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Caça às bruxas 

“Não me sinto um Judas”
Adolfo Baú contra-ataca Jorge Arroz
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Três semanas depois da Asso-

ciação Médica de Moçambi-

que (AMM) e da Comissão 

dos Profissionais de Saúde 

Unidos (CPSU) terem anunciado 

o regresso ao trabalho, após 26 dias 

de paralisação em repúdio contra as 

precárias condições de trabalho, bem 

como do incumprimento do memo-

rando de entendimento assinado en-

tre a AMM e o Governo em Janeiro 

passado, o Executivo acaba de pôr em 

marcha um plano de caça às bruxas.

As perseguições vão desde reformas 

compulsivas, transferências para os 

distritos recônditos, cancelamento de 

bolsas de estudo, interrupção de cur-

sos de pós-graduação e incorporação 

de médicos jovens no Serviço Militar 

Obrigatório (SMO).

A AMM diz que as decisões da direc-

ção do MISAU não passam de actos 

de vingança, intimidação e persegui-

ção aos médicos que estiveram em 

greve.

Porém, o MISAU nega as acusações 

e considera que as reformas que estão 

a ocorrer na instituição constituem 

uma rotina normal vigente no apare-

lho de Estado e feitas em observância 

da lei e não se pode aliar este facto 

como retaliação à recém terminada 

greve dos médicos.

Lembre-se que no passado dia 13 de 

Junho do presente ano, a ministra da 

Função Pública, Vitória Diogo, con-

cedeu uma conferência de imprensa 

onde avisou que o Governo iria usar 

escrupulosamente a lei e as demais re-

gras em vigor no aparelho do Estado 

para sancionar médicos e outros pro-

fissionais da Saúde, incluindo pessoal 

de apoio que não se apresentaram aos 

postos de trabalho.

A ameaça da ministra da Função 

Pública viria a ser carimbada pelo 

porta-voz do Conselho de Ministros 

e vice-ministro da Justiça, Alberto 

Nkuntumula bem como do próprio 

ministro da Saúde, Alexandre Man-

guele. 

O SAVANA tem em seu poder uma 

lista de 25 médicos recém integrados 

no Sistema Nacional da Saúde (SNS) 

que foram notificados a se apresenta-

rem no Centro de Recrutamento da 

Cidade de Maputo para a realização 

de exames de aptidão física e inspec-

ções militares para a sua posterior in-

corporação nas Forças Armadas.

Na conversa que o SAVANA mante-

ve com o grupo, soube que as notifica-

ções foram feitas através de chamadas 

telefónicas a partir do Centro de Re-

crutamento.

“Ligaram-nos semana passada a nos 

informar que segunda-feira, dia 08, 

nos devíamos deslocar ao Centro de 

Recrutamento para fazer exames e 

inspecções. Não sabemos quem dis-

ponibilizou nossos contactos ao Cen-

tro”, contou-nos um dos afectados 

que optou pelo anonimato temendo 

agravar a já precária situação em que 

se encontra.

Diz a nossa fonte que depois da cha-

mada telefónica, os notificados con-

tactaram as direcções dos Recursos 

Humanos das respectivas unidades 

sanitárias, mas foram informados que 

o assunto era da competência do MI-

SAU.

No ministério foram informados 

que o cumprimento do SMO é um 

dever cívico e patriótico constitucio-

nalmente previsto, sendo que nesses 

termos, a instituição nada  pode fazer. 

“Disseram-nos que a pátria chamou 

por nós”.

Na segunda-feira, conta a fonte, o 

grupo deslocou-se ao Centro de 

Recrutamento e imediatamente foi 

conduzido ao Hospital Militar para 

exames.

No fim, foram informados que esta-

vam aptos e que deveriam aguardar 

novas ordens nos seus postos de tra-

balho, mas que a instrução militar iria 

decorrer no Centro de Formação de 

Sargentos Alberto Chipande, no dis-

trito de Boane, província de Maputo 

e teria duração de três meses.

Cancelamento de bolsas 
de Estudo   
A caça às bruxas alastra-se aos mé-

dicos que tinham sido concedidos 

bolsas para continuação de estudos 

no estrangeiro. Todos os estudantes 

que tinham as suas bolsas autorizadas 

antes de 20 de Maio e que aderiram à 

greve viram os seus direitos anulados.

O SAVANA está na posse de um 

despacho assinado pelo ministro da 

Saúde, antes da greve, autorizando 

um grupo de médicos a prosseguir 

com os estudos no estrangeiro, e o 
outro, depois da greve, cancelando a 
autorização.
No despacho datado de 16 de Abril 
de 2013, o ministro da Saúde, comu-
nica a chefe do Departamento dos 
Recursos Humanos do MISAU, Isa-
bel Inácio Conjo, que autorizava um 
grupo de médicos, cujos nomes estão 
devidamente indicados no documen-
to em alusão, para prosseguirem com 
os estudos no estrangeiro.
No dia 14 de Junho de 2013, Alexan-
dre Manguele, no uso das suas com-
petências, exara outro despacho para 
o mesmo departamento informando  
sobre o cancelamento da autorização 
da continuação de estudos.
No despacho em causa e em poder 
do SAVANA, o ministro não expõe 
as razões que o fizeram mudar da de-
cisão. 
Lembre-se, na mesma altura, Alexan-
dre Manguele suspendeu a formação 
em pós-graduação.
Uma nota do Ministério da Saúde, 
datada de 5 de Junho e que foi as-

sinada por Manguele, referia que a 

suspensão derivava da falta de recur-

sos humanos, materiais e financeiros, 

o que afecta a qualidade da referida 

formação.

A nota dizia igualmente que a falta 

destes meios reflectia-se na impos-

sibilidade objectiva de desenvolver 

actividades na área de pós-graduação.

Porém, esses argumentos foram pron-

tamente desmentidos pela AMM que 

apontou a suspensão como retaliação 

pelo facto dos médicos terem aderido 

à   greve.

Aposentações e transferên-
cias 
A perseguição e ajustes de contas 

alastra-se aos médicos mais velhos 

que solidarizaram-se com os jovens 

grevistas. Duma lista de 26 médicos 

com idade de reforma, o ministro da 

Saúde, exarou um despacho no pas-

sado dia 18 de Junho ordenando a 

reforma compulsiva e imediata de 

quatro médicos.

No referindo documento, lê-se que: 

“para conhecimento da Direcção dos 

Recursos Humanos comunica-se, 

que por despacho de S.Excia Minis-

tro da Saúde de 13 de Junho 2013 

que, foram desligados dos serviços os 

funcionários que atingiram limite de 

idade, para o exercício de actividades 

no Aparelho do Estado, conforme o 

artigo 143 do Estatuto Geral de Fun-

cionários e Agentes de Estado, assim 

discriminados:

Ana Maria da Graça Ferreira Lopes 

Pereira - Médica Hospitalar Consul-

tora, Benedita Anastácia da Silva - 

Médica Hospitalar Consultora, Elias 

Suiane Fernando Walle - Médico 

Hospitalar Consultor e Maria Ma-

nuel Calado Martins Cunha - Médi-

ca Hospitalar Consultora”.

Apesar de reconhecerem que atin-

giram a idade de reforma, os visados 

interpretaram o sinal como estranho 

na medida em que o SNS debate-se 

com sérios problemas de falta de  mé-

dicos especialistas e não vê razões de 

um sector carente em quadros se dar 

o luxo de dispensar os poucos exis-

tentes.

Apontam a decisão como um sinal de 

arrogância e prepotência de alguém 

que nada confia.                

O SAVANA tem ainda em sua posse 

vários despachos ordenando a trans-

ferência dos médicos dos principais 

centros urbanos para os distritos mais 

recônditos. Até ao momento foram 

transferidos cerca de 16 médicos dos 

principais hospitais do país para os 

distritos.

Nos postos deixados pelos médicos 

transferidos ou reformados, o MI-

SAU está a contratar médicos estran-

geiros, sobretudo cubanos e chineses.

AMM fala de perseguições e 
intimidações  
Contactada pelo SAVANA na manhã 

desta quinta-feira, a assessoria da im-

prensa da AMM diz que as medidas 

tomadas pelo Ministério da Saúde 

contra os médicos grevistas vêm ma-

terializar a promessa feita pelo Go-

verno aquando da greve, de que todos 

os profissionais que paralisaram acti-

vidades seriam responsabilizados.

AMM diz que é uma decisão emo-

cional e mal equacionada porque, 

em vez de resolver os problemas, irá 

aumentar ainda mais o descontenta-

mento que reina entre os profissionais 

da saúde.

Segundo a fonte da assessoria de im-

prensa, em vez de perseguir médicos, 

o MISAU devia concentrar-se na 

busca de soluções para minimizar a 

crise e a tensão que se abateu sobre 

o sector.

“Todos sabemos que os membros do 

Governo não precisam dos serviços 

nacionais de saúde porque, à custa dos 

impostos do povo, são assistidos em 

clínicas privadas na África do Sul e na 

Europa. Porém, deviam no mínimo 

respeitar o povo que lhes dá o poder. 

Este comportamento não vai penali-

zar a classe médica mas o povo no seu 

todo”, lamentou.      

A assessoria de imprensa diz que tem 

conhecimento de que o MISAU está 

a contratar médicos cubanos e chine-

ses, mas no seu entender isso não vai 

melhorar a qualidade do atendimento 

e de  tratamento de doentes.

“O nosso quadro clínico mostra que 

a maioria das patologias que enfer-

mam o grosso do povo moçambicano 

como a malária, já foram superadas 

noutras partes do mundo e muitos 

dos médicos cubanos e chineses não 

estão preparados para tratar malária. 

A consequência será clara. Os nossos 

hospitais já são um inferno e com es-

tas medidas serão ainda mais”, frisou.             

Diz a AMM que um médico moçam-

bicano recém formado, depois da re-

visão de Abril, aufere 27 mil meticais, 

sem direito a casa nem transporte. 

Um médico estrangeiro na mesma 

situação ganha 37 mil meticais com 

direito a casa e transporte. Um médi-

co moçambicano especialista aufere, 

depois da actualização de Abril, cerca 

de 40 mil meticais sem direito a casa 

nem transporte. Um médico estran-

geiro na mesma situação aufere cerca 

60 mil meticais com direito a casa, 

transporte e internet. 

Perante estes factos a AMM ques-

tiona que se o Governo diz que não 

tem dinheiro para pagar médicos na-

cionais como é que consegue disponi-

bilizar mordomias para estrangeiros.      

Reformas rotineiras  
A Porta-voz do MISAU, Luísa Pan-

guene considera que as reformas que 

estão a ocorrer na sua instituição 

constituem uma rotina normal vigen-

te no Aparelho de  Estado e feitas em 
observância da lei. 
“Quando alguém está magoado com 
uma determinada situação que não 
esperava, procura aliá-la a diversos 
factos que em algum momento não 
fazem sentido”, frisou.
Panguene esclarece que o Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado (EGFAE) estabelece que um 
funcionário pode reformar por idade, 
que é 60 anos para mulheres, 65 para 
homens e pelo tempo de serviço que 
corresponde aos 35 anos.
Questionada sobre o facto do MI-
SAU ter lavrado um despacho para 
reformar apenas quatro médicos, que 
por sinal aderiram à causa dos médi-
cos, dentre vários existentes naque-
la instituição em situação similar, a 
porta-voz respondeu que o MISAU 
está a fazer o levantamento da situ-
ação dos seus funcionários, dentre 
médicos, enfermeiros, serventes entre 
outros, para a regularização da respec-
tiva situação. 
Assim, no caso dos primeiros quatro 
abrangidos pela medida, trata-se de 
um ponto de partida e os mesmos es-
tão inclusos numa lista que congrega 
mais 22 médicos que até ao final do 
ano serão convidados a reformar.
Outro ponto que preocupa os médi-
cos são as transferências com efeitos 
imediatos e repentinas que estão a 
surgir. 
Neste ponto, a nossa fonte refere que, 
uma vez paralisados os cursos de pós-
-graduação com objectivo de regula-
mentar os curricula de formação, mas 
com destaque para questões disci-
plinares, os médicos em causa foram 
enviados às províncias de origem para 
prosseguirem com os seus trabalhos 
até à finalização do processo que está 
previsto para o final do ano. 
“Caberá à respectiva direcção provin-
cial afectar os médicos para os locais 
onde há carências e não são ordens 
tomadas a nível central”, garantiu.
Sobre a convocação de médicos para 
o SMO, Panguene afirma que se trata 
de questões de soberania do país e o 
MISAU não se pode opôr à lei. 
Esclareceu que a sua instituição não 
está envolvida nesses chamamentos, 
mas frisou que constitui também  
uma forma encontrada pelo Minis-
tério da Defesa para apetrechar os 
seus recursos humanos com médicos 
militares.
Sobre os médicos estrangeiros, Pan-
guene fez notar que o MISAU tem 
acordos de cooperação com Cuba, 
Coreia do Sul e China para o forne-
cimento de médicos especialistas para 
o país, pelo que este facto não pode 
também ser aliado à greve dos médi-
cos, pois a maioria dos nacionais são 
clínicos gerais.  
Salários e estadia são garantidos via 
Orçamento Geral do Estado.              

Repressão continua na Saúde
-Reformas compulsivas, cancelamento de bolsas de estudo, transferências e incorporação de médicos jovens no Serviço Militar é o clima que carac-
teriza o Sistema Nacional Saúde desde que a greve terminou …

Por Raul Senda e Argunaldo Nhampossa 
Fotos de Naita Ussene e Urgel Matula 

Perseguições contra pessoal médico e apoiantes da greve continuam no Sistema de Saúde
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Energia para Moçambique

Anúncio de Concurso

Concurso de Pequena Dimensão nº60/FUNAE/UGEA/13

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TEAM BUILDING

1. O FUNAE - Fundo de Energia é uma instituição pública cuja missão é a promoção do 
acesso à energia de forma sustentável contribuindo para a melhoria da qualidade de vida 
das comunidades através do desenvolvimento económico e social do País, com um total de 
128 colaboradores.

2. O FUNAE pretende contratar os serviços de consultoria em Team Building, com vista a 
desenvolver as competências dos colaboradores, para o cumprimento dos objectivos 
institucionais e melhoria da coordenação interdepartamental.
  

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos 
do Concurso ou levantá-los nas instalações do Fundo de Energia, sita na Rua da Imprensa, 
nº 256 em Maputo pela importância não reembolsável de 500,00 MT.

4. O período de validade das propostas será de 30 dias, a contar com a data da publicação.
 

5. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até as 15:00 horas do dia 
23/07/2013 e abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 15:15 horas do mesmo 
dia na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
nº 15/2010, de 24 de Maio. 

Maputo, 09 de Julho de 2013
Unidade de Recursos Humanos

FUNAE - Fundo de Energia
Rua da Imprensa, 256, 6º andar, portas 607-610-618

Caixa Postal 2289
Tel: 258 21 304717/304720, Fax: 258 21 309228

Email: funae@funae.co.mz
Maputo

Com um ar cansado e sem 

qualquer maquilhagem 

visível no rosto, o seu ca-

belo simples e curto no 

estilo afro, Graça Machel de vez em 

quando deixa o Medi-Clinic Heart 

Hospital, onde Nelson Mandela se 

encontra internado.

Mas nunca se ausentou por mais de 

três horas.

Desde que Mandela foi internado no 

hospital há quase um mês, que ela 

passa todas as noites ao seu lado.

Embora tenha sido reportado que 

ela dorme num quarto ao lado, o jor-

nal City Press foi informado de que 

ela, de facto, passa as noites sentada 

numa cadeira ao lado.

Fontes familiares dizem que a sua de-

dicação ao seu segundo marido não 

tem limites.

Numa declaração ao jornal, na quin-

ta-feira da semana passada, o Arce-

bispo Emérito Desmond Tutu disse: 

“Os sul-africanos devem à Graça 

Machel uma tremenda dívida de gra-

tidão pela felicidade que ela trouxe 

para Nelson Mandela desde o seu 

casamento. Ela não trouxe só felici-

dade ao Madiba, tentou também ar-

duamente juntar a família Mandela”.

O 15º aniversário do seu casamento 

comemora-se este mês.

Depois de algumas visitas ocasionais 

à residência do casal em Joanesbur-

go e ao Centro Memorial Nelson 

Mandela, Machel regressa ao hos-

pital acompanhada apenas por um 

guarda-costas no seu Mercedes-Benz 

azul escuro com vidros fumados. É 

um modelo antigo da classe “C” — 

em contraste marcante com as novas 

rodas em que chegam outros mem-

bros da família.

Roupa e outros bens pessoais são 

trazidos ao hospital todas as sema-

nas numa grande mala vermelha de 

rodas. 

Nos dias em que ela visita, a filha de 

Machel, Josina, permanece no hospi-

tal durante horas, e às vezes todo o 

dia. 

De acordo com a assistente pessoal 

de Mandela, Zelda la Grange, o papel 

de Machel é crítico. 

“Madiba sempre quer garantias de 

que ela está por perto. Ela oferece 

estabilidade emocional não só para 

ele, mas também para muitos de nós”, 

disse ela. 

Um dos mais antigos amigos de Ma-

diba e companheiro no julgamento 

de Rivónia, Denis Goldberg, visitou 

Mandela no dia 1 de Julho a pedido 

de Graça. 

Verne Harris, do Centro Memorial 

Nelson Mandela, onde o pessoal 

chama Graça de “mãe”, disse que ela 

“contactou-nos e disse que Mandela 

pretendia ver os seus camaradas”. 

Assim, o pessoal organizou a visita de 

Goldberg e de outros companheiros 

de Rivónia como Ahmed Kathrada 

e Andrew Mlangeni, porque a Graça 

queria proporcionar ao seu marido “o 

estímulo de ouvir vozes que ele co-

nhece”.

Goldberg confirmou que a Graça 

tem estado em vigília permanente. 

“Deve ser cansativo”, disse Goldberg. 

“A minha primeira reação quando 
cheguei ao hospital foi de a abraçar. 
Ela estava forte e no comando, mas 
parecia muito cansada. Tentei trans-
ferir tanta energia quanto pudesse 
para ela. Que mulher”.
Ele foi obrigado a pôr uma bata ci-
rúrgica antes de entrar para o quarto 
onde se encontra Mandela. À medida 
que ia conversando com o seu antigo 
camarada, a Graça manteve-se de pé, 
aos pés de Mandela.
“Quando comecei a falar, ele abriu os 
olhos. Estava totalmente consciente”, 
disse Godberg.
Ele falou para Mandela, transmitindo 
cumprimentos e histórias de crianças 
no seu centro de caridade em Hout 
Bay, na Cidade do Cabo, e Mandela 
virou a cabeça na sua direcção.
“A Graça assegurou-me que Nelson 
ouviu-me. Ela disse para mim: ‘Ele 

está a falar para ti, está a responder. 

É simplesmente porque ele não pode 

movimentar a boca’”, disse Goldberg, 

acrescentando que era o tubo na boca 

que o impedia de a movimentar.

Goldberg disse que Graça acompa-

nhou-o para fora do quarto depois 

de 10 minutos, dizendo “já chega”. 

Depois, os veteranos da luta conver-
saram com a Graça no corredor.

“As pessoas pensam sempre na pessoa 

que está doente e omitem o acompa-

nhante. Eu já tomei conta de duas 

esposas em fase terminal. Sei o que se 

passa com ela”, disse Goldberg.

Apesar do seu cansaço, Machel con-

tinuou a desempenhar as suas obriga-

ções, e na semana passada falou numa 

cerimónia de lançamento do Dia de 

Desporto e Cultura Nelson Mande-

la, agradecendo ao mundo pelo seu 

amor e apoio. “Está todos os dias nos 

nossos corações”, disse ela. 

Um antigo amigo, o Professor Nja-

bulo Ndebele, avistou-se com ela 

nesse evento. “Foi a primeira vez que 

me avistava com ela depois de muito 

tempo”, disse. 

“Ela apresentava uma imagem de 

calma e dignidade, e o seu discurso 

foi genuíno, não uma representação 

teatral”, disse Ndebele. Ele descreveu 

o casamento entre Mandela e Graça 

como uma das maiores histórias de 

amor do século.

“Recordo-me das fotografias quando 

o mundo começou a aperceber-se de 

que eles se haviam tornado compa-

nheiros”, disse Ndebele. 

“Elas eram fotografias próprias de 

pessoas apaixonadas. Era possível ver 

isso nos seus rostos. Eles ficariam de 

mãos dadas como jovens”.

Anos depois ele visitou-os durante 

o Natal em Qunu, e descreve um lar 

“cheio de netos e ela estava muito no 

centro de tudo, até supervisionando 

a preparação do almoço do dia do 

Natal”.

Os seus encontros com Mandela em 

Qunu eram por vezes difíceis.

“Em várias ocasiões, no meio do si-

lêncio, ele gritava, ‘Onde está a Gra-

ça?’ quando ela se aproximava dele, 

ele tocava gentilmente o seu cabelo. 

Fiquei com a impressão de que ele se 

tornara muito dependente dela, que 

ela era uma fonte de conforto e de 

consolo”.  

À medida que lentamente esta histó-

ria de amor  se desvanece,  Machel é 

ainda isso.

“É tão doce e tão completo  e tão 

natural”, disse ela sobre a sua rela-

ção, durante uma entrevista em 1998. 

“Não tomamos as coisas como um 

dado adquirido. Sabemos como é vi-

ver sem amor” . 

No sábado,   ela foi a única da família 
Mandela no hospital; mais ninguém 
foi visitá-lo. 
O City Press acredita que ela também 
abordou algumas das mais favoritas 
divas de Madiba para irem ao hos-
pital cantar-lhe algumas das canções 
que ele tanto adora. 
Esta semana, ela também recolheu 
muitos dos tributos deixados fora do 
hospital por indivíduos desconheci-
dos.
Disse Harris: “ela pediu para que fos-
semos ao hospital e recolhêssemos al-
guns dos cartões lá depositados para 
o Madiba e trazê-los para o Centro. 
Os que tinham os endereços dos re-
metentes, ela pediu para que respon-
dêssemos, agradecendo. Ela receava 
que ficassem encardidos”. 
Na sua declaração, Tutu disse:  “bon-
dade é a primeira palavra que vem à 
mente quando alguém pensa em Ma-
chel. Esposa graciosa, feminista gra-
ciosa, um ser humano gracioso. Gra-
ciosa, mas não para ser menosprezada 

ou subestimada”. (City Press).        

Uma graciosa vigília de amor
Graça Machel

- Ela dorme numa cadeira ao lado da cama de Mandela
- Organiza para que antigos amigos de Mandela o visitem e ele oiça as suas vozes 
- Desmond Tutu diz que ela luta incansavelmente para unir a família de Mandela
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O 
momento decisivo do des-

calabro da greve obser-

vada entre Maio e Junho 

pela Associação Médica 

de Moçambique (AMM) e Comis-

são dos Profissionais de Saúde Uni-

dos CPSU) está ligado a um nome: 

Adolfo Baú. De aspecto frágil e pre-

sença discreta, tem às costas o fardo 

de ter feito sozinho o anúncio do fim 

da jornada de luta, sem a presença 

do seu parceiro na inédita acção dos 

profissionais de saúde em Moçambi-

que, o presidente da Associação Mé-

dica de Moçambique (AMM), Jorge 

Arroz.
A aparição na televisão para a sur-
preendente declaração do fim da 
greve fez com que, aos olhos de mui-
tos colegas, Adolfo Baú passasse de 
“dentista” destemido a vilão. 
Orgulhoso de ser religioso e de falar 
“de coração e alma”, Adolfo Baú, pu-
blicamente conhecido como porta-
-voz da CPSU, mas que se assume 
como presidente, nega ser compara-
do a Judas Iscariotes. “Não me sinto 
um judas”.
Deplora a atitude da AMM por nos 
dias antecedentes ao fim da parali-
sação ter alegadamente cedido à exi-
gência do Governo de aceitar apenas 
negociar com as duas organizações 
em separado e acusa os médicos de 
“traição”.
Adolfo Baú vai mais longe e conside-
ra que os médicos usaram os profis-
sionais de saúde, para dar mais peso 
à greve, contudo, reconhece que a 
paralisação foi uma oportunidade 
para ecoar as preocupações da classe.
Nega a alegação de que terá sido 
“raptado” e feito a declaração do fim 
da greve sob coação, como relatou 
Jorge Arroz, e repudia as insinuações 
de se ter deixado subornar, para es-
quartejar a unidade no seio dos mé-
dicos e profissionais de saúde. 

