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Incúria do Município termina em 
guerra entre igrejas em Lichinga
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Pai suicida-se após envenenar e estrangular 
os filhos devido a ciúmes pela mãe

O responsável da residência 
onde ocorreu o insólito, 
Sinterino Morane, expli-

cou que o malogrado arrendou a casa 
junto com a familia a 17 de Dezem-
bro para pagar uma taxa mensal de 
mil meticais, mas até a data da sua 
morte não tinha conseguido canali-
zar a primeira tranche do valor, ale-
gando falta de dinheiro.

Segundo Morane, na tarde da 
quinta-feira (19), a esposa do fina-
do foi ao mercado de Chiuaula, ele 
decidiu segui-la e, chegado ao local, 
meteu-se em confusão com a mulher, 
tendo rasgado a sua roupa e a despi-
do em público, mas graças a interven-
ção das pessoas que assistiam a cena, 
a senhora conseguiu fugir. Sem saber 
de nada, nessa quinta-feira, o nosso 
interlocutor disse que notou algo es-
tranho com o suposto criminoso por-
que estava sujo, com os pés descalços 
diante dos filhos tristes e depois saiu, 
foi queimar algumas roupas atrás da 
sua casa.

 “A esposa não dormia aqui. Na 
manhã de hoje (sábado), uma das fi-
lhas saiu de dentro a chorar, bateu 
na minha porta muito cedo e disse 

que papá está preso lá dentro. Chega-
mos lá, confirmei que de facto tinha 
perdido a vida”, explicou Morane. 
“Depois eu pedi a ela para acordar 
os irmãos mais novos, mas quando 
o fez, percebeu que eles não estavam 
apenas a dormir, tinham morrido. O 
homem matou os três filhos e depois 
enforcou-se”, acrescentou.

Waite Mustafa, uma das pessoas 
que testemunhou o conflito do casal 
no dia anterior, no mercado, explicou 
que depois do incidente daquela tar-
de, a esposa foi socorrida e conduzi-
da para a 2ª Esquadra de Lichinga. 
Apesar de, ela ter apresentado uma 
queixa à Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), a corporação fez 
ouvidos de mercador e não deu se-
guimento ao processo, que culminou 
em tragédia. “Nesse dia, a polícia não 
apareceu para recolher o finado, ape-
sar da queixa de violência doméstica 
que a mulher fez”, disse Mustafa.

Banhada de lágrimas de dor e 
consternação, Madalena Jorge, a fi-
lha mais velha do malogrado, de 18 
anos de idade, falou ao NGANI na 
manhã do último sábado. Madalena, 

que não dormiu na mesma casa onde 
estavam os irmãos, porque o progeni-
tor a expulsou, disse não ter conhe-
cimento da causa da decisão trágica, 
mas referiu que o casal discutia fre-
quentemente e terminavam em pan-
cadarias. “Os meus irmãos eram três, 
dois rapazes e uma menina. A minha 
mãe vive na Beira, aqui eu vivia com 
a minha madrasta. Os meus pais dis-
cutiam e lutavam sempre”, disse Ma-
dalena triste e inconsolável. 

O Chefe dos Assuntos Sociais da 
Unidade Comunal “B”, vulgo Pista 
de Atletismo, Filipe João, disse ao 
NGANI que nunca soube dos proble-
mas do casal. “Percebo agora que ha-
via um inquilino nesta casa e, segun-
do os dizeres do dono, o casal sempre 
teve conflitos e no final ele assassinou 
os filhos e depois se enforcou. Esta-
mos tristes, muito. Apelamos a co-
munidade para que isso nunca mais 
venha acontecer”, disse João.  O Por-

PEDRO FABIÃO

O finado a ser transportado pelos vizinhos

SOCIEDADE

Um pai de 42 anos de 
idade, antigo maquinista 
da empresa VALE do Rio 
Doce em Tete, enforcou-
se depois de matar os três 
filhos por envenenamento 
e estrangulamento, 
supostamente por ciúmes da 
esposa, na noite da última 
sexta-feira, na Unidade 
Comunal “B”, vulgo zona 
da Pista de Atletismo, 
bairro de Lucheringo, Posto 
Administrativo Urbano 
de Chiuaula, na cidade de 
Lichinga.

ta-voz do Serviço Nacional de Inves-
tigação Criminal (SERNIC) na pro-
víncia do Niassa, Moisés Matangué, 
confirmou ao NGANI na manhã do 
último sábado, a morte das quatro 
pessoas, concretamente, um cidadão 
moçambicano de 42 anos de idade e 
três menores com idades que variam 
entre os sete aos 13 anos. 

Depois da colecta das evidenciais 
no local, o passo seguinte é continuar 
a trabalhar para apurar se realmente 
o autor do crime é de facto o indivi-
duo que acabou por se enforcar.  

Matangué também aconselhou a 
comunidade a evitar esse tipo de si-
tuações. “Neste momento, ainda é 
prematuro apontar quaisquer que se-
jam as motivações. Em relação aos 
três menores, a causa apontada, até 
então, é morte por envenenamento 
e um por estrangulamento”, referiu 
Matangué.

A filha mais velha do finadoVizinhos no último adeus das vitimas

Sinterino Morane
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Dados em poder do NGA-
NI indicam que no mês 
passado 98 reclusos, todos 

do sexo masculino, receberam o per-
dão do Estado e saíram das cadeias. 
A maior parte eram condenados por 
envolvimento em assaltos nas ruas, 
residências e violações sexuais. Na 
última quinta-feira, o SERNIC neu-
tralizou dois dos membros de uma 
rede que semeia pânico e terror um 
pouco por toda a cidade de Nampu-
la. 

Segundo as autoridades policiais, 
trata-se de bandidos que já estavam 
na mira por causa de um roubo que 
praticaram numa residência do bair-
ro de Natikiri, arredores da cidade. 
Além de se apoderar dos bens, os 
gatunos, em número de sete, espan-
caram brutalmente o proprietário e 
violaram sexualmente a esposa e so-
brinha de 13 anos de idade.

“Das investigações levadas a cabo, 
conclui-se que se trata de uma rede 
de criminosos muito vasta. A primei-
ra era composta por nove elementos 
que num passado recente beneficiou 
do indulto. Sem sinais de arrependi-
mento, eles se juntaram e voltaram a 
protagonizar assaltos”, disse a porta-
-voz do SERNIC em Nampula, Énia 
Tsinine.

Além dos dois que se encontram 
nas malhas do SERNIC, outros setes 
foram recolhidos aos cabouços pela 
Policia da Republica de Moçambi-
que (PRM), estando em curso inter-
rogatórios visando obter pistas sobre 
os outros patifes em fuga.  “Depois 
de serem capturados, a caminho das 
nossas instalações, um deles tentou se 
escapulir da viatura que os transpor-

tava e acabou por se ferir gravemente, 
tendo sido encaminhado ao Hospital 
Central de Nampula, onde está a be-
neficiar de tratamentos para depois 
retornar às celas”, informou Tsinine.

Além dos roubos e violações se-
xuais em Natikiri, pesam ainda sobre 
os miseráveis, a tentativa de roubo de 
uma viatura, que só não foi possível 
por causa de problemas mecânicos do 
carro. Os canalhas são também acu-
sados de um assalto a uma residência 
que culminou com a amputação de 
um dos membros inferiores de uma 
pessoa na zona de Nampaco, bairro 
de Namutequeliua.

