
divulgação e promoção das 
oportunidades de investimen-
to e de negócios acaba de 
ser lançado no mercado eco-
nómico da Comunidade de 
Desenvolvimento dos países 
da África Austral (SADC). 
Trata-se de Business Day 
TV, um canal televisivo que 
foi lançado na semana pas-
sada na capital económica 
sul-africana, Johannesburg, 
pelo jornal Business Day em 
parceria com Bloomberg.

Dinamizar as economias 
dos 14 países que compõem 
a região da África Austral, in-
cluindo Moçambique, através 
da divulgação das oportuni-
dades de investimentos e de 
negócios existentes em cada 
estado membro e no conti-
nente africano em geral é o 
principal objectivo que levou 
aos proprietários deste canal 
a lançarem esta iniciativa tal 
como afirmou o editor de Bu-
siness Day, Peter Bruce, em 
declarações ao Canal de Mo-

çambique. “Como é de conhe-
cimento de todos, nos últimos 
anos, o continente africano, 
sobretudo a região da SADC,  
tem registado constantes des-
cobertas de numerosos recur-
sos minerais entre os quais 
carvão mineral, petróleo, gás 
natural, entre outros hidro-
carbonetos”, disse o editor 
de Business Day, para depois 
explicar: “Então, e tendo em 
conta que a maioria dos países 
onde as referidas descobertas 
são registadas ainda não tem 
capacidade financeira e tecno-
lógica para sua exploração de 
modo a que estes recursos se-
jam transformados em riqueza 
para o benefício da população 
em geral, tornou-se imperioso 
que sejam divulgadas de modo 
a atrair mais investimentos es-
trangeiros para a exploração”.

“É nesta perspectiva que o 
jornal Business Day, quis dar 
o seu contributo, divulgando 
estas e outras oportunidades 
de investimentos existentes no 
continente africano para que 
sejam conhecidos no mundo 
inteiro”, explicou Peter Bruce.

Ministro das Finanças 
sul-africano enaltece 

a iniciativa
 
O lançamento do canal, que 

já está a ser visto em todo o 
continente africano, através 
dos serviços digitalizados da 
Multichoice DStv em língua 

inglesa, contou com a presen-
ça do ministro sul-africano 
das Finanças, Pravin Gordhan, 
tendo na ocasião enaltecido a 
importância desta iniciativa, 
uma vez que, na sua óptica, 
para além de tornar as diversas 
oportunidades de investimen-
tos existentes em cada país 
africano irá também dinamizar 
toda a economia do chamado 
continente “negro”, dado que 
haverá incremento de negó-
cios em diversos sectores.

“Estou certo de que da-
qui a 20 anos, o continente 
africano, sobretudo a zona 
da SADC, tornar-se-á como 
principal destino para investi-
dores de homens de negócios 
de todo o mundo”, frisou o 
ministro das Finanças sul-
-africano, para depois acres-
centar: “Este instrumento faz 
parte das várias iniciativas 
que os governos dos Estados 
do continente africano têm 
vindo a fazer de modo a que 
esta meta de tornar o conti-
nente africano como princi-
pal destino par investimento 
e de negócios para o mundo 
inteiro seja uma realidade”, 

sublinhou Pravin Gordhan.
Mas, segundo o ministro das 

Finanças sul-africano, um dos 
grandes desafios do continente 
africano neste momento, para 
além de atrair investimen-
tos estrangeiro, é combater 
o desemprego na camada de 
jovens através da criação de 
novos impostos de trabalho. E 
para que isso seja possível, na 
óptica de Gordhan, é necessá-
rio que se aposte na educação 
e no ensino técnico profissio-
nal de modo a que os jovens 
dominam as novas tecnologias 
que neste momento são usadas 
pelas grandes potências para 
dominar a economia mundial.

Refira-se que a cerimónia 
do lançamento do Business 
TV foi marcada ainda por um 
debate económico cujo painel 
principal era composto por 
grandes analistas económicos 
sul-africanos pelo ministro 
das Finanças sul-africano e o 
tema principal era “fazer uma 
radiografia do actual estágio 
da economia sul-africana bem 
como perspectivar o seu per-
curso nos próximos 10 anos”. 
(Canal de Moçambique)

Na grelha da DStv

Business Day Tv vai divulgar 
oportunidades de negócios na SADC
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Edward Snowden revelou 
ter aceitado trabalho na Booz 
Allen Hamilton com o “objec-
tivo único” de recolher provas 
sobre os programas de vigi-
lância da Agência Nacional de 
Segurança dos Estados Uni-
dos, noticia, esta terça-feira, 
o South China Morning Post.

 “O meu posto na Booz Allen 
Hamilton garantia-me o acesso 
às listas dos computadores que 
a Agência de Segurança Nacio-
nal (NSA) espiava em todo o 
mundo”, afirmou o informático 
norte-americano numa entre-
vista concedida, a 12 de junho, 
ao diário em língua inglesa, 
que publica essas declarações 
na sua edição desta terça-feira.

“Essa é a razão pela qual 
aceitei o cargo [na Booz] há 
três meses”, afirmou, citado 
pelo South China Morning 
Post, que não explica por que 
motivo adiou a publicação 
dessa informação até agora, 
dois dias depois de Snowden 
ter abandonado a antiga coló-
nia britânica rumo a Moscovo.

O paradeiro de Snowden, 
acusado de espionagem pelos 

Estados Unidos por ter reve-
lado programas de vigilância 
em massa de comunicações, 
permanece uma incógnita, já 
que o voo para Havana em 
que se esperava que embar-
casse, procedente da Rússia, 
aterrou na capital cubana sem 
o ex-colaborador da CIA.