Ainda se mantém como porta-voz 
da CPSU, uma vez que foi veiculado 
que tinha sido destituído? Em que 
situação está na CPSU?
Não tenho conhecimento dessa de-
cisão via formal. Lido com todos os 
colegas da CPSU, fiquei surpreendido, 
quando vi na televisão o que dizem 
que pesa sobre mim. Relaciono-me 
bem com eles. O que era preciso para 
que eu fosse afastado do corpo di-
rectivo da CPSU era convocar uma 
assembleia-geral, mesmo que fosse 
restritiva, para estudarmos passos sub-
sequentes, eu estaria lá presente, para 
pensar na vida da CPSU, após a greve.
A decisão da direcção da CPSU terá 
sido motivada pelo facto de o anún-
cio que Adolfo Baú fez na televisão 
ter sido considerado um acto unila-
teral, sem qualquer tipo de delibe-
ração por parte da CPSU. Que diz 
dessa acusação?
Não constitui verdade, esse pronun-
ciamento. Se a declaração do fim da 
greve que eu fiz tivesse sido à revelia, 
eu não sou um todo do corpo directi-
vo da CPSU, podiam, no dia seguinte, 
ter-se distanciado, o que não aconte-
ceu, sinal de que a posição foi conce-
bida pelos colegas. Talvez haja alguma 
tendência por detrás daquilo que an-
daram a dizer depois. No dia seguinte 
ao anúncio, tentaram contrariar os ob-
jectivos que provocaram a paralisação 
da greve.
Antes do seu anúncio na televisão, 
houve uma reunião da direcção da 
CPSU? Quem estava nessa reunião 
em que se determinou o fim da gre-
ve?
Foi na quarta-feira da semana do 
anúncio do fim da greve, participaram 

11 elementos do corpo directivo e a 
tendência era pararmos a greve, por-
que havia uma luz verde acendida pelo 
Governo. E eu fiquei com a responsa-
bilidade de fazer a declaração. Tomei 
a peito o eco da decisão do grupo de 
parar com a greve. Ainda era a decisão 
da CPSU e não da AMM.
E nesse encontro da direcção da 
CPSU ficou indicado o contexto em 
que o anúncio do fim da greve devia 
ser feito? Se em conferência de im-
prensa ou num órgão de comunica-
ção social específico? 
A escolha da fonte de disseminação 
da informação foi uma questão es-
tratégica. Sei que as pessoas ficaram 
preocupadas com o facto de o Adolfo 
Baú aparecer na Televisão de Moçam-
bique, mas foi estratégico, em termos 
de abrangência. Alguns colegas que 
não se faziam presentes no trabalho 
devido à greve podiam estar longe das 
suas casas e só tomariam conhecimen-
to da decisão de acabar com a greve 
através da TVM, pela expansão que 
este canal tem. Foi oportuno fazer a 
declaração ali.
Não se tratou de uma escolha pessoal 
sua?
Não, não foi pessoal, foi de consenso 
da direcção da CPSU.
Uma das questões que se levantaram 
tem a ver com o facto de Adolfo Baú 
ter aparecido sozinho a fazer o anún-
cio do fim da greve, quando as suas 
presenças anteriores foram na com-
panhia do presidente da AMM. Que 
resposta dá a essa leitura? 
A AMM estava a par do assunto, 
razão pela qual ela própria apareceu 
no dia seguinte à nossa declaração a 
paralisar a greve. A questão era quem 
devia começar. E quem devia começar 
era quem estava pronto. A AMM não 
toma decisão para a vida da CPSU.
Como é que se definiu que o anúncio 
devia ser feito pela CPSU? Essa de-
cisão foi em consulta com a AMM e 
chegou a essa solução?
Antes de responder a essa pergunta, 
deixa-me dizer o seguinte: no mo-
mento em que eu vou à televisão, a 
AMM estava reunida, a tratar de as-
suntos das negociações com o Gover-
no, razão por que não se apresentou no 
anúncio na TVM. A AMM estava a 
negociar com o Governo.
A impossibilidade de a AMM fazer-
-se presente no acto foi comunicada 
pela própria AMM?
 Não estou a contornar, mas quando os 
grupos se dividiram nas negociações 
com o Governo, nós dissemos que 
não podia haver negociações separa-

das, mas depois tivemos de negociar 
separados. A AMM defendeu que a 
melhor saída era separar os grupos, 
porque juntos haveria um impasse 
com o Governo.
Quando foi tomada a decisão de a 
CPSU e a AMM negociarem em 
separado com o Governo, porque o 
que se sabe é que as duas partes de-
fenderam uma negociação conjunta.
Para nós não foi de bom tom, porque 
no início fomos ao Ministério da Saú-
de e o Governo rejeitou reunir-se com 
a AMM, porque a carta que a AMM 
fazia ao primeiro-ministro falava da 
criação de uma equipa para dialogar 
com a AMM. Eles fizeram aquela 
carta sem o conhecimento da CPSU e 
eu, em meu nome pessoal, questionei. 
Eu tive de vasculhar no arquivo para 
encontrar a carta em que nós éramos 
excluídos pela AMM das negociações. 
A AMM disse que não era nada, o 
facto de a CPSU não estar na carta. A 
AMM é quem começa a trair os ob-
jectivos que nos uniam. Disseram que 
não havia problema, que era um erro 
que se podia remediar. Achamos como 
algo negativo.
O que pode ter levado a essa postu-
ra, o que terá pretendido ganhar a 
AMM?
A AMM vinha a passos largos no ca-
pítulo da negociação, porque vinha em 
contactos anteriores com o Governo. 
Nós éramos um impasse.
Isto por causa das diferenças das rei-
vindicações da AMM e da CPSU? 
AB: Até não por as questões serem 
diferentes, mas porque nós retardá-
vamos a AMM. As preocupações, de 
certa maneira, eram e são as mesmas, 
mas após cerca de quatro semanas de 
greve, o Governo não aceitava encon-
tros conjuntos. O Governo dizia que 
queria negociar com a AMM, porque 
já tinham iniciado tudo com a AMM. 
A AMM viu que tínhamos de nos 
desembaraçar, aí vem a motivação da 
carta ao Primeiro-Ministro, isolando 
a CPSU.

Não fui coagido para anun-

Na entrevista que nos concedeu, Jor-
ge Arroz conta que Adolfo Baú foi 
à AMM explicar-se e dizer que foi 
levado em circunstâncias estranhas 
à televisão, depois de ter sido atraído 
por duas pessoas de corpo avantaja-
do.
Estou muito feliz por me colocarem 
essa questão. Ele não pode dizer algo 
em meu nome. Eu não fui coagido. Eu 
fui à AMM, mas não citei essas pala-

vras. Que provem eles, onde estão es-
critas as palavras de que fui obrigado a 
fazer a declaração na televisão? Quan-
do fui à AMM, o doutor Arroz estava 
lá com alguns colegas seus. Conversá-
mos e não houve impasse.
Foi à TVM pelo seu próprio pé?
Fui na boleia de um amigo, se ele me 
permitisse, podia citar o seu nome, não 
é colega, não é do MISAU, é um ami-
go de infância. Na TVM fui recebido 
por um jornalista, cujo nome não co-
nheço porque não lido com jornalistas 
da TVM. Não fui obrigado, o mesmo 
colega levou-me de volta e peguei um 
chapa para casa.
Então não se sente um judas, como 
parece ser visto no seio dos seus co-
legas?
Eu não me sinto um judas, eu estou 
livre, mas a situação que me põe pre-
ocupado é quando me mencionam. 
Ligam-me das províncias a dizer que 
´Baú te deram carro, mais dinheiro e 
uma casa no Intaka`. A verdade não se 
esconde. Eu vivo numa dependência, 
que estou a arrendar, a minha casa de 
banho é de caniço. Se tivesse a tal casa 
do Intaka eu mudava me logo, porque 
não há quem não goste de viver bem.
Disse que a decisão de terminar a 
greve anunciada por si era por terem 
visto uma luz no fundo do túnel. 
Mas o governo não cedeu e vocês 
continuam na situação anterior.
Esta parte precisa de cautela, mas 
não há segredo, sou religioso e falo 
de coração e alma. Para mim, a para-
lisação da greve foi bem-vinda, eu em 
nenhum momento me sentiria mal 
com o fim da greve. Neste momento, 
os acidentados no caso de Muxúnguè 
tiveram assistência, o que seria dessa 
população chegar à unidade sanitária 
e não encontrar assistência?
Quatro semanas passaram e o Go-
verno dizia que estava consciente das 
reivindicações, mas criemos espaço de 
negociação, porque, nós, como mo-
çambicanos, e com o espírito patrió-
tico, devemos ser sensíveis. Quando 
surgem as negociações na quinta-feira 
da última semana da greve, conversá-
mos com o Governo e apresentámos 
o relatório à AMM. Mas a AMM, 
quando regressa do encontro com o 
Governo, não nos dá o seu relatório do 
encontro, só para ver a falta de trans-
parência deles. Não houve falta de boa 
vontade da parte da AMM, mas inco-
moda quando é um trabalho conjunto
Acreditam na boa-fé do Governo, 
porque a AMM tem dúvidas?
Quando se trata de uma situação 
como a que se vive na Saúde, é preciso 
haver confiança. Nós cedemos e cabe 
ao Governo mostrar a sua parte.
Tem conhecimento de alegadas ac-
ções de represálias aos profissionais 
da Saúde? Parece ser a demonstração 
de que o Governo não está de boa-fé.
Eu tenho conhecimento ouvindo de 
colegas. Estamos a trabalhar nesse as-
sunto. Esta parte das represálias é sen-
sível e é chave para trazer o profissio-
nal de forma espiritual, a nossa missão 
é salvar vidas, mas está a ser acautela-
da, estamos cientes e estamos a traba-
lhar no assunto, temos assessoria.

Sentimo-nos usados pela 
AMM
Circulou com alguma insistência a 
indicação de que o CPSU estava a ser 
usada pela AMM para dar peso à rei-
vindicação que parecia dos médicos 
em relação a qual os profissionais de 
saúde pareciam afastados? Chega-
ram a sentir isso?
De facto sim, qualquer um pode acre-
ditar nisso: uma luta quando arrecada 
multidões o efeito é diferente. Nós 
ajudamos a AMM, de certa maneira, 

também aproveitamos a oportunidade 
de apresentar as nossas preocupações, 
não digo que não tínhamos oportuni-
dade, mas esta foi uma oportunidade 
em conjunto.
Então não se sentem instrumentali-
zados, porque foi uma oportunidade 
de canalizar as vossas preocupações.
Instrumentalizados não. 
Adolfo Baú não está a ser alvo de 
perseguições?
Felizmente não, e espero que os meus 
colegas também estejam a viver o mes-
mo momento. Eu recarreguei mais as 
energias, para retirar o pressuposto de 
que ´este era grevista, deve voltar com 
tendências de grevista`. Estou a dupli-
car as minhas consultas, eu atendia 25 
doentes em estomatologia, hoje nos 
meus registos atendo 48 doentes.
É uma das estratégias de não se ex-
por a eventuais represálias?
Quero pedir aos colegas, para não 
transportarem nada da greve para o 
posto de trabalho.
Mas os vossos parceiros da AMM 
dizem que voltam contrariados, vol-
tam piores que antes:
Não pode ser assim, esta atitude é ne-
gativa, a paralisação da greve benefi-
cia a todos. A missão do médico é de 
salvar vidas, é negativo descontar nos 
doentes, porque não podemos trans-
portar coisas para o trabalho. 
Que imagem é que tem do dr. Ar-
roz, que foi o seu parceiro durante as 
quatro semanas de greve?
Eu respeito o dr. Arroz, pelas qualida-
des de médico. Felizmente, já traba-
lhou na minha província, que é Zam-
bézia, dizem que Arroz é bom como 
médico. Não há desavenças, nem má-
goas entre nós, nem pretendo guardar 
mágoas.
Nunca se soube ao certo se as reivin-
dicações dos profissionais de saúde 
eram as mesmas ou eram diferentes 
da AMM. Afinal de contas, qual era 
a vossa luta?
Essa é a parte mais boa. Vou usar as 
palavras do dr. Arroz, que diz que o 
médico não é respeitado. Não é ver-
dade, ao médico, pelo menos dizem: 
´está aí o médico`, mas nós os pro-
fissionais da Saúde somos os mais 
afectados pelos problemas na área da 
Saúde, em relação aos médicos. Pro-
púnhamos a aprovação do estatuto e o 
aumento do salário. No estatuto que-
remos o aumento do subsídio de risco, 
porque temos 10 por cento e propo-
mos 35 por cento, o mesmo dos mé-
dicos, porque o risco não escolhe entre 
médico e servente. 
Queremos também que se trate a si-
tuação da localização dos profissionais 
da Saúde. Eu sou da Zambézia, mas 
estou cá, os meus colegas estão colo-
cados em locais distantes. Eles têm 
de arrendar casa ou dormir na sala da 
casa de um colega, mas o médico não, 
tem residência mobilada e uma para-
bólica. A outra situação é a progressão 
por carreiras e a continuação de es-
tudos. Conheço um colega que vai à 
reforma, mas até hoje tem a categoria 
de estagiário, queremos reverter essa 
situação.
Em relação ao salário, qual é a vossa 
exigência? 
Nós também propomos 100 por cento 
de aumento, mas eu prefiro falar em 
valores absolutos. O salário base de 
um agente de serviço ou servente é 
de 2.300 meticais, mais 10 por cento 
de subsídio de risco e retiram nove 
por cento de IRPS e assistência mé-
dica e medicamentosa. Mesmo com 
o aumento de 15 por cento em Abril, 
continuamos numa situação precária, 
porque um servente ganhará para aí 
uns 2.500 meticais. 
Um enfermeiro básico tem de salário 

Adolfo Baú contra-ataca Jorge Arroz

“Não me sinto um judas”
Por Ricardo Mudaukane

Adolfo Baú
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O 
Fundo Monetário Interna-

cional (FMI) estima que a 

indústria extractiva conti-

nuará, “a curto prazo”, a ter 

um impacto “limitado” sobre as recei-

tas do Estado moçambicano, exor-

tando as autoridades do país a obser-

var uma postura fiscal “prudente”.

As expectativas contidas do FMI em 

relação à influência das receitas pro-

venientes da exploração dos recursos 

naturais na economia moçambicana 

vêm expressas no relatório do Con-

selho Executivo da instituição sobre 

a última consulta com as autoridades 

moçambicanas. 

Na avaliação, o FMI refere que a eco-

nomia moçambicana mantém a ro-

bustez, num contexto de fragilidade 

da economia mundial, na sequência 

da crise financeira internacional.

“Cheias severas no início de 2013 

tiveram um impacto significativo, 

destruindo culturas e infra-estruturas 

no sul do país, mas o Produto Inter-

no Bruto (PIB) está projectado para 

crescer cerca de sete por cento este 

ano, com a expansão da actividade 

mineira e a recuperação da produção 

agrícola”, indica a avaliação. 

A previsão do desempenho da eco-

nomia moçambicana para este ano 

mantém uma tendência que se vem 

registando nos últimos anos, a exem-

plo do registado em 2012, em que o 

PIB situou-se em 7,5 por cento, assi-

nala o Conselho Executivo do FMI. 

Expansão do carvão 
Segundo aquele organismo de Bret-

ton Woods, a dinâmica económica 

projectada para o ano em curso será 

impulsionada pela rápida expansão 

da produção de carvão, serviços fi-

nanceiros, transportes e comunica-

ções e agricultura. 

A inflação continuará abaixo de seis 

por cento a médio prazo, a balança 

comercial vai manter-se altamente 

dependente do investimento externo 

na indústria extractiva e o desem-

penho fiscal está em linha com os 

objectivos definidos pelo Governo, 

refere o Conselho Executivo do FMI.

No início deste ano, as calamidades 

naturais fizeram disparar exponen-

cialmente os preços dos produtos 

alimentares, contudo a inflação está 

projectada para se manter abaixo dos 

cinco por cento a médio prazo. 

De acordo com o FMI, as transac-

ções externas estão crescentemente a 

ser dominadas por investimentos pri-

vados no sector mineiro e de hidro-

carbonetos, principalmente insufla-

dos por injecções pelo Investimento 

Directo Estrangeiro e empréstimos 

externos.

Apesar de reconhecer a necessidade 

de investimentos públicos na área 

social, a organização sugere uma es-

tratégia fiscal prudente, tendo em 

atenção o impacto limitado das re-

ceitas provenientes da exploração dos 

recursos naturais.

“Para limitar os riscos fiscais, é ne-

cessário actuar sobre as despesas 

correntes, contendo a factura salarial. 

É também imperioso dar passos no 

sentido de modernizar a adminis-

tração fiscal e fortalecer a gestão das 

finanças públicas”, defendeu o Con-

selho Executivo do FMI.

O FMI considera que a prestação 

das autoridades moçambicanas ao 

nível fiscal tem sido largamente em 

linha com o programa definido, mas 

a dívida pública externa tem aumen-

tado, como resultado do crescimento 

do crédito comercial para o financia-

mento dos investimentos públicos.

Ainda assim, o nível global da dívida 

pública mantém-se baixo. 

Pobreza preocupante

No geral, o FMI enfatiza que Mo-

çambique tem conhecido um cresci-

mento económico forte nas últimas 

décadas, como consequência do in-

vestimento externo, principalmente 

destinado aos mega-projectos no 

domínio dos recursos naturais e do-

ações dos parceiros internacionais de 

desenvolvimento.

“Contudo, enquanto a pobreza foi re-

duzida, mais de metade da população 

continua a viver abaixo da linha de 

pobreza nacional. As melhorias têm 

sido mais pronunciadas nas áreas do 

sul de Moçambique e nos centros 

urbanos”, realça a avaliação do FMI. 

Esta realidade, diz a organização, 

sublinha a necessidade de um cres-

cimento económico mais inclusivo, 

através da diversificação das fontes 

de crescimento da economia, criação 

de emprego e alargamento da rede de 

protecção social.

FMI antevê impacto limitado dos ganhos da 
indústria extractiva nas receitas do Estado 
Por Ricardo Mudaukane

bruto quatro mil meticais, um técni-
co médio de saúde, por exemplo, eu, 
enfermeiro médio… sou estomatolo-
gista médio ou dentista médio, tenho 
6.800 meticais como salário e subsí-
dio. Nessa questão, podemos chegar a 
meio termo, para ajustar o salário base 
e depois vinham os subsídios.
A outra situação complicada são as 
condições de transporte, que os pro-
fissionais de saúde não têm. Se o 
transporte é da Direcção da Saúde 
da Cidade de Maputo, que carregue 
também os profissionais de saúde, 
porque apenas os médicos têm direito. 
O motorista só leva o médico e isso 
é discriminatório, porque a tutela é a 
mesma, são essas pequenas coisas que 
desmotivam.
O governo disse que vocês não ti-

nham um reconhecimento jurídico.
Esta parte da legitimidade está a ser 
trabalhada, mas esse não podia ser o 
motivo para o Governo recusar con-
tactos connosco, porque nós íamos lá 
em representação da classe dos profis-
sionais de saúde. Temos os estatutos já 
elaborados neste preciso momento e o 
processo de reconhecimento está a ser 
tramitado.
Nós surgimos como representantes 
dos profissionais de saúde, depois de 
o Primeiro-Ministro ter mandatado o 
Ministério da Saúde para discutir com 
um grupo de trabalho representativo 
dos profissionais da Saúde. A forma-
ção desse grupo de trabalho coincidiu 
com a greve e tivemos de ser nós a ne-
gociar em nome dos profissionais da 
Saúde. 

Ernst & Young tem uma nova imagem

Construindo um mundo melhor de trabalho” adoptado como 
objectivo

EY adoptado como nome de marca global

 Novo logótipo revelado

 Novo slogan revelado

 Nomeação de Presidente Global e CEO

A Ernst & Young anuncia que desde 1 de Julho adoptou EY como a 
sua imagem global. Revelou também um novo logótipo, adoptou 
“Construindo um melhor ambiente de trabalho”, como o seu propósito e 
nomeou Mark Weinberger como presidente global e CEO.

Ajen Sita, CEO da EY África diz: “A nova imagem coincide com a estratégia 
global da empresa, Visão 2020, que consiste no reposicionamento da 
EY no contexto do ambiente competitivo em que opera. Esta imagem 

nos diferenciam dos nossos concorrentes. Temos um desejo, uma 
responsabilidade em construir um melhor ambiente de trabalho.”

Construção de um melhor ambiente de trabalho
Desde 1 de Julho que, Construindo um melhor ambiente de trabalho, 

propósito da sua marca.

Ismael Faquir, Country Managing Partner, da EY em Moçambique diz:” 
Para a EY, a construção de um melhor ambiente de trabalho sempre 
foi nosso objectivo e agora estamos a trabalhar de forma explícita e 
concisa. Sabemos que a construção de um melhor ambiente de trabalho 
é um objectivo ambicioso, mas é uma aspiração muito importante e 
estará á frente e no centro de tudo que fazemos como organização. “

Encurtar o seu nome proporciona consistência e facilidade de uso para 
as práticas EY e clientes ao redor do mundo. O logótipo também foi 

 
Faquir diz: “A nossa marca e logótipo são indicadores importantes 
de quem somos e o que defendemos. Agora temos a oportunidade 
de fortalecer e modernizar a forma como nos apresentamos a nível 
mundial, para os nossos clientes, os nossos colaboradores e as 
comunidades em que actuamos “.

Os nossos valores
Faquir comenta”, O que fazemos como instituição contribui para um 
melhor serviço para a sociedade, e reconhecendo isso, coloca um 
propósito maior naquilo que fazemos. Com estas mudanças os nossos 
valores continuam a ser muito importante e continuarão a ser a base 
da nossa cultura, onde as nossas pessoas demonstram integridade, 
respeito e parceria, e têm energia e entusiasmo. As nossas pessoas 
têm a coragem de liderar e construir relacionamentos baseados em 
fazer a coisa certa. “
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O 
general Bento dos Santos 

“Kangamba”, o auto intitulado 

empresário da juventude e que 

se dedica a patrocinar luxuo-

sos espectáculos musicais em Luanda e 

Maputo, escapou à detenção, há dias, no 

principado de Mónaco, por ser porta-

dor de um passaporte diplomático.

As autoridades francesas, segundo apu-

rou o Maka Angola, um site que se de-

dica à luta anti-corrupção em Angola 

e dirigido pelo jornalista Rafael Mar-

ques, tentaram a detenção do general, 

que se encontrava hospedado no Hotel 

Metrópole, em Monte-Carlo, com um 

séquito de 20 amigos. 

A polícia local pretendia interrogar e 

encarcerar o general por branqueamen-

to de capitais, crime organizado e as-

sociação de malfeitores, mas o general 

invocou imunidade diplomática para 

evitar a detenção.

Em causa está a apreensão de dinheiro, 

no valor de quase três milhões de euros 

(cerca de USD 4 milhões), e da deten-

ção de cinco indivíduos, que transpor-

tavam o dinheiro, de Portugal para a 

França, para pagamento do vício do 

general pelo jogo. 

O Hotel Metrópole fica a 50 metros do 

Casino Monte-Carlo, o local preferido 

para os jogos do general, que também 

é o secretário do comité provincial de 

Luanda do MPLA para organização e 

mobilização periférica e rural. Os cinco 

indivíduos encontram-se detidos por 

branqueamento de capitais, crime orga-

nizado e associação de malfeitores.

As apreensões tiveram lugar em duas 

ocorrências separadas no dia 14 de 

Junho, no sul de França, envolvendo 

dois veículos de matrícula portuguesa. 

Na primeira ocorrência, à uma hora da 

manhã, nas portagens de Arles, foram 

apreendidos dois milhões de euros, 

transportados na bagageira de um Mer-

cedes, acomodados em 40 maços de no-

tas, num saco de plástico e numa caixa 

de sapatos. O motorista do veículo, 

Daniel de Andrade Moreira, de nacio-

nalidade portuguesa, que se fazia acom-

panhar da sua esposa, disse às autorida-

des francesas que o dinheiro lhe havia 

sido confiado por um amigo angolano, 

Carlos Silva. O casal tinha por missão 

entregar o dinheiro a Carlos Silva, no 

hotel Le Métropole, em Monte Carlo, 

no Mónaco, onde este organizava uma 

festa para o general Bento Kangamba, 

que ali se encontrava de férias com um 

grupo de cerca de vinte amigos. Daniel 

de Andrade Moreira disse ainda que 

Carlos Silva é empregado de Bento 

Kangamba. As diárias de quarto mais 

barato, no referido hotel, são em média 

600 euros (acima dos USD770) e uma 

simples refeição ultrapassa os 200 euros 

por pessoa.

A segunda apreensão ocorreu cerca de 

sete horas mais tarde, nas portagens de 

Saint-Jean de Védas (Hérault), a cerca 

de 80 quilómetros do local da primeira 

ocorrência. A polícia deteve os ocupan-

tes de um segundo Mercedes, Anércio 

Martins de Sousa e Gaudino Vaz Go-

mes, de nacionalidade angolana e cabo-

-verdiana respectivamente, que trans-

portavam 910 mil euros. O motorista 

explicou que o dinheiro se destinava à 

compra de um imóvel em Nice e que ele 

receberia 10 por cento do montante por 

fazer o transporte até ao seu proprietá-

rio, José Francisco.

Os ocupantes do segundo Mercedes 

foram levados para a esquadra de Mon-

tpellier, onde outros quatro indivíduos 

se apresentaram para os libertar e recu-

perar o dinheiro. Os quatro foram tam-

bém detidos, entre eles José Francisco. 

Outro dos detidos, Carlos Filomeno de 

Jesus Lima da Silva “Carlos Silva”, era 

portador de 60 mil euros e de um cartão 

bancário em nome do general Bento 

dos Santos “Kangamba” e disse às auto-

ridades que estava de férias no Mónaco 

com um grupo de amigos. O mesmo 

Carlos Silva revelou à justiça francesa 

a leveza e a regularidade com que o 

general Bento Kangamba movimenta 

milhões de dólares, em sacos e malas, 

em Angola. “Em Angola, é normal [ele 

o Bento Kangamba] transportar o seu 

dinheiro assim”.

Segundo declarações de Nuno Jorge 

Avelar Santos Vieira, motorista profis-

sional, ao juiz de instrução, Carlos Silva 

é secretário do general Bento Kangam-

ba.

Maka Angola contactou o advogado 

Jorge Mendes Constante, indicado 

como sendo o defensor dos detidos. 

Este referiu que ainda não foi consti-

tuído advogado, mas confirmou que al-

guns dos suspeitos continuam detidos, 

sem ter avançado nomes ou o teor das 

acusações.

Afirmou ainda que o bastonário da 

Ordem dos Advogados de Marselha, 

Erick Campana, foi contratado para 

defender os suspeitos. Maka Angola 

tentou o contacto com Erick Campana, 

sem sucesso.

O General da Impunidade
Bento Kangamba goza da protecção 

incondicional do Presidente José Edu-

ardo dos Santos, de quem é sobrinho 

por afinidade. É casado a Avelina dos 

Santos, sobrinha do Presidente e di-

rectora-adjunta do seu gabinete, num 

caso flagrante de nepotismo. O general 

Bento Kangamba ocupa um gabinete 

na Casa de Segurança do Presidente da 

República, dirigida pelo general Ma-

nuel Hélder Vieira Dias “Kopelipa”. 

Nesse gabinete é reverenciado por ter 

um “saco azul”, com milhões de dó-

lares à sua disposição e sem prestação 

de contas, para operações tenebrosas e 

satisfação dos seus caprichos pessoais, 

como o vício do jogo.

O mais grave é o uso impune de Por-

tugal e a cumplicidade das autoridades 

deste país. Regularmente, tem havido 

denúncias de utilização do aeroporto de 

Lisboa como ponto de passagem anual 

de milhões de dólares, em malas e sacos, 

por “mulas” de membros do regime an-

golano. Portugal é hoje uma autêntica 

lavandaria para branqueamento de ca-

pitais saqueados em Angola.

Quando está em Lisboa, Bento Kan-

gamba é conhecido por ocupar, com re-

gularidade, um andar inteiro no Hotel 

Sheraton, para si e a sua corte. Normal-

mente viaja com uma coluna de Merce-

des pela Europa, em parte, para evitar 

viajar de avião.

Bento Kangamba escapa prisão em Paris



7Savana 12-07-2013 SOCIEDADE



8 Savana 12-07-2013SOCIADADE

A 
delegação da Renamo 

considera que só um 

“acordo político” pode 

travar os sucessivos 

impasses que se verificam no 

debate em torno do pacote elei-

toral, envolvendo o seu partido 

e o Governo.

A Renamo entende que o 

parlamento debateu durante 

10 anos a revisão da actual lei 

eleitoral e não houve consen-

sos, razão suficiente para que as 

duas delegações alcancem um 

acordo antes que o documento 

seja submetido ao Parlamento.

Recentemente, o Parlamento 

mostrou abertura para discutir 

as propostas de revisão pontual 

da lei eleitoral defendidas pela 

Renamo, que tem a maior ban-

cada da oposição, com 51 dos 

250 assentos da Assembleia da 

República.

Contudo, o chefe da equipa da 

Renamo e deputado, Saimone 

Macuiana esclareceu que o seu 

partido pretende que haja um 

“acordo político” que vincule as par-

tes de modo que o documento seja 

remetido à AR para a sua transfor-

mação em lei.

“A actual lei eleitoral esteve em de-

bate durante 10 anos na AR e não 

houve consensos até a data da sua 

aprovação. Deste modo, é preciso 

que o consenso seja encontrado nes-

te fórum, através de um “acordo po-

lítico” tal como aconteceu no Acordo 

Geral de Paz (AGP) rubricado em 

Roma”, disse.

Para Macuiana, da mesma forma 

que o AGP não feriu a constituição 

e, muito menos, substituiu o papel 

da AR, no presente caso deve-se 

pautar pelo mesmo procedimento. 

O maior partido da oposição apela 

para que o governo reveja a sua posi-

ção por forma a dar o seu contributo 

para a estabilidade do país.