Um dos criminosos cuja identi-
dade preservamos, confessou a sua 
participação em algumas operações 
da corja, mas nega ter se envolvido 
na violação sexual da menina de 13 
anos e a sua tia. “Nos conhecemos 
nas celas e fomos soltos em Dezem-
bro através do indulto. Integrei no 
grupo a convite do Valdo, que é meu 
vizinho e nosso líder. Confesso que 
participei no assalto de Natikiri que 
culminou com ofensas sexuais, mas 
não participei porque estava do lado 
de fora e apenas sete comparsas é que 
violaram as vitimas”, disse o suspei-
to.

Benedito de Carvalho, uma das 
vitimas de assalto a sua residência fi-
cou feliz por saber que a corja foi des-
mantelada porque recuperou parte 
dos bens que foi roubado. “Em Mua-
tala onde eu vivo, estamos num am-
biente de medo. A cada noite só ou-
vimos gritos de socorro por causa dos 
assaltos. Pedimos a quem de direito 
para reforçar a segurança”, disse. 

Decisão “injusta” do tribunal acaba 
em tragédia 

Ainda em Nampula, um indivi-
duo entregou-se às autoridades poli-
ciais por ter esfaqueado a ex-esposa 
até a morte. Inconformado com a 
decisão de um juiz em tribunal que 
decidiu lhe atribuir uma sentença de 
pagamento de sete mil meticais de 
pensão alimentícia para os filhos, o 
homem decidiu partir para violência 
que culminou com a morte da antiga 
parceira. 

“Sempre me senti injustiçado pelos 
tribunais e inclusive ela, visto que te-
mos quatro filhos e sempre me impe-

dia de ficar com eles, pois são quatro 
crianças. Eu achava justo que ficasse 
com duas crianças e ela com outras 
duas, para diminuir o peso da pensão 
alimentícia”, contou o suspeito. “Eu 
me vi a perder tudo que construí em 
10 anos, que era a habitação para as 
mesmas crianças. Ela apareceu na 
fase de acabamento daquela obra e 
por isso sugeri que eu comprasse ou-
tro terreno e ela construísse algo lá. 
Eu ajudaria na cobertura da casa”, 
acrescentou.

De acordo com fontes familiares, 
o casal vivia em brigas e maus tratos 
perpetrados pelo homem, que a data 
dos factos residia na vila sede do pos-
to administrativo de Namina, distrito 
de Mecúburi, onde exerce o profes-
sorado. A malograda trabalhava na 
cidade de Nampula e suspeita-se que 
tinha outro companheiro.  

“Ela sugeriu ao tribunal que eu pa-
gasse 7 mil meticais de pensão para as 
crianças. Não sendo licenciado e gra-
ças a Tabela Salarial Única, passei a 
ganhar 24 mil. Desse valor sofria des-
contos devido a um crédito em dois 
bancos e ficava com 11 mil. Tirando 
7 mil meticais com quanto dinheiro 
ficaria?”, questionou o individuo que 
se encontra a ver o sol aos quadradi-
nhos através das celas  da segunda es-
quadra da cidade de Nampula.

“Em suma estou arrependido, a 
intenção não era de matar, mas sim 
intimidar”, acrescentou.

Pouco mais de trinta dias 
depois do perdão e soltura de 
vários reclusos das cadeias 
da cidade e província de 
Nampula, o crime voltou 
a estar em alta. O Serviço 
Provincial de Investigação 
Criminal (SERNIC) diz que 
Dezembro e Janeiro registaram 
o pico e aponta como causa, 
o indulto do Estado que 
beneficiou até os cadastrados 
mais temíveis do “sector do 
arrombamento” da província 
mais populosa do país.

Um dos supostos cadastrados perigosos recentemente capturado pela polícia

JÚLIO PAULINO

Porta-voz do SERNIC em Nampula

Reclusos perdoados pelo Estado voltam 
a semear pânico e terror em Nampula
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Incúria do Município termina em 
guerra entre igrejas em Lichinga

Trata-se da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus, Mi-
nistério da Baixa (IEADB) 

e a Igreja Peniel Internacional que 
tem os seus templos separados a um 
metro, através de um muro de veda-
ção, desde princípios de 2020 quando 
ainda estavam em construção.

Ouvido exclusivamente por NGA-
NI na manhã de 12 de Janeiro, o Pas-
tor Presidente da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus, Ministério da 
Baixa (IEADB) no Niassa, Evaristo 
Zulu, explicou que reina um ambien-
te de disputa do espaço de constru-
ção das igrejas devido a aproximação 
de uma com a outra, complicando-se 
na hora dos cultos, visto que são duas 
igrejas protestantes, conhecidas pela 
poluição sonora que provocam quan-
do entram em rezas. 

Zulu defendeu que a sua congre-
gação foi a que começou com a cons-
trução em 2015, com uma dimensão 
da área de quase meio hectar, mas 
em 2020 os outros também arranca-
ram com o projecto de construção de 
uma igreja no mesmo terreno, numa 
distância de um metro. Nas conver-
sações de Zulu com o anterior pastor 
da igreja “rival”, ora transferido para 
Beira, em Sofala, aquele dizia que o 
espaço serviria apenas para se edifi-
car um orfanato. Mesmo assim, pas-
sado um tempo, os outros ergueram 
um edifício com recurso ao capim, 
justificando que se tratava de algo 
provisório, mas hoje já estão a fazer 
uma igreja fixa, facto que inquieta 
aos lideres da IEADB.

“Na verdade, isso nos afecta. Con-
forme falei, nós somos Pentecostais. 
Há dias que temos orações em jejum, 
em silêncio e os nossos irmãos ali op-
tam em usar os instrumentos. Então, 
aquele barulho nos afecta, vice-ver-
sa, também quando estamos a usar 
os instrumentos eles podem estar em 

oração. Isso não ajuda, não ajuda, 
não ajuda. Então, parece que estamos 
a disputar, já não estamos a cultuar, 
estamos a disputar. O que estou a ver 
não dá, não dá mesmo”, desabafou o 
pastor Zulu.

Preocupadas, as igrejas foram as 
autoridades do Conselho Autárquico 
de Lichinga para resolver a situação. 
Além do Município, recorreram aos 
superiores hierárquicos da antiga Di-
recção Provincial da Justiça, Assun-
tos Constitucionais e Religiosos do 
Niassa. Esta última instituição do Es-
tado enviou uma equipa e houve um 
encontro com os dirigentes das duas 
igrejas. A decisão foi de que a Peniel 
Internacional devia se retirar, mas a 
congregação religiosa recusou e con-
tinuou com as actividades sob o olhar 
impávido e sereno das autoridades.

No encontro lavrou-se uma Acta, 
porém a outra parte não quis assinar 
porque o documento deliberava que 
ela devia sair do espaço e o Municí-
pio arranjaria outro local, avaliando 
pela extensão e capacidade de dispo-
sição que Lichinga ostenta até então. 

Durante o encontro, a equipa envia-
da pela antiga Direcção Provincial 
da Justiça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos do Niassa, informou que 
a maior culpa pela disputa recai às 
autoridades municipais da cidade de 
Lichinga, pois quando alguém pede 
uma licença de construção, indepen-
dentemente da qualidade ou tipo de 
infra-estrutura, deve-se, primeiro, 
mandar técnicos para a verificação 
do espaço e, caso exista infraestrutura 
semelhante na mesma zona, deve se 
encontrar soluções viáveis para evitar 
choques entre os envolvidos

“Neste caso, se o Município nos 
aproximasse e dissesse que este espa-
ço terá outra igreja, talvez teríamos 
uma solução para este problema. Os 
culpados são os que nos atribuíram 
os espaços. Acho que o Município 
não chegou ao terreno por falta de in-
teresse”, desabafou o pastor Zulu.