Snowden, 30 anos, afirmou 
ainda pretender divulgar mais 
documentos no futuro: “Se ti-
ver tempo para analisar esta 
informação, gostaria de a tornar 
disponível para os jornalistas 
de cada país, para que avaliem, 
independentemente do meu 
critério, se as informações so-
bre as operações dos Estados 
Unidos contra a sua população 
devem ou não ser publicadas”.

Snowden, funcionário de 
uma empresa privada subcon-
tratada pela Agência de Se-
gurança Nacional (NSA) dos 
Estados Unidos, revelou, a 9 
de junho, aos jornais britânico 
The Guardian e norte-ameri-
cano The Washington Post a 
existência de dois programas 
de “vigilância em massa” de 
comunicações telefónicas nos 

Estados Unidos e de comunica-
ções via internet no estrangeiro.

Depois de deixar o Havai, 
o norte-americano refugiou-
-se em Hong Kong e, no do-
mingo, dias depois de ter sido 
formalmente acusado pelos 
Estados Unidos de espiona-
gem, viajou para Moscovo.

A Rússia mantém o silên-
cio em relação ao paradeiro de 
Edward Snowden, sendo que 
Washington está convencido 
de que o antigo consultor ain-
da se encontra em solo russo.

Fundador da Wikileaks diz 
que Edward Snowden está 

“são e salvo”

Edward Snowden, acusa-
do de espionagem pelos Es-
tados Unidos por ter revelado 
programas de vigilância em 
massa de comunicações, está 
“são e salvo”, afirmou o fun-
dador do Wikileaks, Julian 
Assange, sem revelar o para-
deiro do ex-consultor da CIA.

Segundo Assange, Snowden 
recebeu do governo do Equador 
um documento de refugiado 

que lhe permite viajar, depois 
de os Estados Unidos terem 
revogado o seu passaporte. O 
documento em causa é transi-
tório e não implica, sublinhou, 
que aquele país venha a aceitar 
o pedido de asilo formulado.

Snowden e Sarah Harrison, 
a jornalista britânica que tra-
balha com a equipa jurídica 
do portal Wikileaks e o acom-
panha, “estão de boa saúde 
e em segurança”, disse As-
sange numa teleconferência.

“Não posso dar informações 
sobre o paradeiro deles ou ou-
tras circunstâncias”, disse.

“Sabemos onde Snowden 
está. Está num local seguro e 
com o moral elevado”, acres-
centou o australiano, justifi-
cando a impossibilidade de dar 
pormenores nesta altura com 
“as ameaças belicosas da ad-
ministração norte-americana”.

Edward Snowden, que se 
encontrava em Hong Kong 
desde o final de maio, viajou 
no domingo para Moscovo e o 
seu paradeiro é desconhecido, 
com informações contraditó-
rias a circularem hoje sobre se 
terá ou não embarcado num 
voo de Moscovo para Cuba, 
de onde deveria seguir para o 
Equador, país a que pediu asilo.

Assange disse que Snowden 
partiu de Hong Kong “com 
destino ao Equador, através de 
uma rota segura que passa pela 
Rússia e por outros Estados”.

“Não podemos revelar em que 
país está nesta altura”, disse.

“O secretário de Estado 
norte-americano (John Kerry) 
disse que Snowden é um trai-
dor. Ele não é um traidor, não 
é um espião, é alguém que re-
velou segredos, que disse em 
público uma verdade impor-
tante”, afirmou Julian Assange.

Snowden, funcionário de 
uma empresa privada subcon-
tratada pela Agência de Se-
gurança Nacional (NSA) dos 
Estados Unidos, revelou a 09 
de junho aos jornais britânico 
The Guardian e norte-ame-
ricano The Washington Post 
a existência de dois progra-
mas de “vigilância em massa” 

de comunicações telefónicas 
nos EUA e de comunicações 
via internet no estrangeiro.

O informático, de 30 anos, 
refugiou-se em Hong Kong e, 
no domingo, dias depois de ter 
sido formalmente acusado pelos 
Estados Unidos de espionagem, 
viajou para Moscovo. Segundo 
as autoridades da antiga coló-
nia britânica, a documentação 
apresentada pelos Estados Uni-
dos para suportar o pedido de 
extradição estava incompleta.

Julian Assange, fundador do 
portal Wikileaks, vive há mais 
de um ano na embaixada do 
Equador em Londres, onde se 
refugiou para não ser depor-
tado para a Suécia devido a 
acusações de crimes sexuais, 
que nega. Assange receia ser 
depois extraditado da Suécia 
para os Estados Unidos, que 
querem julgá-lo pela divulga-
ção de milhares de telegramas 
diplomáticos norte-americanos.

EUA seguem “vias legais” 
para prender Snowden

O governo norte-americano 
está a tentar todos os “meios 
legais adequados” para deter 
Edward Snowden, acusado 
de espionagem, disse Bara-
ck Obama na Casa Branca. 

O ex-analista da CIA e con-
sultor externo da NSA (Agência 
Nacional de Segurança) encon-
tra-se em parte incerta depois 
de ter saído de Hong Kong e 
desembarcado em Moscovo.

“Estamos a trabalhar com vá-
rios países para garantir que a lei 
será cumprida”, adiantou o Pre-
sidente dos EUA, quando ques-
tionado pelos jornalistas sobre 
os alegados contatos com Vla-
dimir Putin para pressionar as 
autoridades russas a extraditar 
o antigo funcionário dos servi-
ços secretos norte-americanos.

Antes, o porta-voz da Casa 
Branca Jay Carney tinha deixa-
do críticas à China por ter au-
torizado a saída de Hong Kong 
de “um fugitivo com ordem de 
prisão”, realçando o “impacto 
negativo” que esta deliberação 
terá nas relações bilaterais. (JN)

Snowden diz que aceitou emprego 
para obter provas sobre programas 
de vigilância dos EUA
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O ex-primeiro-ministro de 
Itália Silvio Berlusconi dis-
se esta segunda-feira que vai 
“resistir à perseguição”, numa 
declaração escrita difundi-
da poucas horas depois de ter 
sido condenado a sete anos 
de prisão pelo caso “Rubyga-
te”, de abuso sexual de menor.