O boicote da Renamo  à lei eleitoral, 

aprovada em Maio último, originou 

a tensão política que se vive no país, 

marcada por ataques a veículos na 

zona de Muxúnguè, centro de Mo-

çambique, atribuídos a homens ar-

mados do principal partido da 

oposição.

Segundo Macuiana, a sua equi-

pa foi à 10ª ronda convencida 

que o Governo haveria de adop-

tar o documento para a poste-

rior submissão ao Parlamento. 

No entanto, a delegação do Go-

verno moçambicano, liderada 

por José Pacheco, reiterou o seu 

posicionamento, segundo o qual 

a sua equipa prima pelo res-

peito ao princípio de separação 

de poderes e não pode adoptar 

documentos para de seguida a 

Assembleia da República ter a 

simples tarefa de assinar.

 “A Renamo pretende que o pa-

cote eleitoral seja produzido no 

presente diálogo e juntos accio-

narmos um comando que or-

dene a AR para aprová-lo. Nós 

entendemos que esta proposta 

deve ser submetida ao Parla-

mento para a devida apreciação 

e deliberação”, disse Pacheco.

Avanço no diálogo Governo-Renamo 
refém do ”acordo político”
Por: Argunaldo Nhampossa

Agricultores de Manica consi-

deram que o financiamento 

bancário para a agricultura 

em Moçambique continua 

pobre, apesar dos esforços de inves-

timentos na área, vital para o cresci-

mento económico do país e na me-

lhoria de renda das famílias.

Ilda Pegacho, agricultora no distrito 

de Báruè, uma região potencialmente 

agrícola, disse que o facto da agricul-

tura ser invariável, face as calamida-

des, faz com que a banca seja receosa 

em investir, o que não enobrece a 

área, havendo necessidade de partilha 

de risco para os financiamentos.

“A banca precisa apostar no agricul-

tor. Para ampliar a minha produção, 

precisei de um empréstimo da Gapi, 

que acedi em tempo consideravel-

mente bom porque dão valor à terra, 

o que é meio caminho andado”, disse 

Ilda Pegacho, uma portuguesa que se 

dedica a agro-pecuária no distrito de 

Báruè.

Com experiência agrária bebida dos 

pais na região de Beira-Baixa, no 

distrito de Leiria (Portugal), Ilda Pe-

gacho auto proclama-se a “deusa da 

Báruè”, e acautela para que a juven-

tude seja “transformadora do saber” 

na agricultura, para que o país saia da 

constante insegurança alimentar.

Partilha de riscos 
“É precisa para estar na coragem na 

agricultura. Não é de hoje para hoje 

que agricultura dá dinheiro”, alertou 

Ilda Pegacho, que olha para agricul-

tura como a tábua de salvação para 

os milhões de moçambicanos saírem 

da pobreza. Contudo, é da opinião de 

que “a banca precisa partilhar riscos 

com o agricultor”.

Numa farma de mil hectares onde 

pessoalmente faz a gestão há 15 anos, 

Ilda Pegacho emprega 34 trabalha-

dores fixos, e chega a épocas que 

admite 60 trabalhadores sazonais. 

Grande parte da produção alimenta 

cerca de duas centenas de  alunos do 

internato da Escola Armando Gue-

buza e o hospital distrital.

Akhter Hussain, de nacionalidade 

paquistanesa, que comercializa milho 

em Báruè, defende a necessidade de 

haver mais investimentos em infra-

-estruturas para o escoamento da 

produção em útil.

O comerciante que compra milho a 

mais de três mil em vários distritos 

de norte de Manica, está a potenciar 

a compra em locais recônditos, para 

assegurar que as mulheres não per-

corram longas distâncias para encon-

trar postos de venda e se dedicarem a 

outros afazeres.

“Nós estamos a ir ao camponês, 

porque muita produção se perde no 

campo por falta de mercado, além de 

que evitamos que as mulheres per-

cam muito tempo para comercializar 

a sua produção. Comecei com um 

empréstimo bancário de 250 mil me-

ticais e agora estou com um milhão 

da Gapi”, disse Akhter Hussain, que 

alerta para a necessidade de celerida-

des nos reembolsos.

Empreendedorismo 
Para Helena Michone, avicultora, 

o empreendedorismo nos jovens é 

crucial para desenvolver negócios no 

país.

“Cultura de trabalho é necessária. Os 

jovens precisam ser empreendedores, 

para pegarem nos seus trabalhos de 

defesa como auto-emprego e produ-

zir para viver”, disse Helena Micho-

ne, uma antiga guarda-livros das já 

falidas empresas Textáfrica e Ifloma.

“Comecei a investir no negócio pró-

prio com o meu marido com fundos 

de indemnização, mas espalhámo-

-nos na gestão e procurámos além do 

financiamento, a assistência da insti-

tuição bancária para ter retorno do 

nosso investimento”, disse Michone, 

que convida os jovens a beber das ex-

periências e as desenvolver.

Helena Michone, que se juntou a 

outros 10 avicultores para criar uma 

associação, agora em fase de lega-

lização, para defender seus interes-

ses, sobretudo quanto à qualidade e 

uniformização dos preços, defende 

a necessidade dos jovens usarem o 

emprendedorismo para o combate à 

pobreza, mas a banca precisa apostar 

e suprir as exigências de garantias.

Uma iniciativa de apoio empresarial nacional, lançada se-

mana passada em Gondola (Manica), pretende dar opor-

tunidades de investimento aos camponeses e “desbloquear 

os obstáculos” de acesso à crédito e às garantias bancárias, 

sobretudo no sector comercial.

Adolfo Mahulove, director de programa de desenvolvimento e 

micro-finanças da sociedade de investimentos (Gapi), disse que o 

programa agro-investe vai financiar e ou dar fundos de garantia aos 

empréstimos dos bancos comerciais para toda a cadeia de valores na 

área de agricultura.

 “Estão disponíveis USD35.6 milhões para agro-investe, dos quais 

2.5 adicionais mobilizados pela Gapi, para financiar operadores de 

pequena e média escala desde a produção, industrialização, trans-

porte até à comercialização”, disse Adolfo Mahulove.

O agro-investe foi concebido pela Gapi, financiado pela embaixada 

da Dinamarca em Moçambique com comparticipação financeira da 

Gapi, para assegurar que a população rural (70% dos moçambica-

nos) tenha acesso ao crédito com garantias, para partilha de riscos 

com a banca, sobretudo em projectos de agro-negócio.

Este ano, cerca de 600 camponeses moçambicanos serão integra-

dos na cadeia de valor, para permitir o aumento de sua produção e 

ligação com mercados rentáveis, além de melhorar sua renda, disse 

ainda a fonte.

“Mais de 70 por cento da população moçambicana vive no meio 

rural e a produção agrária é a base económica dessas famílias, mas a 

agricultura e o agro-negócio permanecem fracos, pelas dificuldades 

de acesso à banca comercial, daí a iniciativa para impulsionar a ca-

deia de agro-negócio”, referiu Adolfo Mahulove.

Entretanto, a governadora de Manica, Ana Comoana, que lançou o 

programa Agro-investe na região centro do país, disse que a inicia-

tiva “vai melhorar mecanismos de acesso” ao crédito pagável para a 

população de baixa renda.

Ainda segundo a governante, a aposta aos pequenos operadores para 

aumentar produção e competividade no mercado dinamiza a opera-

cionalização do plano estratégico para o desenvolvimento do sector 

agrário em Moçambique, implementado pelo Governo.

USD35 milhões para agro-investe

Apesar de alguma melhoria de investimento no país

Financiamento agrícola continua pobre em Manica
Por André Catueira, em Manica

Mulheres em biscates nas farmas para sustentar lares em Báruè

Helena MichoneIlda Pegacho
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O 
Presidente do Zimbabwe, 

Robert Mugabe, ameaçou 

retirar o seu país da Comu-

nidade de Desenvolvimento 

da África Austral (SADC), caso a or-

ganização continue a insistir na reali-

zação de eleições credíveis e transpar-

entes naquele país.

Falando no lançamento da campanha 

eleitoral do seu partido Zanu-PF para 

as eleições do dia 31 de Julho, Mugabe 

acusou, na última sexta-feira, certos 

países da SADC de interferência nos 

assuntos internos do seu país. 

“Estamos na SADC voluntariamente”, 

disse Mugabe. “Se a SADC decidir 

fazer coisas estúpidas, podemos sair da 

SADC”.

Numa cimeira realizada no mês pas-

sado em Maputo, os líderes da SADC 

aconselharam Mugabe a prorrogar por 

mais algum tempo o prazo para as 

eleições gerais marcadas para o dia 31 

de Julho no Zimbabwe.

Mugabe havia marcado a data em res-

posta a uma decisão do Tribunal Con-

stitucional que obrigava o governo a 

realizar eleições até ao dia 31 de Julho. 

O tribunal teria tomado a decisão num 

processo cível submetido para a sua 

apreciação por um cidadão zimbabwe-

ano que considerava que a demora na 

realização das eleições constituía um 

acto de violação dos direitos constitu-

cionais dos eleitores daquele país.

Depois da recomendação dos líderes 

da SADC, o governo zimbabweano 

apresentou ao mesmo tribunal um 

pedido de prorrogação do prazo, mas 

na semana passada, aquela instituição 

de justiça decidiu em manter a data de 

31 de Julho.

A decisão da SADC tinha sido to-

mada em resposta a pedidos dos vários 

partidos políticos no Zimbabwe que 

consideravam que não tinham sido 

criadas condições objectivas para a 

realização de eleições livres, justas e 

transparentes.

Os referidos partidos apontavam para 

uma série de leis que precisavam de ser 

alteradas de forma a estarem em con-

sonância com um sistema democrático.

Uma dessas leis é sobre a comunicação 

social, que impede actualmente o esta-

belecimento de estações de rádio e de 

televisão privadas ou comunitárias. 

Os partidos defendiam também que 

era necessário alterar a actual lei de ra-

diodifusão de modo a permitir que to-

dos os partidos políticos concorrentes 

e outros candidatos tenham acesso ir-

restrito aos órgãos de radiodifusão do 

sector público. 

Havia também necessidade de alter-

ação das leis de segurança do país, para 

impedir que as forças de segurança re-

corram a poderes discricionários para 

deter activistas políticos e militantes 

opostos ao actual regime. 

Defendiam também a necessidade 

dos chefes militares fazerem uma de-

claração pública de que obedecerão à 

livre escolha do povo.

Desde sempre que Mugabe e a sua 

Zanu-PF fizeram manobras para 

evitar a introdução destas reformas, 

apesar de muitas delas constarem do 

Acordo Político Global (GPA) que 

deu origem ao actual governo de uni-

dade nacional, depois das fracassadas 

eleições de 2008.

“Estúpida, idiótica e pe-
quena prostituta”
Desde que o Zimbabwe entrou em 

crise política em 2000, com o sur-

gimento de um forte movimento de 

contestação do regime de Mugabe, que 

a SADC tem estado envolvida num 

processo de mediação visando recon-

ciliar as várias forças políticas no país. 

As recentes declarações de Mugabe 

deverão ter provocado alguma irri-

tação em algumas capitais regionais, 

particularmente em Pretória, onde o 

governo do Presidente Jacob Zuma 

tem estado a trabalhar como o prin-

cipal mediador para a estabilização da 

situação no Zimbabwe.

Falando na mesma ocasião, Mugabe 

chamou de “estúpida, idiótica e peque-

na prostituta” a Lindiwe Zulu, con-

selheira do Presidente Zuma para as 

relações internacionais e ponto focal 

da sua mediação no processo do Zim-

babwe. Zulu teria insistido em que o 

Zimbabwe alterasse a data das eleições, 

o que certamente irritou Mugabe, de 

89 anos, 33 dos quais no poder. 

“Será que alguém pensa que nós, como 

país, iremos dar ouvidos a esta es-

túpida, idiótica e pequena prostituta”?  

disse Mugabe.

Solicitado a pronunciar-se sobre as úl-

timas ameaças de Mugabe de abando-

nar a SADC, o Director para a África 

e Médio Oriente no Ministério dos 

Negócios Estrangeiros e Cooperação 

de Moçambique, Alexandre Manjate, 

desdramatizou a situação, sublinhando 

que apesar das diferenças prevalecentes 

entre os principais actores políticos no 

Zimbabwe, “houve sempre cooperação 

entre as partes, como se pode testemu-

nhar pela aprovação, por consenso, da 

nova Constituição”.

Sublinhou que há quatro áreas que 

deveriam merecer atenção das partes 

zimbabweanas antes da realização das 

eleições. Elas incluem reformas no 

sector da comunicação social, a clari-

ficação do estatuto da Comissão Con-

junta de Monitoria do Acordo Político 

Global ( JOMIC), a observância das 

normas da SADC para a realização de 

eleições e o desdobramento da missão 

de observação da SADC.

Manjate sublinhou que foram estas 

questões pendentes que  levaram os lí-

deres da SADC a aconselhar Mugabe 

a atrasar por algum tempo a realização 

das eleições. 

“Na reunião de Maputo, os Chefes 

de Estado e de Governo da SADC 

reiteraram o seu respeito às decisões 

das instituições zimbabweanas e sub-

linharam que em caso do Tribunal 

Constitucional recusar alterar a data 

das eleições, seria necessário acelerar o 

processo de reformas de modo a que 

as eleições estivessem em conformi-

dade com as normas estabelecidas pela 

SADC”, disse Manjate.  

Coligação anti-Mugabe
Entretanto num outro desenvolvi-

mento, três partidos juntaram-se 

numa plataforma eleitoral comum e 

decidiram apoiar Morgan Tsvangirai, 

líder do Movimento para a Mudança 

Democrática (MDC), como seu único 

candidato.

O 
economista Hazem 

al-Beblawi, antigo 

ministro das Finanças, 

foi   nomeado primei-

ro-ministro interino do Egipto. 

O prémio Nobel da Paz (2005) 

Mohamed El-Baradei, uma 

figura da oposição laica egípcia, 

foi o nome escolhido para a vice-

presidência do país.

El-Baradei assumirá a vice-

presidência do país, cargo que 

terá como principal foco as 

relações internacionais.

A designação de Beblawi, de 76 

anos, conotado com uma facção 

liberal, ocorre quase uma semana 

depois da deposição do Presi-

dente islamita Mohamed Morsi 

pelo exército.

Morsi foi substituído interi-

namente pelo presidente do 

Supremo Tribunal Constitu-

cional egípcio Adli Mansur, que 

prestou juramento na passada 

quinta-feira.

Na segunda-feira à noite, Man-

sur publicou uma declaração 

constitucional na qual definiu 

um calendário eleitoral, incluin-

do a realização de eleições legis-

lativas ainda este ano.

Divulgada pela televisão estatal, a 

declaração constitucional prevê a no-

meação, dentro de menos de 15 dias, 

de um comité constitucional, que terá 

dois meses para apresentar as suas 

propostas ao Presidente interino.

As propostas deverão depois ser 

Para além do MDC, a plataforma 

junta o partido Mavambo/Kusile/

Dawn (amanhecer em shona, ndebele 

e inglês), de Simba Makoni, e a Zanu-

Ndonga, partido fundado pelo falecido 

nacionalista Ndabaningue Sithole.

Antes de abandonar a Zanu-PF, em 

2008, Makoni foi membro do bureau 

político deste partido e Ministro das 

Finanças no governo de Mugabe. 

Falando na segunda-feira, no anún-

cio público da plataforma eleitoral, 

Makoni, que também já foi Secre-

tário Executivo da SADC, disse que 

Mugabe deveria usar os últimos dias 

como presidente para concretizar a sua 

ameaça de abandonar a SADC.

“Se tiver que fazer isso, ele só tem o 

período entre agora e o dia 31 de Julho 

para retirar unilateralmente o Zimba-

bwe da SADC. Essa é a única janela 

de oportunidade que ele tem, porque 

depois ele não será mais  Chefe de Es-

tado e Comandante-em-Chefe”, disse 

Makoni. 

Descrevendo Mugabe como um 

homem de “tendência suicida”, Tsvan-

girai disse, na mesma ocasião, que ele 

estava a agir emocionalmente sobre 

uma questão de extrema importância.

“A crise do Zimbabwe tem estado sob 

os auspícios da SADC e da União Af-

ricana nos últimos quatro anos e meio”, 

disse Tsvangirai. “Seria um suicídio o 

Zimbabwe estar a falar de abandonar 

a SADC, considerando o papel de ga-

rante que esta organização tem estado 

a desempenhar, com o apoio total da 

União Africana”. 

Acrescentou esperar que Mugabe 

estivesse apenas a reagir emocional-

mente. “Não estou a ver uma situação 

em que o Zimbabwe se pode rebelar 

contra a SADC tendo em conta os 

dois milhões de zimbabweanos que 

vivem na África do Sul, tendo em con-

ta que é um país fortemente depend-

ente do apoio regional”. 

De facto, acrescentou Tsvangirai, “foi 

a SADC que nos resgatou do precipí-

cio e permitiu-nos estes quatro anos e 

meio de alívio. Se tivermos que medir a 

reacção do Presidente Mugabe só pode 

significar uma coisa; que ele é o tipo 

de carácter capaz de incendiar todo o 

edifício com todos nós lá dentro”. 

Depois de Tsvangirai ter ganho as 

eleições presidenciais na primeira 

volta em 2008, a Comissão Eleitoral, 

constituída por figuras leais a Mugabe, 

reteve os resultados por um período de 

cinco semanas, durante as quais os nú-

meros foram alterados para dar a ideia 

da necessidade de uma segunda volta. 

No período antes da segunda volta, 

Mugabe lançou uma vasta campanha 

de terror que, segundo estimativas 

conservadoras, resultou na morte de 

pelo menos 500 supostos apoiantes de 

Tsvangirai, obrigando este a desistir do 

referido escrutínio. Mugabe avançou 

sozinho e declarou-se vencedor.

A SADC interveio, e com a mediação 

do antigo Presidente da África do Sul, 

Thabo Mbeki, conseguiu alcançar o 

Acordo Político Global (GPA), que 

pôs termo à carnificina.

Mas de uma forma geral, a Zanu-PF, 

que continuou a controlar toda a má-

quina de administração do Estado e 

das forças da polícia, da defesa e dos 

serviços secretos, procurou a todo o 

momento sabotar o acordo, recusando-

-se a implementar cláusulas que torna-

riam o processo eleitoral mais trans-

parente, credível e aceite por todas as 

forças políticas zimbabweanas. 

(Redacção)

 

 

 

sujeitas a um referendo no mês 

seguinte, após o que se seguirão 

eleições legislativas dentro de dois 

meses.

A organização posterior de eleições 

presidenciais irá encerrar o proces-

so de transição política do país.

Al-Beblawi nomeado PM, 
El-Baradei vice-presidente

O novo vice-presidente, o prémio Nobel da Paz Mohamed El-Baradei.

Mugabe ameaça abandonar SADC
... e chama a conselheira de Zuma de idiota e pequena prostituta

Robert Mugabe
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FORMAÇÃO EM GESTÃO DA MÍDIA
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mediacoop SA
CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários, convoco para o dia 10 de 
Agosto de 2013, pelas 09 horas, nas instalações sitas 
na Av. Amílcar Cabral nr. 1062, a Assembleia Geral 
Ordinária da empresa com a seguinte agenda de 
trabalho:

-  Análise, Discussão e Aprovação do Relatório de 
Contas de 2012 

-   Informação sobre os exercícios económicos de 
2009, 2010 e 2011 

- Criação de sociedade comercial 
-  Situação do património imobiliário 
-  Eleição dos corpos sociais para o biénio 2013-2015 
-  Outros assuntos de interesse para a sociedade 

Maputo, 11 de Julho de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

      António Gumende

Av. Amílcar Cabral, 1049 * C.P. 73 * Telefone: (258) 21301737 * Fax: 
21302402 * Maputo* Moçambique

NUIT 400109001 * Registada na Conservatória do Registo de Entidades 
Legais de Maputo sob o nr. 6514
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O 
país experimenta, de 

há algumas semanas a 

esta parte, a pior fase de 

‘vivência em paz’ desde 

que se assinou, a 4 de Outubro de 

1992, em Roma, o Acordo Geral 

de Paz (AGP). Tudo parece ter 

começado com o ataque da Força 

de Intervenção Rápida (FIR) a 

uma “base” ou “sede local” da Re-

namo em Muxúnguè, e o subse-

quente contra-ataque de forças 

leais ao maior partido da oposição 

em Moçambique, empreendido 

na madrugada imediatamente a 

seguir ao dia da operação “firís-

tica”. Tantos outros actos, que se 

não são belicistas não têm tam-

bém como ser pacifistas, talvez 

nem mesmo “incidentais”, se 

sucederam até ao momento em 

que redigimos este texto, com 

um infeliz e triste derramamento 

de sangue. Inúmeras almas, in-

cluindo um “inocente” oficial de 

mobilização e propaganda do 

partido Frelimo, coincidiram na 

premência e urgência de Arman-

do Emílio Guebuza, Presidente 

da República (PR), e Afonso 

Dhlakama, líder da Renamo, se 

reunirem para pôr termo ao clima 

de instabilidade. 

Guebuza disse, a 25 de Junho 

deste ano, quando interpelado por 

jornalistas, que nunca se manifes-

tou indisponível para o diálogo 

com Dhlakama, tendo este, dias 

depois, por intermédio de Fer-

nando Mazanga, vindo a terreiro 

expressar disponibilidade. Mas os 

dois impõem pré-condições para 

o efeito: Guebuza diz que, antes 

de tudo, a Renamo tem que se 

desmilitarizar, e que o encontro só 

pode ter lugar em Maputo, a capi-

tal do país, enquanto Dhlakama, 

que se fixou, a 15 de Outubro de 

2012, em Satunjira, sua antiga (?) 

base militar, exige a retirada dos 

homens das Forças de Defesa e 

Segurança (FDS) das imediações 

do seu ‘habitat’ como requisito 

primeiro para que se possa deslo-

car a Maputo; não sendo possível 

assim se proceder, Dhlakama diz-

se disponível a encontrar-se com 

Guebuza na vila-sede do distrito 

de Gorongosa, a menos de 50 

quilómetros de Satunjira.  

Enquanto Guebuza e Dhlakama 

se não reconciliam com os dita-

mes pelo menos da preservação 

da ‘paz possível’ que se viv(ia) e há 

já pouco mais de 20 anos, há que 

colocar algumas questões: Não es-

taremos diante de uma oportuni-

dade ímpar de Guebuza demons-

trar ser um verdadeiro Chefe do 

Estado, cedendo até naquilo que 

um mero comissário político com 

funções estaduais jamais cederia? 

Será razoável pretender-se ‘cor-

rer’, de repente, com a desmilita-

rização de um grupo, talvez sem 

que quem de direito se indague 

sobre o que ficou por fazer em 

prol disso nestes anos todos? Que 

seria da Renamo actualmente, 

se não tivesse as armas que tem? 

Oposição supostamente constru-

tiva? Representante, por via do seu 

líder, de partidos da oposição em 

eventos de Estado, como o fazem 

alguns “partidos” que nunca gan-

haram um único assento em seja 

o que for? 

Saldo “activo” da guerra
Em artigo intitulado “Antigos 

Soldados, Novos Cidadãos: A 

Reintegração dos Desmobiliza-

dos de Maputo”, inserto na edição 

20 da Revista Estudos Moçambica-
nos, publicada em Novembro de 

2002 pelo Centro de Estudos Af-

ricanos (CEA) da Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM), para 

assinalar os 10 anos do AGP – o 

que não é necessariamente sinón-

imo de 10 anos de paz – o histo-

riador João Paulo Borges Coelho 

diz, a dado passo, que quando as 

guerras terminam, o maior desafio 

consiste em proceder a várias rec-

onciliações aos diferentes níveis 

da sociedade dividida pelos múl-

tiplos aspectos do conflito, sendo 

a “desactivação” dos militares que 

anteriormente se defrontavam 

um dos mais importantes.

Cita a Organização das Nações 

Unidas (ONU) como sendo o 

exemplo mais ‘puro’ de entidade 

global que se esforça nesse sen-

tido – de “desactivação” dos mili-

tares –, sendo que a sua vocação 

mediadora e interventora se acha 

patente no desenvolvimento de 

uma parafernália de conceitos 

relativos à resolução de conflitos 

quando falha a chamada diploma-

cia preventiva, o que inclui, entre 

outros, o “estabelecimento da paz” 

(peace-making) e a “manutenção 

da paz” (peace keeping) para in-

terromper os conflitos, e a “con-

strução da paz” (peace building), 

que visa, de acordo com a própria 

ONU, “identificar e apoiar estru-

turas que tenderão a reforçar e so-

lidificar a paz de forma a impedir 

o regresso ao conflito”.

“Na sequência do AGP assinado 

em Roma entre o Governo e a 

Renamo (…), as Nações Uni-

das montaram uma OMP (Op-

eração de Manutenção da Paz) 

em Moçambique – a ONU-

MOZ –, que vigorou entre Ou-

tubro de 1992 e Janeiro de 1995. 

Essa operação incluía um PDR 

(Programa de Desmobilização 

e Reintegração) para os 92.881 

combatentes oficialmente recon-

hecidos como fazendo parte dos 

dois exércitos beligerantes” (Borg-

es Coelho, in Revista de Estudos 

Moçambicanos, 2002:147).

João Paulo Borges Coelho já re-

cordava, há 11 anos, que a insta-

lação dos soldados nos centros de 

acantonamento tornou-se, logo 

de início, um sério problema, 

isso porque “por razões políticas 

e porque muitos soldados esta-

vam originalmente estacionados 

em zonas remotas, desprovidas 

de estradas, de onde tiveram fre-

quentemente que caminhar a pé 

durante dias até chegar aos cen-

tros” (pág. 147).

“Além disso, nem todas as forças 

foram confinadas nos centros de 

acantonamento. De fora ficaram 

as crianças-soldado da Renamo e 

as tropas consideradas ‘não-acan-

tonáveis’, com responsabilidades 

especiais de protecção dos seus 

líderes ou de instituições e ed-

ifícios públicos” (Borges Coelho, 

2002:147-148).

Embora o PDR tivesse sido con-

cebido para 92.881 combatentes 

(67.042 do Governo e 24.649 da 

Renamo) “oficialmente reconhe-

cidos”, Pardoel (1996) refere que 

a desmobilização abrangeu, até 

finais de 1994, nada mais nada 

menos que 57.540 soldados do 

Governo e 20.538 da Renamo, 

o que perfaz um total de 78.078 

soldados. O processo de desmo-

bilização, que iniciou com pouco 

mais de um ano de atraso (em 

Novembro de 1993 e não em 

Outubro de 1992), experimentou 

várias vicissitudes:

“[Os] atrasos provocaram sérios 

problemas em centros concebi-

dos para estadias muito curtas das 

forças, e onde as condições se de-

terioraram drasticamente. Havia 

escassez de alimentos e água. A 

inactividade forçada e a incerteza 

relativamente ao futuro nesses 

centros [29 para as tropas gov-

ernamentais e 20 para as forças 

da Renamo] superpovoados pro-

vocaram graves levantamentos e 

motins. Num dos casos foi escrita 

uma carta ao representante das 

Nações Unidas de um dos cen-

tros, avisando que se os soldados 

não fossem informados da data 

exacta em que seriam desmobi-

lizados começariam a assassinar 

os estrangeiros” (Borges Coelho, 

2002:148).