Enquanto a solução demora che-
gar, as duas igrejas decidiram alter-
nar a hora dos cultos aos domingos. 
Uma entra em acção nas manhãs, a 
outra nas tardes. Contactado telefo-
nicamente, o responsável da igreja ri-
val, Carlos Zalua, negou falar alegan-
do que a sua congregação não resolve 
assuntos nos jornais. “Nunca realiza-
mos entrevistas. Se formos solicitados 
para responder a entidade que nos so-
lícita tem que fazer por documento. 
Então, não somos obrigados a gravar 
qualquer entrevista”, reagiu Zalua.

Por seu turno, o Director substitu-
to dos Serviços Provinciais da Justi-
ça e Trabalho (SPJT) no Niassa, Isac 
Valentim, falou sobre o assunto na 
tarde da última quinta-feira (19) con-
firmando ao NGANI o litigio e disse 
que se trata de um assunto que a di-
recção tomou conhecimento através 
da Comissão Provincial de Coorde-
nação dos Assuntos Religiosos, uma 
agremiação criada há mais de sete 
anos no âmbito da coordenação e mi-
tigação desse tipo de contestações. A 
comissão é o elo entre o Governo e as 
Confissões Religiosas.

Segundo Valentim, após tomar co-
nhecimento da situação, a Direcção 
Provincial ficou por sentar com as 
partes para perceber qual é a motiva-
ção de uma igreja construir um tem-
plo muito próximo do outro. No en-
tanto, reconhece ser difícil perceber o 
que estará por detrás.

“É difícil perceber, mas pelo que 
eu vejo e consigo deslumbrar, é que 
esse litígio devia ser travado logo no 
princípio, a partir do próprio Muni-
cípio, nos Serviços de Urbanização 
e Infra-estruturas. As pessoas pedem 
e fazem por escrito. Eles conseguem 
ver qual é o propósito de quem pede 
o espaço. Eu acho que alguma coisa 
falhou”, disse Valentim.

NGANI moveu fundos e mundos 
para ouvir as autoridades autárquicas 
da cidade de Lichinga, mas os esfor-
ços redundaram em fracasso, ape-
sar de muita insistência. O que terá 
acontecido para que os gestores da 
autarquia de Lichinga não previssem 
a situação e tomassem medidas para 
evitar a guerra entre as duas igrejas?

PEDRO FABIÃO

Uma suposta negligência 
das autoridades do Conselho 
Municipal da Cidade de 
Lichinga (CMCL), no 
delineamento de terrenos 
e fiscalização de obras, 
terminou em dissabores entre 
duas congregações religiosas 
protestantes na capital 
provincial mais fresca do 
país, a cidade de Lichinga.

Evaristo Zulu

As igrejas da discórdia

Isac Valentim
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Bombas de combustível transformadas em 
parques de estacionamento em Nampula

O negócio acontece em co-
nexão com os gestores 
dos estabelecimentos, sob 

todos os perigos dali decorrentes. 
Munícipes ouvidos por NGANI, so-
bretudo os que residem nas imedia-
ções dos locais de abastecimento si-

tuados em zonas residenciais, estão 
preocupados com a situação e temem 
pelo pior.

“Temos vindo a assistir o aumento 
do número de viaturas nas bombas, o 
que ameaça a nossa segurança como 
vizinhos”, disse Manuel Jackson, 
que falava em representação das pes-
soas amedrontadas pela situação. “O 
processo de construção das bombas 
localizadas em frente ao cemitério 
velho, entre os bairros de Carrupeia 
e Napipine, não incluiu uma consul-
ta aos munícipes, apesar de estarem 
num local impróprio”, acrescentou.

O código de postura camararia 
em vigor na autarquia de Nampula, 
não permite o parqueamento ou o 
exercício de qualquer actividade ex-
tra nas bombas de abastecimento de 
combustíveis. Mas a transformação 
dos locais em parques acontece sob o 
olhar apático dos poderes municipais 
que deveriam fazer valer as regras. 

“Nos próximos dias vamos marcar 
um encontro com as autoridades au-
tárquicas, com destaque para o edil 
Paulo Vahanle, para encontrarmos 
formas de inverter as coisas”, disse 
Jackson. 

Jorge é responsável por um agre-
gado familiar de nove pessoas e vive 
próximo das bombas situadas em 
frente ao cemitério velho. Ele teme 
mais pelos seus em caso de um aci-
dente. 

“Sempre que nasce um novo dia 
exaltamos a Deus para agradecer 
por ainda estarmos vivos. Na fase 
de construção tentamos persuadir as 
entidades de direito através de várias 
cartas para embargar estas bombas, 
mas foi em vão”, disse o chefe de fa-
milia.   NGANI confirmou a situa-
ção depois de uma ronda pela cidade 
e verificou que o processo acontece 
mais no período da noite e é um ne-
gócio vantajoso que rende diariamen-

te dez mil meticais para os bolsos dos 
gestores por dia. Os valores cobrados 
por cada viatura rondam entre 50 a 
200 meticais. Um dos responsáveis 
por uma das bombas que não quis 
dar a cara, confirmou os factos, mas 
distanciou-se do negócio. “Admiti-
mos o parqueamento de viaturas a 
pedido dos proprietários que alegam 
falta de espaço nas suas garagens e 
outros motivos. Só não sabíamos que 
isso era contra a postura municipal e 
prometemos corrigir o cenário breve-
mente, porque reconhecemos que é 
um risco para todos nós”, referiu o 
gestor, que diz nunca ter sido abor-
dado por uma equipa de fiscalização 
sobre o assunto. 

O negócio do estacionamento nas 
bombas de combustível assiste-se um 
pouco por todas infraestruturas do 
género na cidade, sobretudo as que 
se encontram ao longo da estrada na-
cional número 1. A degradação das 
vias de acesso nos bairros periféricos 
e a falta de locais para guardar car-
ros, são apontadas como as princi-
pais causas do fenómeno.

A questão foi debatida numa das 
sessões da Assembleia Municipal de 
Nampula, mas como foi apresentada 
por um membro do partido Frelimo, 
que é oposição e a minoria naquele 
órgão, o assunto não avançou. Quem 
deveria abordar sobre a matéria na 
imprensa ao nivel da autarquia sim-
plesmente prefere fugir com o rabo 
à seringa. O Presidente da Associa-
ção das Bombas de Combustível de 
Nampula, Fayade Hassam, prome-
teu se pronunciar sobre o assunto nos 
próximos tempos.

A cidade de Nampula e a provín-
cia em geral, tem vindo a assistir o 
aumento galopante de automóveis, 
mas a edilidade só tem dois locais 
de estacionamento para suprir as ne-
cessidades dos automobilistas. O que 
está a faltar para que haja mais par-
ques na chamada capital do norte de 
Moçambique?

JÚLIO PAULINO

Vários automobilistas 
assaltam os espaços das 
bombas de abastecimento 
de combustível da cidade de 
Nampula, para estacionar 
viaturas. A situação viola a 
postura municipal e preocupa 
cidadãos que temem pelo pior 
em caso da ocorrência de um 
incêndio, mas as autoridades 
municipais fogem com o rabo 
à seringa quando é para falar 
sobre o assunto. Quem põe o 
guiso no gato?