“Mais uma vez, tenho a in-
tenção de resistir a esta perse-
guição porque estou absolu-
tamente inocente”, sublinhou 
Berlusconi, que classificou 
ainda a decisão do tribunal 

Manifestações no Brasil mi-
nimizaram protestos da aprova-
ção, na passada terça-feira, do 
polémico projecto de lei  que 
vai permitir aos psicólogos bra-
sileiros tentar mudar a orienta-
ção sexual de gays e lésbicas.

  
Os protestos no Brasil por 

transportes públicos melhores 
e mais baratos e mais quali-
dade de vida quase deixaram  
passar despercebida a apro-
vação em Brasília, na pas-
sada terça-feira, do projecto 
conhecido como ‘cura gay’.   

O texto foi aprovado pela 
Comissão de Direitos Huma-

como “um veredito violento”.
Berlusconi reagia assim à 

decisão de um tribunal de pri-
meira instância de Milão que 
o condenou por abuso de po-
der e prostituição de menor de 
idade, contra o qual recorreu.

“Eu estava realmente con-
vencido de que eles me absol-
veriam, porque, na verdade, não 
há nenhuma possibilidade de 
me condenarem”, refere a nota, 
acrescentando: “Uma incrível 
sentença, de uma violência nun-
ca vista antes, para me eliminar 

nos e Minorias da Câmara dos 
Deputados do Brasil, por vo-
tação simbólica, isto é, sem 
contagem individual dos votos.

A iniciativa, que começou a 
ser debatida na Câmara dos De-
putados do Brasil no dia 8 de 
maio, tem como objectivo anu-
lar uma resolução de 1999 do 
Conselho Federal de Psicologia, 
a qual prevê que “psicólogos 
não colaborarão com eventos e 
serviços que proponham trata-
mento e cura de homossexuais”.

Apesar de já ter passado pelo 
crivo da  Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias (CDHM), 
a proposta - de autoria do depu-

da vida política deste país”.
Berlusconi declarou que “esta 

não é apenas uma página de 
justiça deficiente, é um insulto 
a todos os italianos” que acredi-
taram em si e que depositaram 
confiança governasse o país”.

Berluscono condenou ain-
da a decisão do Tribunal 
que o interditou de exer-
cer qualquer cargo público.

Silvio Berlusconi, 76 anos, 
não será preso para já, uma 
vez que os advogados vão 
recorrer da sentença. (JN)

tado e pastor evangélico João 
Campos (PSDB-GO) - ainda vai 
ser analisada pelas Comissão de 
Segurança Social e Família e 
pela Comissão de Constituição.

Ex-vocalista de grupo 
norte-americano contra

‘cura gay’

O grande defensor do projec-
to ‘cura gay’ é o presidente da 
CDHM, deputado Marco Feli-
ciano (PSC-SP), também pastor 
evangélico. Desde que Felicia-
no foi indicado para o colegia-
do, o Conselho tem sido palco 
de manifestações de activistas 

contra as declarações homo-
fóbicas e racistas de Feliciano.

Na passada terça-feira,  Ge-
rard Way, ex-vocalista da banda 
My Chemical Romance, escre-
veu no Twitter uma mensagem 
contra este  deputado brasileiro.

“Boa sorte Brasil. Não me 
lembro de alguma vez ter ficado 
tão zangado como estou agora. 
A minha pele está  a formigar. 
Se eu encontrar este gajo (depu-
tado Marcos Feliciano), vou fa-
zer o meu melhor para vomitar 
em cima dele. E não vai ser pre-
ciso esforçar-me muito”, afir-
mou o cantor norte-americano.

Prós e contras

O relator da proposta, deputa-
do Anderson Ferreira (PR-PE), 
defendeu que o projecto “cons-
titui uma defesa da liberdade 
de exercício da profissão e da 
liberdade individual de escolher 
um profissional para atender 
a questões que dizem respei-
to apenas a sua própria vida”.

Desde há vários meses que o 
projecto de decreto-lei ‘cura gay’ 
está a provocar polémica no país. 

No dia da sua aprovação, po-
rém, com as principais cidades 
do país imersas no caos devido 
aos protestos contra as tarifas e 
a má qualidade dos transportes 
públicos e os gastos excessi-

vos com o Mundial,  as acções 
de protesto contra o projecto 
para ‘tratar’ homossexuais no 
Brasil não tiveram tanto eco.

Em contraste com as primei-
ras sessões presididas por Mar-
co Feliciano, que foram marca-
das por tumultos e protestos de 
dezenas de integrantes de movi-
mentos LGBT e evangélico, no 
passado dia 18, apenas cerca de 
dez manifestantes estiveram na 
Câmara dos Deputados do Bra-
sil a aplaudir o deputado Simplí-
cio Araújo (PPS-MA), o único 
a discursar contra a iniciativa.

“Não existe tratamento (para 
o homossexualismo) porque 
isso não é doença”, afirmou 
Simplício Araújo. “O que te-
mos que tratar é a corrupção, 
a cara de pau de alguns políti-
cos. (...) O que prejudica a fa-
mília é a corrupção, é a forma 
como a classe política se com-
porta. Este projecto é incons-
titucional. Apenas o poder ju-
diciário pode questionar uma 
decisão de qualquer Conselho 
de qualquer profissão”, con-
cluiu o deputado brasileiro.