A fórmula do PDR, quase sempre 

problemática por ser ‘cegamente’ 

aplicada em todos os contextos 

por funcionários estrangeiros (que 

não sejam do país visado, enten-

da-se), assentou num grande ví-

cio: pressupunha-se que todos os 

militares constituíssem uma “pop-

ulação homogénea”, sendo todos 

eles homens, de origem rural, com 

experiência na agricultura e, por 

via disso, assumia-se que todos 

eles seriam integrados na econo-

mia agrícola, o que não passou de 

um grande equívoco.

Porém, escreve João Paulo Borges 

Coelho, que no âmbito do pro-

cesso de produção do artigo aqui 

em alusão entrevistou inúmeras 

famílias, maioritariamente che-

fiadas por ex-soldados, em seis 

bairros da cidade de Maputo 

(Mahlazine, Magoanine, Malan-

ga, Bairro Militar, Polana-Caniço 

e Alto-Maé), um do Município 

da Matola (Infulene) e de dois 

distritos da província de Maputo 

(Boane e Moamba), combatentes 

moçambicanos, tanto do Gov-

erno como da Renamo, tinham 

origens muito variadas, ao que se 

acresce o facto de, historicamente, 

a economia familiar rural incluir o 

trabalho doméstico das mulheres, 

conjugado com o trabalho salarial 

sazonal dos homens, nas cidades 

ou nas minas.

“Embora a maioria dos combat-

entes da Renamo tenha origem 

rural, é preciso não esquecer que 

um dos argumentos que explica a 

sua adesão à guerrilha é precisa-

mente o facto do estado da eco-

nomia agrícola os ter obrigado a 

procurar outro modo de vida; (…) 

Todos os ex-combatentes espera-

vam receber pensões de reforma. 

Contudo, decidiu-se que as forças 

da Renamo não podiam ser ben-

eficiadas, uma vez que nunca hav-

iam sido integradas em nenhum 

esquema de pensões do Estado. 

Quanto aos soldados do Governo, 

só aqueles que haviam servido du-

rante mais de 10 anos foram con-

siderados como potenciais ben-

eficiários” (Borges Coelho, 2002: 

149-150).

Economia política da “paz 
negativa”
Considerando a desmobilização e 

reintegração numa perspectiva de 

economia política, que é, de forma 

simples, o estudo da forma como 

o político afecta o económico, 

partindo do pressuposto de que 

a política é importante para a 

economia, daí que esta esfera [a 

política] tem que ser vista não 

somente como algo ‘à margem da 

política’, mas como uma panóplia 

de questões de índole social, an-

tropológico, sociológico, histórico, 

cultural, pró-direitos humanos 

e/ou fundamentais, nos parece 

não ser difícil perceber as razões 

da existência de inúmeros “Her-

mínios dos Santos” tanto do lado 

dos ex-guerrilheiros da Renamo 

como do lado das antigas tropas 

governamentais. 

Paulino Macaringue, até há duas 

semanas chefe do Estado-Maior 

General das Forças Arma-

das de Defesa de Moçambique 

(FADM), tinha bem presente, 

antes de ter sido apontado, há 

pouco mais de quatro anos, para 

as funções que acaba de cessar, 

que a paz duradoura ainda era um 

projecto em Moçambique. Em 

artigo que co-autora com João 

Paulo Borges Coelho, intitulado 

“Da Paz Negativa à Paz Positiva: 

Uma Perspectiva Histórica so-

bre o Papel das Forças Armadas 

Moçambicanas num Contexto de 

Segurança em Transformação”, 

também publicado em Novembro 

de 2002 na edição 20 da Revista 
Estudos Moçambicanos, recorda-se 

que a desmilitarização – que ag-

ora é ‘condição prévia’ exigida por 

Guebuza – se não operou de for-

ma isenta de solavancos a seguir 

ao AGP:

“Na verdade, vários militares 

provenientes da Renamo e das 

Forças Armadas de Moçambique 

acantonados nesses centros che-

garam mesmo a sublevar-se, ex-

igindo uma desmobilização mais 

rápida, e o retorno à vida civil. 

Muito poucos se encontravam 

dispostos a alistar-se nas novas 

forças, as FADM. As justificações 

eram diversas, sendo as mais co-

muns as de que não queriam 

repetir experiências amargas do 

seu passado nas fileiras militares” 

(Borges Coelho e Macaringue, 

2002:66).

Ligado ao ponto acima referido, 

os autores recordam que a expec-

tativa do AGP de se ter no ter-

reno um exército conjunto de 30 

mil homens antes das eleições de 

1994 – “aproveitando-se, assim, 

uma das lições retiradas do fra-

casso do processo angolano” – foi 

impossível de concretizar; aliás, 

ajuntam, nem mesmo a meta mais 

modesta de se ter metade desse 

Paz eternamente adiada?
Por Ericino de Salema

“Em última análise, as negociações e o alcance do Acordo [Geral] de Paz surgem pelo entendi-
mento da realidade emergente, ou seja, pela fadiga da guerra e exaustão de recursos para con-
tinuar a empreendê-la, assim como devido a pressões internas e internacionais, mais do que 
por uma súbita conversão aos valores da paz ou da criação ‘per si’ de uma vontade política dos 
actores de pôr fim à guerra”, Aunícia Lalá; 2002; ‘Dez Anos da Paz em Moçambique: Da Visão 
Normativa à Perspectiva Realista’;

“…se nos basearmos numa definição mais abrangente de paz, que inclua valores e metas, a re-
moção das causas do conflito (paz positiva), então o que se conseguiu em Moçambique foi apenas 
meio-caminho, que embora seja importante é apenas um passo em direcção à paz duradoura”, 
João Paulo Borges Coelho e Paulino Macaringue; 2002; ‘Da Paz Negativa à Paz Positiva: 
Uma Perspectiva Histórica sobre o Papel das Forças Armadas Moçambicanas num Contexto de 
Segurança em Transformação’.
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número antes das eleições foi pos-

sível conseguir.

“Se tivermos em conta uma 

definição estreita de paz, que se 

resuma ao calar das armas (paz 

negativa), podemos considerar 

que essa paz foi estabelecida em 

Moçambique, em resultado da 

implementação do AGP. Con-

tudo, se nos basearmos numa 

definição mais abrangente de paz, 

que inclua valores e metas, a re-

moção das causas do conflito (paz 

positiva), então o que se conseguiu 

em Moçambique foi apenas 

meio-caminho, que embora seja 

importante é apenas um passo em 

direcção à paz duradoura” (Borges 

Coelho e Macaringue, 2002: 67).

No mesmo trabalho académico, 

o professor João Paulo Borges 

Coelho e o general Paulo Ma-

caringue, formado em História, 

enfatizam que se o processo 

moçambicano provou alguma 

coisa, foi que a procura da paz 

começa inevitalmente pelo seu 

antónimo mais facilmente identi-

ficável, o conflito, esse que, “em-

bora seja um conceito limitado de 

não-paz, o estudo da guerra con-

stitui um primeiro passo essencial 

no estudo da paz. (…) Assim, a 

guerra só pode ser erradicada se as 

suas causas forem adequadamente 

resolvidas e surgirem alternativas 

funcionais a ela” (pág. 68).

Diálogo sem cinismo
Sem pretendermos alistar, de 

forma profunda e acabada, as 

“verdadeiras causas” da guerra em 

Moçambique, por não dispormos 

de elementos para tal, se nos at-

ermos apenas ao que julgamos, da 

leitura dos autores citados neste 

texto, como parte das causas, 

designadamente (i) a desmobili-

zação e reintegração deficientes 

ou inconlusas, (ii) a persistência 

de exclusão económica (que pode 

ter precipitado a adesão de alguns 

moçambicanos ao antigo movi-

mento rebelde durante o período 

da guerrilha) e (iii) o facto de ter 

existido, de ambos os lados (Gov-

erno e Renamo), casos de mili-

tares “não acantonáveis”, além de 

crianças-soldado do lado da Ren-

amo (que hoje já devem ter pouco 

menos de 40 anos de idade), não 

nos parece por demais não meno-

sprezar a existência de potencial 

para a ameaça do que já tínhamos 

“conseguido em direcção à paz 

duradoura”. 

Alguns desmobilizados, talvez 

mais preocupante ainda, parece 

não terem sido reintegrados devi-

damente, pelo menos quando 

foram entrevistados por João 

Paulo Borges Coelho, em 1996:

“Não acho que ser soldado seja uma 
boa coisa mas fiz o que me pediram 
para defender o meu país. Nós lu-
támos. Nem posso dizer que perdi 
muito em termos pessoais. A única 
perda é que a Frelimo já não nos 
vê como alguém. Assim é difícil nós 
sentirmo-nos homens. No final de 
contas, aquilo que eu perdi é que se eu 
não tivesse passado todo esse tempo 
na tropa se calhar agora eu era di-
rector de uma empresa…”, Paulo E., 

Bairro da Malanga;

“A minha experiência militar foi 
boa. Mas, infelizmente, hoje nin-
guém se interessa pela minha situ-
ação e o Governo esqueceu-se que 
eu no passado lutei pela sua causa. 
Quando estávamos nos centros de 
acantonamento eles disseram que 
seríamos apoiados por projectos e 
programas…”, Aristides M., Dis-

trito da Moamba. 

Achamos nós que Armando 

Guebuza e Afonso Dhlakama 

têm a obrigação de, no mais curto 

espaço de tempo, se encontrar-

em para cuidarem do que entre 

eles se acha controvertido, para o 

bem de todos nós, a não ser que 

exista quem possa estar interes-

sado numa guerra, para dela, por 

maioria de razão, tirar algum 

proveito. A nosso ver, Armando 

Guebuza tem responsabilidades 

acrescidas: é Chefe do Estado, 

pelo menos sob o ponto de vista 

formal, termos em que dele se es-

pera uma atitude proactiva, isenta 

de cinismos ‘escondidos’ em pré-

condições. Não quero dizer que a 

Renamo deva ter armas, pois tal 

até é, se quisermos ser legalistas, 

como que quem viva numa jaula 

repleta de peças legais, contrário 

à própria lei fundamental; mas a 

consideração do contexto históri-

co em que tal foi infelizmente 

permitido se acha crucial. Já ago-

ra, e se perguntar não ofende: será 

que, se não tivesse armas, a Ren-

amo poria algumas pessoas “em 

sentido” neste país?  

Enquanto Armando Guebuza e 

Afonso Dhlakama se atrasarem 

no que é essencial para a ma-

nutenção do que o país já tinha 

“conseguido em direcção à paz 

duradoura”, como diriam João 

Paulo Borges Coelho e Pauli-

no Macaringue, vai vincando o 

posicionamento da pesquisadora 

Aunícia Lalá, inserto na edição 20 

da Revista Estudos Moçambicanos:

“Em última análise, as negociações 

e o alcance do Acordo [Geral] de 

Paz surgem pelo entendimento 

da realidade emergente, ou seja, 

pela fadiga da guerra e exaustão 

de recursos para continuar a em-

preendê-la, assim como devido a 

pressões internas e internacion-

ais, mais do que por uma súbita 

conversão aos valores da paz ou 

da criação ‘per si’ de uma vontade 

política dos actores de pôr fim à 

guerra” (Lalá, 2002: 27).

Ou vamos desfrutar eternamente 

de uma paz adiada?
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Depois de várias críticas por 
causa da sua alegada fal-
ta de abertura ao diálogo, 
o Presidente da República 

(PR), Armando Guebuza, rendeu-se 
às evidências e recebeu, nesta segun-
da-feira, um grupo de 40 partidos 
políticos extra-parlamentares para 
juntos analisarem a actual situação 
político-militar no país. Recorde-se 
que várias forças políticas sem assento 
no Parlamento moçambicano haviam 
solicitado, há mais de um ano, uma 
audiência com o Presidente Armando 
Guebuza, mas sem sucesso.
 

Contudo, três dias depois daquele 

grupo de partidos ter voltado à car-

ga, desta vez junto do conselheiro e 

porta-voz do PR, Edson Macuácua,  

Guebuza cedeu e decidiu receber os 

extra-parlamentares no seu gabinete 

de trabalho. A cedência de Guebuza 

é vista em vários círculos de opinião 

como fazendo parte de uma estraté-

gia visando distanciar-se da imagem 

de um Presidente  “arrogante e pre-

potente” que terá construido desde 

que chegou à Ponta Vermelha em 

Fevereiro de 2005.

Pressões
Sexta-feira passada, o Instituto 

Holandês para a Promoção da De-

mocracia Multipartidária (NIMD) 

organizou um debate, onde vários 

dirigentes partidários deixaram claro 

que o Chefe do Estado era insensível 

ao diálogo com outras forças vivas da 

sociedade.  

Contudo, dois dias antes daqueles 
partidários se pronunciarem, a So-

ciedade Civil também tinha mani-
festado o seu descontentamento pela 
alegada arrogância e prepotência de 
Guebuza.
No encontro organizado pelo Parla-

mento Juvenil, académicos, activistas, 

políticos, estudantes e outras esferas 

da sociedade foram unânimes em 

afirmar que o Chefe do Estado e o 

seu Governo eram os principais res-

ponsáveis pela actual situação do país.

Em jeito de desabafo, João Massan-

go, presidente do partido Ecologista 

de Moçambique, organização políti-

ca integrada na chamada Oposição 

Construtiva, um movimento que no 

passado defendia a governação de 

Guebuza, disse, na última sexta-fei-

ra, que a sua organização solicitou, 

há mais de um ano, uma audiência 

com o Chefe do Estado, mas que até 

àquela data, o pedido não tinha sido 

respondido.

O discurso de Massango foi corro-

borado por Francisco Campira, Pre-

sidente do Partido de Ampliação So-

cial (PASOMO) e líder da chamada 

Oposição de Mãos Dadas, que refe-

riu que o Chefe do Estado é alérgico 

ao diálogo.

Campira lembrou que, por três ou 

quatro vezes, o seu partido pediu 

audiência ao PR para junto dele se 

inteirar da situação política e econó-

mica do país mas sem sucessos. 

“O presidente Chissano era uma pes-

soa aberta ao diálogo, a interacção 

com ele era frequente. Hoje a situ-

ação inverteu-se completamente. O 

presidente Guebuza é uma pessoa 

fechada. Não dialoga, não discute 

o país com outros moçambicanos. 

Acredito que seja isso que está a levar 

o país para o precipício”, desabafou, 

três dias antes de ser recebido por 

Guebuza.        

Diálogo: única saída para a 
crise 
Afim de reflectir e analisar a actual 

situação político-militar, o Instituto 

Holandês para a Promoção da De-

mocracia Multipartidária juntou, à 

mesma mesa, na última sexta-feira, 

a Frelimo, a Renamo, o Movimen-

to Democrático de Moçambique 

(MDM) e mais 40 partidos sem as-

sento no parlamento.

No encontro, os partidos políticos le-

vantaram várias preocupações tendo 

todos desaguado na exclusão e into-

lerância política alimentada pelo par-

tido no poder. Porém, estas acusações 

foram prontamente negadas por Ed-

son Macuácua, porta-voz do PR, que 

referiu que a Frelimo está ciente de 

que o diálogo é a única via para a bus-

ca de soluções que possam conduzir o 

país ao desenvolvimento que todos os 

moçambicanos almejam.

Jeremias Pondeca, chefe do Depar-

tamento da Administração Rural e 

Poder Local na Renamo, referiu que 

o Governo, privilegiando os superio-

res interesses do povo, deve garantir a 

implementação da democracia multi-

partidária, na qual os partidos políti-

cos possam desenvolver livremente as 

suas actividades políticas.

Antigo deputado da Assembleia da 

República (AR), Pondeca disse que 

depois da assinatura do Acordo Ge-

ral da Paz, a Renamo e o povo mo-

çambicano estavam convencidos que 

seria o fim da exclusão, intolerância 

política, arrogância, humilhação 

e escravatura, mas, mais uma vez, 

enganaram-se porque, os princípios 

básicos que culminaram com a as-

sinatura do acordo de Roma estão a 

ser “pontapeados” pelo Governo em 

conluio com o partido Frelimo.

Pondeca diz que a estabilidade do 

país está ameaçada porque o Gover-

no está a desvirtuar o papel e a mis-

são das Forças de Defesa e Segurança 

(FDS), a limitar a liberdade política e 

a direccionar a riqueza para um gru-

po privilegiado de camaradas e suas 

famílias.

“Nos 20 anos de paz e convivência 

multipartidária, a Renamo e o seu 

líder foram alvos de esquemas de cri-

mes eleitorais, ataques militares, van-

dalização das suas sedes e prisão dos 

seus membros. Estas e outras pro-

vocações fizeram com que o líder da 

des dos partidos, limitar movimentos 

de líderes de partidos assim como de 

circulação de transporte de passagei-

ros e de bens incluindo a morte de 

cidadãos inocentes.

Entende Boavida que nem o Gover-

no nem a Renamo estão interessados 

no bem-estar dos moçambicanos, 

porque o Governo diz que está aber-

to ao diálogo, mas impõe como con-

dição o desarmamento das forças da 

Renamo.

“Isto é muito estranho na medida em 

que, o Chefe do Estado foi negocia-

dor chefe do Governo em Roma e 

aceitou que esses homens existissem 

e nada fez durante 20 anos para um 

desarmamento pacífico. Como é que 

hoje, perante a tensão, quer exigir um 

desarmamento compulsivo? Indagou 

Boavida.

Por sua vez, continua Boavida, o líder 

da Renamo diz que não quer guerra 

e é pelo diálogo, mas para dialogar 

também impõe condições.

Para que a paz se efective em Mo-

çambique, o SG do MDM apela ao 

estabelecimento de mecanismos de 

diálogo permanente entre os partidos 

políticos para questões que dizem 

respeito ao jogo democrático, efectiva 

separação de poderes e uma governa-

ção inclusiva.

António Palange, presidente do Par-

tido Liberal Democrático de Mo-

çambique (PALMO), disse que o di-

álogo entre o PR e o líder da Renamo 

deve incluir a comissão dos partidos 

extra-parlamentares porque consti-

tuem peça fundamental na edificação 

da democracia.

Mostrando sinais de 

“abertura” ao diálo-

go, Armando Gue-

buza iniciou uma 

série de audiências com vista a 

colher opiniões de várias sensibi-

lidades acerca da tensão político-

-militar que desestabiliza o país 

nos últimos meses.

Nesta terça-feira, Armando Gue-

buza reuniu-se com uma equipa 

do Observatório Eleitoral. 

Na segunda-feira, Guebuza man-

teve o encontro com os 40 parti-

dos sem assento no parlamento.

Segundo o Reverendo D. Dinis 

Matsolo, do Observatório Elei-

toral, o encontro com o estadista 

moçambicano visava reafirmar a 

necessidade e a urgência de um 

encontro entre o PR e o líder 

da Renamo com vista a se ultra-

passar o impasse prevalecente na 

discussão das matérias em diver-

gência.

Na segunda-feira, Armando 

Guebuza reuniu-se com os extra-

-parlamentares onde estes de-

fenderam a necessidade de um 

diálogo aberto e inclusivo entre 

os vários extratos da sociedade 

com vista a se ultrapassarem as 

eventuais diferenças que possam 

existir no desenvolvimento eco-

nómico e social, assim como na 

consolidação da democracia no 

país.

Falando em nome dos extra-

-parlamentares, Miguel Mabote 

disse que pediram ao Chefe do 

Estado no sentido de se garantir 

a circulação de pessoas e bens de 

ambas as partes em todo o terri-

tório nacional.

No encontro com Guebuza, os 

extra-parlamentares exigiram ao 

Presidente Guebuza que aceite 

a paridade nos órgãos eleitorais, 

aparentemente o principal  moti-

vo da actual crise político-militar 

no país, por considerarem “fun-

damental para a liberdade, juste-

za e transparência das eleições”. 

Os extra-parlamentares defen-

deram “a integração dos partidos 

políticos, como elementos inter-

venientes, nos órgãos de gestão 

eleitoral, a exemplo do que acon-

teceu nas primeiras eleições ge-

rais de 1994”, após a introdução 

do multipartidarismo em Mo-

çambique. 

“Os processos eleitorais são um 

jogo de garantia democrática, 

cujos jogadores são os partidos 

políticos, coligações de partidos 

ou de grupo de cidadãos que in-

tervêm nele com interesses espe-

cíficos. Por isso, a integração na 

Miguel Mabote, presi-

dente do Partido Tra-

balhista (PT), entende 

que o líder da Renamo 

é uma peça chave no jogo demo-

crático moçambicano pelo que, 

também deveria ser enquadrado no 

circuito económico.

“Uma pessoa do calibre de Dhlaka-

ma, no actual contexto, deve ser 

sócio de algum empreendimento 

económico. Se de facto isso não está 

a acontecer é absurdo”, disse.

Miguel Mabote, que é um dos ad-

ministradores da empresa Trans-

portes Públicos Municipais de 

Maputo, diz que a paridade exigida 

pela Renamo não se deve limitar 

apenas aos dois principais partidos. 

Deve alastrar-se a outras organiza-

ções políticas porque, são também 

protagonistas da vida política na-

cional.

Sublinha que é um facto visível  que 

as instituições públicas e o exército 

estão partidarizados, porém, é mui-

to mais fácil despartidarizar quando 

se trata de um único partido do que 

quando são dois ou três, sendo que 

não corrobora com a ideia de bipo-

larização.  

“A paridade não deve ser apenas 

privilégio da Renamo, deve-se es-

tender a outros partidos políticos”, 

disse.

Para Yacub Sibindy, presidente do Par-

tido Independente de Moçambique 

(PIMO), um dos partidos que a par do 

PT, PASOMO, PALMO, Ecologistas 

são poucos expressivos, disse que uma 

democracia que não é alimentada por 

diálogo está condenada à falência.

Segundo Sibindy, não é pelo facto de a 

Frelimo ter lutado pela independência 

ou de a Renamo ter lutado pela demo-

cracia que as duas forças se devem dar 

ao luxo de hipotecar a vida de todo o 

povo. 

Diz que, neste momento, o país precisa 

de uma agenda concreta virada para o 

desenvolvimento.

Frelimo é pelo respeito à lei  
e aos órgãos de soberania     
Intervindo no encontro, o conselheiro 

e porta-voz do PR, Edson Macuácua, 

sublinhou que para que as partes che-

guem a um consenso acerca de deter-

minada matéria é importante que haja 

seriedade e serenidade.

Segundo Macuácua, os interesses su-

premos da nação estão acima daquilo 

que são os interesses de cada um de 

nós, pelo que, sempre que estiverem 

em jogo interesses de Estado, há que 

haver prudência na sua abordagem.

Entende Macuácua que infeliz-

mente a Renamo não tem optado 

por mecanismos legais para fazer 

valer as suas preocupações.

“A postura pública da Renamo 

deixa muito a desejar e o seu com-

portamento em nada ajuda quer 

ao país bem como à própria Rena-

mo”, lamentou.

Continuando a sua explanação, 

o porta-voz do PR referiu que o 
diálogo político é uma realidade 
em Moçambique e que o Gover-
no bem como o Chefe do Estado 
estão sempre abertos a todas as es-
feras da sociedade moçambicana.
Sublinha que Moçambique está a 
caminhar para o desenvolvimento 
e todo o povo está engajado na 
luta contra a pobreza, pelo que não 
pode ficar refém das exigências da 
Renamo, que na realidade visam 
acomodar interesses pessoais dos 
seus dirigentes e não do povo.
“Se a Renamo estivesse a lutar 
pelo povo não exigiria a biparti-
darização da Comissão Nacional 
de Eleições (CNE), do exército e 
da riqueza”, disse. Segundo Ma-
cuácua, em Moçambique há mais 
de 40 partidos e cada um destes 

tem a sua visão e para o bem estar 

do país, todos se devem cingir na 

Constituição e na lei.

gestão desses processos é funda-

mental para a liberdade, justeza e 

transparência das eleições”, lê-se 

na carta apresentada ao PR. 

Desde Dezembro passado, o 

Governo e o partido de Afonso 

Dhlakama tentam alcançar um 

acordo em torno do pacote elei-

toral.

O desarmamento da Renamo 

e o ponto prévio apresentado 

pelo Governo no diálogo com 

a formação política de Afonso 

Dhlakama foram igualmente 

defendidos pelos partidos extra-

-parlamentares no encontro com 

Armando Guebuza.  

Por sua vez, Edson Macuácua 

disse que quer no encontro da 

segunda-feira, bem como na 

terça-feira, o PR reafirmou a sua 

total abertura e disponibilidade 

para o diálogo com todas as for-

ças políticas, económicas e com a 

sociedade civil e, de modo parti-

cular, a sua disponibilidade para 

o encontro com o líder da Rena-

mo, bastando para o efeito, que 

este partido aceite que em sede 

de diálogo seja feita a preparação 

da reunião.

De acordo com o conselheiro e 

porta-voz do PR, a preparação 

do encontro é fundamental para 

a definição da agenda de modo a 

que se possa manter, no mínimo, 

as actuais conquistas, mormente 

o Estado de Direito Democráti-

co, a democracia multipartidária 

e os direitos e liberdades dos ci-

dadãos.

Sublinhou que o Chefe do Es-

tado encorajou na ocasião o 

Observatório Eleitoral a fazer 

a sua parte, agindo como uma 

ponte para a construção de uma 

confiança mútua, continuando a 

sensibilizar a Renamo para que 

aceite discutir em sede de diálo-

go o ponto pertinente à prepara-

ção da reunião com o Presidente 

da República.

 “O Presidente da República afir-

mou que o diálogo a realizar-se 

com o dirigente da Renamo deve 

ter lugar no quadro do Estado de 

Direito Democrático e afirmou 

um princípio fundamental, que 

a necessidade do diálogo deve 

partir de um ponto de referência 

de todos os moçambicanos que 

é a Constituição da República 

e qualquer intenção de alterar a 

lei fundamental ou a lei eleitoral 

deve ter lugar em sede própria 

que é a Assembleia da Repúbli-

ca”, assinalou. 

“Abertura” de 
Guebuza

Abertura ao diálogo: Guebuza em busca da imagem perdida
Por Raul Senda 
Fotos de Ilec Vilanculos

“Dhlakama deve ser enquadrado no circuito económico”  

Renamo optasse pela reabertura do 

seu quartel-general em Gorongosa e 

de lá pressionar o Governo a respeitar 

a Constituição restabelecendo o Es-

tado de Direito Democrático”, disse.

“Não há paz sem tolerância”                   
Luís Boavida, Secretário-geral do 

MDM, interveio para dizer que a paz 

só existe quando há um ambiente de 

tolerância, partilha, justiça e convi-

vência pacífica.

Para Boavida, sem igualdade de tra-

tamento, divisão justa dos resultados 

de exploração dos recursos naturais 

e com elitização da administração 

pública não haverá paz em Moçam-

bique.

Analisando o actual cenário político-

-militar, Luís Boavida referiu que os 

últimos acontecimentos mostram 

que, em Moçambique, não há paz 

porque as forças beligerantes con-

tinuam a recorrer aos seus arsenais 

militares bélicos para impedir o livre 

exercício das actividades dos partidos, 

ocupação com força das armas as se-

Palange refere que se o Chefe do 

Estado precisa de paz deve ser mais 

humilde e abrir-se ao diálogo.