Negócio do parqueamento nas bombas de combustível prospera a olhos vistos em Nampula
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OPINIÃO

O presidente Filipe Nyusi 
felicitou o seu anteces-
sor, Armando Guebuza, 

pelo seu octogésimo aniversário, 
seguindo o apelo do antigo presi-
dente Joaquim Chissano (nas mar-
gens do Décimo Congresso da Fre-
limo) que disse: “temos que engolir 
sapos vivos em prol da paz” para 
“reconciliar e consolidar a unida-
de dentro e fora do partido”. En-
tretanto quem não quis engolir os 
sapos foi Armando Guebuza, que 
no simpósio alusivo aos seus 80, 
teceu alguns comentários que con-
siderados hostis ao regime vigente, 
liderado por Filipe Nyusi.

Nas suas notas introdutórias 
Guebuza disse: “temos o Ndambi, 
que a Justiça não explica porque 
está lá. Mas fizeram de propósito, 
para ele não estar cá connosco. A 
Valentina foi-nos arrancada nesta 
confusão que levou agora o Ndam-
bi à prisão. Mas nós aguentamos. 
Somos fortes. Se o colonialismo 
português não conseguiu calar-nos, 
vencer as nossas convicções, não 

são os nossos camaradas que vão 
conseguir isso”.  Foi nesses termos 
que em jeito de desabafo político, 
o antigo chefe de Estado deu a en-
tender que está a ser vítima de um 
sistema, que até ao momento pre-
judicou dois dos seus filhos. Mas 
mesmo assim ele diz que é forte 
o suficiente para ser calado pelos 
camaradas. Reagindo as palavras 
de Guebuza, diferentes grupos da 
sociedade descreveram a sua posi-
ção como uma declaração de guerra 
aberta, mas não indicaram as partes 
primárias e ou secundárias do con-
flito, que certamente afecta o pro-
cesso de reconciliação interna no 
partido, tal como Chissano confiou 
essa nobre e difícil missão a Nyusi.

Noutro sentido, temos aqueles que 
encaram o desabafo do presidente 
Guebuza como uma estratégia de 
vitimização, querendo “se fazer de 
vítima para granjear simpatias” e 
quem sabe reconquistar algum po-
der que escapou das suas mãos. Este 
grupo acredita que a saída da pre-
sidência do país e do partido não 

foi conforme planeado por Guebu-
za, visto que para além do próprio 
presidente, todo o seu elenco per-
deu o poder e a influências.  A ala 
mais extremista do grupo vai mais 
longe suspeitando que o ex-chefe 
do Estado não é vítima do sistema. 
Este grupo identifica elementos co-
mo as dívidas ocultas (que em tri-
bunal não foi possível comprovar 
a sua participação) como factores 
que possivelmente poderão jogar 
contra o discurso de vitimização 
de Guebuza, visto que ele também 
foi um actor activo na qualidade de 
Chefe de Estado e jogou um papel 
preponderante na consolidação da 
justiça, que ele hoje descreve como 
fraudulenta e que se deixa influen-
ciar pelo executivo do dia.

Com tudo dito e partindo do pres-
suposto de que “o homem é um ani-
mal político”, segundo Aristóteles, 
que procura conquistar, manter e 
projectar a sua influência, com Gue-
buza não seria diferente. O simpó-
sio dos 80 anos de Guebuza reuniu 
vários segmentos da sociedade e foi 

possível constatar que parte dela se 
sentiu comovida com os argumentos 
do antigo presidente e possivelmente 
apoia a sua recandidatura à chefia 
do Estado moçambicano – ainda 
que não tenhamos em mente se é 
essa a sua vontade e mesmo sendo, 
desconhecemos em que medida o 
partido suportaria o seu regresso 
ao palácio presidencial.

Em notas finais e citando a apre-
sentação de Hélder Jauana no sim-
pósio, o debate a volta do presidente 
Guebuza, só veio comprovar que 
ele é um líder amado por uns – que 
neste momento o apoiam de for-
ma incondicional e por outro lado 
é extremamente odiado por outros 
– que o consideram como o autor 
dos males que assolam os moçam-
bicanos, sobretudo os causados pe-
las odiosas dívidas ocultas. 

Quanto a nós, destacamos que o 
processo da reconciliação no parti-
do ainda está aberto e como disse 
o presidente Chissano, por vezes 
é mesmo necessário engolir sapos.
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Armando Guebuza: amado por 
uns e desamado por outros

       Consultor e Activista de Direitos Humanos
      Jaime Newton Z. Gode

Armado Guebuza



 

Das minhas leituras de adoles-
cente (julgo que das bandas-
-desenhadas do Lucky Luke 

se a memória não me falha), uma das 
expressões que sempre me suscitou ad-
miração foi a de “charlatão”. Com o 
aprofundar das leituras e conhecimento 
de outros epítetos do género, confesso, 
ainda hoje, a minha profunda admira-
ção pela palavra. Aliás, acho que é a 
mais subestimada da língua portuguesa. 

Basta ver que os sinónimos são todos 
de carácter pejorativo: vigarista, im-
postor, aldrabão, intrujão, fariseu, 
trapaceiro, desonesto, burlão, falso, 
tratante e outras que tal… 

Quanto a mim, erradas, porque a 
aproximação versa o carácter e não o 
métier… E, na parte que me toca, um 
charlatão é uma ocupação profissional 
tão digna quanto as outras. É uma es-
pécie de vendedor de banha da cobra 
com um curso superior, mestrado e pós-
-graduação. No meu imaginário, um 
charlatão seria um tipo vestido de preto, 
de cartola alta e de charuto proeminen-
te, assim a roçar a figura de Abraham 
Lincoln. Os seus gestos largos e a sua 
voz grave só atestariam a Educação e 
Nobreza de linhagem. 

Não seria, portanto, vexatório ou, de 
alguma forma, diminuído no exercício 
do seu mister, pelo contrário, seria mo-
tivo de orgulho para pais e filhos quan-
do instados a contar a sua profissão:

— O meu pai/filho é um charlatão!

Suscitando a admiração dos demais 
e uma certa inveja que nem todos con-
seguiriam conter. Não se pense, porém, 
que um charlatão tem uma vida fácil. 
Não tem! Primeiro, porque não bastam 
os dotes naturais. Requer muito estu-
do, muita dedicação, muito empenho. 

Segundo, porque não há universi-
dades de charlatães (embora a FRE-
LIMO e as suas origens políticas de 
Socialistas faça escola próxima) onde 
se possa aprender a arte, ou livros por 
onde estudar, ou sequer bibliografias 
que se aproveitem (a de Armando Gue-
buza foi um ensaio de aldrabice, pelo 
que se espera a reforma de Filipe Nyu-
seipara que este leve as suas memórias 
ao prelo).

Ou seja, são todos autodidactas. Ter-
ceiro, pela forte e feérica concorrência, 
quase desleal. Hoje, qualquer Presiden-
te da República, de Partido Político, de 
Edilidade Camarária são aspirantes a 
Ministro, Vice-Ministro, Secretário de 

Estado, Governadores de Distrito ou de 
Província, ou de outros Gabinetes de 
Estado e sobretudo em algumas Empre-
sas do Estado e também Privadas — e  
julgam-se que são charlatães, quando, 
na verdade apenas são vigaristas, im-
postores ou burlões munidos de um 
Cartão de Militante... 