No plenário, apenas dois ac-
tivistas seguravam cartazes 
alusivos ao projecto. Num, lia-
-se “não há cura para quem 
não está doente”. No outro, 
“o que precisa de cura é a 
homofobia”. (Expresso.pt)

Berlusconi vai recorrer de sentença 
que o condenou a 7 anos de prisão

Projecto “cura gay” aprovado no 
Brasil com “pouco barulho”
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Fogueira da polémica entre Paris 
e Bruxelas continua a arder, ame-
aça transformar-se numa verda-
deira crise e extrema-direita sobe

Debates em França nas televisões 
e nos programas matinais das rá-
dios, páginas inteiras nos jornais - os 
franceses seguem com espanto os 
episódios sucessivos da agudização 
da crise entre a França e a Comis-
são Europeia. Desde que o presi-
dente da Comissão, Durão Barroso, 
ousou qualificar, a 17 de junho, no 
jornal “International Herald Tribu-
ne”, os que defendem a exceção 
cultural como “reaccionários (...) 

que não compreendem os benefí-
cios da globalização”, sucederam-
-se inacreditáveis trocas de “mi-
mos” entre Paris e Bruxelas, com 
as duas partes a chamarem-se reci-
procamente nomes dos mais feios.

O presidente François Hollande, 
principal defensor da exceção cultu-
ral nas negociações da UE com os 
EUA, e Barroso ainda tentaram por 
água na fervura da polémica, numa 
reunião a sós no dia seguinte, na Ir-
landa do Norte, à margem de uma 
cimeira do G8. Barroso disse-lhe 
então que se tratava de um “mal-en-
tendido” e que as suas palavras te-

riam sido “mal reportadas” pelo diá-
rio norte-americano. Mas, em Paris, 
ninguém acreditou em Barroso, que 
aliás, que se saiba, não pediu ao jor-
nal para retificar as suas acusações.

“Traidor”...

No mundo da cultura france-
sa, depois de Costa-Gravas, que 
o qualificou de “homem perigoso 
para a cultura europeia”, um ou-
tro grande cineasta, Bertrand Ta-
vernier, foi ainda mais violento, 
chamando-o “traidor” e “bastardo”.

No mundo da política, assiste-se 

à mesma escalada verbal. O mi-
nistro da Recuperação Industrial, 
Arnaud Montebourg, disse, neste 
domingo, que Barroso é “o carbu-
rante” da extrema-direita. Barroso 
respondeu-lhe, acusando-o, a ele 
e aos “soberanistas de esquerda”, 
de terem “exatamente o mesmo 
discurso que a extrema-direita”.

...”Arcaico”, “vira casacas”

As críticas francesas incomodam 
Barroso porque não vêm apenas da 
esquerda. Também o insuspeito e 
habitualmente muito calmo dirigen-
te da direita, Alain Juppé, gaullista e 
ex-primeiro-ministro, chamou-lhe 
“arcaico” por ele atacar a excepção 
cultural e a diversidade cultural. Ra-
chida Dati, igualmente da direita, 
ex-ministra da Justiça e eurodeputa-
da, pediu a sua demissão acusando-o 
“de se deitar perante os americanos”.

Na imprensa francesa, depois 
do mais influente jornal francês, 
“Le Monde”, ter qualificado Du-
rão Barroso de “camaleão”, o 
“Liberation” de hoje diz que ele 
é um “talibã” da mundialização, 
um ambicioso “vira casacas” que 
“tem a espinha dobrável, o que 
lhe vale aliás o desprezo sólido da 
chanceler alemã, Angela Merkel”.

“Referendo contra a UE”

Quanto a François Hollande, 
é sabido que não morre de amo-
res por Barroso. Mas o Presiden-
te francês tenta não lançar mais 

gasolina para a fogueira da crise. 
Sobre as acusações do português 
contra os “reacionários” disse la-
conicamente: “ele explicou-se”.

Mas, quando o presidente da Co-
missão pediu publicamente à França, 
a meados de maio, para acelerar as 
reformas, designadamente, a revisão 
do regime das pensões de reforma, 
Hollande respondeu-lhe secamente: 
“A Comissão não tem nada que ditar 
à França o que ela tem de fazer!”.

No entanto, não se sabe qual 
é a opinião de Hollande sobre as 
graves acusações do seu minis-
tro Montebourg contra Barroso.

Depois de um bom resultado 
da extrema-direita francesa, no 
domingo, numa legislativa parce-
lar, e a um ano de difíceis eleições 
europeias - algumas sondagens 
apontam para a vitória da Frente 
Nacional (FN, de Marine Le Pen) 
nesse escrutínio  - o presidente 
francês também achará que Bar-
roso fornece “o carburante” à FN?

Comentando esta crise, Ma-
rine Le Pen, afirmou, com visí-
vel satisfação: “em 2014 vamos 
transformar as eleições europeias 
num referendo pelo fim da UE”.

De acordo com diversos estu-
dos, a FN está em subida em Fran-
ça por diversas razoes: devido à 
“UE burocrática” e “distante dos 
povos” e também por causa da cri-
se, do aumento do desemprego, 
das deslocalizações de empresas 
e devido aos escândalos nos quais 
estão envolvidos políticos france-
ses socialistas e de direita. (JN)

François Hollande, é sabido, não morre de amores por Durão Barroso

O Plano de Emergência do 
Presidente dos E.U.A. (PEPFAR) 
completa este ano o 10º aniver-
sário da sua existência. Falando 
sobre o programa, o secretário 
de Estado dos E.U.A. John Ker-
ry disse que a luta contra o HIV/
SIDA mostra o que pode ser 
alcançado quando os esforços 
são feitos em conjunto, quando 
se juntam as mãos, superam-
-se ideologias e questões po-
líticas, e empenhamo-nos de 

coração em alcançar a vitória.
Mostrando resultados do Pro-

grama, Kerry disse, “Graças 
ao apoio do PEPFAR, salva-
mos (este mês) a milionésima 
criança de contrair o vírus HIV. 
É um passo extraordinário”, 
sublinhou o Secretário de Es-
tado dos E.U.A., indicando 
que há 10 anos este feito era 
considerado um sonho apenas.