No entender de Raul Domingos, pre-

sidente do Partido para Paz, Demo-

cracia e Desenvolvimento (PDD), o 

mais importante é que as duas partes 

entendam que a paz está acima de to-

das as coisas que os dividem.

Segundo Raul Domingos, desde que 

a crise começou, muita coisa mudou 

no país, o sangue está a derramar-se 

nas estradas, a circulação de pessoas 

e bens está condicionada e os inves-

tidores estão apreensivos, pelo que, 

seria falácia dizer-se que não há crise 

no país e que a vida corre normal-

mente.

“Sei que as pessoas que procuram dar 

a entender que está tudo bem, que-

rem apenas amainar os ânimos da 

população. Porém, a verdade mostra 

que estamos sob tensão e é preciso 

diálogo para se ultrapassar o diferen-

do”, frisou.

Domingos considera também fala-

cioso o argumento de que as exigên-

cias da Renamo devem cingir-se na 

Constituição e na lei. Argumenta a 

sua tese referindo que a lei é feita por 

pessoas para regular as pessoas, pelo 

que em defesa dos interesses supre-

mos da nação pode ser revista.

“Num passado recente, o Chefe do 

Estado ordenou a bancada da Fre-

limo no parlamento para rever a lei 

que obriga o PR a marcar eleições de 

18 para 12 meses. Agora, porque é 

que a mesma lei não pode ser revista 

para acomodar as exigências da Re-

namo”, questionou.

Edson Macuácua Luís Boavida António Palange Francisco Campira Raul Domingos

Jeremias Pondeca Miguel Mabote

Pormenor do encontro entre o Presidente da República e representantes de Partidos extra-parlamentares
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Caras Munícipes da Cidade de Quelimane,
Caros Munícipes da Cidade de Quelimane,
Minhas Irmãs, Meus Irmãos, Minhas Mães, Pais, 
Irmãos, amigos, moçambicanos e moçambicanas 
residindo nos diferentes cantos deste Município 
da Cidade de Quelimane,

Em 1975, os moçambicanos, em geral, os Munícipes 
da Cidade de Quelimane, em particular libertaram-se 
formalmente do jugo colonial que se prolongava des-

o início da ocupação efectiva do território Moçambi-
cano. A independência nacional transportava para os 
Munícipes desta linda e bela Cidade, como também 
para os moçambicanos, seis pressupostos basilares 
que passavam necessariamente por: i) eliminar as 
estruturas de opressão e exploração colonial; ii) es-
tender o poder popular democrático (que, depois de 
muito atraso, em Quelimane só foi possível em 2011); 

-
gresso cultural e social; iv) consolidar e defender a 
independência e a unidade nacional; v) estabelecer 
relações de amizade e cooperação com outros povos 

imperialismo (da esquerda comon da direita).
Neste momento, cabe a cada um de nós, Munícipes 
da Cidade de Quelimane, Moçambicanos deste belo 
País depositar um singelo agradecimento a todos 
aqueles que nos anos 60 e 70 tiveram a coragem, a 
convicção, a visão, a missão e o sonho de ver este 
Município e este País independente da dominação 
colonial. Agradecemos de forma crédula e humilde 
a todos aqueles que directa e indiretamente oferece-
ram a sua juventude, as suas vidas, o seu corpo e o 
seu sangue para libertação desta bela, linda, queri-
da e amada Cidade de Quelimane. Alargamos este 
agradecimento aos povos e países irmãos que logo 
na primeira hora prestaram seu apoio incondicional 
ao processo, a logística, as estratégias e o abnegado 

Pátria e dos moçambicanos.

Apesar dos agradecimentos que endereçamos àque-
les que contribuíram para a independência deste Mu-
nicípio e deste País, importa recordar que os 38 anos 
da independência foram ininterruptamente sacudidos 

-

-
res da moçambicanidade que se pretendia construir 
e consolidar com a independência, e questionamos 
em que medida conseguimos verdadeiramente elimi-
nar as estruturas da opressão, da exploração e do 
nepotismo. Questionamos, se a independência não 

-
são e de dominação, que desta vez passaram a ser 
praticados por uma elite política nacional que teve o 
privilégio de liderar o processo da libertação do País. 
Será que depois da independência foi possível esten-
der e reforçar efectivamente o poder popular demo-
crático para os municípios e distritos do País? Numa 

a independência assegurou a maioria dos cidadãos 
moçambicanos o acesso a água potável, o acesso 
à rede escolar e hospitalar, o acesso facilitado dos 
transportes. Terá a independência conseguido au-
mentar a quantidade e qualidade de calorias que cada 
moçambicano consome e que consequentemente im-
plicaria o aumento dos anos de vida de cada um de 

da independência nacional, ainda temos crianças e 
jovens estudando o ABC, o 1,2, 3...., debaixo de uma 
árvore, sujeitas a um conjunto de intempérie: chuvas, 
frio, calor poeira e muito mais?. Terá a independência 
viabilizado a consolidação das liberdades políticas, 
da unidade nacional e fortalecido a moçambicanida-
de? Em que medida o desenvolvimento de relações 
de amizade, cooperação e as opções políticas, eco-

comunismo e socialismo favoreceram o crescimento 
e desenvolvimento das instituições do Estado mo-
çambicano? Ate que ponto a re-introducao do capi-
talismo respondeu as questoes estruturais da econo-
mia e sociedades mocambicanas?  As respostas que 
podermos trazer destes questionamentos podem ser 

-
to constitucional trazido aos moçambicanos em 1975 
apelava o combate ao capitalismo e ao imperialismo. 
Entretanto, as armas usadas para combater o capi-
talismo e ao imperialismo favoreceram a emergência 
de uma classe burguesa nacional completamente di-
vorciada da linha de orientação ideológica que propu-
nham ao seu povo e desresponsabilizada dos interes-
ses colectivos da nação.

Caras Munícipes da Cidade de Quelimane,
Caros Munícipes da Cidade de Quelimane,
Minhas Irmãs, Meus Irmãos, Minhas Mães, Pais, 
Irmãos, amigos, moçambicanos e moçambicanas 
residindo nos diferentes cantos deste Município 
da Cidade de Quelimane,

A história dos 38 anos da independência deste País 
fazem-nos recordar momentos de tristeza, de tumul-
tos, da fome colectiva, da pena de morte, dos centros 
de reeducação, da mortalidade infantil, da má nutri-
ção, de uma qualidade de vida cada vez mais degra-
dante e índices da pobreza que crescem cada vez 
mais de forma logarítmica e exponencial. Em outras 
palavras, a história da independência também negou-
-nos a liberdade, negou-nos a própria independência, 
negou-nos a existência! Esta situação degradante, a 
que estivemos sujeitos, derivou da direcção política e 
económica pensada e implementada de forma desa-
justada da realidade nacional. Por causa dela, fomos 
empurrados para um terreno lamacento, desconfortá-
vel e indigno. É neste terreno abominável onde, mais 
do que nunca, somos hoje um povo altamente endi-
vidado, o que não nos confere a dignidade, que me-
recemos no concerto das nações. Por causa destes 
males e dos erros na orientação estrategica, política e 
económica, Moçambique transporta uma dívida, que 

-
tágio letárgico da pobreza em que a maior parte dos 

moçambicanos, hoje se encontram subordinados.

Hoje aos Munícipes da Cidade de Quelimane e aos 
-

car como e porque, os piores males da sua história, 
só para citar alguns: a) as mortes bárbaras e brutais 
do conceituado jornalista Carlos Cardoso e do eco-
nomista Siba-Siba Macuacua, cuja justiça revelou-
-se incapaz de esclarecer; b) as agressões públicas 
contra os antigos trabalhadores moçambicanos na 
República Democrática da Alemanha; c) as agres-
sões militares e policiais contra os desmobilizados de 
guerra; d) as agressões públicas contra mulheres e 
crianças que reivindicavam melhorias de condições 
de vida em 2008 e em 2010, cujo polícia e o exercito 
que juraram defender esse mesmo povo, acabou res-
pondendo violentamente, trazendo a dor e o luto, só 

-
as inocentes cometidos por regimes políticos degra-
dantes e brutais; e) a recessão económica. Em que 
medida estes actos ajudam a construir o edifício da 

-
do e a Sociedade que conduziriam aos objectivos da 
independência!

-
sofo moçambicano, Severino Nguenha, que na sua 
famosa obra 

 na qual dizia que -
-

. Fomos, assim, 
condenados a pobreza, a ignorância, ao comunis-
mo, a pena de morte, e muitos outros perversos e 
sinistros efeitos das opções políticas, económicas e 

mudemos de direcção e procuremos caminhos alter-
nativos ao desenvolvimento, ao crescimento, à justi-
ça social e a equidade na distribuição e acesso aos 
recursos. Os Municípios de Quelimane e da Beira, 
através de um Movimento melhor estruturado e deter-
minado nos propósitos do País, deram sinais precisos 
de mudanças na direcção certa. Os resultados de tais 
mudanças são cada vez mais animadores e encora-
jadores. Por isso, ao celebrarmos os 38 anos da in-
dependência, a nossa geração é convidada a pensar 
nas formas de participar na elaboração de um futuro 
diferente, do presente que nos é dado a viver e a ob-

fruto desta independencia.

Caras Munícipes da Cidade de Quelimane,
Caros Munícipes da Cidade de Quelimane,
Minhas Irmãs, Meus Irmãos, Minhas Mães, Pais, 
Irmãos, amigos, moçambicanos e moçambicanas 
residindo nos diferentes cantos deste Município 
da Cidade de Quelimane,

A nossa moçambicanidade, o nosso progresso, as 
nossas liberdades não são medidas pela forma co-

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE QUELIMANE
Gabinete do Presidente 

Mensagem do Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Quelimane, 
pela passagem dos 38 anos da independência no actual contexto político nacional
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piada, repetida e reproduzida na qual, temos tentado 
-

vuma ao Maputo; do Zumbo ao Índico e muito menos 
pelo simples apelo retórico da unidade nacional. A mo-

-
sa capacidade de superar o passado impregnado no 
sofrimento manchado pela tortura, matança, ganância 
e pelos desequilíbrios que levam a exclusão de certos 
grupos sociais, económico e culturais do acesso aos 
recursos públicos. O projecto independentista deline-
ado depois de 1975 e que transportava o conceito da 
moçambicanidade só seria avaliado pela capaci-
dade que, como Munícipes da Cidade de Quelima-
ne, como moçambicanos deste País, teríamos de 
perdoarmos, e nos reconciliarmos pelos deslizes 
cometidos e sofridos, no passado e no presente. A 
nossa moçambicanidade e os 38 anos da nossa in-
dependência devem ser avaliados, sobretudo pela 
nossa determinação de darmos as mãos e juntos 
construirmos um futuro comum, desenhado e con-
tido numa agenda colectiva que não deve ser hipo-
tecada por nenhum partido político, nenhum actor 
político, económico e/ou social e muito menos por 
nenhum grupo étnico nem tribal
tristeza que existe no mercado político um produto 
falacioso de que o futuro deste país depende de um 
único partido político. Desaprovamos com veemência 
este tipo de pensamento que nos parece tinhoso, de-
selegante, desairoso e desonesto! Por isso, quando 
assumimos a liderança do Município da Cidade de 
Quelimane em 2011, mudamos o paradigma tradicio-
nal que lá se tinha instalado durante mais de 38 anos 
e apelamos para um novo pacto político onde Que-
limane deveria ser o espaço para todos Dai o nos-
so slogan: Quelimane para todos, rumo aos bons 
sinais. Recordamos que com este slogan queremos 
e estamos mostrando que o futuro de Quelimane de-
pende do nosso nível de coesão, de solidariedade, de 

-
cial que deveremos construir e consolidar. Lancamos 
as pedras deste novo paradigma onde os funcionarios 
municipais sao nomeados e promovidos com base no 
merito e na entrega a causa municipal independente-

-
liacao partidaria ou ideologica. Ou seja um Quelimane 
que pode e deve ser construido por todos, com todos e 
para todos. Um Quelimane onde ser do MDM, da Freli-
mo, da Renamo, do PDD ou de qualquer outro partido 
politico nao e condicao para participar de forma digna 
na construcao da visao comum que queremos para a 
nossa cidade.

Caras Munícipes da Cidade de Quelimane,
Caros Munícipes da Cidade de Quelimane,
Minhas Irmãs, Meus Irmãos, Minhas Mães, Pais, 
Irmãos, amigos, moçambicanos e moçambicanas 
residindo nos diferentes cantos deste Município 
da Cidade de Quelimane,

Concentrados nos fundamentos da paz, lamentamos 

político nacional e na imprensa nacional e internacio-
nal sectores de opinião pública procurando, esvaziar 
a qualquer preço os valores e os princípios consagra-
dos no Acordo Geral de Paz (AGP). Existe, em certos 
sectores políticos, sociais e jornalísticos, tentativas ti-
nhosas mal intencionadas de esgrimir a validade do 
AGP através de argumentos falaciosos da sua cadu-
cidade, invalidez, ate mesmo, da inexistência do AGP. 
Entretanto, apelamos para o risco que os falaciosos 
discursos transportam para construção da moçambi-
canidade. Hoje, mais do que nunca, vivemos momen-

valores e alcance do AGP, assinados entre o Governo 
de Moçambique e a Renamo, na Cidade de Roma em 
Outubro de 1992, legalizado e legitimado pela Lei nº 
13/92 de 14 de Outubro de 1992. Sendo o AGP um 
instrumento legal, não existe registo, de que aquele 
instrumento tenha sido revogado. Por isso, da vali-
dade que encontramos na letra e no espírito do AGP, 
juntamo-nos, Munícipes da Cidade de Quelimane, e 
solicitamos ao Presidente da República de Moçambi-

que, Senhor Armando Guebuza, e ao Presidente da 
Renamo, Senhor Afonso Dhlakama, a necessidade 
da observância do valor transposto no AGP que ainda 
continuam super válidos.

Foi à luz dos AGP que as partes (Governo da Repú-
blica de Moçambique e a Renamo) acordaram que o 
Presidente da República de Moçambique e o Presi-
dente da Renamo comprometiam-se a tudo fazerem 
para se alcançar uma efectiva reconciliação nacional 
e que deveriam estar determinados a realizar os su-
premos interesses da moçambicanidade, colocando 
os interesses da nacao mocambicana acima dos in-

-
ram, de viva voz, aos moçambicanos que o método de 
diálogo e de colaboração entre si é indispensável para 
se alcançar uma paz duradoira no País. O ponto 1 do 
Protocolo I do AGP ordena que o Governo de Moçam-
bique não deve agir de forma contrária aos princípios 
dos protocolos do AGP e  não deve adoptar leis ou me-
didas que eventualmente contrariam os mesmos pro-
tocolos. Ao mesmo tempo, a Renamo compromete-se 
a não combater pela força das armas, mas a conduzir 
a sua luta política na observância das leis em vigor, no 
âmbito das instituições do Estado existentes e no res-
peito das condições e garantias estabelecidas no AGP.

Diante dos sinais reveladores da gênese de uma he-
catombe, existem, como existiram no passado, alguns 
sectores político e militar mostrando que a solução dos 
incidentes políticos são encontradas por via militar. 
Nós, Munícipes da Cidade de Quelimane lamentamos 
e revelamos não ter a mesma percepção! Por isso, 
achamos e apelamos a toda sociedade moçambicana 
para explorarem a solução do ambiente de instabilida-
de dentro do paradigma de um diálogo político cons-
trutivo, próprio daqueles que tem sido feito nos Estado 
catalogados como sendo democráticos e inspirados 
nos valores da boa governação. É dentro deste pres-
suposto que apelamos a todos que reconheçam que 
a paz e a sua manutenção são valores sem fronteiras 
e 

-
 Por isso, a paz precisa de ser encara-

da com grande honestidade intelectual, com lealdade 
de espírito e com vivo sentido de responsabilidade. 
Acautelamos que paz não deve nascer da dominação 
de uns actores sobre os outros. Caso isto acontecer, 
só pode ser um arranjo frágil, de pouca duracao e por 
isso de pouca utilidade não visando resolver as ten-
sões mediante a justiça e a equidade.

Caras Munícipes da Cidade de Quelimane, Caros 
Munícipes da Cidade de Quelimane,
Minhas Irmãs, Meus Irmãos, Minhas Mães, Pais, 
Irmãos, amigos, moçambicanos e moçambicanas 
residindo nos diferentes cantos deste Município 
da Cidade de Quelimane,

A direcção na procura da paz exige estratégias, meto-
dologias apropriadas cuja intermediação, se torna uma 
plataforma ou instrumento a valorizar. A estratégia ir-
responsável e inconsistentes adoptadas para arrastar 
o diálogo entre o Governo e a Renamo, e dali retira-lo 
o mérito e a validade; a fraca abertura das partes para 
dialogarem com honestidade, clareza, humildade só 
servirão para descredibilizar os resultados alcançados 
nos últimos 21 anos da paz em Moçambique e colocar 
na encruzilhada o sonho, a esperança deste povo. É 
nestes termos que mais uma vez, fazemos um apelo 
a todas organizações da sociedade civil, as lideran-

aos académicos para que de forma neutral, isenta e 
imbuídos da sabedoria platónica se desdobrem em 
busca da paz e da estabilidade política que tende a 
voar, e pode desaparecer! É nos fundamentos da justi-
ça social, da equidade na distribuição de recursos, na 
redução dos fossos de desigualdade entre pobres e 
ricos, na abertura, no diálogo fraterno e honesto, onde 
deveremos procurar e encontrar os fundamentos da 
paz que os moçambicanos não querem nunca mais 
deixar e muito menos ver a voar. Combinamos estes 

apelos com o reconhecimento colectivo da importân-
cia da unidade da família moçambicana. Por isso, ad-
vertimos que, empurrar o País para a guerra, e convi-
dar a juventude para alimentar essa mesma guerra é 
comprometer a formação e a educação da juventude. 
É comprometer as expectativas da juventude e frustrar 
os anseios, assim como, a esperança das gerações 
vindouras. Descredibilizar e politizar os orgaos elei-
torais nomeadamente a CNE e o STAE, desprover o 

funcionamento cabal, provocar intencionalmente 
uma instabilidade politico-militar e quica a guerra, 
para depois ‘legalmente’ precipitar o adiamento 
de eleições e viabilizar assim oportunidades para 
se perpetuar no poder, é a verdadeira antítese dos 
princípios e objectivos da moçambicanidade, da 
independência nacional e do AGP.

social, que até ao momento, revelou-se frágil, inapro-
priado e não ofereceu aos moçambicanos o volume 

das liberdades políticas e sociais, de que os moçam-
bicanos têm de usufruir como um direito inalienável. É 
importante reconhecer que, a guerra, a arrogância, a 
corrupção, a intolerância, a brutalidade e a ganância, 
comprometem a esperança e a expectativa que se ti-
nha da independência e do AGP. Por isso, o antídoto 
recomendado para curar a patologia que o País en-
frenta só pode ser encontrado nas políticas económi-
cas e sociais que podem colocar todos moçambicanos 
no centro da agenda. NAO PODEMOS CONTINUAR 
A TER MOCAMBICANOS DA PRIMEIRA E MOCAM-
BICANOS DA TERCEIRA. Nao podemos continuar a 
tolerar que uns sentem-se a mesa enquanto outros 
sentam-se no chao. Que criancas de uns sentem-se 
em carteiras enquanto que os da maioria se sentam 
no chao ou em troncos de arvores!

O novo Pacto Politico-Social, entre os mocambicanos 
deve garantir a equidade na distribuição e acesso co-
lectivo dos recursos deste País. Deve criar oportunida-
des para todos. Uma boa administração deste antídoto 
(formulação, aprovação e implementação de políticas 

sarar, de forma sustentável, as feridas profundas que 
constituem factores de tensão política que, de forma 

-
mamos que Moçambique precisa de uma política eco-
nomica e social justa, uma politica economica e social 
que se baseie no trabalho e no merito, uma politica 
economica e social que não favoreça, unicamente, 
àqueles que estão situados mais próximos do raio do 
poder; que não satisfaça uma elite política minoritária 
que detém forte apoio dos militares e da polícia; mas 
sim, que favoreça os que estao dispostos a trabalhar e 
dedicam as suas energias em prol do bem-estar indi-
vidual e colectivo. Tudo isto pode, e deve ser possível, 
desde que os moçambicanos, juntos, com humildade, 
sabedoria e inteligência, procurem e encontrem os ca-
minhos efectivos da paz e da estabilidade do País. Dai 
realçamos a importância da ampliação do campo 
político e económico assegurado com o envol-
vimento activo da juventude, das mulheres, dos 
empresarios (pequenos, medios e grandes), das 
organizações da sociedade civil, das lideranças 
religiosas, dos académicos, dos parceiros do de-
senvolvimento internacional. Assim, todos teremos 
um papel importante a jogar no processo de constru-
ção da paz e da moçambicanidade que os 38 anos da 
nossa independência, pensou-se ser responsabilida-
de, propriedade e monopólio ganancioso de um grupo 
minoritário, que não conseguiu oferecer, na plenitude 
o mínimo das liberdades, do bem estar e da indepen-
dência, que ainda continua sendo tanto procurada pe-
los moçambicanos!

Lutemos todos para a preservacao da paz e do  bem 
estar de todos, com todos e para todos!.

Manuel de Araujo
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A 
recente greve dos profissionais do sector da saúde trouxe ao de 

cima o lamentável facto de que em Moçambique não existe uma 

classe média que seja capaz de alavancar o desenvolvimento eco-

nómico, social e cultural do país. 

Existe uma classe de gente extremamente rica, e que se enriquece à custa 

do Estado, e uma classe extremamente pobre, condição esta que resulta do 

enriquecimento exponencial da outra classe. 

Em parte, a ausência de uma classe média pode ser atribuída ao sistema po-

lítico e económico que o país viveu durante os primeiros anos da indepen-

dência, quando se procurou impôr um modelo de economia centralmente 

planificada, mal copiada dos países socialistas de então.

Era um sistema que não só desencorajava como também penalizava a con-

corrência, baseando-se na noção distorcida de um Estado que era o prove-

dor de todas as necessidades.

Quando a partir dos meados da década de 1980 os poderes começaram a 

aperceber-se de que tal sistema não contribuia para produzir a riqueza que 

era necessária para sustentar um modelo económico redistributivo, fizeram 

uma viragem que culminou com a adopção do sistema capitalista em que 

hoje vivemos. 

Mas era um sistema capitalista sem capitalistas, e sem uma base de produ-

ção de capital, e como tal incapaz de se reproduzir a si próprio.  

Para contornar esta situação, a solução encontrada foi de pegar nos poucos 

recursos públicos que havia, incluindo as antigas empresas estatais, e distri-

buí-los por um grupo de indivíduos leais ao partido no poder, na crença de 

que estes constituiriam o núcleo para o surgimento de uma burguesia na-

cional patriótica, disposta a defender o país em tudo o que fosse necessário. 

Mas dois erros crassos foram cometidos neste processo. O primeiro, é que 

se confudiu o país com uma formação política. Como consequência, essa 

distribuição ficou restrita àquele grupo de indivíduos e não teve possibili-

dades de se expandir e reproduzir-se.

O segundo erro foi acreditar que tudo o que era necessário era dar dinheiro 

às pessoas, e que o resto se resolveria. Deu-se dinheiro a indivíduos que não 

tinham qualquer literacia económico-financeira, e que como resultado da 

sua ignorância em matéria de gestão foram, um por um, caindo na falência. 

E à medida que iam caindo na falência, o Tesouro pulverizava-os com mais 

crédito, em alguns casos sem o mínimo de garantias. Mas como a deficiên-

cia principal não tinha sido sanada, o efeito de contágio foi se alastrando até 

atingir o sector bancário, daí resultando na falência técnica dos dois bancos 

até então tutelados pelo Estado.  

Hoje, nenhuma das pessoas que se considera rica em Moçambique pode le-

vantar a mão e jurar que conseguiu a sua riqueza por mérito próprio. Todos 

devem a sua riqueza a esta vaca leiteira chamada Estado. 

Por isso, profissionais como médicos, professores, enfermeiros, contabilistas 

e tantos outros que acreditam que podem viver honestamente dos seus sa-

lários estão redondamente enganados. E é por isso que a palavra de ordem é 

que todos temos que ser empreendedores. Empreendedores não no sentido 

de que vender conhecimentos é também empreendedorismo, mas sim na 

vertente de que todos temos que ter um negócio qualquer. Ou seja, peque-

nos empresários sem qualquer tipo de contribuição para o fisco. E é por esta 

razão que se adoptou uma economia fiscal, onde o Estado tem que recorrer 

a medidas draconianas para a colecta de receitas, incluindo a perseguição 

sem tréguas contra os chamados “mukeristas”. 

Mas uma economia sem classe média, esta classe de profissionais de pres-

tígio que vivem à custa dos seus conhecimentos, é uma economia condena-

da ao fracasso. Simplesmente pelo facto de que numa economia normal, a 

classe média tem dinheiro para gastar, e é esse dinheiro que serve de óleo 

para lubrificar as roldanas da economia. 

E em quê é que a classe média gasta os seus rendimentos? Uma infinidade 

de bens e serviços necessários para a vida diária de alguém que é tipica-

mente da classe média, desde passar refeições fora de casa, num restaurante, 

comprar uma nova geleira não porque a antiga já não funciona, mas sim-

plesmente por uma questão do capricho de ter o útimo modelo de uma 

determinada marca, comprar um carro novo, fazer turismo, etc.

Pela natureza do trabalho que exercem, que tem a ver com a preservação 

e concertação da vida humana, os profissionais da saúde (e sobretudo os 

médicos) em todo o mundo são vistos como sendo uma classe de prestígio, 

respeitada por todos os elementos da sociedade. Esse respeito e deferência 

devem estar em confomidade com o nível de vida que eles levam. 

Mas quando os nossos médicos e outros profissionais da saúde reivindicam 

condições que estão abaixo daquilo que se pode considerar básico, e o Es-

tado mostra-se incapaz de satisfazer tais necessidades, torna-se claro que o 

país não tem uma classe média profissional de que se possa orgulhar. 

Classe média não significa apenas ter muito dinheiro. Há muita gente en-

dinheirada e rodeada de bens materiais, mas que dificilmente pode ser qua-

lificada como classe média. Pertencer à classe significa estar dotado de um 

capital humano e de valores sócio-culturais que projectam o modernismo 

na maneira de pensar e de viver. Por isso, um país sem uma classe média que 

viva confortavelmente é um país com um futuro comprometido.