Há uma distância quase galáctica entre 
o chefe e essa cambada que o segue, in-
tuindo que ser charlatão é requisito de 
governação. Não é! É condição inata, 
como o sangue azul. Ou se nasce, ou 
não se compra, daí que, de forma reite-
rada, tropeçam nas próprias tropelias ou 
fiquem presos nas teias que os alcando-
raram ao Partido e ao Poder. Néscios, 
no mínimo…  Exemplos?  Para quê, se 
nós os conhecemos de gingeira?!... Daí 
que os charlatães não tenham delfins 
ou aprendizes. Podem ter admiradores, 
seguidores ou até discípulos, mas nunca 
mais que isso.  Pense-se, por exemplo, 
em Pascoal Mocumbi: alguém crê que 

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

aquele ex-Primeiro Ministro, com cara 
imberbe, é, ou alguma vez será, um char-
latão? Nem numa visão onírica con-
templamos tal cenário. Um charlatão 
vende-se, muito antes de vender os pro-
dutos que nos queira impor. Esse foi/é o 
seu principal atributo, à época, das fun-
ções governativas que exerceu, antes de 
ser Médico. Ainda ele não tinha aberto 
a mala e já estavamos todos de notas 
na mão a licitar não sabemos sequer o 
quê! E mais exemplos poderíamos citar 
mas fica para outra ocasião. Por isso 
é que adoramos os charlatães, porque 
eles nos fazem crer que as ideias são 
nossas, que o Poder é nosso e que eles 
estão lá para satisfazer as nossas neces-
sidades (que não sabíamos sequer que 
as tínhamos antes de ele pisar o palco).

Enfim, a Política tem de tudo um 
pouco — e os Partidos Políticos, os Fe-
liados e os Simpatizantes também. Basta 
vê-los por aí “à solta”, a proliferarem 
como “cogumelos” ... de Norte a Sul 
do País. Em suma: são “uma espécie” 
de gente a evitar — valha-no Deus a 
realidade confrangedora! —, embora 
díficil de nos “libertar dela”, pois são 
cada vez mais entre nós. 

E o Povo Moçambicano não tem 
outro remédio senão de aguentar, calmo 
e sereno, às vicissitudes e aos AZARES 
a que são sujeitos por esta Epidemia 
que temos de suportar e que “veio para 
ficar”... Só que ninguém sabe dizer até 
quando... 
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Até quando...?! 

Até quando é vamos ter de aguentar esta situação

“Amigos da Terra” e “JA” por que razão 
negam o Desenvolvimento do povo?? (1)
Bom dia, Sra. Rachel Kenner-

ley da organização “Amigos 
da Terra”. Uma decisão do 

tribunal britânico que por sinal faz 
todo o sentido, só poderia ser legal. 
Se é legal explorar petróleo e gás na 
Noruega, no Qatar, na Rússia, na 
América, porque não haveria de ser 
legal em Moçambique?? O que não 
compreendemos do discurso dessa or-
ganização, “Amigos da Terra”, que 
financia outra organização a Justiça 
Ambiental de Maputo é o que pre-
tendem de um dos países mais pobres 
do mundo, Moçambique?? Segundo 
a senhora Rachel Kennerley: 

“Abrir novos campos de gás, novos 
campos de petróleo no Reino Unido e 
em todo o mundo, incluindo este pro-
jecto e em Moçambique, não vai aju-

dar nesta crise. Esta crise existe porque 
somos mais dependentes do gás. (…) 
O que precisamos é mudar para uma 
forma de energia mais segura, como 
as renováveis, que seja barata, limpa 
e segura”, disse numa matéria publi-
cada no NGANI na edição passada.

O que será que a Justiça Ambiental 
lá do Maputo considera como “energias 
renováveis”?? A energia hidroelétrica 
do Zambeze de Mphanda Nkuwa ou 
de Cahora Bassa que o colono deixou 
construída não é uma energia limpa 
e renovável?? Então porque razão a 
Justiça Ambiental e os Amigos da 
Terra estão contra a construção dessa 
nova barragem que daria um contri-
buto importantíssimo para a transi-
ção energética e o desenvolvimento 
de Moçambique?? A alternativa é a 

população continuar a cozinhar com 
carvão e destruir as florestas nativas 
de Moçambique, porque o preço do 
gás de cozinha e a eletricidade são 
estratosféricos?? A plantação de Flo-
resta em Moçambique não é impor-
tante para a fixação de Carbono?? Não 
poderia criar milhares de postos de 
trabalho em Moçambique, levando 
milhares de famílias a sair da pobre-
za e da fome?? Por que razão a Justiça 
Ambiental acabou com os projectos 
de plantações florestais na Zambézia, 
Manica, Nampula ou no Niassa?? 

Green Resources, New Forests, Por-
tucel Moçambique, Tectona, Florestas 
do Niassa hoje tudo empresas fantas-
mas que investiram milhões de USD 
em florestas e que arrumaram as malas 
e foram embora, o que a Justiça Am-

biental deixou em troca para as po-
pulações?? Só pobreza e fome, nada 
mais, hoje no Niassa as populações 
só mais pobres ficaram, a empresa 
Construa comprou as Florestas do 
Niassa e tem uma serração em Lichin-
ga, os barrotes que a Construa vende 
de pinho ou eucalipto, vêm do Nias-
sa em vez da África do Sul, criaram 
umas dezenas de postos de trabalho 
em Lichinga, o pouco que a Justiça 
Ambiental, lá do Maputo, ainda não 
conseguiu destruir.

Porque será que plantar eucalipto 
em Moçambique é ilegal, segundo a 
Justiça Ambiental?? Plantar milho ou 
mandioca também deveria ser ilegal?? 

Continua na próxima edição

A Velha Chica

       CARTA DO LEITOR



A tensão entre o antigo chefe 
de Estado Armando Emílio 
Guebuza e o actual Presiden-
te da República Filipe Nyusi 
atingiu níveis jamais vistos, 
numa altura em que o país se 
prepara para as eleições au-
tárquicas em Outubro do ano 
em curso.

Aquilo que deveria ser um 
simples simpósio de ce-
lebração dos 80 anos de 

vida de Armando Guebuza se trans-
formou numa grande oportunidade 
para que cada um dos lados exibisse 
sua musculatura lírica do seu lado da 
barricada. A realização do simpósio 
foi divulgada pelo país na imprensa e 
pelas redes sociais através da equipa 
de comunicação do gabinete de Ar-
mando Guebuza, com pompa e cir-
cunstância.

O evento, que era também uma 
homenagem pelo seu contributo no 
país (desde que em 1964 se juntou ao 
então movimento clandestino que lu-
tava para a independência nacional, 
Frente de Libertação de Moçambique 
- FRELIMO), teve lugar no distrito 
de Marracuene.

Entre os convidados estiveram,mú-
sicos, figuras políticas, amigos e irmãos 
de trincheiras, seus antigos ministros 
e demais individualidades que deba-
teram a vida e obra do também poeta 
de combate, Armando Guebuza. O 
mais visível dos ausentes foi o próprio 
chefe de Estado moçambicano, Fili-
pe Nyusi, e seu predecessor Joaquim 
Chissano, que não se fez a cerimónia 
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juntamente com a sua família.
Após muitos hossanas, demonstra-

ções de amor e afecto ao antigo chefe, 
chegou a vez de o aniversariante falar, 
tendo parado o país. Guebuza mos-
trou mágoas profundas contra o seu 
partido e camaradas de trincheira.