Outras áreas em que o PEPFAR 
alcançou sucessos notáveis foram 

as de aconselhamento e testagem 
e tratamento. “Em 2012 apenas, 
o PEPFAR apoiou a testagem e 
o aconselhamento de cerca de 50 
milhões de pessoas. Hoje, o PE-
PFAR apoia directamente o trata-
mento antiretroviral de mais de 5 
milhões de pessoas, contra as 300 
mil que recebiam o mesmo trata-
mento há 10 anos”, disse Kerry.

O líder da diplomacia norte-
-americana reconheceu que 
apesar do progresso notável al-

cançado nos últimos 10 anos, 
o trabalho ainda não terminou. 
“Milhões ainda continuam a 
contrair o vírus todos os anos 
e milhões continuam a mor-
rer”, disse Kerry sublinhando, 
contudo, que neste momento 
podemos dizer com confian-
ça algo que antes só podiamos 
sonhar, “que podemos alcan-
çar uma geração livre do SIDA 
e isso está ao nosso alcance”.

Em Moçambique, o PEPFAR 

iniciou em 2004 e através desta 
iniciativa o Governo dos E.U.A. 
já disponibilizou até agora cerca 
de $ 1.3 bilhões de dólares a Mo-
çambique. O montante alocado 
anualmente pelo Governo Ame-
ricano através do PEPFAR é de 
cerca de $260 milhões de dólares. 
Cerca de 80% dos Moçambicanos 
actualmente em tratamento anti-
retroviral são directamente apoia-
dos pelo Governo Americano 
através do PEPFAR. (Redacção)

O Secretário de Estado dos E.U.A. John Kerry

Hollande e Barroso em crise, Marine 
Le Pen satisfeita

Os resultados do PEPFAR 10 anos depois

“Salvamos este mês a milionésima criança 
de contrair o vírus HIV”
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Armando Artur, ministro da Cultura Moreira Chonguiça eleito “defensor da moçambicanidade”

  Arcénia Nhacuahe

A Escola Nacional de Músi-
ca (ENM) completa 30 anos de 
existência em Novembro próxi-
mo, mas ainda com lacunas em 
relação à introdução do ensino 
médio para esta área, que sirva 
de ponte de acesso ao ensino su-
perior sem precisar que os estu-
dantes interrompam após termi-
nar o ensino básico nesta escola.  

Revela-se a necessidade de se 
criar capacidades para que essa 
lacuna seja eliminada e, ao mes-
mo tempo, criar possibilidade 
de em todas as províncias do 
País haver uma escola de músi-
ca, formando profissionais que 
vão levar essa carreira avante. 

O ministro da Cultura, Ar-

mando Artur, disse recentemen-
te numa conferência de Impren-
sa em Maputo que há tendências 
de alastrar a escola de modo que 
em todas as províncias tenham 
essa oportunidade de se formar 
na área de música. Mas numa 
primeira fase, devido à falta 
de condições, vai criar peque-
nos núcleos regionais, sendo 
primeiro na província de Cabo 
Delgado, cidade de Pemba, e 
na província de Sofala, cidade 
da Beira. Entretanto não re-
velou o valor necessário para 
materializar o projecto nem 
da respectiva data de início. 

O que significa 30 anos de 
existência

A professora de música, Isa-

bel Mabote, que considera se-
rem muitos anos de trabalho e 
dedicação, referiu que como 
comemoração a escola preparou 
uma série de plano de activi-
dades para oferecer dentro do 
ano, incluindo gala de premia-
ção dos professores que lec-
cionam na Escola Nacional de 
Música e debates para analisar 
questões que devem melhorar. 
“ Todos devem festejar, vamos 
organizar eventos para se apre-
sentar ainda neste ano”, disse.  

Desde 1983 até ao presen-
te ano, a Escola Nacional de 
Música, com muita dedica-
ção e empenho, contribuiu 
para a formação de fazedo-
res de cultura com a missão 
de formar, fazer, criar, culti-

var, viver e ensinar a música.

Chonguiça eleito “defensor 
da moçambicanidade”

Destacaram-se Moreira Chon-
guiça, Ivan Mazuze como sendo 
artistas que até então mantêm a 
sua fama na praça, entre outros 
como sendo os primeiros alunos 
graduados na ENM em 1992 e 
até 2012. Estes fazem muito 
para a contribuição da cultura na 
defesa e afirmação da moçambi-
canidade e do desenvolvimento 
artístico cultural moçambicano.

Na ocasião, o saxofonista 
Moreira Chonguiça disse que 
há necessidade de maximizar-
-se o género e o talento como 
fruto daquilo que cada artis-

ta aprendeu na ENM, apostar 
na qualidade da música para 
expor assim como os outros 
países conseguem fazer. “ Sa-
bemos que cultura é um traba-
lho muito difícil, mas é preciso 
apostarmos nessa arte”, disse. 