  

A ausência de uma classe média

Tudo na cerimónia dos Jerónimos 

soava a falsa inocência e a um fal-

so desejo de redenção. Como se 

todos tivessem ido pedir a Deus 

que fizesse desaparecer a última semana.
Quando descem à terra, os governantes 
já estão habituados a ouvir vaias e apu-
pos.
Mas domingo, na casa de Deus, o aplau-
so substituiu a vaia. Para conforto do 
Presidente da República, Cavaco Silva, 
e do primeiro-ministro, Passos Coelho. 
Mas não do apontado vice-primeiro-
-ministro, Paulo Portas. Para ele, apenas 
silêncio.
Sendo que silêncio foi tudo o que os 
elementos da trindade que nos governa 
tiveram para dar aos tristes que gover-
nam à saída da Entrada Solene do novo 
Patriarca de Lisboa, domingo, no Mos-
teiro dos Jerónimos.
Nem uma palavrinha de consolo para a 
caixa das esmolas dos repórteres. Mes-
mo depois do reconfortante e vigoroso 
aplauso ouvido sob a abóbada do mos-
teiro onde os pares da república mar-
caram presença para ouvir D. Manuel 
Clemente.
Parecia que Deus tinha decidido dar 
refúgio aos desembestados governantes 
que tinham passado a semana anterior 
em sonoras e pueris dissensões, bem 
como ao Presidente que depois de atrai-
çoado pelos ditos governantes os forçou 
a manterem-se juntos.
E o agora D. Manuel III dedicou à crise 
esta sentença: “A concórdia começa nos 
corações, quando ninguém desiste de 
ninguém, seja em que campo for.”
Mas, como dizia o poeta inglês John 
Milton, “É melhor reinar no Inferno do 
que servir no Céu”.
E os passos e os gestos dos homens do 
poder nas naves da igreja de Santa Ma-
ria de Belém denunciavam que o infer-
no da semana que passou estava mais 
presente nos corações de Cavaco Silva, 
Passos Coelho e Paulo Portas do que a 
concórdia que estava nas palavras de D. 
Manuel III.

Deus não aplacou o inferno da crise po-
lítica nem os homens que a provocaram 
se livraram da culpa por comparecerem, 
servis e submissos, na primeira missa 
solene do novo patriarca.
Não, não foi a Igreja nem D. Manuel 
Clemente quem se serviu dos políti-
cos, domingo, nos Jerónimos. Foram os 
políticos que, pelo exagero e pela for-
ma ostensiva com que se apresentaram 
quiseram fazer constar que Deus estava 
com eles – e por isso as chagas da crise 
iam passar.
Parafraseando São Paulo e a epístola 
aos romanos, terão perguntado: Se Deus 
está connosco, quem estará contra nós?
Temível, a linguagem dos gestos falou 
mais alto do que os silêncios. As câma-
ras de televisão e dos fotojornalistas re-
velaram como o inferno está no coração 
da coligação, que se afirma a si própria 
como sólida, confiável e pronta a durar.
Veja-se a imagem de Passos Coelho 
dentro da igreja, depois da ovação. 
Cumprimenta efusivamente alguns 
convidados (entre os quais Maria Bar-
roso) sem olhar para o homem que de-
signou vice-primeiro-ministro. É Paulo 
Portas quem faz um ligeiro gesto e só 
então recebe um cumprimento seco do 
primeiro-ministro.
No sábado, no momento do anúncio do 
novo acordo de governo, o cenário fora 
o mesmo. Nem um aperto de mão selou 
a renovada concórdia. Nem um olhar. 
Apenas um toque de Portas em Passos, 
ao qual este mal reage. Durante a leitura 
do documento conjunto, mal se olham.
Regresso aos Jerónimos e à fotografia de 
Nuno Ferreira Santos, capa do PÚBLI-
CO: aí sobressai o sorriso de Portas para 
Passos, com o sorriso de quem tem um 
brinquedo novo (o brinquedo é a políti-
ca económica, as relações com a troika e 
a reforma do Estado) enquanto Cavaco, 
o Presidente, está em primeiro plano, 
mas desfocado, a aplaudir.
Ao lado de passos, Assunção Esteves, 
presidente da Assembleia da República, 
contempla a cena. Durante a cerimónia 
será filmada a trocar impressões com 

o primeiro-ministro, que lhe responde 
com uma expressão de alívio.
Voltando a Paulo (a São Paulo) e à 
Epístola aos Romanos: Se Deus está por 
nós, quem estará contra nós?
Não sendo certo de que lado está Deus, 
parece certo que quem está contra o go-
verno é o próprio governo.
E o aplauso? Porquê o aplauso que, 
como num circo romano, designou 
como vencedores do dia o Presidente e o 
primeiro-ministro e o omitiu o suposto 
vice-primeiro-ministro, que os analis-
tas e comentadores dão como vencedor 
desta contenda?
Afinal de contas, quem estava por eles? 
Porquê aplaudiram?
Talvez por estarem dominados pelo 
medo. Pelo medo do colapso. E por 
terem visto neles os homens que “sal-
varam” a coligação e com isso evitaram 
uma catástrofe. Terão demonizado, por 
omissão, o Paulo Portas que, solícito, 
beijava a mão do novo patriarca.
Foi como um aplauso de fim de regime. 
De regime a quem já só resta o medo 
do fim e a ilusão de o evitar. Talvez seja 
um medo exagerado. Ou talvez o medo 
exagerado precipite o salto para o vazio.
Tudo na cerimónia dos Jerónimos soa-
va a falsa inocência e a um falso desejo 
de redenção. Como se todos tivessem 
ido pedir a Deus que fizesse desapare-
cer a última semana. O beijo de Maria 
a Cavaco, que o Presidente recebe com 
surpresa, os apertos de mão forçados, os 
sorrisos, os olhares que se desviam, os 
guiões da cerimónia transformados em 
abanicos…
Um teatro do absurdo com uma missa 
em pano de fundo e as paredes grossas 
de um mosteiro que não deixaram en-
trar o calor, mas conservaram a realida-
de do lado de fora.
Ali um regime e um governo tiveram a 
ilusão de existir. E, como noutros tem-
pos, foram pedir a Deus a legitimação 
que perderam.
Um aplauso fez-se ouvir. Mas não era 
Deus. Era o medo.  

*Director adjunto do Público

O aplauso
Por Miguel Gaspar*
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Meu ser original
Ivone Soares

Guebuza quer o quê? 

1. Uma coisa provavelmete óbvia: 

apenas os partidos fracos preci-

sam de coligações, podendo, aqui 

e acolá, oferecer, em troca, os prés-

timos de alguns intelectuais e de 

alguns técnicos de médio curso.

2. Quando mais seguro um parti-

do se sente, mais ele olha os ou-

tros partidos com sobranceria.

3. Sempre que surge um novo 

partido, os partidos hegemónicos 

ignoram-no; mas se o novo parti-

do apresenta indicadores de futu-

ra hegemonia, imediatamente os 

partidos hegemónicos o apresen-

Partidos políticos
tam revestido de características 

integralmente patológicas.

4. Se o inimigo político é mesmo 

perigoso, assenta-se sobre ele uma 

bateria de projectores mediáticos 

destinados a iluminar a sua acre-

ditada malevolência e a sua supos-

ta natureza psiquiátrica.

5. Em situações de luta política in-

tensa, os partidos despacham para 

o terreno de combate – órgãos de 

comunicação - os seus mais trei-

nados especialistas da verborreia e 

dos mísseis ideológicos.

Os sucessivos ataques pro-

tagonizados pela FIR- 

Força de Intervenção 

Rápida a locais como 

delegações da Renamo, como vi-

mos num passado recente devem 

ser analisados pelos estudiosos e/ou 

amantes   da ciência militar. Julgo 

que devem fazê-lo sem emoção e 

sem se deixarem contaminar pelos 

preconceitos que eventualmente 

possam carregar.

O Comandante em chefe das 

FADM- Forças Armadas de De-

fesa de Moçambique, cumulati-

vamente chefe de Estado, deve 

dizer aos moçambicanos qual é a 

sua agenda para estes derradei-

ros meses de governação. Todos 

questionam: Guebuza quer o quê? 

Muitos feitos analistas políticos, 

mas que são vistos a receberem 

“subsídios políticos” para as suas 

intervenções ocasionais, televisi-

vas   e radiofónicas estão a exercer 

um péssimo serviço ao Estado. 

Esses moçambicanos oportunistas 

deviam ser banidos de aparecer 

nalguma imprensa fingindo fazer 

passar o seu próprio pensamento 

quando são puros porta-vozes do 

sistema. Naturalmente, descobri-

ram que esses “serviços” que pres-

tam ao regime cleptómano con-

ferem melhores dividendos que 

aqueles que poderiam obter na sua 

condição de funcionários.

Os leitores que me escrevem e as 

pessoas que me abordam na praça 

pública mostram-se muitas ve-

zes desgastados com o rumo dos 

acontecimentos políticos nacionais. 

Alguns até podem ser conside-

rados agitadores porque sugerem 

reacções   mais contundentes face 

aos, agora, frequentes ataques aos 

Homens da Renamo.  Exigem que 

se avance até à vitória final. E eu 

questiono: o que significa avançar 

até à vitória final? O que vocês 

pretendem dizer com isso? Não 

julgam que a via do diálogo pro-

posta seja a melhor saída para esta 

crise moçambicana? Muitos desses 

que me interpelam, senão todos, 

revelam-se saturados por haver 

arrogância, intransigência, insensi-

bilidade para com os problemas do 

dito maravilhoso povo e saturados 

do desprezo  exibido por certo gru-

po de actuais dirigentes deste país.

Esses também moçambicanos di-

zem nada ter a perder. Dizem que 

se sentem já mortos desde 1975 e 

afirmam que preferem ser enter-

rados definitivamente do que ser-

virem de brinquedo para entreter 

algumas bocas que espumam raiva. 

Senhores, serão esses chefes de fa-

mília loucos?

De tantas críticas fazerem (aber-

ta e secretamente), surpreende-os 

como é que até hoje o Chefe de 

Estado não se demitiu. Afirmam, 

sem pestanejar, que” Guebuza é o 

presidente mais impopular de to-

dos os tempos”.

Eu, vou ouvindo as lamenta-

ções,   tento cruzar algumas das 

informações que me passam para 

tirar as minhas próprias ilações e 

sempre que posso deixo claro o 

meu pensamento: É que eu duvido 

que o presidente Guebuza, ciente 

da referida impopularidade que lhe 

é sentenciada, chegue a demitir-

-se. Duvido! Em todo o caso, não 

o conheço pessoalmente para ter 

uma ideia acabada das “intenções” 

dele. O que sei é que a ele algumas 

pessoas amam na medida em que 

outras tantas detestam. Esses que 

o detestam dizem que “o Chefe de 

Estado pretende iniciar um terceiro 

movimento armado em Moçam-

bique para ser presidente da Re-

pública vitalício.” Esse movimento 

armado seria entre o seu partido, 

Frelimo, contra a Renamo liderada 

por Afonso Dhlakama.

Os que o amam dizem que 

Guebuza é o seu herói. Vejam! 

O certo é que aqueles que eu dis-

se mostrarem-se dispostos a serem 

enterrados porque se sentem ex-

cluídos de todos os processos que 

poderiam conduzir a uma verda-

deira unidade nacional não é gente 

qualquer. Há que se ter muito tacto 

quando se governa para não colocar 

os governados a jogar o vale tudo 

ou nada.

Tenho dito aos meus amigos que 

o país não está em guerra e que 

quero acreditar que ainda há es-

paço para se encontrar uma so-

lução negociada para que a paz 

seja “eterna”. Obviamente, sei que 

“paz eterna” não é um bem a nos-

sa disposição hoje. É uma utopia. 

Esperemos que não se enverede 

pelo jogo do vale tudo ou nada, 

pois a pronta resposta advinda dos 

múltiplos ensaios mostra que   há 

domínio sobre regras desregradas.

Eu apelo ao bom senso!

* Comunicóloga, Deputada da As-
sembleia da República pela Bancada 

da Renamo.

Os últimos acontecimentos 

ocorridos principalmente na 

região centro do País, colo-

caram de forma reincidente, a 

questão da paz na boca de toda a gente. 

De repente todos perceberam que ape-

sar de as armas estarem caladas há mais 

de 20 anos, a guerra, efectivamente, 

nunca acabou. Todos perceberam que 

o horror que ela transporta, podia eclo-

dir a qualquer momento. Perceberam 

que a paz continuava seriamente ame-

açada. Então vozes das mais diversas 

proveniências saíram à rua clamando 

pela paz. Políticos, representantes da 

sociedade civil e das confissões religio-

sas, se uniram exigindo a manutenção 

deste bem tão precioso. Bem sem o 

qual o futuro do País desaparece.

Natural de Maputo, vivo e trabalho no 

norte de Moçambique  há 10 longos 

anos, período ao longo do qual me fui 

apercebendo dos ataques repetidos que 

algumas das vozes que hoje mais gri-

tam pela paz, tanto fizeram para a pôr 

em causa. Consciente ou inconscien-

temente. Pelo seu impacto mediático, 

o ataque contra viaturas na Estrada 

Nacional nº 1, com as subsequentes 

mortes de pessoas e destruição de bens, 

não restam dúvidas de que é o acon-

tecimento que mais atenção chama. 

Os disparos das armas, se calhar pelo 

enorme ruído que produzem, são os 

acontecimentos que mais terror criam 

nas pessoas. Os tiros são o elemento 

que mais ameaça constituem à paz. 

Ou parecem ser. Porque desde que o 

Acordo Geral de Paz foi assinado, sem 

necessitarem de dar tiros, há forças 

que de forma reiterada e grave, nada 

mais fizeram do que passar a vida a dar 

pontapés na paz. Com efeito, constitui 

grosseiro ataque à paz:

1- Pegar no dinheiro de todos os con-

tribuintes e, descaradamente,  usá-lo 

para reforçar o teu partido e, pior que 

tudo, para enfraquecer os outros par-

tidos. Nos distritos já nem chega que 

um determinado membro de um par-

tido abandone a sua formação para ter 

acesso a parte dos vulgos sete milhões. 

Tens que ficar à disposição  do parti-

do no poder para atacares o partido de 

proveniência. Foi assim com o Jacinto 

Namarrocolo em Cuamba. É assim 

com todos os Namarrocolos que ha-

bitam este Moçambique fora. Sempre 

que converso com pessoas de Maputo 

noto que elas consideram que no País 

o acesso aos sete milhões é para qual-

quer pessoa que preencha os requisitos. 

Não é verdade. Em províncias como 

Niassa, Nampula, Tete e Zambézia, só 

se tem acesso a este dinheiro quando 

se é da Frelimo. Tal e qual! 

2-O Chefe do Estado usa fundos pú-

blicos para, sem nenhuma vergonha, 

alugar helicópteros caríssimos com 

o dinheiro dos contribuintes, passear 

pelo País no que ele pomposamente 

chama de “presidência aberta e inclu-

siva” (inclusiva – vejam só!!!...), e gastar 

enormes fortunas com deslocações e 

pagamento de ajudas de custo de cen-

tenas de funcionários públicos, aluguer 

de viaturas e realização de infindáveis 

banquetes. Nessas visitas até os ele-

mentos da população que vão intervir 

são escolhidos a dedo e industriados 

sobre o que falar. O Presidente apenas 

visita (no fundo é o que ele quer!) o 

que a comissão de avanço (que chega 

três meses antes da visita acontecer) 

pretende. Quando esta comissão che-

ga ao distrito, já não há plano anual de 

actividades do distrito. Passa apenas a 

vigorar o plano da visita presidencial. 

Espantosamente, sempre que os se-

nhores Administradores aparecem na 

televisão, seus planos foram cumpridos 

e, muitas vezes, ultrapassados. 

3-O sistemático ataque à actividade 

dos outros partidos, destruindo suas 

bandeiras e sedes e prendendo arbi-

trariamente os  dirigentes e membros 

dos partidos da oposição. Cinicamen-

te, sempre que essas prisões ocorrem, 

protagonizadas por uma polícia que se 

diz não partidarizada, aconselham os 

partidos a recorrerem aos tribunais por 

eles quase sempre controlados (caso de 

Inhambane nas intercalares de 2011).  

Recorrer aos tribunais com que di-

nheiro?

4-A exclusão social de membros da 

oposição. As transferências arbitrárias  

para locais mais recôndidos e inóspi-

tos nunca como necessidade de traba-

lho, mas como punição por pertencer 

a  este ou  aquele partido contrário ao 

partido no poder.

5-O uso sistemático da FIR e do con-

junto das forças de defesa e segurança 

– como se de forças privadas se tra-

tassem – na repressão de manifestan-

tes sempre que ousam fazer-se à rua 

para protestarem contra este ou aquele 

atropelo aos seus direitos.

6-A utilização de órgãos de comunica-

ção social do sector público (Socieda-

de Notícias inclusive. Propriedade em 

98% do Banco de Moçambique que é 

Estado, como é que pode ser privado?!) 

na veiculação de factos apenas benefi-

ciando sempre um lado para o que, 

sistemática e propositadamente, acaba 

distorcendo/viciando a verdade.

7-Arruinar deliberadamente activida-

des de membros de partidos da opo-

sição quer lhes negando trabalho do 

cliente Estado, quer lhes  perseguindo 

com tributações arbitrárias visando 

sempre lhes deitar abaixo. Principal-

mente nas províncias mais a norte do 

País, se não és membro do partido no 

poder, só perdes tempo se criares uma 

empresa e/ou uma associação. 

Mais do que apenas o calar das armas, 

a paz tem que ser defendida todos os 

dias por todos nós. Se nos calamos 

quando ela é violada, não teremos o 

que dizer quando aparecer o rugido 

das armas.  

Um assunto que me deixa espantado 

nos dias de hoje e também  relaciona-

do com a paz, é aparecerem pessoas 

que se dizem honestas a defenderem 

que o encontro Guebuza-Dlakhama  

deve acontecer “naturalmente em Ma-

puto, porque Guebuza é Presidente de 

todos nós”. Naturalmente?! Porquê?! 

Não consigo encontrar ou ver nenhu-

ma naturalidade nesta exigência. 

Não passam dois meses, o Rei voltou 

com a palavra atrás. Em Janeiro deste 

ano e para forçar os Médicos a descon-

vocarem a greve, o Ministro de Saúde 

do Governo liderado por Armando 

Guebuza assinou um Memorando 

de Entendimento com a Associação 

Médica de Moçambique (AMM) 

comprometendo-se a satisfazer uma 

série de condições que esta, em nome 

dos seus associados,  exigia.  Meses de-

pois, o mesmo Governo deu o dito por 

não dito. Até ao fim, procedeu como se 

não houvesse nenhuma gravidade no 

facto de se ter comprometido a fazer 

uma coisa que não só não  fez, como, 

descaradamente apareceu na televisão 

e na rádio a insinuar que a AMM era 

formada por garotos irresponsáveis e 

antipatriotas por exigirem o cumpri-

mento do Memorando. 

Só que ao agir assim, o Governo do 

nosso País abriu um perigoso prece-

dente. Agora toda a gente já sabe que 

não se deve confiar na palavra deste 

Governo. Ao pretender enganar os 

Médicos, Manguele, um Ministro do 

Guebuza, enganou todos nós. E numa 

questão tão séria como esta de definir 

o local do encontro, como é que al-

guém, em consciência, pode exigir que 

Afonso Dlakhama venha a Maputo? 

Apenas por Armando Guebuza ser 

Presidente de todos os moçambicanos? 

Guebuza não se pode lembrar de que é 

Presidente de todos os moçambicanos 

apenas quando lhe convém. Ele tem 

que se comportar como Presidente de 

todos nós em todos os momentos e em 

todos os lugares. 

PS: No último programa Linha Directa, 

que vai ao ar na STV todas as terças- fei-

ras, o político Raul Domingos veiculou 

um raciocínio que, pela sua profundidade, 

simplicidade  e oportunidade, deveria ser 

objecto de análise de todos nós: “Não é só 

a Renamo que é um partido armado. A 

Frelimo também é um partido armado. 

Só a despartidarização das Forças de De-

fesa e Segurança é que pode acabar com 

esta situação”.  Bem haja grande Raul.

A Paz
Por Armando Cuna
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL  | Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

ESPINHOS DA MICAIA
Por Fernando Lima

Quando me perguntam quem é, 

na minha opinião, responsável 

pela situação que o país vive, 

neste momento, a minha res-

posta só pode ser uma: É o Governo 

e, principalmente, o seu chefe, o Presi-

dente Armando Guebuza.

E explico porquê. 

Se, num país, as coisas correm bem e 

a esmagadora maioria da população se 

mostra satisfeita com a sua vida, todos 

dizemos que o governo é bom, está a 

cumprir bem a sua tarefa e pensamos 

que o devemos voltar a eleger.

No entanto, se a situação é a oposta, se 

há cada vez menos cidadãos satisfeitos 

com a sua vida, até ao ponto de haver 

um número significativo deles disposto 

a pegar em armas para alterar a situa-

ção, a conclusão também tem que ser 

a oposta.

Os governos são eleitos para gerir o 

que é de todos, em benefício de todos. 

E, no exercício dessa função, têm que 

saber como lidar com as contradições, 

que vão surgindo em diferentes áreas 

da sociedade, procurando resolvê-las, 

da melhor maneira, de forma a que não 

evoluam para diferendos e destes para 

conflitos mais ou menos violentos.

É nessa capacidade de lidar com as 

contradições que reside a principal arte 

da governação. É quando as questões 

se resolvem sem nenhuma das partes 

se sentir injustiçada que se revelam os 

bons governantes.

Quando, pelo contrário, as atitudes rí-

gidas de quem está no poder vão, sis-

tematicamente, agravando as contradi-

ções até se atingir o ponto de ruptura. 

Quando, atingido esse ponto, os gover-

nantes recorrem apenas ao uso da sua 

força repressiva, embora fingindo que 

estão a negociar, só podemos lamentar 

ter escolhido para nos dirigir quem tão 

mal o faz.

O Governo negociou com os médicos 

– Não houve resultados;

O Governo negociou com os Madger-

manes – Não houve resultados;

O Governo negociou com os desmobi-

lizados – Não houve resultados;

O Governo está a negociar com a Re-

namo – Não está a haver resultados.

De que lado está, portanto, a intransi-

gência arrogante?

As forças repressivas de um governo 

devem ser usadas o mais raramente 

possível. Devem-se poder passar anos 

seguidos sem que elas sejam chamadas 

a intervir, porque as contradições sur-

gidas foram sendo resolvidas de forma 

pacífica e justa.

Ora, no nosso caso, não se passa um dia 

sem que surja uma, ou mais, notícia(s) 

sobre actuações da Força de Interven-

ção Rápida. Está a todo o tempo e em 

todo o lugar, competindo com o slogan 

de uma empresa de telefonia móvel.

E o crescimento dos meios que empre-

ga dá a ideia de como os actuais go-

vernantes esperam ter que a vir a usar 

no futuro. Enormes viaturas blindadas, 

algumas delas com metralhadoras pe-

sadas em cima, são sinal claro de que 

os conflitos não estão para acabar e sim 

para se agravarem ainda mais. Com 

o risco crescente de nos envolvermos 

numa nova guerra civil, se é que ela não 

começou já.

Tudo isto para justificar aquilo que 

afirmo no primeiro parágrafo deste 

texto.

Infelizmente...

Governo

Aqueles que padecem de sonam-

bulismo são designados por so-

nâmbulos. Em algum momento 

sentem-se condicionados pelo 

automatismo inconsciente que se mani-

festa durante o sono por actos, de certa 

forma, coordenados. Assim que acordam, 

já não se lembram de nada. 

É nesta senda que emerge o sonambulis-

mo político dominado pelos histéricos do 

sistema. Aqueles políticos que, no terri-

tório nacional, bafejados pelas vantagens 

dos dezasseis anos de guerra, rapidamente 

se hidrogenaram financeiramente. Forta-

leceram o seu esquecimento relativamen-

te ao saldo negativo dessa mesma guerra 

onde morreram muitos moçambicanos. 

Entretanto, décadas depois de terminado 

o conflito ninguém se lembrou de lhes 

Do sonambulismo à homenagem
homenagear e/ou erguer um memorial em sua 

honra. 

Foram simplesmente esquecidos nas várias va-

las comuns. Mereciam, no mínimo, que se lhes 

erguesse algo do género, por exemplo, de um 

memorial nos locais mais visíveis ou adequa-

dos das nossas grandes cidades. Um memorial 

ou uma grande escultura que cartografasse 

o simbolismo que merecem, ou até, por que 

não, uma avenida com um nome sugestivo em 

sua memória. As nossas cidades têm muitas 

avenidas com nomes de indivíduos hoje con-

siderados ditadores. Podem ser substituídos 

para homenagear os tombados na guerra dos 

dezasseis anos.

Isso de dar o nome de pessoas vivas a ruas, 

avenidas, escolas, pontes, e outros, deve ser 

debatido e legislado para que não fira ques-

tões éticas e afins. Corre-se o risco de man-

ter o nome de uma pessoa viva numa avenida, 

atribuído para homenagear ou forçar os seus 

feitos heróicos de ontem mas que hoje já es-

tão, por culpa própria, desfasados da realidade 

inicial por ter sido rejeitado pelo seu próprio 

povo. O que se faz: actualiza-se o nome da 

avenida, rua, praceta, etc., ou simplesmente 

é fortemente seguro caminhar pela via mais 

prudente que é a de não atribuir-lhes nomes 

de pessoas vivas?

Os histéricos do sistema, que por o serem an-

dam muito nervosos, exaltados, muito excita-

dos e impacientes, com a tensão política que 

se vive no País, não têm muito tempo para en-

riquecer o património cultural e histórico. Só 

pensamos na paz, no diálogo (ou negociações 

ou conversações). Mas, a quem cabe patroci-

nar o funcionamento dos mecanismos que 

levem a bom porto a criação de um memorial 

para homenagear os tombados na guerra 

dos dezasseis anos entre a Frelimo (gover-

no) e a Renamo? 

Cá entre nós: é importante que se evite a as-
censão e/ou manutenção de um Estado patri-
monialista, aquele que não distingue entre os 
limites do público e do privado (por exemplo, 
partido). O Estado não é e nem pode ser pa-
trimónio de nenhum governante. Ainda é pos-
sível honrar e homenagear os moçambicanos 
tombados na chamada “luta pela democracia” 
em nome da valorização da vida e da Histó-
ria deste País. Patrocinar primeiramente com 
ideias e, depois, financeiramente, para que se 
tenha um produto final artisticamente válido 
e turisticamente competitivo, já é um bom co-
meço; é o despertar de um longo sonambulismo 
de que padecemos. 

Todas as manhãs sou acordado pelo 

som estridente de um despertador.

Não o do tipo tradicional, mas um 

telemóvel chato que aumenta o volu-

me de som na proporcionalidade do tempo 

que demora tirar o braço das mantas e pôr 

cobro a esta pequena tortura matinal.

Nestes dias complicados, ponho-me a pen-

sar como tocará o despertador lá para as 

bandas presidenciais, uma vez que se faz 

tardar uma solução de luz no fundo do tú-

nel para que trilhemos mais seguros e es-

tabilizados os caminhos da concórdia e da 

paz.

Em Satunjira, Dhlakama sugeriu que o 

despertador para a Ponta Vermelha tem 

alguns problemas técnicos com o som. Às 

vezes toca forte, outras vezes deixa-se tocar. 

De tantos anos no mister de desenrascar, o 

homem que reivindica ser um dos pais da 

democracia – evidentemente há outros – já 

descobriu como melhor se posicionar para 

fazer ouvir o despertador. Foram muitos 

anos, mais precisamente duas décadas que 

falou ao vento sobre marginalização, fraude 

e afunilamento da democracia. Os tempos, 

como o vinho do Porto, até lhe refinaram 

a agenda. Agora, que os grandes projectos 

andam na boca de todos, acrescentou equi-

dade económica, o que o alinha com muito 

boa gente de esquerda, ele que gosta de se 

afirmar como direita.