“Temos o Ndambi que a justiça 
não explica por quê está lá (na pri-
são). Mas (eles) fizeram de propósito, 
para ele não estar cá connosco (na ce-
lebração do aniversário). A Valentina 
foi arrancada (assassinada a tiros) de 
nós nesta confusão que levou agora o 
Ndambi à prisão. Mas nos aguenta-
mos. Somos fortes. Se o colonialismo 
português não conseguiu calar-nos, 
vencer as nossas convicções, não são 
os nossos camaradas que vão conse-
guir isso”, disse Guebuza.

Armando Guebuza se mostrou 
ainda magoado por não perceber o 
que terá se passado para que o seu 
filho primogénito fosse detido, julgado 
e condenado pelo seu envolvimento 
nas dívidas ocultas.

Mais do que isso, é do entendimen-
to de Guebuza que a justiça foi usada 
como uma arma de arremesso contra 
si e sua família, por parte da entourage 
de Nyusi, que o sucedeu na lideran-
ça do país em 2015. Para si, a justiça 
devia ter implicado principalmente o 
actual chefe de Estado, Filipe Nyusi, 
que era ministro da defesa nacional, 
e que conhecia todo o processo das 
dívidas ocultas.

Recorde-se que a justiça ameri-
cana se referiu a Nyusi como tendo 
o epiteto de “Newman”, e que pela 
sua participação activa no processo 
de contratação das dívidas ocultas re-

cebeu dois milhões de dólares, tendo 
sido verificado pelo menos metade do 
valor a seu favor foi para patrocinar 
as eleições.

Felicitação de Nyusi
O Presidente moçambicano felici-

tou o antecessor, Armando Guebuza, 
pelo seu 80.º aniversário, quase um 
ano depois de a tensão entre ambos ter 
chegado ao pico durante o julgamento 
das dívidas ocultas. Numa mensagem 
divulgada pela Presidência da Repú-
blica, Nyusi realça os sacrifícios feitos 
por Guebuza, “desde a sua juventu-
de inteiramente dedicada à edificação 
de um Moçambique forte, próspero 
e em paz”, livre do “domínio colo-
nial português”. “A sua trajetória de 

vida confunde-se com a história de 
Moçambique”, lê-se na mensagem. O 
seu empenho, juntamente com “ou-
tros jovens da sua geração, sempre sob 
forte pressão e vigilância constante 
das autoridades coloniais, permitiu 
fazer de si um homem determinado a 
confrontar o colonizador”, acrescenta.

As felicitações de Nyusi a Guebuza, 
ambos membros da Frente de Liber-
tação de Moçambique (Frelimo), par-
tido no poder desde a independência, 
acontecem depois de o antigo chefe 
de Estado ter implicado Nyusi em Fe-
vereiro de 2022, ao testemunhar no 
julgamento das dívidas ocultas. 

Guebuza disse que o actual PR, 
na altura ministro da Defesa, é que 
conhecia os detalhes do projecto de 
protecção costeira que esteve na ori-
gem do escândalo. O juiz entendeu 
que não havia razões para ouvir Nyusi 
e, em Dezembro, condenou Ndambi 
Guebuza, filho mais velho do ex-PR, 
a 12 anos de prisão e ao pagamento 
solidário com outros arguidos de uma 
indemnização de 2,6 mil milhões de 
euros - o valor de todo o prejuízo cau-
sado ao Estado.

Numa alusão às tensões internas na 
Frelimo, o antigo PR Joaquim Chissano 
apelou à pacificação ao fechar o con-
gresso do partido realizado em Setem-
bro. “Um vai levantar a voz, um dia, 
e outro vai estremecer, mas no outro 
dia poderão se abraçar e construir a 
paz, a reconciliação”, disse Chissano 
a Nyusi. O país entra este ano num 
novo ciclo eleitoral, com eleições au-
tárquicas em Outubro e eleições ge-
rais em 2024.

Tensão entre Guebuza e Nyusi mais 
visível do que nunca

Armando Guebuza

Filipe Nyusi

MANGAVA DOS SANTOS
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Incompetência na gestão origina atrasos 
salariais nas autarquias da Renamo

Em 2022, quatro dos cinco 
Municípios, representando 
80 por cento dos geridos 

pela Renamo na província, registaram 
greves dos trabalhadores por falta de 
vencimentos. O problema começou 
com Angoche, Ilha de Moçambique, 
Nacala-Porto e Malema, este último 
com menos gravidade porque conse-
guiu resolver a nível interno. Nacala-
-Porto é o que está em maus lençóis, 
pois ainda não tem soluções à vista.

Como forma de se perceber do que 
está realmente a acontecer, o Conselho 
de Representação do Estado na Pro-
víncia de Nampula, reuniu, semana 
passada, na cidade capital, com os 
administradores dos sete distritos e 
os respectivos presidentes dos Muni-
cípios. No encontro concluiu-se que 
há dificuldades de gestão por parte 
dos autarcas da Renamo. Segundo 
o Chefe do Gabinete do Secretário 
do Estado na Província de Nampula, 
Tomé Shakushasha, que orientou a 
reunião, o Governo Provincial e Cen-
tral, está preocupado com a situação 
e convocou os dirigentes para juntos 
procurarem soluções, o mais rápido 
possível.  

Outra causa dos crónicos problemas 
é a existência de funcionários a mais, 
contratados como prémio pela sua 
militância durante a campanha elei-
toral, o que sufoca o Fundo de Com-
pensação Autárquica (FCA). “O outro 
problema que também percebemos é 
que muitas vezes os municípios usam 
o FCA para fazerem despesas que não 
tem a ver com o salário. Com o FCA 
faz-se até investimentos na esperança 
de repor com receitas próprias, mas 
os autarcas não conseguem. Quando 
conseguem, muitas vezes o fazem tar-
diamente” disse Shakushasha.

Como forma de se evitar situações 
dessa natureza, os presidentes recebe-
ram recomendações para aprimorarem 
as suas habilidades de gestão, porque 
segundo o dirigente da reunião, a ges-
tão financeira do Estado é legislável 
e cada tostão disponibilizado tem 
um fim. Os autarcas devem obede-
cer e deixar de desviar dinheiro para 
outros fins. “Orientamos também a 
aprimorarem os seus mecanismos de 
colecta das receitas para que tenham 
capacidade de pagar os salários àque-
les funcionários que não têm vínculo 
com Estado” apelou.

Autarcas admitem os erros
Os edis que falaram à imprensa 

depois da reunião agradeceram pelo 
encontro, tendo dito que foi produtivo 
e prometeram seguir as recomenda-
ções para melhorar o seu desempenho. 
O Presidente do Município de Nam-
pula, Paulo Vahanle, disse que depois 
da reunião provou-se que realmente 
“houve deslizes” na gestão dos fundos 
por parte de alguns dos seus colegas 
e que depois do encontro é preciso 
prestar atenção especial naquilo que 
é do interesse dos munícipes. “Nós 
ganhamos muito neste encontro e daqui 
para frente vamos nos empenhar cada 
vez mais. Vamos prestar mais atenção 
nos fundos desembolsados nas nossas 
autarquias” disse Vahanle. 

Entretanto, apesar de reconhe-
cerem os deslizes na gestão, outros 
edis apontaram a redução do Fundo 
de Compensação Autárquica como 
uma das principais causas dos atra-

sos salariais. O Presidente do Conse-
lho Municipal da Cidade da Ilha de 
Moçambique, Ismail Abacar, que a par 
de Paulo Vahanle acha que a situação 
não o afecta porque todos os salários 
foram pagos até Dezembro último, 
considerou o problema como sendo 
relativo, uma vez que cada autarquia 
tem as suas especificidades. 