Moreira Chonguiça, que é 
também etnomusicólogo, pro-
dutor e compositor, e conside-
rado um dos grandes nomes 
do jazz africano contempo-
râneo, foi homenageado pela 
ENM em reconhecimento do 
seu trabalho e hoje é conside-
rado exemplo na promoção e 
valorização da cultura moçam-
bicana, pelas várias activida-
des e projectos concebidos por 
ele. (Canal de Moçambique)

Em Moçambique

Escola Nacional de Música comemora
30 anos de existência sem ensino médio    

de Moçambique Assinaturas

(*)  Distribuição ao domicílio, em Maputo
(**) Inclui porte. Pode ser pago em meticais ao cambio do dia

Destino      Período de Contrato         Período de Contrato                     Período de Contrato

      3 Meses     6 Meses         12 Meses

Todo País (*)                520,00 Mt              1.040,00 Mt        2.080,00 Mt

Países da SADC (**)       400 R        800 R            1600 R

Resto do Mundo(**)         171 USD / 143 €           343 USD / 286 €            400 €
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O actor Jim Carrey anunciou 
esta segunda-feira que não irá 
promover o seu mais recen-
te filme, “Kick-Ass 2”, por o 
considerar demasiado violen-
to, à luz dos últimos tiroteios 
mortais nos Estados Unidos.

O actor, de 51 anos, anun-
ciou a decisão na sua conta 
no Twitter, suscitando uma 

O realizador norte-america-
no Oliver Stone está a fazer 
um filme sobre o falecido lí-
der venezuelano Hugo Chá-
vez, segundo o presidente da 
Venezuela, Nicolás Maduro.

“Oliver Stone está a fazer 
um filme muito bonito sobre 
o nosso comandante Hugo 
Chávez que deverá estar ter-

reacção de incompreensão por 
parte do produtor do filme, cuja 
estreia está prevista para 16 de 
Agosto nos Estados Unidos 
e a 21 de Agosto em França.

“Fiz o ‘Kick-Ass 2’ um mês 
antes do tiroteio na escola 
Sandy Hook e agora, em ple-
na consciência, não posso to-
lerar este nível de violência”, 

minado nos próximos me-
ses”, disse Maduro na quinta-
-feira passada, acrescentando 
estar “ansioso” para que o re-
sultado estreie na Venezuela.

Nicolás Maduro afirmou ter 
sido informado do trabalho 
de Oliver Stone por um dos 
produtores numa visita oficial 
a Paris, no âmbito do périplo 

escreveu o actor, numa alusão 
ao tiroteio naquela escola de 
Newton, no Connecticut, que, 
em Dezembro passado, fez 26 
mortos, dos quais 20 crianças.

“Peço desculpa às outras 
pessoas que entraram no fil-
me. Não tenho vergonha dele, 
mas os acontecimentos recen-
tes mudaram a minha forma 

europeu que o levou também a 
Portugal e Itália, esta semana.

O realizador norte-america-
no já tinha entrevistado Chá-
vez, de quem é admirador, para 
um documentário em 2009.

O presidente venezue-
lano afirmou que Oliver 
Stone irá em breve à Vene-
zuela para a estreia de um 

“Laoma Tihua”, ou seja, “A 
Divina Comédia”, ironiza com 
os três meses que o artista e 
dissidente chinês passou detido.

 O artista plástico e dissi-
dente chinês passou a utilizar 
a música para criticar o autori-
tarismo do Governo da China. 
O seu primeiro álbum, “Laoma 
Tihua”, que significa “A Divi-
na Comédia”, de heavy metal , 
é uma paródia sobre os 81 dias 
em que esteve detido, em 2011.

O disco, produzido pelo mú-
sico Zuoxiao Zuzhou, traz ar-

de ver as coisas”, acrescentou.
Em “Kick-Ass 2”, o ac-

tor interpreta o coronel ‘Stars 
and Stripes’, um velho ma-
fioso que se torna chefe de 
um grupo de justiceiros.

O produtor executivo Mark 
Millar, autor das bandas de-
senhadas em que os dois 
filmes se inspiraram, ape-

projecto sobre “a história do 
imperialismo americano”.

Stone já realizou três docu-
mentários sobre outro líder 
sul-americano carismático, 
o líder cubano Fidel Castro, 
para além de filmes sobre ou-
tros líderes norte-americanos 
como os presidentes Kenne-
dy, Nixon e George W. Bush.

ranjos de Xu Tong. Algumas 
das faixas - “Just climb the 
wall”, “Chaoyang Park”, “Lao-
ma tihua”, “Hotel USA”, “Give 
tomorrow back to me” e “Dum-
bass” - são cantadas em inglês.

Depois de ter lançado na In-
ternet, no mês passado, o ví-
deo para o single “Dumbass”, 
Ai Weiwei disponibiliza agora, 
no seu site, “A Divina Comé-
dia”. O polémico artista e dis-
sidente chinês está impedido 
de deixar Pequim. (Redacção)

lou a Jim Carrey para que 
este reveja a sua posição.

“Jim é um defensor apaixo-
nado da limitação das armas 
e eu respeito as suas opiniões 
políticas”, referiu o produtor 
executivo, acrescentando, po-
rém, estar “perplexo” com a 
decisão do actor. (Redacção)

Hugo Chávez morreu em 
Abril passado, um aconteci-
mento que despertou mani-
festações de consternação por 
todo o país e obrigou à reali-
zação de novas eleições presi-
denciais após uma aguerrida 
campanha em que Maduro se 
afirmou herdeiro do legado do 
“comandante”. (Redacção)

Dissidente chinês vira-se para 
música e lança disco

Presidente venezuelano diz que 
Oliver Stone vai fazer filme 
sobre Chávez

Jim Carrey recusa promover filme 
por ser demasiado violento

Imagem de Ai Weiwei projetada num ecrã 
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Numa entrevista ao jornal 
“Sol” o curador do programa 
da Gulbenkian – Fundação que 
se dedica à Educação, Ciência, 
Beneficiência e Artes, António 
Pinto Ribeiro, assegurou que o 
“Próximo Futuro” traz a Lisboa, 
até Setembro, a arte mais nova 
da África subsariana, uma zona 
do globo conhecida por clichés, 
mas cada vez mais forte no mun-
do das artes. Leia, na íntegra, mais 
desenvolvimentos da entrevista.