Para quem o quis ouvir e ler nas entrelinhas, 

Satunjira está a revelar-se a sua melhor pla-

taforma política. Com o trágico matraquear 

das AKM ao longo da EN1, finalmente to-

cam várias campainhas, em sítios tão diver-

sos como as redacções dos jornais, os écrans 

de televisão, o recato dos espaços confessio-

nais, as chancelarias, os ministérios e até a 

Ponta Vermelha.

De líder auto-exilado, acabado para a polí-

tica, chegou de novo à ribalta. Está na mó 

de cima no debate nacional sobre a demo-

cracia que se quer para todos, subalternizou 

sem apelo nem agravo a alternativa MDM. 
Pôs a opinião pública a pedir explicações à 
Ponta Vermelha cimentando-se o consen-
so que os elefantes se têm de sentar para 
que o capim deixe de ser zurzido a torto e 
a direito.
Claro que uns tantos bobos da corte têm 
uma outra visão das problemáticas do mo-
mento e, talvez também por isso, passemos 
por aquela zona de rebentação junto à cos-
ta, tão danosa e difícil para as embarcações 
e arrais que se fazem ao mar ou buscam 
porto seguro.
Tristemente, o tal relógio que toca é mesmo 
igual ao meu. Aumenta o som, aumenta o 
desconforto. Faz chantagem, para usar pa-
lavreado mais duro. Quantos mais camiões 
e autocarros têm de ser incendiados na EN1 
para resolvermos a nossa agenda nacional? 
É que os pontos em cima da mesa, já não 
são da Renamo, são nossos. Todos quere-
mos eleição sem fraude, sem enchimento 
de urnas, todos queremos forças policiais e 
de defesa apartidárias, onde a herança do 
AGP (Acordo Geral de Paz) seja respei-
tada, todos queremos Aparelho de Estado 
com voto de meritocracia e sem o comando 
dos cartõezinhos vermelhos, todos quere-
mos, cada um à sua maneira, que a Cahora 
Bassa, o gás, o carvão sirvam para termos 
melhores casas, escola e hospital com mais 
qualidade, velhice que não seja Cabo das 
Tormentas.
Senhor presidente vai mesmo continuar a 
deixar tocar o despertador?
Quer mesmo ouvir o tic tac da bomba reló-

gio que um dia destes explode por aí?

Desgraçadamente, esta, ao contrário da-

quelas do Médio Oriente, até dá direito a 

aviso prévio.

Tic Tac
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A 
Inspecção do Ministério 

do Trabalho já solicitou a 

intervenção da Federação 

Moçambicana de Fute-

bol (FMF) nos clubes para que os 

jogadores e treinadores em situação 

irregular cumpram com a suspen-

são que lhes foi imposta. Segundo 

apurámos de fontes fidedignas, o 

ofício foi assinado por Paulino An-

dré Mutombene, inspector geral- 

adjunto e tem conhecimento da 

ministra do Trabalho, Helena Tai-

po e do inspector geral do Trabalho, 

Joaquim Suita.

A carta do Ministério do Trabalho 

é datada de 3 de Julho de 2013 e 

tem como referência, 76ª MITRB/

IG/160/2013.

O ofício diz que a Inspecção Geral 

do Trabalho, no âmbito das compe-

tências conferidas nos números 1 e 

2 do artigo 259, da Lei nº 23/2007, 

de 1 de Agosto, realizou acções 

inspectivas aos clubes de futebol 

durante os meses de Fevereiro a 

Março do ano em curso. Desta ac-

ção, constatou-se, entre outras in-

fracções, o emprego ilegal de mão-

-de-obra estrangeira.

Após a moratória de 30 dias (15/4 

a 14/5/2013) concedida aos clubes 

para a regularização das infracções, 

notou-se que alguns não o fizeram.

Nestes termos “servimos-nos da 

presente para solicitar a inter-

venção de V. Excia nos clubes de 

futebol, para que os jogadores e 

treinadores em situação irregular 

cumpram com a suspensão imposta 

pela inspecção do trabalho”, diz a 

carta do MITRAB.

No total são 29 desportistas (entre 

jogadores e treinadores) em repre-

sentação de cinco clubes que parti-

cipam no Moçambola que estão em 

situação irregular.

Clube de Desportos  da Costa do 
Sol
-Diamantino Manuel Fernandes 

Miranda, de nacionalidade portu-

guesa, treinador principal;

-Nelson E. Silva Santos, de nacio-

nalidade portuguesa, treinador;

-Humgdou Anta Diagne, de nacio-

nalidade senegalesa, jogador;

-José Inácio Barbosa, de nacionali-

dade portuguesa, jogador;

-Mathews Masha, de nacionalida-

de zambiana, jogador;

-Michael Shoko, de nacionalidade 

zimbabweana, jogador;

-Themba Maringa, de nacionalida-

de sul-africana, jogador;

Clube de Desportos da Maxaque-
ne 

-Moisés Chuvula, nacionalidade 

malawiana, jogador;

-Chiukepo Malawgana, de nacio-

nalidade nigeriana, jogador;

-Emmanuel Eboh, de nacionalida-

de nigeriana, jogador;

-Marvin Chistopher, de nacionali-

dade sul-africana, jogador;

-Mfiki M. Mthimkulu, de naciona-

lidade sul-africana, jogador

 Vilankulo FC
-Ernesto Soares, de nacionalidade 

portuguesa, jogador de futebol;

-Mathew Tendai, de nacionalidade 

Zimbabweana, jogador;

 Clube Têxtil do Púnguè
-Gofrey Makande, de nacionalida-

de zimababweana,jogador;

-Michel Nyamuksa, de nacionali-

dader zimbabweana, jogador;

-Jude Nonso Nworah, de nacionali-

dade nigeriana, jogador;

-Bernard Bvumbwe, de nacionali-

dade zimbabweana, jogador;

 Clube Ferroviário de Nampula
-Ernesto Ejiford Ugwanyi, de na-

cionalidade nigeriana, jogador;

-Rafik Mussa, de nacionalidade 

malawiana, jogador de futebol;

-Simplex Nthara, de nacionalidade 

malawiana, jogador;

- Vincent chinthenga, de naciona-

lidade malawiana, jogador;

-Robson Banda, de nacionalidade 

malawiana, jogador;

-Foster Namwera, de nacionalida-

de malawiana, jogador;

-Rogério Gonçalves, de nacionali-

dade portuguesa, treinador;

-Nuno da Silva, de nacionalidade 

portuguesa, treinador;

-Ibanes Dzikambane, de nacionali-

dade portuguesa, treinador

O 
SC Braga recuou na 

vontade de contra-

tar o avançado Jo-

hane, nada agradado 

com as exigências financeiras 

do Chibuto para libertar já o 

jogador e transferir-se para o 

campeonato português. Ape-

sar de ninguém admitir falar 

em números, os dados re-

colhidos apontam para uma 

avaliação que o clube de Gaza 

fez do jogador entre os 500 e 

os 600 mil euros. Além disso, 

o Chibuto quer precaver-se 

de um possível negócio futuro 

em redor de Johane e mani-

festou a vontade de ficar com 

uma elevada percentagem do 

passe, fasquia que pode mes-

mo chegar aos cinquenta por 

cento.

Quer com isto dizer-se que o 

Chibuto exige um pagamento 

imediato entre os 250 e os 300 

mil euros a quem pretender 

levar o melhor marcador do 

Moçambola.

Em teoria e falando de valores 

comparativos no que ao mercado 

internacional diz respeito, pode 

até pensar-se que a avaliação que o 

clube faz do seu jogador nem é par-

ticularmente elevada. Bastava que 

Johane mantivesse em Portugal um 

ritmo parecido ao de Moçambique 

para ser um jogador que se pagava 

bem depressa. Mas essa não é a vi-

são dos bracarenses.

Contratar Johane não deixa de ser, 

do ponto de vista do clube portu-

guês, um negócio de risco. A ques-

tão da adaptação a um outro tipo de 

futebol, cultura, grau de exigência 

pode não ser imediata e não existe 

segurança de que resulte. Os braca-

renses até estariam na disposição 

de não discutir muito a divisão do 

passe entre os clubes, a verba em 

causa é que lhe parece exagerada, 

porque o mercado está em clara 

contenção e os clubes, em Portugal 

e não só, têm baixado a fasquia dos 

orçamentos, apelando a um cada 

vez maior rigor, imagem de marca 

de um SC Braga que cresceu bas-

tante nos últimos anos devido a 

essa gestão financeira rigorosa. 

Por forma a tentar flexibilizar a 

questão financeira, os bracaren-

ses ensaiaram outras vias nego-

ciais, nomeadamente ao nível 

de cooperação entre os clubes, 

no domínio da formação e in-

fra-estruturas. Mas o Chibuto 

tem mostrado uma posição ne-

gocial que privilegia a optimi-

zação imediata daquele que é 

o seu maior activo e o jogador 

em destaque do Moçambola: 

Johane. 

Esta estratégia já tinha sido as-

sumida quando o Sporting se 

mostrou receptivo em contratar 

o jogador, colocá-lo na equipa 

B para se adaptar e esperar que 

depressa justificasse a chamada 

à equipa principal. E se os leões 

não se mostraram interessados 

em avançar para a contratação 

do jovem avançado do Burundi, 

os bracarenses também conge-

laram o potencial interesse.

(A bola)

A mineradora anglo-australiana, 

Rio Tinto, que opera em Benga, 

Tete, acaba de anunciar o seu apoio 

ao XI Festival Nacional de Jogos 

Escolares, a realizar-se este mês na-

quela província do centro do país.

Uma nota daquela mineradora in-

dica que o apoio vai cobrir a pre-

miação dos jogos, o equipamento 

das equipas masculina e feminina 

de basquetebol de Tete e o apetre-

chamento do pavilhão polivalente 

da cidade.

“É com imenso orgulho que a Rio 

Tinto dá o seu contributo a inicia-

tivas desta natureza, que engrande-

cem Moçambique. É bastante pres-

tigiante ser parte integrante deste 

evento desportivo escolar que se 

realiza na província de Tete. Vamos 

continuar a dar o nosso contributo 

em diversas esferas para o desen-

volvimento de Tete, em particular, 

e do país, em geral”, precisou Júlio 

Costa, director Executivo de Ope-

rações da Rio Tinto, líder no sector 

de mineração com sede no Reino 

Unido.

Cerca de 1600 crianças 

participaram da oitava 

edição do torneio despor-

tivo Millennium bim no 

último sábado na cidade de Mapu-

to em mini basquete.

A prova teve início no dia 11 de 

Maio e foi disputada nas províncias 

de Tete, Gaza. Nampula, Manica, 

Zambézia, Maputo, Sofala, para 

além da passagem pelas cidades da 

Matola e Nacala.

A extensão do torneio a estas ci-

dades permitiu que mais jovens 

conhecessem este projecto único e 

aprendessem valores como coope-

ração, trabalho de equipa e supera-

ção de objectivos. 

Além de jogos, o Millennium bim 

assinalou o Dia Mundial da Crian-

ça com várias actividades direccio-

nadas às crianças, de forma a parti-

lharem experiências sobre esta data 

especial. À parte do torneio houve 

lugar para ateliers e actividades 

criativas sobre reciclagem, onde as 

crianças aprenderam a reutilizar 

objectos. Desta forma, a iniciativa 

envolveu os participantes de forma 

agradável e divertida, mas igual-

mente educativa e sustentável.

Por: Zaqueu Massala

Helena Taipo diz não a jogadores 
em situação irregular

Braga  diz que Johane é muito caro

Millennium bim movimentou 
1600 crianças

Rio Tinto apoia jogos escolares

Vinte e nove jogadores estão na lista negra do MITRAB

Por Paulo Mubalo
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Sobrinho de Zeca, João 

Afonso já lançou três dis-

cos. Em todos a continui-

dade da ligação da música 

africana à de raiz portuguesa. 

Em entrevista exclusiva ao «Ensino 

Magazine», o cantor diz que o peso 

do nome de família já não é o que 

era e que o público percebe que o 

seu trabalho é específico e próprio. 

Mesmo se, conforme salientou, a 

cultura musical de base é zecaafon-

sina. 

O último disco, «Zanzinbar» 

acaba de sair em Espanha, França, 

Alemanha e outros países, numa 

carreira em construção firme. O 

curso de agronomia, esse, ficou para 

trás.

O «Missangas» parece um traba-

lho com mais influências africanas 

do que os outros dois editados. Foi 

propositado ou surgiu natural-

mente em função das suas experi-

ências pessoais? 

Concordo que é o mais africano e 

de forma intencional, talvez porque 

a temática e as ideias aí contidas se 

relacionam com as minhas experi-

ências de Moçambique, onde nasci. 

O «Zanzibar» é mais rico e variado. 

O «Missangas» é um disco muito 

especial, que aparece algo tardio. 

Gostaria de o ter feito um pouco 

antes, porque reúne histórias da 

minha infância em Moçambique 

(daí as fotos alusivas a esse período 

na apresentação da capa). Algumas 

das canções do CD já as tinha des-

de há anos. Uma delas (“Fugir com 

o Cientista”) contém referências a 

um velho cientista anarquista por-

tuguês, o Prof. Quintanilha, que foi 

pioneiro da Genética.

O tema «Segredos da Cozinha» 

surge por influência da gastrono-

mia africana? 

Relaciona-se muito com as me-

mórias da infância e a forma como 

passei a fazer canções, explorando o 

jogo de vozes sobretudo com o meu 

irmão António. Um trabalho que 

realizo ao longo dos três discos mas, 

de modo particularmente rico, no 

«Missangas». 

Na época, a minha forma de tocar 

guitarra e de cantar estava muito 

ligada às experiências obtidas em 

Moçambique. Possuía influências 

dos hinos revolucionários da fase de 

pós-independência e que são muito 

religiosos, contendo elementos de 

perguntas e respostas e contratem-

pos. Elementos que eu e os meus 

irmãos trouxemos para Portugal e 

aqui continuámos a desenvolver

Ao mesmo tempo, os seus discos 

têm influências bastante portu-

guesas… 

O «Barco Voador» é, sem dúvida, 

o trabalho menos africano. Há, de 

facto, uma influência muito forte 

da música com raízes caracteris-

ticamente portuguesas na minha 

música. Não posso fugir ao facto de 

grande parte da cultura musical que 

possuo ter sido assimilada no disco 

rígido da minha cabeça pelos tra-

balhos que me chegavam a casa do 

meu tio José Afonso. 

Quer o hibridismo africano, quer 

a música popular portuguesa estão 

muito relacionadas com ele. 

Depois de ter chegado a Portugal, 

durante três ou quatro anos atra-

vessei uma fase de dificuldades de 

adaptação. A minha “bóia de salva-

ção” foi o desporto. Jogava Futebol 

(era fanático da modalidade) e Vo-

leibol e, em paralelo, ouvia músicas 

do Zeca. Era também fã dos «Tro-

vante» e de Rui Veloso

Quando decidiu assumir-se como 

cantor? 

Houve quem me dissesse que tinha 

jeito para a música. Lembro-me de 

uma pequena experiência que tive 

em 1986 num bar chamado «Ca-

marim». Não gostei muito porque 

o ambiente não me agradava… era 

muito fumo! 

Continuei, no entanto, a realizar 

estes trabalhos. Cantar profissio-

nalmente foi algo que surgiu aos 

poucos. 

Eu estudava Agronomia Tropical. 

Em festas de homenagem e após 

a morte do Zeca Afonso come-

cei a ser convocado para participar 

em festas de homenagem. Cantava 

canções dele e, gradualmente, in-

troduzia também algumas minhas. 

É um bocado como alguém que vai 

habitar outra casa, mas aos poucos 

vai deixando a sua roupa. 

O culminar deste trajecto foi atin-

gido com uma participação na Eu-

ropália, com o meu irmão António 

e o Sérgio Mestre. Foi, na verdade, 

o meu arranque e comecei a sentir 

que a música para mim se estava a 

tornar algo de mais sério. 

Para além dos espectáculos de evo-

cação de Zeca Afonso, participava 

noutros onde colocava a questão de 

Timor-Leste, nada unânime e pou-

co cómoda na altura. O meu tio foi, 

aliás, das primeiras pessoas que se 

referiu ao assunto. Eu andava pelas 

escolas a falar também da matéria. 

Fiz, inclusivamente, uma canção in-

titulada «A Xanana Gusmão» que 

não foi bem recebida por algumas 

facções de timorenses. Houve pes-

soas para quem esse meu tipo de 

intervenção causava incómodo.

A sua vertente interventiva nos 

problemas da sociedade já vem, 

então, daí? 

Não sei…Senti que devia assumir 

uma posição na questão, até porque 

tinha um grande amigo em Agro-

nomia que me puxou para a causa, 

com a qual naturalmente me identi-

ficava. O ponto de viragem a partir 

do qual fui forçado a decidir o que 

iria fazer na vida ocorreu aquando 

da realização de uma série de es-

pectáculos em que fui convidado a 

participar com José Mário Branco, 

Amélia Muge, José Martins e Rui 

Júnior. Tratavam-se de concertos 

que viviam muito da emoção e da 

admiração da obra do meu tio. 

Estes espectáculos originaram um 

disco ao vivo, o «Maio, Maduro 

Maio». 

Foi um ponto fundamental para 

mim, porque parei para pensar e a 

conclusão a que cheguei foi pergun-

tar ao Júlio Pereira se estava inte-

ressado em produzir o disco que se 

viria a chamar «Missangas». A res-

posta foi afirmativa

Qual é o elemento de continuida-

de entre os três discos? 

Há, antes de mais, um dado relati-

vo ao modo como os discos foram 

feitos. Enquanto o «Missangas» 

foi produzido estritamente por três 

pessoas, num núcleo bem fechado, 

o «Barco Voador» representou uma 

fase transitória, mas em que se abriu 

o leque de participantes no projec-

to. Tal aconteceu numa situação 

especial, uma vez que era um disco 

gravado quase ao vivo, em directo. 

Cantámos, tocámos e gravámos ao 

mesmo tempo, com um ou outro 

convidado a participar. Já o «Zan-

zibar» foi um CD diferente, mais 

aberto, gravado em casas transfor-

madas em estúdios e não em estú-

dios convencionais. Quero destacar, 

a propósito, a importância da opção 

e da dedicação do Jorge Avillez, 

naquela que foi uma aposta ganha, 

porque permitiu trabalhar em am-

bientes sem “stress” nem pressões. 

Intervieram músicos de proveniên-

cias muito diversas, desde Moçam-

bique, Angola, Cabo Verde e Brasil

Não foi difícil conjugá-los num 

todo equilibrado?

Não. A harmonia surgiu natural-

mente; o produtor teve uma dedi-

cação excepcional neste disco. A 

aposta não foi arriscada porque as 

canções que faço são um pouco hí-

bridas, eu próprio tenho dificuldade 

em caracterizá-las. Todos os mú-

sicos afirmam que é difícil definir 

mesmo os compassos. 

O cruzamento de músicos de mui-

tas origens contribuiu para a varie-

dade do disco, que integra temas 

mais melodiosos, outros mais lati-

nos e outros, ainda, mais africanos

O futuro da música portuguesa 

poderá passar pela exploração des-

sas inter-influências? 

Acredito que o intercâmbio e as 

fusões de estilos são enriquecedo-

res. Nota-se, actualmente, é um 

afunilamento da música portugue-

sa para determinados estilos, sem 

dar o espaço para outras vertentes. 

Custa-me a assistir a isso. Portugal 

é conotado com o fado e as outras 

alternativas não têm projecção

Não é um peso excessivo ser sobri-

nho de Zeca Afonso? É inevitável 

a comparação permanente com 

ele? 

Já o foi, nomeadamente no perío-

do em que decidi não cantar ape-

nas coisas do meu tio, mas também 

as minhas. Era, de facto, efectuada 

uma comparação constante, na mi-

nha perspectiva, indevida e baseada 

apenas em possuir um timbre de 

voz semelhante ao de José Afonso. 

Houve situações em que as pessoas 

se emocionavam ao me ouvir cantar 

por lhes fazer lembrar José Afonso, 

o que me fez pensar…Tenho ainda 

muito orgulho quando me compa-

ram com ele. O meu tio tinha um 

grande sentido de humor. Hoje, não 

sinto qualquer peso, mas antes uma 

responsabilidade acrescida. 

Há canções, como «Entre So-

doma e Gomorra» (letra de José 

Afonso), em que as semelhanças de 

interpretação são muito fortes… 

Isso relaciona-se com a minha for-

ma de fazer e cantar os temas. Boa 

parte da minha cultura musical é 

zecaafonsina e assumo-o com gosto

O público já pensa algo do género: 

«ele tem muito de Zeca, mas tam-

bém já tem muito de João»? 

Penso que sim. É, pelo menos, o que 

me têm dito. Os discos que fiz res-

ponderam às perguntas de indefini-

ção sobre o meu trabalho. Estou em 

busca constante do meu estilo, mas 

creio que tenho uma forma própria 

de cantar e de fazer músicas, que – 

julgo – o público já percebeu.

Como a família encara a prestação 

artística de João Afonso? 

A minha mãe (irmã de Zeca Afon-

so) fica sempre muito nervosa 

quando me ouve cantar, embora 

goste bastante. Foi sempre minha 

apoiante e crítica no sentido posi-

tivo, como o meu pai era. 

«Carteiro em Bicicleta», hoje a mi-

nha música mais conhecida, estava 

moribunda e foi a minha mãe que 

me disse «devias agarrar nesta mú-

sica». Em boa hora o disse

Como explica que as crianças adi-

ram tanto aos seus temas? 

É pelo ritmo das músicas, penso, 

mas não tenho a certeza. Reparo, de 

facto, que os miúdos gostam mui-

to das minhas canções, o que me 

dá um grande prazer. Não sei se é 

devido, como diz o meu irmão An-

tónio, a serem algo “redondas”, ou 

seja, estruturas simples, por ciclos 

repetitivos (embora não repetíveis), 

o que corresponde ao modo como 

aprendi a cantar em Moçambique. 

Aí as músicas são, muitas vezes, 

cantadas em caminhadas ou em 

trabalhos agrícolas. Repare que em 

África, o tempo e o espaço têm uma 

dimensão diferente

No disco «Missangas», há uma 

canção chamada «Mano Pedro», 

que refere: «o silêncio diz às vezes 

tudo aquilo que guardamos; os 

receios e os medos e outras coisas 

que não damos». É um espelho de 

todos e de cada um? 

Fiz a letra por uma situação de des-

gosto de separação. O meu irmão 

mais novo, o Pedro, foi sempre o 

meu companheiro de quarto e de 

brincadeiras. Foi estudar para o Al-

garve e depois para Inglaterra e foi 

na altura que escrevi a letra, porque 

há coisas que eu e muitas pessoas 

não conseguem expressar em tais 

momentos de separação

Depois de 3 discos editados, quan-

do será lançado o quarto? 

Deverá ser nos inícios do próximo 

ano. Já estou a trabalhar nele. Mas, 

não representa nenhum corte em 

relação aos anteriores. Estou com 

vontade de experimentar novas so-

noridades e caminhos, sem fugir à 

importância do jogo de vozes e ao 

lado acústico, mas quem sabe, com 

outras variantes. Não acredito em 

rupturas completas. Para não serem 

naturais, prefiro não as efectuar. 

Quanto aos concertos, estão alguns 

agendados para o Verão e agora vou 

à Galiza.

«Paz de Santiago» vai ser tema 

obrigatório? 

É uma canção com letra de Luís 

Pastor, muito conhecida na Gali-

za. A maior parte do público de lá 

gosta, embora alguns não porque é 

cantada em Castelhano (risos). 

No entanto, em termos de projectos 

de curto prazo, pretendo divulgar 

mais o último disco, «Zanzibar». O 

trabalho acabou de ser publicado na 

Espanha, França, Alemanha, Áus-

tria e nalguns outros países.

O Curso de Agronomia fica para 

trás? 

Neste momento, sim. Talvez um dia 

me apeteça acabar, uma vez que só 

me falta um ano. A música é prio-

ridade e não me passa pela cabeça 

que não me dedique apenas a esta. 

Isto, apesar de ser uma carreira nem 

sempre fácil, porque há fases boas 

e outras más. Por agora, aposto na 

minha formação e em aprofundar 

os conhecimentos musicais. 
*jornalista de ......

A descoberta de novas sonoridades

João Afonso, actuou recentemente em Maputo

Por Jorge Azevedo*
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Abdul Sulemane (texto)
Urgel Matula (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)    

Acredito que os admira-

dores desta página já es-

tavam habituados a ler 

o que o meu colega Fer-

nando Manuel escreve. 

Eu também admiro o que o mano 

Nando como carinhosamente o cha-

manos, todos os colegas da redacção, 

tem a sua forma de escrever, pensar di-

ferente de todos. É natural. Fiquei um 

tempo sem escrever pela assidiudade 

do mano Nando. Mas desta vez fui so-

licitado de emergência para tratar da 

página do informal. Quando ficamos 

um tempo sem fazer algo, de alguma 

forma perdemos certa flexibilidade em 

trabalhar com o que normalmente pa-

rece já ser natural. Não foi fácil para 

mim voltar a deixar as minhas palavras 

neste informal. Isso não vem ao caso.

Agora com a crise que se faz sentir no 

centro do país, falo de Muxúnguè, já 

nem podemos pensar em viajar para 

algum ponto do país, basta pensar em 

passar por Muxúnguè. No meu caso, 

não vejo o meu pai desde Setembro do 

ano passado. Quando chegou o mo-

mento em que ele dizia que vinha para 

Maputo, foi quando aconteceu o caso 

dos ataques que deixaram o nosso país 

numa situação de Guerra e o meu pai 

disse ao telefone que só viria quando 

a situação voltar à normalidade. São 

muitos que estão preocupados com 

esta situação que se vive actualmente 

no país.  

Quando vejo o João Abreu, homem 

que sempre trabalhou com aviões num 

diálogo com o Rogério Manuel, presi-

dente do CTA, passou pela minha 

mente a ideia de que se tivesse amigos 

como João Abreu pedia um lugar para 

meu pai no avião das LAM. O negócio 

não anda bem agora com esse proble-

ma dos ataques na zona de Muxúnguè. 

O valor do bilhete de avião talvez au-

mentou. Desgraça de uns, alegria dos 

outros. Que o diga Rogério Manuel 

com cara de poucos amigos.

Foram várias as vozes que queriam 

ver Camilo Antão fora da Federação 

de Voleibol. Como vai o vólei agora? 

Eu também não sei a quantas anda. 

O Big Ben, antigo pugilista e actual 

Presidente da Federação de Boxe vai 

remando à sua maneira para dar visi-

bilidade este desporto sobre o qual o 

presidente Kadaffi disse uma vez que 

se o ser humano se tornar racional 

vai abolir esta modalidade. Algo para 

comentar não falta. Por isso, Ricardo 

pequenino, jornalista da TVM, dá 

umas dicas a Raimundo Moiane, jor-

nalista do Canal. Que dicas? 