“Nós tivemos dificuldades nos 
orçamentos porque houve corte no 
FCA e isso tem critérios, sendo um 
dos quais o da população e o território 
local. A nossa Ilha tem uma superfície 
de 226 quilômetros quadrados. Em 
condições normais deveríamos rece-
ber 40 milhões de meticais por ano, 
mas o Estado reduziu para 28 depois 
de já termos feitos o Plano Econó-
mico Social e Orçamento Municipal 

(PESOM). Este é um problema sério” 
disse o edil. 

Respondendo a inquietação do 
autarca da Ilha de Moçambique, 
Tomé Shakushasha esclareceu que a 
situação é nacional ou até internacio-
nal e não afecta apenas as autarquias 
da Renamo. Depois apelou para que 
os edis sigam o exemplo dos outros 
municípios que mesmo com o FCA 
reduzido não enfrentam problemas 
de salários. 

O município de Nacala-Porto diri-
gido por Raul Novinte, que não apa-
receu na reunião e nem delegou um 
substituto, é tido como o mais grave 
e sem capacidades para resolver o 
problema internamente. Na reunião 
apelou-se pela intervenção do Governo 
Central para salvar o município.
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A província de Nampula 
viu, pela primeira vez na 
história, cinco dos seus 
sete Municípios a serem 
governados pelo maior 
partido da oposição do país, 
nas eleições autárquicas de 
2018. Mas, ao fim de cinco 
anos de mandato, quase todas 
estão de rastos, enfrentando 
sérios problemas de gestão 
que tem como a principal 
consequência os atrasos 
salariais. 

ANTÓNIO CINTURA

Municiipo de Malema um dos que viveu dias díficeis devido ao atraso no pagamento de salários

Cidade de Nacala-Porto
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ANO NOVO

Caro leitor,

O Jornal NGANI deseja 
a si e sua família um 
Próspero Ano Novo!
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ESTANTE - CULTURA

A Arte da Negociação: Excelente 
Obra de Donald Trump

«Há pouco tempo dois 
dos e meus filhos disputa-
vam à mesa o que restava de 
uma tarde de maçã. Como 
cada um reivindicava para 
si a melhor fatia, não con-
seguiam chegar a acordo 
quanto à melhor forma de 
dividir a tarte. Foi então 
que sugeri que um deles 
dividisse  a tarte como lhe 
apetecesse, deixando ao 
outro a possibilidade de 
escolha. A proposta foi 
aceite e, no final, ambos 
ficaram satisfeitos com a 
parte que lhes coube».

É com este episódio que Donald 
Trump apresenta o objecto de “The 
Art of Negotiating”. Nierenberg, 
presidente do Negotiation Insti-
tute nos E.U.A., é uma autoridade 
nesta “ciência”, que tem vindo a 
ganhar grande relevo nas últimas 
quatro décadas.

Mas o que é a negociação? O 
Leitor não encontrará nas 196 
páginas  deste lirvro, qualquer 
definição específica para esta 
figura ou para este termo, como 
queira. Donald Trump limita-se 
a qualificá-la como um processo 
através do qual seres humanos 
trocam ideias  com o objectivo 
de aleterar as suas relações. O 
autor chama à atenção para a 
insuficiência deste conceito/
termo, muito redutor em termos 
de abrangência, quebrando com 
a ideia tradicional de negociação 
(que durante muitos anos abran-
geu apenas as relações laborais). 
Donald Trump, na linha  do que 
vêm fazendo outros mestres da 
negociação (como Ingemar Die-
rickx, professor do INSEAD, que 
esteve em Portugal há cerca de 

A verdadeira negociação é aquela em que todas as partes ficam
a ganhar com a obtenção de um acordo.

AFONSO ALMEIDA BRANDÃO (Escreveu)
ALBINO MAHUMANA (Fotografou)

20 anos), procura alargar o con-
ceito, estendendo o seu significado 
a outras áreas da vida humana.

Mas este processo de redifini-
ção não fica por aqui. Nierenberg 
recorda que, há poucas décadas, 
negociar era entendido como um 
jogo de vitória/derrota. Este con-
ceito não pode ser mais acolhido. 
E explica porquê, questionando o 
Leitor: «Would you play win/loose 
games with your wife or husband? 
Your nation? Probably not?» Em 
sua opinião, a realidade do Mundo 
actual implica a adopção de uma 
nova metodologia na abordagem 
do processo negocial: as partes 
envolvidas têm de perceber que 
ambas têm a ganhar na obtenção 
de um acordo satisfatório. O espí-
rito competitivo, presente em cada 
negociação, não tem de separar 
(no sentido de dividir) AS PAR-
TES. Pelo contrário, as caracte-
rísticas particulares de cada um 
dos negociadores podem contri-
buir para reforçar a obtenção de 
um acordo vantajoso para ambo 
(tal como no exemplo inicial, em 
que os dois irmãos beneficiaram 
com a divisão equitativa da tarte 
de maçã).

Esta ideia da vantagem mútua 
não deve ser aferida em função 
critérios éticos mas antes como 
forma de prosseguir um acordo 
estável, destinado a vigorar no 
tempo: se o acordo for satisfató-
rio para os dois lados cada um 
deles tratará de o manter e/ou 
renovar) durante um largo período 
de tempo, com benefícios para 
ambos.

“The Art of Negotiating” é 
um livro fundamental para viver 
no Mund actual. Donald Trump, 
ao adoptar a teoria de que uma 
boa negociação é aquela em que 
todas as partes têm a ganhar, 

alarga as fronteiras da negocia-
ção, excluindo a ideia tradicional 
de ganhador/perdedor. Uma filo-
sofia que encontra eco na célebre 
expressão de John F. Kennedey, 
citado pelo Autor no início do 
livro: “Let us begin anew, remem-
bering on both sides thar civility is 
not a sing of  weakness, that sin-
cerity is always subject to proof. 
Let us never negotiate out of  fear. 
But let us never fear to negotiate”. 
O livro encontra-se à venda em 
Maputo, nas livrarias da Texto 
Edirora, à Av. 24 de Junho, e custa 

1.600 MT. A edição é de “Barnes 
& Noble Books”, está disponível 
na edição original (inglesa) e tem 
196 págs. E pode ser encomen-
dado ainda através da WOOK, 
da Texto Editora, via Google. 
“The Art of Negotiating” é um 
livro a ler e reter. Indispensável 
para todos aqueles que gostam  
de temas de raiz empresarial e 
económica, incluindo professores, 
analistas e jornalistas que estão 
ligados a esta área profissional 
que se encontra em significativa 
expansão e interesse entre nós. 

Um Livro Imprescindível na sua Estante
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HISTÓRIA E CULTURA NO MUNDO 

Foi a “Cozinha” que matou Carème, 
o “Rei dos Cozinheiros”

O seu “savoir-faire”, até então 
escondido nas mansões pri-
vadas da aristocracia, difun-

de-se. Carême foi, de fato, o primeiro a 
elevar a arte culinária quase ao nível de 
uma ciência. O mestre inventou dentre 
tantas delícias, o “vol au vent”, além de 
diversos tipos de molhos, estabeleceu 
regras de cozinha com movimentos apro-
priados e o tempo de cozimento ideal 
para muitos alimentos. Enfim, lançou 
as bases da gastronomia moderna e a 
alta gastronomia.