Como foi pensado o progra-
ma deste ano?

Conservámos a matriz de que-
rer fazer do Próximo Futuro uma 
plataforma de encontro da Amé-
rica Latina e de África, mas este 
ano centrámos a programação na 
África Austral por razões diver-
sas. As principais são as grandes 
mutações sociais e políticas que 
estão a acontecer naquela região. 
Passaram 19 anos sobre o fim do 
apartheid, 23 anos sobre a inde-
pendência da Namíbia e houve 
uma série de acontecimentos, 
incluindo os processos de paz, 
que alteraram política e social-
mente a região. O que é muito 
notório quando olhamos para 
os indicadores económicos, de 
saúde, de educação. Há 20 anos 
Moçambique tinha uma univer-
sidade, agora tem mais de 40. 

A África do Sul tem grandes 
centros de investigação e conhe-
cimento. Há uma realidade muito 
nova. No que nos diz mais direc-
tamente respeito, que é a produ-
ção intelectual e artística, há gran-
des mudanças, mas também uma 
interessante diversidade. Entre a 
África do Sul e o Zimbabwe as di-
ferenças são enormes. Mas há um 
grande desconhecimento na Euro-
pa sobre o que se passa na África 
Austral. Pareceu-nos oportuno.

Na apresentação do progra-
ma citou o texto de Binyavanga 
Wainaina Como Escrever sobre 
África, publicado na Granta em 
2005, sobre os grandes clichés 
com que descrevemos África. 
Uma representação estática, 
velha e generalista, apoiada em 
meia dúzia de imagens...

Absolutamente. Esse texto re-
fere a concepção ocidental de um 
continente miserável e esfomeado 
onde todos os políticos são cor-
ruptos. É um texto muito irónico 
que nos devolve as ideias que 
temos sobre África, que já não 

têm nada a ver com a realidade 
muito mais complexa do conti-
nente. A África não é um país. Há 
aliás um blogue no El País com 
esse nome Africa non es un pais. 
Acho que é altura de olharmos, 
porque os africanos nos devol-
vem também um olhar sobre nós. 

Os três dias de debates vão 
ser muito interessantes porque 
vai ser discutido não só a vi-
são que os africanos têm sobre 
África, mas a visão que têm so-
bre os problemas no mundo. 
Onde nós estamos incluídos.

 
E já estamos em fase de acei-

tar que os africanos ‘olhem’ 
para nós? Já lhes reconhecemos 
um estatuto de observadores?

Algumas regiões e alguns pa-
íses estão a ganhar uma grande 
visibilidade a nível internacional, 
sobretudo dos países subsaha-
rianos. Há artistas muito con-
ceituados em grandes galerias 
internacionais e há muitos inte-
lectuais africanos respeitadíssi-
mos em universidades de todo o 
mundo. Agora Angola ganhou 
o Prémio de Melhor Pavilhão 
Nacional da Bienal de Veneza. 
Há uma acumulação de saber e 
um vigor na inovação que está a 
ser reconhecida como uma mais 
valia. Para nós e para o mundo.

Qual a importância de o Pa-
vilhão de Angola ter ganho o 
prémio de Veneza? Foi uma de-
cisão ‘política’?

A arte tem muito a ver com po-
lítica e com dinheiro. Muito. Há 
leituras mais optimistas, ou mais 
cínicas. Foi uma decisão surpre-
endente, por ser a primeira pre-
sença de Angola na Bienal, mas 
acho que o trabalho do Edson 

Chagas criou uma relação de con-
trastes que funcionou com o palá-
cio onde estava instalado, que tem 
uma aura imperial, cristã, o que 
resultou de forma extraordinária. 
Mas o mais importante foi o pré-
mio ter chamado a atenção para a 
situação da arte contemporânea 
na região subsariana e para uma 
realidade face à qual nem Vene-
za, que é a bienal mais antiga do 
mundo, alguma vez teve interesse.

Os países que colonizaram 
África são os que têm menos 
noção desta África contempo-
rânea?

Tenho dificuldade de fazer uma 
avaliação do país. Em Portugal 
há muitas pessoas que têm con-
tacto estreito com o que se passa 
em muitos países de África mas, 
de facto, a maioria tem um gran-
de desconhecimento. Há a visão 
nostálgica, ou o contrário, um fas-
cínio por uma espécie de paraíso 
de oportunidades em que toda a 
gente fica rica de um momento 
para o outro. E há uma espécie 
de recusa de imaginar para os 
artistas africanos a possibilidade 
de se relacionarem com o mun-
do contemporâneo. Este progra-
ma, o Próximo Futuro, não está 
vocacionado para coisas como 
o artesanato ou a dança tradicio-
nal, tenho muito respeito pelo ar-
tesanato e pelas tradições, mas o 
enfoque deste programa não é de 
maneira nenhuma esse. São os ar-
tistas de agora a fazerem a arte de 
agora. Embora muitos desses ar-
tistas peguem nas suas tradições.

 
O que se calhar conhecemos 

melhor da arte contemporâ-
nea africana é a fotografia. Isso 
acontece por ser mais fácil de 
transportar e divulgar?

A fotografia chegou à África 
do Sul um ano depois de ela ter 
sido inventada na Europa. É uma 
história com mais de cem anos, 
que passou para toda a região. E 
há uma grande escola de retrato 
e de documentário, reconhecida 
em todo o mundo. Mas o teatro 
da África do Sul também é ex-
celente. Aliás o Peter Brook, o 
grande encenador europeu, foi 
lá. Em Moçambique a música e 
a dança contemporânea assumi-
ram uma expressão muito visível .

Como escolhe o que traz a 
Lisboa?