Outros por terem melhores celulares 

aproveitam para demonstrar algumas 

funções para os que têm os da antiga 

geração. Como vimos, Gabriel Mund-

lovo, câmera man da RTP, vai dando 

um show de exibicionismo para Ham-

ina Lacá, do jornal Público e Eduardo 

Conzo do MediaFax. O pai da lei da 

Probidade Pública, Abdul Carimo, 

acredito que está bastante satisfeito 

com a sua criatividade, mas criou mui-

tos inimigos. Mas como sente que o 

seu trabalho ainda não terminou vai 

procurando mais dicas para melhorar 

a lei que escorrassa os que gostam de 

usufruir muitos salários. O jubilado 

juiz do Tribunal Supremo, João Trin-

dade escuta de boca calada. 

Em boca fechada 
não entra mosca
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Apesar de “progressos regis-

tados”, a companhia aérea 

de bandeira nacional conti-

nua na chamada “lista ne-

gra” da União Europeia (UE), estan-

do assim proibida de operar no bloco 

europeu.

Segundo a lista actualizada da União 

Europeia (UE), na mesma situação 

encontram-se as companhias aéreas 

as companhias aéreas certificadas em 

operação no espaço aéreo europeu.

“progressos registados” registados por 

insuficientes para tirar a companhia 

fecho da presente edição, o Instituto 

-

sicionado em relação ao anúncio da 

UE. 

TAAG sob condições estritas
-

-

Impedida de operar em espaço eu-

-

-

crática do 

-

-

-

béria, Moçambique, Quirguistão, São 

-

lândia, Sudão e Zâmbia.

Estão ainda duas companhias aére-

as a t

sido proibida de operar, em 2012, o 
-
-

-

não seriam autorizadas a operar na 
-

em que participam peritos em ma-
téria de segurança de cada um dos 

28 Estados-Membros, bem como da 

UE volta a colocar Moçambique na lista negra

LAM continua banida

-

zer precisamente o contrário; reduzir o seu mandato dos actuais 

sete para cinco anos. 

-

tes, até ameaça abandonar a organização se esta lhe questionar 

por um processo eleitoral que não se conforma com as normas 

mostrado a porta.   

-

-

do candidato para  suceder o cachimbo em 2014 não sairá do 

partidão.

Em voz baixa

-

casting 

 madame

Representantes de partidos sem assento parlamentar es-

-

mantido encontro de diálogo, nesta segunda-feira, com o pre-

-

-

-

Extra-parlamentares em 
Satunjira
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Crescem as relações bilaterais 

entre Moçambique e Coreia 

do Sul, um facto visível com 

as recentes deslocações de del-

egações empresarias de Moçambique 

para a Coreia do Sul, assim como a 

mais recente chegada de um grupo de 

50 empresários deste país asiático a 

Moçambique. 

A delegação composta por empresários 

de diferentes ramos de economia core-

ana, com maior destaque para as áreas 

de energia, construção civil, finanças, 

recursos minerais, entre outras, procura 

encontrar em Moçambique ligações 

chave para o desenvolvimento de negó-

cios e parcerias com investidores locais, 

para possíveis trocas de experiências.

Na terça-feira última, os empresários 

sul-coreanos tiveram um encontro de 

negócios com a CTA - Confederação 

das Associações Económicas, CPI – 

Centro de Promoção de Investimen-

tos, representantes dos ministérios de 

Energia, Recursos Minerais, Ciência e 

Tecnologia, para além de empresários 

nacionais, que operam em diversas 

áreas de actividade, com o objectivo de 

identificar oportunidades de negócio e 

fortalecer as relações bilaterais, incre-

mentando o volume de negócios entre 

os dois países.

Na sua intervenção, o Presidente da 

CTA, Rogério Manuel, não se fez de 

rogado e convidou os  sul-coreanos 

a investir em Moçambique, usando 

como argumento o facto de Moçam-

bique estar cada vez mais aberto ao 

investimento estrangeiro e estar a ser 

destino de avultados volumes de in-

vestimentos, em consequência de três 

grandes factores, nomeadamente, “a 

fluidez de diálogo público-privado, as 

recentes descobertas e início de ex-

ploração de recursos naturais, com 

maior destaque para os hidrocarbon-

etos e minerais, bem como a sua lo-

calização geoestratégica junto à costa 

do Oceano Índico, que serve de janela 

para as exportações”.

“Estamos esperançados que as bol-

sas de contacto entre os visitantes e 

os empresários nacionais, aliadas às 

experiências coreanas, que nos serão 

transmitidas neste Fórum de Negócios, 

resultarão em grandes investimentos, 

capazes de catapultar a nossa econo-

mia e transformá-la numa das maiores 

do mundo, à semelhança da Coreia do 

Sul” - afirmou Rogério Manuel. Por 

sua vez, o vice-ministro da Indústria, 

Comércio e Energia da Coreia do 

Sul, Choi Kiong-Lim, afirmou que a 

presença deste grupo sul-coreano  em 

Moçambique vem reforçar a relação 

bilateral existente há 20 anos e resulta 

também da visita que o Presidente de 

Moçambique, Armando Emílio Gue-

buza, efectuou àquele país asiático, no 

passado mês de Junho.

Continuando por afirmar que os em-

presários do seu país têm um grande 

interesse nos mercados emergen-

tes como Moçambique e assegurou 

que a Coreia do Sul está disponível 

a estabelecer relações económicas e 

comerciais, em diferentes áreas, com 

Moçambique, com maior destaque 

para o sector industrial, sobre o qual o 

seu país possui uma vasta experiência. 

Dando continuidade à enumeração das 

vantagens desta relação, o director na-

cional de Energia, Pascoal Bacela, disse 

acreditar que a mesma irá aumentar 

ainda mais o volume de projectos e 

investimentos coreanos no sector na-

cional de energia, o que constituirá 

uma grande mais-valia, “dada à tecno-

logia e experiência coreana nesta área”.

O 
Ministério da Educação 

(MINED) e a Agência dos 

Estados Unidos para o De-

senvolvimento Internac-

ional (USAID) lançaram na manhã 

desta quarta-feira um projecto de 

apoio social para crianças em idade 

de frequentar o ensino primário, com 

dificuldades na leitura de textos. Em 

resposta a este desafio, a estratégia de 

educação da USAID pretende con-

seguir resultados de leitura melhora-

dos para 100 milhões de alunos do 

ensino primário até 2015. Sendo o 

primeiro projecto do gênero, os dois 

parceiros têm em comum o objec-

tivo de melhorar o ensino de leitura, 

escrita e gestão em 120 escolas nas 

províncias da Zambézia  e Nampula 

em 2013 e aumentar o número para 

mais 1000 escolas em 2016.

Durante o lançamento do programa, 

o Ministro da Educação, Augusto 

Jone, que se fazia presente na ce-

rimônia, admitiu haver alunos que, 

terminado o ensino primário, têm 

enormes dificuldades ao ingressar no 

ensino secundário. Acrescentou que 

as crianças não apenas devem fre-

quentar a escola, como devem tam-

bém permanecer na escola e concluir 

o ensino primário com competên-

cias. Segundo Jone, aprender a ler e 

escrever nas classes iniciais é a base 

USAID e MINED lançam Projecto Social 
“Aprender a Ler e Escrever”

para compreeder as outras disciplinas 

e a capacidade de juízo de valor ou 

crítica deve ser desenvolvida a partir 

da primária.

“Pretendemos fazer com que nossas 

crianças escrevam rapidamente e in-

terpretem textos com precisão. A ex-

istência de professores e directores de 

escolas com conhecimentos sólidos, 

motivados e devidamente apoiados 

são a chave para garantir que as esco-

las funcionem adequadamente e que 

as crianças aprendam a ler e escrev-

er”, disse o Ministro da Educação. 

Segundo o Embaixador dos Estados 

Unidos em Moçambique, Douglas 

Griffths, as prioridades do projecto 

vão beneficiar as províncias da Zam-

bézia e Nampula, onde há maior con-

centração populacional dos moçam-

bicanos. O projecto começará por 

capacitar mais de 800 professores e 

directores das escolas, para melhorar 

a gestão. “Queremos atingir 1000 es-

colas até 2015, com um orçamento 

estimado em pouco mais de 18 mil-

hões de dólares, nas províncias da 

Zambézia e Nampula, depois iremos 

trabalhar com o resto do país”, disse 

o Embaixador dos EUA que está no 

seu último mandato como Embaixa-

dor norte-americano no país.

Moçambique e Coreia do Sul reforçam amizade
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Por Israel Zefanias
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Cerca de 20 estudantes re-

cém-graduados beneficiar-

am de uma formação profis-

sional intensiva – técnica e 

comportamental intitulada “Nova-

base Academy”, proporcionada pela 

Novabase, dois meses após a sua 

instalação no mercado empresarial 

nacional.

A Novabase é uma instituição de 

origem portuguesa ao serviço de 

soluções de negócio baseadas em 

Tecnologias de Informação.

Neste que foi um programa de re-

crutamento, identificou cinco dos 

vinte jovens que participaram na 

formação e que farão parte do quad-

ros da Novabase Moçambique. Os 

quinze restantes serão acompanha-

dos de perto durante um ano no seu 

processo de integração em institu-

ições com quem a empresa estabele-

ceu parcerias para o efeito.

recém-graduados
Por Nélia Jamaldine

Mais de 150 currículos provenientes 

das diferentes instituições de ensino 

superior do país nomeadamente, 

Universidade Eduardo Mond-

lane (UEM), Instituto Superior de 

Ciências e Tecnologia de Moçam-

bique (ISCTEM), Instituto Supe-

rior de Transportes e Comunicações 

(ISUTC), foram submetidos para 

selecção, isto no final do mês de 

Maio.

Segundo o Director Geral da Nova-

base Moçambique, Nelson Teodoro, 

a “Novabase Academy” tem como 

grande objectivo fortalecer os quad-

ros da Novabase Moçambique, apo-

stando, para isso, nos recursos locais. 

“Estamos certos que com o cresci-

mento que prevemos para a insti-

tuição, poderemos no futuro contar 

com profissionais capazes de fazer 

uma ponte entre o universo aca-

démico e o mundo empresarial, 

Agentes turísticos apostam 
na formação de consultores 
de turismo

Como forma de impulsionar o turismo receptivo e doméstico 

em Moçambique, foi recentemente assinado um memo-

rando de entendimento por um período de um ano, entre 

a Associação de Agentes de Viagens e Operadores Turís-

ticos de Moçambique (AVITUM) e a Universidade São Tomás de 

Moçambique (USTM), com vista à participação desta no desen-

volvimento de acções conjuntas de formação na área de turismo.

Esta iniciativa visa proporcionar ao mercado de turismo técnicos 

competentes para satisfazer as necessidades das Agências de Via-

gens e Operadores turísticos no país, como também promover cur-

sos direccionados às agências em vários programas de formação 

que incluam capacidades técnicas desde a Introdução ao Turismo, 

geografia do turismo doméstico, funcionalidades dentro de uma 

Agência de Viagens, curso básico de reservas do Sistema Galileu e 

por fim Construção de Pacotes Turísticos entre outros. 

“Esta parceria surge num estágio de grandes desafios em termos 

de recursos humanos e, com o aparecimento de novos operadores, 

as políticas de recrutamento têm se mostrado cada vez mais com-

petitivos e exigentes. É deste modo que pretendemos continuar a 

apostar na formação e no desenvolvimento dos recursos humanos 

como forma de mitigar o défice de pessoal capaz que existe no sec-

tor”, explicou o vice-presidente da AVITUM, Razaque Jalla. 

Jalla acrescentou ainda que este memorando de entendimento 

constitui um grande desafio na disponibilidade de técnicos com-

petentes para satisfazer as necessidades das Agências de Viagens 

e Operadores Turísticos no nosso mercado. A USTM dispõe dos 

meios necessários para a formação específica na área do turismo, 

sendo uma instituição vocacionada para o efeito e que está interes-

sada em colaborar com a AVITUM para promover, desenvolver e 

fortalecer as capacidades individuais dos formandos nos cursos de 

formação no âmbito das novas qualificações em Moçambique.

De referir que durante o percurso do memorando, dois cursos 

conjuntos de curta duração para “Consultores de Turismo”, irão 

se realizar e a AVITUM irá proporcionar oportunidades para que 

profissionais experientes das Agências representadas possam pro-

ferir palestras ou aulas práticas para os estudantes da USTM sobre 

temas do interesse dos seus cursos e relacionados com a experiência 

prática das Agências de Viagens e Operadores Turísticos.

A AVITUM para além das Agências de Viagens e Operadores 

Turísticos conta ainda com vários membros aliados que se juntam 

às causas da Associação com o intuito de a fortalecer e promover 

sinergias interessantes agregando os Agentes de Viagens e Opera-

dores Turísticos de Moçambique desde 2002.

Por Nélia Jamaldine

Foram nos passados dias 20 

de Junho e primeiro de Ju-

lho que o Banco Comercial 

de Investimentos (BCI) 

procedeu à entrega de equipamen-

tos hospitalares ao Hospital Rural 

de Morrumbala, na Província da 

Zambézia; e à oferta de um dona-

tivo monetário ao Programa Inter-

Religioso Contra a Malária (PIR-

COM). Esta é uma acção integrada 

na sua política de Responsabilidade 

Social, associada à Campanha de 

reposicionamento dos seus Cartões 

de Débito, denominados Daki.

Esta prontidão do BCI foi pos-

sível graças às receitas geradas pela 

utilização do Cartão Daki pelos 

Clientes do BCI, durante os meses 

de Março e Abril do corrente ano 

e consubstanciam o compromisso 

assumido aquando do lançamento 

deste produto pelo Banco, de alocar 

0,15% do montante transaccionado 

para o reforço do seu apoio a In-

stituições de Solidariedade Social, 

sem quaisquer custos adicionais 

para o titular do cartão.

A entrega dos dois equipamentos 

proporcionando serviços com bases 

necessárias para serem consultores 

de excelência”, acrescentou Teodoro.

De referir que durante a formação, 

a Novabase Academy proporcionou 

aos formandos as bases necessárias, 

tanto técnicas como comportamen-

tais, de elevado nível, até porque 

é mais uma forma que a empresa 

portuguesa pode contribuir para o 

desenvolvimento profissional dos 

jovens moçambicanos e do país.

Em 24 anos, a Novabase tornou-se 

líder português em Tecnologias de 

Informação, contudo o programa 

Novabase Academy existe em Por-

tugal há sete anos e, desde o seu 

início, já formou mais de 700 co-

laboradores. Conta com escritórios 

na Europa, Médio Oriente e África 

num universo de mais de 2000 co-

laboradores de 17 nacionalidades 

diferentes.

hospitalares recentemente adquiri-

dos ao Hospital Rural de Mor-

rumbala – um aparelho completo 

de medição de CD4 (com os re-

spectivos reagentes) e um monitor 

cardíaco – foi realizada naquela 

unidade hospitalar em cerimónia 

testemunhada por altas individu-

alidades do Distrito, encabeças pelo 

respectivo Administrador, senhor 

António Francisco, na presença do 

senhor Eugénio Tovele, Director 

do Hospital, de membros do Gov-

erno Distrital e de quadros superi-

ores de ambas as instituições.

Em Maputo, o acto de entrega 

simbólica do donativo no valor de  

MZM 400.000,00 ao PIRCOM, 

realizado na Sede do Banco, foi 

presidido pelo Presidente da Co-

missão Executiva, Paulo Sousa, e 

pelo Director Executivo da enti-

dade beneficiária, Bispo Dinis 

Matsolo. 

Em ambas as ocasiões, foi vincada 

a orientação clara da estratégia de 

actuação do BCI, inscrita na sua 

Missão e Visão, de atribuir a maior 

importância à promoção do desen-

volvimento económico e do bem-

estar social e das comunidades do 

nosso país, apoiando as populações 

através de mecanismos de parceria 

com entidades credíveis, governa-

mentais e não-governamentais, em 

convergência com programas mais 

vastos de combate à pobreza e de 

incentivo à melhoria das condições 

de vida.

Os representantes das instituições 

beneficiárias reconheceram este 

esforço e manifestaram agradeci-

mentos oportunos aos gestos que 

acabaram de testemunhar.

BCI canaliza receitas do Cartão Daki para a saúde
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Alguns dos sabores, cores 

e cheiros dos vinhos lis-

boetas chegaram a capital 

moçambicana para uma 

prova exclusiva, que teve lugar no 

passado sábado. Foram um total de 

nove adegas  de diferentes partes 

da capital  portuguesa que vieram 

exibir a sua beleza, forma e requinte 

para os apreciadores de vinho. O 

momento foi oportuno para con-

hecer novas marcas de vinhos, 

desde os brancos, verdes e tintos. 

Estiveram presentes a Adega Co-

operativa do Cadaval, a Casa Agrí-

cola Ribeiro Corrêa, a Casa Santos 

Lima – Companhias das Vinhas, a 

Companhia Agrícola do Sanguin-

hal, o DFJ Vinhos, a Quinta dos 

O 
Grupo Onebiz, líder no 

mercado de franchising por-

tuguês, encontra-se de malas 

aviadas para Moçambique, 

com objectivo de se fazer neste mer-

cado. Já nos próximos dias 16 a 24 do 

corrente mês, estará presente no país, 

Carlos Pinho, gestor de marca do 

Onebiz, que vai aproveitar a sua esta-

dia para realizar um seminário Fran-

chising e Oportunidades de Negócio 

Onebiz, com exposição das marcas 

que representa. Carlos Pinho diz que 

esta oportunidade de se instalar num 

país em crescimento como Moçam-

bique é benéfica para ambas as 

partes, para o grupo como uma forma 

de expandir os seus negócios e para 

Moçambique, uma oportunidade de 

conhecer novos produtos de quali-

dade e tecnologias mais avançadas. 

“Detectámos que este é um mercado 

que necessita de know-how em di-

versas áreas nas quais as empresas do 

grupo Onebiz têm experiência con-

solidada”, refere o gestor de marca.

Presente em 30 países, o grupo One-

biz oferece uma platafroma de marcas 

nas áreas de formação, contabilidade, 

informática, consultoria, finanças, 

imobiliária, educação e saúde. 

Actualmente, o grupo detém 400 

franchisados em Portugal e 100 fran-

chisados nos 30 países em que está 

presente, os quais prestam serviços 

regulares a, aproximadamente, 100 

mil clientes. Em África, o grupo está 

presente em países como Angola, 

Cabo Verde, Marrocos e África do 

Sul.

Elevus, Acountia, Esinow, Exchange, 

Imo24, Morangos e Legs&Nails são 

A 
maior plataforma de 

moda em Moçambique, 

o Vodacom Mozam-

bique Fashion Week está 

de volta e este ano já iniciou os 

seus ritos a caminho da sua nona 

edição, com data prevista de reali-

zação de 29 de Novembro a 7 de 

Dezembro.

Na última semana, a DDB, in-

stituição criadora deste evento, 

realizou um encontro onde deu 

a conhecer as novidades e alguns 

detalhes deste grande evento de 

moda moçambicano.

Esta edição, para além das vert-

entes social e cultural assinaladas 

desde o seu lançamento, vai dar 

continuidade aos projectos lança-

dos há dois anos, o MFW School 

e o Mozambeat. Este ano dá mais 

um passo e vai ainda mais longe, 

o VMFW ruma a outros países 

marcando presença em eventos na 

mesma categoria a nível internac-

ional. O exemplo é a participação 

de Moçambique, representado 

com um estilista moçambicano, 

na Itália, num desfile na RMI – 

Ricerca Moda Innovazione. 

O 
Standard Bank tornou-

se, desde esta semana, no 

primeiro banco comer-

cial do País a financiar a 

aquisição de imóveis, no projecto 

de construção de cinco mil casas, 

no bairro de Intaka, no município 

da Matola.

Em apoio e aposta nos cidadãos 

moçambicanos, o Standard Bank 

selou compromisso recente-

mente com o Fundo de Fomento 

para Habitação (FFH) e os ben-

eficiários do financiamento do 

banco, com a assinatura das es-

crituras das casas. O Director da 

Banca de Particulares, Pequenas 

e Médias Empresas do Standard 

Bank, Chuma Nwokocha, referiu 

na ocasião que a sua instituição 

sempre apostou no apoio aos ci-

dadãos moçambicanos, sobretudo 

os jovens no acesso à habitação. 

“Por isso, sentimo-nos honra-

dos em ver estes jovens a al-

cançar, finalmente, os seus 

sonhos de ter casa própria”. 

Nwokocha explicou ainda que o 

Standard Bank possui produtos 

financeiros para a área imobil-

iária, nomeadamente, o “Crédito à 

Habitação” e “Equity Release”, que 

podem ajudar os clientes que pre-

tendem obter habitação própria. 

Gratificados ficaram os benefi-

ciados, que puderam ver o sonho 

de ter uma casa realizado, graças 

ao financiamento do Standard 

Bank. Olinda Pipe, uma das ben-

eficiárias, afirmou que o apoio do 

Standard Bank ajudou na concre-

tização do seu sonho de longos 

anos: “Sinto-me realizada. Estou 

muito satisfeita, é como se fosse 

a realização de um desejo”, frisou. 

Por seu turno, Borges da Silva, 

director do consórcio constituí-

do pelo FFH e a Henan Guo-

jin Imobiliária, disse que o en-

volvimento do Standard Bank 

representa mais um passo para 

a consolidação do projecto de 

construção das cinco mil casas. 

“Este acto que acabámos de teste-

munhar, serviu de base para que 

as pessoas vejam que já é possível 

comprar as casas via banco, pois 

as condições para o efeito já estão 

criadas”, finalizou.

Capuchos, a Quinta da Folgorosa, 

a Quinta de S. Sebastião e a Vidigal 

Wines. 

A região de Lisboa ocupa um lu-

gar de destaque no panorama vi-

tivinícola de Portugal, não só pela 

extensão dos seus vinhedos como 

também pela sua qualidade. A di-

versidade do relevo, dos solos e até 

do clima, bem como das castas e a 

vontade do homem permitem que 

a região de Lisboa detenha uma di-

versidade de vinhos que possibili-

tam uma larga gama de escolhas. 

O público presente na prova teve a 

oportunidade de conhecer as suas 

diferentes características e escolher 

o vinho que mais agradou o seu 

paladar.

Vinhos de Lisboa saboreados 
em Moçambique

casas no bairro de Intaka

as marcas que já têm uma carteira de 

empresários interessados no respec-

tivo franchising em Moçambique. 

Grupo Onebiz de olho 
em Moçambique

Fruto de uma parceria fechada com o 

Portugal Fashion Week, o Vodacom 

Moçambique Fashion Week vai a 

Portugal, com a participação de três 

estilistas moçambicanos, que vão ver 

as suas colecções desfilar no “catwalk” 

da semana da moda portuguesa. A 

título de intercâmbio, em Dezembro, 

três estilistas portugueses conceitua-

dos farão desfilar as suas colecções na 

“red Carpet” em Moçambique. Sobre 

esta vertente, o VMFW vai continuar 

a trabalhar na internacionalização da 

moda moçambicana.

Ainda como forma de dar um maior 

incentivo aos seus estilistas, o projec-

to continua a premiar os que se desta-

caram durante as suas prestações em 

anos transactos.

Foram premiados então os estilistas 

Telma Orlando, Feliciano da Câmara 

e Yunara Zaqueu.

A estlista Yunara Zaqueu foi premia-

da com uma viagem a África do Sul, 

onde teve a oportunidade de conhec-

er e trocar experiências com o estil-

ista reconhecido, David Tlale. Telma 

Orlando, que venceu na categoria 

de Young Designer, recebeu como 

prémio uma máquina de costura da 

Bernina. O já conhecido Feliciano 

da Câmara recebeu igualmente uma 

máquina da Bernina.

O Moçambique Fashion Week teve 

a sua 1ª edição no ano de 2005 e ao 

longo de todos estes anos tem vindo 

a desenvolver um conceito que o 

diferencia face aos demais, tra-

balhando diferentes plataformas 

como moda, arte, música, edu-

cação e responsabilidade social.

VMFW inicia sua temporada
Edson Bernardo
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Arrancou recentemente no 

continente a busca pela 

próxima super mode-

lo africana, do projecto 

Africa’s Next Top Model. Desta 

vez, Moçambique, Gana, Quénia, 

Nigeria e Angola foram os países 

escolhidos para seleccionar a me-

lhor Top Model africana. Os cas-

tings já inciaram em alguns países 

africanos, com o término previsto 

para Agosto próximo na vizinha 

África do Sul.

A primeira temporada histórica 

do concurso será filmada na Cida-

de do Cabo na África do Sul. As 

aspirantes a modelo que quiserem 

ter a oportunidade de viajar para a 

Cidade do Cabo e “Viver a Vida 

Bela” deverão participar das ses-

sões de casting. Todas as sessões 

contarão com a presença da su-

per modelo Oluchi Orlandi, que 

irá seleccionar pessoalmente as 

12 sortudas que irão viajar para a 

Cidade do Cabo, para as filmagens 

do Africa’s Next Top Model. Este 

programa será exibido nos canais 

África Magic da M-Net ainda este 

Moçambique participa do Casting para 
Africa’s Next Top Model

ano. 

O programa permite que as inte-

ressadas possam realizar os castin-

gs no país mais próximo de si, caso 

não tenham tido a oportunidade 

de fazer no seu. As mesmas devem 

ter entre os 18 e 27 anos de idade, 

1.70m de altura e não devem ter 

nenhum contrato em vigor com 

uma agência de modelos na altura 

da inscrição. Os castings ja foram 

realizados em Moçambique (Ma-

puto), África do Sul ( Joanesbur-

go), sendo que os próximos cas-

tings serão realizados em Quénia 

(Nairobi), no Kenyatta Interna-

tional Conference Centre (KICC) 

no dia 14 de Julho de 2013, Gana 

(Acra) no M Plaza Hotel no dia 

20 de Julho de 2013, Nigéria (La-

gos), no Federal Palace no dia 23 

de Julho de 2013, Angola (Luan-

da), no Centro Cultural Paz Flor 

no dia 28 de Julho de 2013, e por 

fim África do Sul (Cidade do 

Cabo), no Cape Town Conven-

tion Centre (CTICC) no dia 1 de 

Agosto de 2013.

A 
Multichoice Moçambique celebra desde 

o dia 17 de Maio de 2013, a introdução 

de mais um canal de sucesso na sua grelha 

da DStv.  O canal TLN,  é um canal de 

novelas mexicanas de sucesso, produzidos pela 

Televisa, proprietária do canal. Pronto para ser um 

sucesso em Moçambique, e indo em resposta ao 

telespectador locail, amante de novelas, a TLN, 

apresenta seis novelas diferentes por dia, repetin-

do-as quatro vezes cada uma, de Segunda a Sexta, 

e todos episódios repetidos de Sábado a Domingo.

O novo canal está disponível em todos os pacotes 

incluindo DStv Fácil, DStv Míni e DStv Bué, o 

que o torna disponível para todos os assinantes 

DStv.

E para celebrar este lançamento, a Multichoice 

tem se deslocado as ruas de Maputo,pelos su-

permercados, pelos restaurantes mais conhecidos 

da cidade, e algumas instituições, por onde pro-

movem a cultura Mexicana através da música e 

dança. A Mediacoop foi um dos locais visitados 

pela  Multichoice em promoção do novo canal e 

da cultura mexicana.

DStv lança canal de Novelas 
para Moçambique e Angola