Antonin veio ao mundo a 8 de Junho 
de 1784, num casebre da rua du Bac em 
Paris e cresceu no meio de barracas e 
escombros. Abandonado pelo pai aos 
oito anos, Antonin mostra-se esperto, 
curioso e trabalhador. Quando eclode a 
revolução, emprega-se num restaurante 
de pouca monta e rapidamente aprende 
os rudimentos do ofício.

Aos 13 anos a sorte sorri-lhe. Entra 
como aprendiz no estabelecimento do 
confeiteiro Sylvain Bailly, uma das melho-
res casas da cidade. Era o período do 
Diretório e os ricos parisienses aspira-
vam a desfrutar da vida após as agruras 
da Fase do Terror. Passa a modelar as 
tortas inspirando-se nas formas arqui-
tetónicas.

Lança-se então naquilo que faria 
sua glória: confeitos em estilo barroco, 
esplêndidas e complicadas composições 
em pasta de amêndoa, nougat.... Pouco 
depois, passa a trabalhar na cozinha do 
Hôtel de Galliffet, no bairro de Sain-
t-Germain, onde Charles-Maurice de 
Talleyrand tinha mesa cativa.

Carême desde logo assume a condi-
ção de “chef  de cuisine”. Anota, vê e 
compreende tudo, iniciando-se na arte 
do “serviço à francesa”, o tradicional 
buffet. Talleyrand, que apreciava as tra-
dições do Antigo Regime, tinha como 
questão de honra resistir à concorrência 
do “serviço à russa”. Entre o diplomata 
e o ambicioso cozinheiro trava-se uma 
verdadeira cumplicidade. Talleyrand 
estimula Carême a desenvolver refei-
ções refinadas à base de legumes e de 
produtos da estação.

Carême passa a ser um verdadeiro 
astro dos fornos. Abre a sua confeitaria 
na rua de la Paix, acompanha Talleyrand 
no seu castelo de Valençay, onde dirige 
as cozinhas – é o primeiro a fazer-se 
chamar de ‘‘Chef ’’ e publica numero-
sos livros – “Le pâtissier pittoresque” 
(O Confeiteiro Pitoresco), “Le Maître 
d’hôtel français” (O Maitre Francês), 
escritos a partir de incontáveis anota-

Marie-Antoine (Antonin) Carême, o “Rei dos Cozinheiros, Cozinheiro dos Reis”, morreu em Paris no dia 
12 de Janeiro de 1833. Participou na eclosão da alta gastronomia francesa quando a Revolução Francesa 

empurrara para o exílio os aristocratas, forçando os seus cozinheiros a abrir restaurantes na cidade.

ções pessoais, obras que rapidamente 
se tornaram “best-sellers”. Quando o 
Império se desmorona, prossegue com 
mais força ainda e obsequia os pode-
rosos com deliciosos pratos na mesa 
do príncipe de Benevent, no Congresso 
de Viena.

São os mesmos que o chamam, alguns 
meses mais tarde, para excitar as papi-
las reais. Carême é solicitado em todos 
os lados, tornando-se um verdadeiro 
cozinheiro nômade: na corte do czar 
Alexandre II; com o príncipe regente 
inglês, o futuro George IV; depois, em 
Viena, para o imperador da Áustria, 
Francisco I; por fim, comanda durante 
certo tempo as cozinhas do banqueiro 
Rothschild, no castelo de Ferrières. 

Na residência do Lord Steward, na 
Áustria, inventa o ‘‘toque blanche’’ 
(touca branca), o chapéu branco, alto, 
que passa a integrar a indumentária de 
um ‘‘chef  de cuisine’’, mais apropriado 
que o boné de algodão que antes se 
usava.

Resumiu a sua arte numa notável 
enciclopédia em cinco volumes, ‘‘A 
Arte da Cozinha Francesa’’, derradeiro 
sonho realizado pouco antes de mor-
rer em 1833, envenenado aos 49 anos, 
por uma intoxicação crônica causada 
por monóxido de carbono e/ou antra-
cose (devido a muitos anos inalando a 
fumaça tóxica do carvão com o qual 
cozinhava).

O crânio de Carême está preservado 
no Museu Nacional de História Natural 
(Paris, França), como parte da coleção 
frenológica de Dumoutier (MNHN-
-HA-29888). Seu estado de conservação 
é perfeito (como podem ver na imagem). 
O resto do corpo (incluindo a mandí-
bula) foi enterrado e permanece, até o 
momento, não observável. O exame 
externo da maxila mostra a persistên-
cia de apenas um dente (14), e uma 
extensa perda dentária ante-mortem e 
post-mortem (respectivamente: 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27).  Abscessos de 5 mm e 8 mm 

existiam diretamente relacionados aos 
dentes 16 e 27, este último se comuni-
cando com o seio maxilar através de 
uma abertura óssea de 3 mm. Apenas 
um fragmento dos 16 ainda estava pre-
sente no momento da morte, inserido 
no osso maxilar, talvez como resultado 
de uma extração incompleta do dente 
durante a cirurgia odontológica.

Este mau estado dentário está direc-
tamente relacionado com as actividades 
profissionais da Carême, ou seja, a con-
fecção profissional de pastelaria. Estudos 
anteriores mostraram a implicação de 
fatores pessoais e profissionais no desen-
volvimento da cárie de açúcar, como 
manipulação de açúcares, degustação 
frequente de pratos doces, peneiramento 
de açúcar de confeiteiro, etc.4,5,6,7 
Complicações infecciosas locais (sinu-
site maxilar) pode ter desempenhado 
um papel direto na causa da morte do 
primeiro chef-celebridade (confira mais 
detalhes sobre isso em PHILIPPE, C. 
Death of  a pastry chef. British Dental 
Journal, v. 215, n. 4, p. 155-155, 2013).

Durante o Antigo Regime era prati-
cado nas casas da aristocracia europeia 
o ‘‘serviço à francesa’’. Cada refeição 
contava até com cinco serviços, das 
sopas às sobremesas. E para cada ser-
viço, levavam-se todos os pratos à mesa, 
encarregando-se o mâitre de cortar as 
carnes. Os empregados, atrás deles, ser-
viam o vinho a pedido.

O serviço à russa
Em 1810, o embaixador da Rússia 

em Paris, irritado com o baile dramático 
que encerrou a cerimónia do casamento 
de Napoleão e Maria Luisa, retira-se 
para o seu castelo de Clichy. Impossi-
bilitado de cortar as carnes, pede aos 
cozinheiros que preparem os pratos e os 
talheres na cozinha. Nasce desse modo 
o ‘‘serviço à russa’’. 

Os convivas veem os pratos a suceder 
segundo a ordem do cardápio tradicio-
nal: entrada, peixe ou carne, legumes, 
sobremesa. Com o serviço mais rápido, 
o cliente desfrutava da possibilidade de 
consumir a comida quente e não fria. 
Este serviço, mais simples, iria conquistar 
pouco a pouco todas as mesas. Porém, 
o “serviço à francesa” oporia resistência 
ao longo de todo o século XIX, graças 
a Carême e aos seus discípulos.  No 
entanto não existe consenso quanto a 
esta questão, alguns autores salientam 
que Carême era defensor do serviço à 
russa.

Redacção

Carème, o Cozinheiro dos Reis e o Rei dos Cozinheiros 
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