Trabalho nesta área há mais 
de 20 anos, tenho redes de in-
formação e vou-me informando. 
Vou com alguma regularidade, 
visitei os ateliês dos artistas, dos 
fotógrafos, vi espectáculos, festi-
vais e bienais. E dentro do que vi 
procuro critérios de qualidade. E 
acho que mantenho uma fasquia 
muito elevada. Os artistas que 
vêm não é por serem africanos é 
por serem bons em primeiro lu-
gar. A escolha da programação 
tem a ver com a qualidade ou 
com alguma estranheza, que é 
desafiadora. E temos a sorte de 
a maioria destes trabalhos serem 
muito festivos e muito lúdicos.

São os próprios que têm meios 
para financiar as deslocações 
ou é a Gulbenkian que paga?

Essa é a parte mais complica-
da e mais dispendiosa do Próxi-
mo Futuro. Diria que em 80% 
dos casos os custos de transpor-
te de obras e de deslocação de 
pessoas são cobertos pela Gul-
benkian. A maior parte destes 
países ainda não chegou a um 
ponto de ter políticas culturais e 

por isso não há apoio a artistas.
 
Qual é o orçamento?

Este ano foi muito contido: 640 
mil euros para um programa que 
dura um ano. Este é o mês mais 
activo e mais visível para o grande 
público, mas há uma programa-
ção continuada ao longo do ano.

Quais são os pontos altos do 
programa deste ano?

É difícil escolher. A fotografia 
é um ponto forte, são duas expo-
sições invulgares. E estou muito 
entusiasmado com os três dias 
de debates intensos, que incluem 
filosofia, política, arte, na sexta, 
sábado e domingo, numa cabana 
que está a ser construída lá fora 
por uma arquitecta ecologista, 
mesmo à saída, junto à biblio-
teca de arte. Depois há sempre 
aquele lado mais festivo, que são 
os concertos ao ar livre e o ciclo 
de cinema. E há ainda os espec-
táculos no São Luiz e no Teatro 
do Bairro, com quem este ano 
colaboramos. Recomendo viva-
mente dois espectáculos mara-
vilhosos: Outra Hora da Estrela, 
inspirado no romance de Clarice 
Lispector, e o Velório Chileno.

O teatro chileno é pratica-
mente desconhecido entre nós.

O teatro do Chile é mesmo mui-
to bom. Não só porque têm uma 
grande tradição de um teatro de 
texto e de escrita muito sólido, 
como porque houve um grande 
apoio do Governo da Michelle 
Bachelet ao teatro. Sempre que 
ela fazia uma viagem de Estado 
levava uma companhia de teatro. 
E houve uma política de recupe-
ração de muitas salas. (Sol.pt)

“África não é um país”
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  Matias Guente

O chefe do Estado-Maior-
-General das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique 
(FADM), o general Paulino 
Macaringue, assumiu que foi 
vítima de um caricato assal-
to, há sensivelmente três se-
manas, conforme o Canal de 
Moçambique noticiou oportu-
namente. Entretanto, Macarin-
gue diz que quem foi vítima 
do assalto é o cidadão Pauli-
no Macaringue e não o chefe 
do Estado-Maior das FADM.

Paulino Macaringue foi assal-
tado em plena via pública. Foi 
desarmado e foi-lhe retirada a 
viatura e um computador portá-
til (laptop). A viatura viria de-
pois a ser recuperada na cidade 
de Xai-Xai, província de Gaza. 

O Canal de Moçambique foi o 
único jornal que noticiou o fac-
to, tendo inclusivamente falado 
com o general Macaringue. Na 
altura, em cima do aconteci-
mento, ele disse: “não trato 
da vida privada na Imprensa”.

Esta terça-feira (25 de Junho 
de 2013), durante as comemo-
rações do 38.0 aniversário da 
independência nacional, o che-
fe do Estado-Maior assumiu 
que foi assaltado. Mas não só 
assumiu. Mandou farpas à Im-
prensa que prontamente repor-
tou o caso. Como foi o Canal 
de Moçambique o único jornal 
que reportou, essas farpas só 
podem ser para nós: “Eu acho 
que a Imprensa deve ser pa-
triota e tem seu papel a fazer”.

Paulino Macaringue trouxe 
uma explicação, no mínimo, 
interessante para justificar a 
sua tese de que o assalto não 
deveria ter sido noticiado. Eis a 
explicação: “Não foi o chefe do 
Estado-Maior que foi assaltado, 
porque não estava em serviço. 
O cidadão Paulino Macaringue 
foi quem sofreu um roubo da 
sua viatura e essa viatura foi 
localizada e os autores foram 
encontrados e vão responder 
na Justiça. O cidadão Maca-
ringue estava numa missão pri-
vada de família. As coisas que 

desapareceram são pessoais. 
Não havia nenhum instrumento 
de trabalho que foi retirado”.

Sobre o Canal de Moçam-

bique que noticiou o facto, 
Macaringue disse o seguinte: 
“infelizmente neste País há 
jornalistas que pensam que 

o sensacionalismo e a agi-
tação é que faz sobressair o 
seu órgão de informação”. 
(Canal de Moçambique) 

General Paulino Macaringue, chefe do Estado-Maior-General das FADM

…“Não foi o chefe do Estado-Maior que foi assaltado, porque não estava em serviço. O cidadão 
Paulino Macaringue foi quem sofreu um roubo da sua viatura e essa viatura foi localizada e 

os autores foram encontrados e vão responder na Justiça. O cidadão Macaringue estava numa 
missão privada de família. As coisas que desapareceram são pessoais. Não havia nenhum 

instrumento de trabalho que foi retirado”, general Paulino Macaringue

Ainda o caricato assalto à sua viatura

Chefe do Estado-Maior das FADM 
assume que foi assaltado e explica-se…
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